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9. Discursos após a ordem do dia:
- Scn. Agcnor Maria . . .. .. . . . .. .. . .. .. . . . .. .. . 1817
- Scn. Evclãsio Vieira .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 1824
- Sens. Virgílio Tâvora e Benjamim Farah (dis·
cursos entregues à revisão dos oradores) . . . . . . . . . . . . . . . . 1827
- Sen. Franco Montara . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . 1827
- Scn. Lourival Baptista . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . .. 1828
- Scn. Franco Montara .. . . . .. .. . . . . .. . .. .. . .. . 1828
- Scns. Vasconcelos Torres c João Calmon . . . . . . . f829
10. Designação da ordem do dia da próxima sessão.
Encerramento . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .. . . .. .. . .. . . . . 1830
II. Discursos pronunciados cm sessões anteriores:
- Scn. Osires Teixeira, na 491 sessão, cm 5 de
maio ... ; . .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . 1830
- Scn. Benjamim Farah, na 56• sessão, cm 12
de maio . . . . . . .. .. . . . .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . .. .. .. . .. . !832
611 SESSÃO, EM 18 DE MAIO DE 1977
I. Abertura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. Mensagem do Presidente da República:
- Restituindo autógrafo de projeto de lei sancio·
nado . .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . .
J. Projetos de lei do Senado apresentados:
- N• 93/77. do Scn. Franco Montara . . . . . . . . .. . .
- N• 94/77, do Scn. Ruy Carneiro .. .. .. .. .. .. .. .
- N• 95/77, do Scn. Franco Montoro . . . . . . . . . . . .
- N•' 96/77, do Sen. Nelson Carneiro . .. . . . . . . . ..
- N•s 97 e 98/77. dos Scns. Bcnjnmim Farah c
lta!fvio Coelho, respectivamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-N•s99el00/77,doSen.VasconcclosTorres ....
4. Requerimentos apresentados:
- N•s 130 c 131/77, dos Scns. Vasconcelos Torres
e Daniel Krieger, respectivamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- N•s 132 e 133/77. do Sen. Eurico Rezcndc . . .. . . .
5. Discurso do expediente:
- Sen. Agcnor Maria . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sen. Danton Jobim . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
6. Ordem do dia:
- Requerimento n• 102/77. do Sen. Saldanha
Derzi. Aprovado . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Requerimento n• 113/77, do Scn. Daniel Kric·
ger. Aprovado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1843
1843
1843
1846
1847
1848
1849
1855
1850
1856
1850
1852
1857
1858

vIII
-Projeto de Lei da Ci1mara no 7/77. Aprovado.
À sanção , ...................... , ................. .

-Projeto de Lei do Senado no 205/76, do Sen.
Franco Montara. Discussão adiada, nos termos do Requerimento no 134/77 , ........................... , ..
-Projeto de Lei do Senado no 266/76, do Sen.
Itamur Franco. Discussão encerrada .................. ,
1. Matéria apreciada após a ordem do dia:
-Projeto de Lei da Câmara no 35/77. Aprovado.
Àsanç;jo ......................................... .
8. Parecer referente à seguinte matéria:

1858

1859
1859
1860

-Projeto de Lei da Câmara no 35/77 ............ . 1861
9. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Paulo Brossard ........................ . 1862
- Sen. Eurico Rezende ................... , .... . 1884
- Sens. Franco Montara e Nelson Carneiro ...... . 1885
- Sen. Braga Júnior ...................... , , .. . 1888
- Sen. Vasconcelos Torres ..... , ..... , ........ . 1891
- Sen. Lourival Baptista . , , , .. , ........ , .. , , , .. 1894
10. Designação da ordem do dia da próxima sessão.
Encerramento ..................... , .............. . 1894
62• SESSÃO, EM 18 DE MAIO DE 1977
(EXTRAORDINÁRIA)
I. Abertura ............................. , ... .
2. Discursos do expediente:
-Sen.OrestesQuércia ........................ .
- Sen. Nelson Carneiro ....................... .
3. Ordem do dia:
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem no 79/77. Apreciado em sessão secreta
4, Designação da ordem do dia da próxima sessão.
Encerramento .................................. , ..
5. Discursos pronunciados em sessões anteriores:
- Sens. Paulo Brossard c Eurico Rezende, na
50• sessão, em 6 de maio, e na 51 • sessão, cm 9
de maio (republicação) ......... , .................. ..
-Scn. Benjamim Famh, na 60• sessão, em 17 de
maio ............................................ ,

1941
1944
1945
1951
1953
1953

64• SESSÃO, EM 19 DE MAIO DE 1977
(EXTRAORDINÁRIA)
I. Abertura ................................. .
2. Ordem do dia:
--Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem no 74/77. Apreciado em sessão secreta
3. Designação da o.rdem do dia da próxima sessão. Encerramento ............... , .. , , ............. .
4. Discurso pronunciado em sessüo anterior:
- Sen. Virgílio Távora, nu 60• sessão, em 17 de

1954

maio

1954

1954
1954

65• SESSÃO, EM 20 DE MAIO DE 1977

1895
1898

I. Abertura ........... , ........... , , , , , , , , , , , 1970
2. Pareceres referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado no 109/75 ........... . 1970
-Projeto de Lei do Senado n• 26!76 ............ . 1971
-Projeto de Lei do Senado no 71/77 ............ . 1972
-Projeto de Lei do Senado n• 230/76 , .......... . 1972
-Projeto de Lei do Senado no 40/76 .......... , .. 1972
-Projeto de Lei do Senado no 238/75 ........... , 1977
3. Projeto de lei do Senado apresentado:
-No 102/77, do Scn. Franco Montara .......... , 1978
4. Requerimento apresentado:
·
-No 136/77. do Sen. Mauro Benevides ... , ...... . 1979
5. Discursos do expediente:
- Scn. Ruy Carneiro ......................... . 1979
- Sen. Mauro Benevides .......... , ........... . 1980
- Sen. Franco Montara .. , .................. , .. 1982
6. Ordem do dia:
- Requerimento n• 109/77, do Sen. Lourival Bap·
tista. Aprovado . , ...................... , ... , , . , ... , 1985
-Projeto de Decreto Legislativo n• 35/76. Rejeitado .. , . , ........................................ . 1986
-Projeto de Decreto Legislativo no 43/76. Apro·
vudc1 ............................. , .. , . , , ..... , .. . 1987
7. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. llnmur Franco ......................... . 1987
-Sen. Heitor Dius .... , ..................... , . 1991
- Sen. Benedito Ferreira (discurso entregue ii
revisão do orador) , , , , , , , .. , , , , , .. , , ... , , , , . , , , , ... , 1992
- Sen. Virgílio Távora .................... , , .. . 1992
- Sen. Dirceu Cardoso ....................... , 1997
8, Designação da ordem do dia da próximu sessilo. Encerramento ................................. , 1997
9. Discursos pronunciados cm sessões unteriores:
- Sen. Dirceu Curdoso, na 58• sessilo, em 13 de
maio .. , ...... , ................ , .......... , ...... , 1998
- Sc:n. Lúzuro Barbozu, nu 61• sessi\o, cm 18 de
maio ...· ................. , ......... , .............. . 2000
- Sc:n. Leite Chaves, na 63• scssi\o, cm \9 de
tr1UÍO
,,,, , •, ,, ,, ,,,, ,, ,,,,, ,, , ,,, ,,, ,,, ,, , ,,,,, ,,,
2001

1898
1898

1899
1923

I. Abertura ................................. .
2. ParCcercs referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Decreto Legislativo no li /77 ........ .
- Pmjeto de Decreto Legislativo no 4/77 ........ .
-Projeto de Lei da Câmara no 19/77 .. , ......... .
-Projeto de Lei da Câmara no 66/76 ... , ........ .
-Projeto de Lei da Câmara no 70/76 ............ .
3. Projeto de lei do Senado apresentado:
-No 101 j77, do Scn. Nelson Carneiro .......... .
4. Discursos do expediente:

1930

- Scn. Bfaga Júnior , ........... , , , ..... , ..... .

1936

Vasconcelos Torres, Aprovado cm 29 turno .. , , . , , . , , , , .

1941

1895

63• SESSÃO, EM 19 DE MAIO DE 1977

- Sen. Dinarte Mariz (discurso entregue à revisão do orador) ................................... ..
5. Ordem do dia:
- Requerimento no 105/77, do Sen. Vasconcelos
Torres. AprovaJo ...................... , ... , . , , ... .
-Requerimento n' 121/77, do Sen. Accioly Fi·
lho. Aprovado , .. , ..................... , ......... ..
-Projeto dç Lei da Ci1marfi no 9/77, Aprovado.
À sanção ........................... , . , . , ..... , ... .
-Projeto de Lei do Senado n• 193/76, du Sen.

- Projeto de Lei do Senado n• 14/76, do Sen.
Nelson Carneiro. Discussão adiuda, nos termos do Requerimento n' 135/77 ............................. , .
6. Discursar. após a ordem do dia:
- Sen. Virgílio Távora ........................ .
-Sen. Benjamim Farah .............. , ........ .
-Sen. Paulo Brossard .................... , ... .
- Sen. Orestes Quércia ........................ .
- Scns. Lourival Baptista c Franco Montara .... .
7. Designação da ordem do dia da próxima ses·
são. Encerramento ...................... , .......... .

1930
1932
1933
1933
1934
1935

1937
1938
1940
1940
1941

lx
- Sen. Dirceu Cardoso, na 42• sessão, cm 28
de abril (republicaçilo) ............. , ......... , .. , .. .

2004

66• SESSÃO, EM l3 DE MAIO DE 1977

I. Abertura

................................. .
2. Ofícios do !•·Secretário da Câmara dos Deputudos, encaminhando à revisão do Senado autógrafos
dos seguintes projetas:
- Projeto de Lei da Câmara n• 36/77 .... , ....... .
-Projetas de Lei da Câmara n•s 37 c 38/77 ...... .
-Projeto de Decreto Legislativo n•l6/77 ........ .
3. Comunicações da Presidência:
- Designação de membros para representar o Se·
nado nas solenidades de comemoração dos 300 anos
de fundação da cidad: de Campos - RJ .............. .
-Término do prazo para oferecimento de emcn·
das ao Projeto de Decreto Legislativo n•l3/77 ......... .
4. Requerimento apresentado:
- N• 137/77, do Sen. Magalhães Pinto e outros
senadores ........................................ .
S. Discursos do expediente:
- Sen. Lourival Baptista ...................... .
- Sen. Otair Becker .......................... .
- Sen. Virgílio Távora ........................ .
6. Ordem do dia:
- Requerimento n• 81/77, do Sen. Daniel Krie·
ger. Aprovado ..................................... .
-Requerimento n• 111/77, dos Sens. Lourival
Baptista e Ruy Santos .............. , .. , ...... , ..... .
-Projeto de Decreto Legislativo n• 38/76. Rejeitado ............................................. .
-Projeto de Decreto Legislativo n• 1/77. Aprova.
do .............................................. .
7. Discursos após a ordem do dia:
- Sens. Mauro Bencvides e Virgllio Távora ...... .
- Sen. Itamar Franco ......................... .
- Sen. Saldanha Derzi ........................ .
8. Designação da ordem do dia da próxima ses·
são. Encerramento ........................... , ..... .
9. Discurso pronunciado cm sessão anterior:
- Scn. Itamar Franco, na 58• sessão, em 13 de
maio

2014

2014
201S
201S

2023
2040

2023
2023
2026
2028
2030
2030
2031
2032
2032
2037
2039
2040
2040

67' SESSÃO, EM l4 DE MAIO DE 1!177
........................... , ..... . 2072
2. Mensagem do Presidente da República:
- De agradecimento de comunicação ........... . 2072
3. Oficio do !•-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos
do seguinte projeto:
- Projeto de Decreto Legislativo n• 17/77 ........ . 2073
4. Expediente recebido:
-Lista n• S/77 .............................. . 2074
S. Projetas de lei ~o Senado apresentados:
- N• 103/77. do Sen, Nelson Carneiro .......... . 207S
- N• 104/77, do Sen. Vasconcelos Torres ........ . 207S
- N• 10Sf77, do Sen. Vasconcelos Torres ........ . 2076
-No 106/77, do Sen. Vasconcelos Torres ........ . 2077
6. Requerimentos apresentados:
-No 138/77, do Sen. Dinarte Mariz ............ . 2077
- N• 139/77, do Sen. Vasconcelos Torres ........ . 2096
7. Discursos do expediente:
- Sen. Luiz Cavalcante ........ , ...... , ....... . 2077
- Sen. Agcnor Maria ......................... . 2078
- Sen. Luiz Viana ............................ . 209S
I. Abertura

8. Ordem do dia:
-Requerimento n• 112/77, dos Sens. Lourival
Baptista c Ruy Santos. Aprovado ... , ................ . 2096
-Requerimento n• 12Sf77, do Sen. Accioly Fi·
lho. Aprovado ................ , , .... , ............. . 2097
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 99/76. Aprovado. Â Câmara dos Deputados 2097
-Projeto de Decreto Legislativo n• 8/77. Aprova·
do. Â Comissão de Redução ............ , .. , ........ .. 2097
-Projeto de Lei do Senado n• IS3f76, do Sen.
Orestes Quércia. Aprovado, em I• ,urna. A Câmara
dos Deputados .................................... . 2098
9. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Danton Jobim ........................ .. 2098
- Sen. Braga Júnior .......................... . 2100
- Sen. Leite Chaves ...... , ................... , 2100
- Scn. Eurico Rczende ....................... .. 2101
- Sen. Dirceu Cardoso ....................... . 2102
- Sen. Orestes Quércia (discurso entregue à re·
visão do orador) ........................ , ... , ..... , . 2102
- Sen. Nelson Carneiro .................. , ... .. 2102
- Sen. Vasconcelos Torres .... , ....... : . ...... . 2102
10. Designação da ordem do dia da próxima ses·
são. Encerramento .............................. , .. . 2103
11. Discurso pronunciado em sessão anterior:
- Scn. Dínarte Mariz, na 63• sessão, em 19 de
maio
2104
68• SESSÃO, EM lS DE MAIO DE 1977
I. Abertura

.............. ;· .. , .. , ..... , ...... .
2, Mensagens do Presidente da República:
-Restituindo autógrafos de projetas de lei san·
cionados ............. , ........... , ............... .
-De agradecimento de comunicação ........... .
3. Comunicação da Presidência:
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n• 149/76, do Sen. Vasconcelos Torres .........•.......
4. Projetas de lei do Senado apresentados:
- N• 107/77, do Sen. Nelson Carneiro .......... .
- N• 108/77, do Sen. Vasconcelos Torres ........•
- N• 109/77, do Sen. Vasconcelos Torres .•..•....
- N11l0/77, do Sen. Vasconcelos Torres .•.......
- N• 111/77, do Sen. Vasconcelos Torres ........ .
- N• 112/77, do Sen. Mattos Leão .............. .
S. Requerimentos apresentados
- N• 140/77, do Sen. Vasconc=los Torres ... ~ .... .
.,... N• 141/77, do Sen. Daniel Krieger ............ .
- N• 142/77, do Scn.ltamar Franco .... , , . , ..... .
6. Discursos do expediente:
- Sen. Benjamim Farah (discurso entregue à
revisão do orador) ........... , ..................... .
- Sen. Jarbas Passarinho ...................... .
7, Fala da Presidência: Asso~iativa i\ homenagem
prestada ao jornalista Abdias Silva ................... .
8. Ordem do dia:
-Requerimento n• 116/77, do Sen. Otair Becker.
Aprovado ................ , , , .. , ..... , , .. , , ....... .
- Requerimento n• 131/77, do Sen. Daniel Krie·
ger. Aprovado .................................... ..
- Projeto de Decreto Legislativo n• 7/77. Aprova·
do ........................................ .' ..... .
-Projeto de Lei do Senado n• 218/76, do Sen.
Franco Montoro. Discussão adiada, nos termos do Re·
querimento n• 143/77 ........................ ~ ..... ,
-Projeto de Lei do Senado n• 236/76, do Sen.
Leite Chaves. Discussão adiada, nos termos do Reque·
rimento n•l44/77 ............................... , ..

211S
211S
211S
211S
211S
2116
2116
2117
2118
2119
2120
2120
2120

2120
2120
2123
2123
2124
2124
2124
2125

X

9, Discursos após a ordem do din:
- Sen. Henrique de La Rocque (discurso entre·
gue 11 revisão do orador) ........................... ..
- Sen. Braga Júnior .......................... .
- Sen. Utzaro Barboza (discurso entregue à re·
visão do orador) ......... , ............ , , .......... ; .
- Sen. Vasconcelos Torres ....... , , ........... .
- Sen. Nelson Carneiro ....................... .
- Sen. Benedito Ferreira ......... , , ........... .
10. Discurso pronunciado em sessão anterior:
- Sen. Benedito Ferreira, na 65• sessão, em 20 de

maio

10. Designação da ordem do dia da próxima sessilo, Encerramento , ................................ .
2125
2125
2127
2127
2127
2128

2130
69• SESSÃO, EM 26 DE MAIO DE 1977
I. Abertura

........ , ........................ .
2. Mensagem do Presidente da República:
-Submetendo ao Senado a escolha de nomes in·
dicados para cargos cujo provimento depende de sua
prévia aquiescência ............ , .... , ....... , ...... .

2148

2148

3. Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Fe·
dera I:
-De retificaçào da Resolução n• 8/77, do Senado
Federal .......................................... .
4. Oficio do I •-Secretário da Câmara dos Depu·
tudos, encaminhando à revisão do Senado autógrafos do
seguinte projeto:
- Projeto de Lei da Câmara n• 39/77 ............ .
5, Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Decreto Legislativo n• 26/76 ........ .
-Projeto de Decreto Legislativo n•43/76 ........ .
- Projeto de Lei do Senado n• 193/76 . , ......... .
- Projeto de Decreto Legislativo n• 1/77 ......... .
-Projeto de Decreto Legislativo n• 8/77 , , , . , , . , ..
6. Projetas de lei do Senado apresentados:
-No 113/77, do Sen. Otto Lehmann .......... , ..
- N• 114/77-Complementar, do Sen. Nelson Car·
neiro .............. , . , ............ , .... , ......... .
- N• 115/77, do Sen. Accioly Filho .. , ......... ..
7. Discursos do expediente:
- Sen. Heitor Dias ........................... .
- Sen. Lázaro Barboza ....................... .
- Sen. Accioly Filho ................. , , ..... ..
8. Ordem do dia:
-Requerimento n• 117/77. do Scn. Osires Teixeira.
Aprovado , ................................. , ..... .
- Projeto de Lei da Câmara n• 87/76. Rejeitado
-Projeto de Decreto Legislativo n• 6/77. Aprova·
do, .. , .... , , .. , , , . , .. , , ................. , . , .. , .. , ,
-Projeto de Lei do Senado n• 42/77, do Sen.
Nelson Carneiro. Aprovado, em 2• turno .. , .. , ........ ,
-Projeto de Lei do Senado n• 120/76, do Sen.
Benjamim Faruh. Discussão encerrada, tendo sua vota•
ção adiada nos termos do Requerimento n• 145/77 . , .. , . ,
9. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Agenor Maria , ........................ ,
- Sl!n. Dinartc Mariz (discurso entregue à revi ..
silo do orador) , ........................ , .......... .
- Sen. Luiz Cavalcante .............. , . , , . , .. ..
- Sen. Dirceu Cardoso .......... , , , , ......... .
- Sen. Evandro Carreira (discurso entregue à re·
visão do orador) , , ................................. .
- Sen. Evelúsio Vieira ............ , .. , , , ...... ,
- Sen. Nelson Carneiro , , .... , .. , , , , , , , , , , , , .. .
- Sen. Vasconcelos Torres ........ , . , ......... .
- Sen. Jessó Freire , . , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , .. .

2150

70• SESSÃO, EM 26 DE MAIO DE 1977
(EXTRAORDINÁRIA)
I. Abertura

................................. .
2. Parecer referente à seguinte matéria:
-Projeto de Lei da Câmara n• 34/77 ............ .
3, Requerimento apresentado:
- N• 146/77, do Sen. Cattete Pinheiro. Aprovado
4. Ordem do dia:
- Projeto de Resolução n• 15/77. Aprovado
- Projeto de Resolução n• 16/77. Aprovado
5. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Redação final do Projeto de Resolução n• 15/77.
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 147/77 ...... .
- Redaçào final do Projeto de Resolução n• 16/77.
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 148/77 ...... .
6. Designação da ordem do dia da próxima sessilo. Encerramento ................................. .
7. Discursos pronunciados em sessões anteriores:
- Sen. Orestes Quí:rcia, na 67• sessão, em 24 de
maio ............................................ .
- Sen. Benjamim Farah, na 68• sessão, em 25
demaio ..........................................
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2172
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2177
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2188
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71• SESSÃO, EM 27 DE MAIO DE 1977
I. Abertura ........................ , ........ .
2. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de lei do Senado n• 151/76 .......... ..
-Projeto de Decreto Legislativo n• 10/77 ........ .
- Projeto de lei da Câmara n• 82/76 . , , ......... .
- Projeto de lei do Senado n• 127/76 ........... .
- Projeto de lei do Senado n• 26/68 .... , .. , .... .
3. Requerimento apresentado:
- N• 149/77, do Scn. Mendes Canale ........... .
4. Discursos do expediente:
- Sen. Mauro Benevides ...................... .
- Sen. Dinarte Mariz . , .......... , .......... , ..
- Sen. Osires Teixeira ............. , .......... .
5. Ordem do dia:
-Requerimento n• 118/77, Jos Sens. Lourival
Baptista e Ruy Santos. Aprovado .......... , , ........ .
-Projeto de Lei da Câmara n• 34/77. Aprovado
- Projeto de Decreto Legislativo n• 2/77, Aprovado ............................................ .
-Projeto de Lei do Senado n• 93/75, do Sen.
Nelson Carneiro. Discussão adiada, nos termos do Re·
querimento no 150/77 ......... , .... , ............... .
-Projeto de Lei d~ Senado n• 163/76, do Sen.
Amaral Peixoto. Aprovado, em 2• turno , , , .. , , ....... .
6. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Otuir Becker .. , .. , .......... , ......... .
- Sen. Luiz Cavalcante ... , .. , ..... , , , ........ .
- Sen. José Lindoso , ............ , , , , ......... .
7. Designuçi\o du ordem do dia da próxima sessão. Encerramento ........ ·............. , ..... , .... , ..
8, Discursos pronunciados cm sessões anteriores:
- Sen. Henrique de Lu Rocque, na 68• sessi\o,
:m 25 de maio . , ................ , , ..... , , , , ... , , , , , .
- Sen. Lázaro Barbozu, nu 68• sessão, cm 25
de maio ......... , ...... , , .......... , ... , , .. , . , ... .
- Sen. Evundro Carreira, nu 69• sessilo, em 26
demuio ......... , ...... , , ........ , ... , ., , .... ,, , , .
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72' SESSÃO, EM 30 DE MAIO DE 1977
I. Abertura ................................. . 2256
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ANO· XXXII - Nv 04:Z

BRASILIA- 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, prorr·!llgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nv 39, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei nv 1.515, de 30 de dezembro de 1!n6, que altera a reda·
çio da alfnea "b" do art. 74 da Lei nv 3.807, de l6 de apitO de 1960, e ti outras
providências.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.515, de 30 de dezembro de 1976, que altera a
redacão do art. 74 da Lei nv 3.807, de 26 de agosto de 1960, e dã outras providências.
Senado Federal, 16 de maio de 1977. -Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
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I- ATA DA ~9• SESSÃO, EM 16 DE MAIO DE 1977
!.l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Comunlcaçio da Presidência
- Designaçiio de Srs. Senadores pura representar o Senado
na 11 Assembléia Mundial de Turismo, a realizar-se em Málaga,
Espanha, no período de 23 de maio a I~ de junho próximo.
1.2.2- Requerimento
N• 127/77, ~e autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, soli·
citando a transcriçilo, nos Anais do Senado Federal, do editorial
"Memoriai.o· Entregues ao Presidente", publicado no jornal Trl·
buna duCeará, ediçiio de 13 de maio do corrente uno.
1.2.3- Discursos do Expediente
'SÉNtiDOR CATTETE PINHEIRO- Apelo ao Sr. Minis·
tro do Interior, cm li1vor da instuluçilo de fábrica de cimento no
Municfpio de Monte Alegre- PA, destinada à cxploruçilo deju·
zidu de calcário situada naquela regino.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Congratulando-se
com a Diretoria do Banco do Brasil pela inauguração, cm Paris,
de subagência daquele estabelecimento de crédito.
SENADOR RUY CARNEIRO- Reportagem do Jornal do
Commerdo, de Recife- PE, sobre os estudos desenvolvidos pela
Universidade Federal da Parafba, no campo do aproveitamento
da energia solar.
SENADOR AUGUSTO FRANCO- Observações colhidas
nu 31 1 Assembléia-Geral das Nações Unidas, à qual compareceu
representando o Senado Federal.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n~ 99/77, do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso feito pelo Comandante da I• Brigada de lnfantariu
Motorizudu, General O'Rcilly de Souza, no dia 14 de abril de
1977., Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Decreto lcgislutivo n• 34/76 (n' 68-A/76, na
Ci1muru dos Deputados), que uprovu us contas da Rede Ferroviú·
riu Federal S.A. e de suas subsidiúrius, relutivus ao cxcrcfcio de
I972. Discussão encerrada, votuçilo udiudu por faltu de quorum.
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-Projeto de Lei do Senado n• 215/76, do Sr. Senador Evc\úsio Vieira, que dispõe sobre a inclusão dos serviços especiali·
zados de medicina, higiene e segurança do trabalho, como serviço constante do elenco de bene\1cios do sistema geral da previdência social. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.,
Discussão encerrada, votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 86/76-Complementar, do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei
Complementar n• 25, de i de julho de 1975, que dispõe sobie
remuneração de vereadores. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
Posicionamento do
Senhor Presidente da República no tocante a problemas da realidade brasileira, face a divergências da Oposição sobre os mesmos.
SENADOR EVELÁSIO VIEIRA -

SENADOR MAURO BENEVIDES- Reivindicações significativas pura o desenvolvimento do Estado do Ceará, expostas
por meio de memoriais da Federação das Associações do Comércio, Indústria e Agropecuária, ao Senhor Presidente da República, quando da visita de S. Ex• àquele Estado.

Maio de 1977

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- RETIFICAÇOES
- Ata da 48• Sessão, realizada em 4·5· 77.
-Ata da 49• Sessão, realizada em 5·5-77.
3- RELATÓRIOS DAS COMISSOES PERMANENTES
- Referentes ao mês de abril de \977.
4- RELATÓRIO DO SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE INQU~RITO
- Referente ao mês de abril de 1977.
5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 59• SESSÃO, EM 16 DE MAIO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E JOSt LINDOSO
;IS 14 //ORAS E 30 MINUTOS, A C liAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA/JORES:

Adalberto Sena- Altevir Leal- Josi: Guiomard- Braga Juniur - Evandro Carreira - Josê Lindoso - Cattete Pinheiro Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque Helvidiu Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides- Virgílio
Túvoru - Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Ruy Carneiro Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Gi\van Rocha - Louriva\
Baptista - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende João Calmon -Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhtles Pinto- Mendes Canale- Leite Chaves- Eve\úsio VieiraPaulll Brussard.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Porte\la) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessilo.
Não há Expediente a ser lido,
A Presidência designa os Senhores Senadores Franco Montara
e Augusto Franco para representarem o Senado nu II Assemblêia
Mundial de Turismo, a realizar-se em Málaga, Espanha, no periodo
de 23 de maio a I• de junho próximo.
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Parte\la) requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
f! lido o seguinte

Sobre a mesa,

REQUERIMENTO N• 127, OE 1977
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal:
O Senador inrra-assinudo, com fundamento no art, 233 do Regimento Interno, requer n V. Ex•. após ouvido o Plc:núrio, que seja inserido nos Anuis do Senado, o editorial "Memoriais Entregues ao Presidente'', publicado no jornal Tribuna do Ccuró, edição de 13 de
maio do corrente ano, pleiteando, uo Presidente Gcisc\, soluções pum importantes prohlcmas vinculados ao dc!icnvolvimcnto do
Nordeste.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1977.- Mauro Bcncvldcs, 2•·
Scçrctúrio.

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Porte\la) - O requerimento
lido será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cattcte Pinheiro.
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Seja-me permitido expressar, dest.a tribuna, as palavras de
angústia, de preocupação e de incerteza que me chegam da papo·
\ação de Monte Alegre, na Pará, terra onde nasci.
Há mais de trinta anos, foram feitas pesquisas para avaliar o
potencial de uma jazida de calcário existente naquele Municipio.
Anos depois foi organizada empresa que se dizia destinada a fomen·
taro progresso daquela área, com a implantação de uma fábrica de
cimento. E eu próprio, então Prefeito Municipal, c depois Deputado
Estadual, emprestei toda colaboração possível, para que um
engenheiro que conseguira, então, licença de pesquisa e lavra duque·
la riqueza, cumprisse a programação que dizia definida, e pudesse,
assim, ajudar-nos, num município tão pobre, a melhorar as condi·
ções de vida de seu povo. Mais tarde, usando somente recursos
oriundos dos fundos de incentivos fiscais nu área da SUDAM, roi
aprovado um projeto que deveria conduzir à exploração das ricas
jazidas de calcário, que me trazem, hoje, a este pronunciamento,
Com surpresa, Sr. Presidente, recebi a noticia de que a empresa,
que se orgnnizara no Pará, com um projeto de industrialização, fora
trunsferida pura outra de Pernambuco. Daí a angústia a que me rereri de inicio, as preocupações que dominam tt minha gente, ii qual
devo solidariedade, que não pode ser quebrada, Foi aquele povo que
me deu condições de começar a minha caminhada politica, elegendome Prefeito Municipal, pura chegar, sempre com o seu apoio, ao Se·
nado Federul, paru orgulho meu, conseguindo vencer uma longa
jornuda de lutus c de sofrimentos. Portanto, cm um momento como
este, eu não poderia silenciar, quando se trata de salvuguurdur rutor
que pussibilituria o desenvolvimento econômico daquele Municlpio,
sendo a únicu riqueza mincrul conhecida.
'
Sr. Presidente c S". Senadores, u definição de uma políticu de
ruL·ionnlizaçiio do nprovcitumcnto dus riquczus minerais do Pais niio
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podcrú deixar de considerar, priorituriumcntc, a necessidade de
estahelccer condições de desenvolvimento integrado, promovendo a
industrializm;ào da matéria-prim~t na própria área cm que é
cncontrad:.t.

Os incentivos oferecidos às empresas de industrialização de recursos minerais deverão assegurar. obrigatoriamente, possibilidades
de recuperação das populações dominadas pelo pauperismo, até que
o av:tnco tecnológico permita -

como agora naquele município

paraense- o aproveitamento da riqueza do subsolo do território em
que habitam. Essa mesma população que poderá influir nos custos
línanceiros, oferecendo, por exemplo, mão-de-obra mais barata.
A grande jazida de calcário a que me referi, teve o seu reconhecimento e aproveitamento, lamentavelmente, muito cedo afetados pela
especulação. E, em consequência desta, a empresa que seria lançada
para a instalação de uma fábrica de cimento, tendo obtido a concessão da lavra e a nprovação pela SUDAM de um projeto de industriali,.ação do calcário, cedendo às pressões do poder econômico
dominante no setor, vendeu o projeto: o que quer dizer. u concessão
da la;ra e os beneficias dos incentivos líscaisjú usados.
Venho de ser informado que a nova empresa concessionária tenta obter da SUDAM modilícação do projeto anteriormente aprovado, pretendendo instalar a fábrica de cimento na Zona Franca de
Manaus, levando o calcário de Monte Alegre. 1': ante a ameaça desse
atentado ao desenvolvimento daquela área, o que signilíca, conseqUentemente, um atentado contra o desenvolvimento integrado do
Pais, que venho formular apelo veemente ao preclaro Ministro Ran·
gel Reis, do Interior, para que determine um estudo atento do problema e faça evitar o que, além do mais, seria uma tremenda injustiça a
um povo que, de alguns anos pura cá, vê, no aproveitamento do calcário, uma das possíveis bases da sua libertação da pobreza.
Monte Alegre dista da Zona Franca de Manaus cerca de seiscen·
tas milhas navegando rio acima, pelo Amazonas. E pretende a nova
concessionária, sempre com o dinheiro dos incentivos fiscais, inclusive comprar barcaças para o transporte do calcário a ser industrializa·
do. Monte Alegre está a igual distância de Belém e de Manaus, assim
como integr:tdo no novo pólo de desenvolvimento amazônico que
tem como centro Santarém, sendo, deste, um dos municípios vizi·
nhos, distante oitenta milhas, cm viagem fluvial. Está, portanto, em
situação privilegiada para exportar o bem línal, considerados os
custos línancciros e ainda a sua situação quanto ao mercado
consumidor e as facilidades oferecidas pelo transporte fluvial.
Sei, e, nesta oportunidade, quero dar testemunho, da clarividén·
cia c do incontestável patriotismo com que exerceu Snperitendência
da SUDAM o Engenheiro Hugo de Almeida. E se levo esse apelo ao
Ministro Rangel Reis é na convicção de que ele, também, analisará o
problema, na consciência cívica que lhe tenho reconhecido, sempre
colocando, acima de qualquer interferência, os mais altos interesses
nacionais representados, no caso, pelo desenvolvimento integrado da
Amazônia.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA) -Com prazer.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Cattete Pinhei·
ro. desejo congratular-me com V. Ex•, pelas suas apreensões que silo
justas, lógica e mais do que evidentes. O Imposto sobre Minerais,
realmente, nUo vai representar, nem de longe, o que representnriu o
ICM, desde que esse mineral fosse manufaturado nn própria área
onde existem as suas jazidas. Acredito que a retirada da matéria·
prima, para ~er bcnclicindu em outra úreu, prejudica nUa só o Muni~
cipio como o próprio Pais, pois vai encarecer a fabricação dessa
munufuturu, tendo em vistn u distCmcia e, conseqUentemente, o frete.
Congratulo-me, pois, com V, Ex•. c tenho a impressão de que o Dr.
Hugo de Almeida tcrú bastante sensibilidade para sentir não só os
prohlemus que ungustium o seu Município, como também que, nu
reulidude, economicamente fnlundo, o Municfpio muis viúve! é onde
se encontru a jazida. Muito obrigado a V. Ex•
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O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PAI- Agradeço a
V. Ex• a contribuição valiosa que traz ao meu rronunciamento e o
apoio que dú ii minha gente, tüo pobre como a do seu Rio Grande do
Norte, que tanto admiramos.
E ainda é preciso considerar que, realmente, o plano de levar a
fúhrica de cimento para a Zona Franca de Ma naus só tem um senti·
do: o du ganúncia do lucro, aproveitando os outros incentivo~
oferecidos.
Aos dois eminentes brasileiros, com as responsabilidades,
respectivamente, do Ministério mais importante na coordenação do
desenvolvimento nacional e do órgUo mais relevante no superinten ..
der a valorização da Amazônia, venho manifestar a inquietude do
povo que tenho a honra de representar. Mas, neste apelo ao Governo
da Repúhlica, quero, principalmente, alírmar a minha conlíunçu de
que aquela gente não viverá uma frustração tão nociva uo interesse
nacional. mas terá, sim. numa próxima realidade econômica, o
entusiasmo sadio dos aplausos ao início de uma decisiva etapa de
desenvolvimento econômico voltado para a sua reclamada valoriza~
ção.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

Concedo a

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.'Senadores:
Com a presença do Presidente do Banco do Brasil, Karlos
Rischbietcr, foi inaugurada no último dia 12, em Paris, uma subagéncia no bairro Opera, do nosso principal estabelecimento olícial
de crédito que funcionará integrada à t\géncia de Paris, cm operação
desde 1972. Esta é a décima primeira dependéncia do Banco do
Brasil na Europa. cle um total de 37 que o Banco tem no exterior. De
acordo com o programa de expansào do Banco, ainda deverá ser
uhcrto este ano um escritório de representactw em Bruxdas. sede do
Mercado Comum Europeu.
Alírmou o Presidente Karlos Rischbieter, no ato:
"Esta inauguração é parte de uma politica de expansão
internacional do Banco do Brasil voltada principalmente
ttqueles puises com os quais são mais intensas as relações
hrusilcirns, não só no campo econômico. mas sobretudo de
amizndt:, cm seu sentido mais amplo."
Disse, também, o Presidente do Banco do Brasil:
"Apesar das relaçõe1 especiais que o Brasil sempre teve
com n Europa. apenas recentemente essa cooperação atingiu
níveis computíveis com a dimensão das nossas economias.
Par~t sr! ter unut idéin disso. bastu dizer que h(t dez unos o
comércio dos países membros da Comunidade Econômica
Europói:t com o Brasil era de somente 741 milhões de dólares
e hoje é de cinco bilhões c meio de dólares."
1\mplia-se, assim, a atuação do Banco do Brasil no exterior,
exercendo importante p:tpel na captação de poupanças externas e
contribuindo, cada vez mais amplamente, para o aumento do ingresso de capitais de risco c o nnanciamento de longo prazo para a
importuçtio de bens necessários ao nosso desenvolvimento.
Enquanto os depósitos interbancários obtidos por essas agi':n·
cins e cscritôrios de repre~cntuçüo do Banco do Brusil no exterior
chegam a alc:tnçar trezentos milhões de dólares, os recursos levanta·
dos no mercado de bankcr's ncceptnnces atingiram, no último ano,
oitocentos c sessenta e três milhões, contru trezentos c vinte e quatro
milhões no uno anterior.
Os utivos do Bunco, no exterior, clevuram~se a quase sete mi~
lhões do dólares, em dezembro de 1976, num acréscimo de cerca de
trinta c quatro por cento sobre o ano anterior, dcstucundo~se, em
ordem dccrcsccrlte, as ampliações fdtas pe\us filiais do PanaiTut
Paris, Londres c Nova Iorque. Puraldamentc, os empréstimos
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cedidos pelas agências externas cresceram vinte e quatro por cento
no ano passado, comparados com os quase seis milhões de 1975.
Diminuindo suas ampliações de natureza interbancilria, o Banco do
Brasil tem procurado aumentar as operações com empresas,
preferentemente brasileiras.
O lucro bruto dessas operações superou sessenta e oito milhões
c quatrocentos mil dólares c, no ano passado, o Banco do Brasil já
contava com trinta e seis dependências cm pleno funcionamento no
exterior, sendo vinte agências de representação e duns subagências,
inaugurando-se, em 1976, os escritórios de Bogotá, Chicago, Gene·
brn, Lagos, Lima, Quito e Teerã, bem como agências cm Cochabam·
ba, Grand Dayman c Ma.namn, no Oriente Médio e no Continente
Africano.
O Sr. Jo!lé Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE)- Com todo
o prazer, eminente Senador.
O Sr. Jo!lé Llndoso (ARENA - AM) - Desejo parabenizar
V. Ex•, pela louvação que faz ao Banco do Brasil. Efetivamente, o
Senado vem assistindo a uma série de discursos negativos da açào
governamental, do êxito do Governo. Hã um propósito de se esque·
cer - e isso ê ofício da Oposição - tudo quanto de positivo se está
fazendo neste Pais, c a ação do Banco do Brasil, não só no exterior,
levando a nossa bandeira, demonstrando a nossa capacidade de ação
no plano económico, comercial, mas também a ação do Banco do
Brasil no interior, uma ação civilizatória, através da expansão da sua
rede bancária. Esse trabalho do Banco do Brasil reprosenta algo de
extraordinariamente significativo para o desenvolvimento deste País.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço
a V. Ex•, eminente Senador José Lindoso, o depoimento que dá a
respeito da ação que desenvolve o Banco do Brasil e as considerações
que faz sobre a sua atuação, que exprime uma realidade,
Não quero citar as diversas áreas onde ele atua, me restrinjo ao
Nordeste, onde, sob o comando do eficiente Diretor José Aristhófancs Pereira, que com uma equipe de auxiliares dedicados, desenvolve
uma ação positiva, procurando atender as reivindicações que lhe são
apresentadas, solucionando os problemas em favor do
desenvolvimento da Região.
Esse depoimento em muito enriquece o meu pronunciamento.
O Banco participa, atualmente, de instituições internacionais,
no Chile, na França, em Luxemburgo, no Kuwait e em Hong Kong.
Tal desenvolvimento revela a importância crescente do Brasil,
no âmbito de crédito internacional, e transforma aquele Banco num
dos grandes estabelecimentos do gênero cm todo o mundo, motivo
de justo orgulho para os brasileiros.
Sr. Presidente, finalizando, quero mais uma vez congratular-me
com o Presidente Carlos Rischbieter, bem como com toda a Direto·
ria do Banco do Brasil, através do seu Presidente interino, o ilustre
Diretor Oswaldo Coiin, por mais esta iniciativa de âmbito internacional que confirma ser o nosso principal estabelecimento de crédito
um dos maiores bancos do mundo,
0 Sr. BriKI Junior (ARENA - AM) aparte?

Permite V, Ex• um

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA muito prazer, eminente Senudor Braga Junior,

SE) -

Com

O Sr. BraK• Junior (ARENA - AM) - Eminente Senador
Lourival Baptista, V, Ex• estâ proferindo, hoje, um discurso que
realmente vem engrandecer o setor econõmico da Nação e comprovar, insofismavclmente, que a politica de Sua Excelência o Senhor
Presidente dn Rcpúb\icu nesse setor, inclusive no exterior, cstú
carreando resultados positivos paru o Brasil, numa afirmação da
imagem que o Brasil desfruta em todas as nações onde o Banco do
Brasil vem operando. A atuaçilo que desenvolve o nosso principal
cstube\ccimento de crédito nesses pnfscs demonstra a suu pujança,
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colocando-se, como é o caso du França, em terceiro lugar como
banco estrangeiro em operações e depósitos, num testemunho do
quanto o Brasil hoje é importante no exterior, no sctor económico.
Solidarizamo-nos com V. Ex• pelo magnífico discurso que estâ
proferindo c com a Diretoria do Banco do Brasil pelos relevantes serviços que vem prestando à Nação no exterior e no território
nacionaL Muito obrigado.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito grato a V. Ex•. eminente Senador Braga Junior, peio seu aparte que
muito valoriza o nosso pronunciamento,
Palavras de elogio merece também o Ministro Mário Henrique
Simonsen, cuja atuação à frente do Ministério da Fazenda revela a
inteligência e a competência de S. Ex• nos assuntos pertinentes à sua
Pasta.
Com a inauguração de mais esta subagência do Banco do Brasil
no exterior, o Governo do eminente Presidente Ernesto Gciscl dá
continuidade à política de alargamento de nossas fronteiras comer·
ciais, sempre em beneilcio ao desenvolvimento nacional. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Ruy Carneiro, por cessão do nobre Senador Henri·
que de La Rocque.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB - PB. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em agosto de 1974, quando a Universidade Federal da Paraíba
já iniciara estudos sobre o aproveitamento da energia solar, ocupei
esta tribuna e fiz, com elementos que me haviam sido enviados, um
longo comentário acerca do pioneirismo daquelas pesquisas, realiza·
das em João Pessoa, na minha Paraíba.
Esse meu pronunciamento, teve grande repercussão no coração
e no espírito dos paraibanos, que sentiram, através da minha pala·
vra, nesta Casa, a atenção merecida pelos estudos sobre a energia so·
lar realizados na Universidade da Paraíba, e a sua importância, Sem
dúvida alguma, diante da situação atual do petróleo, a energia solar
é uma grande opção como fonte de energia. Ela muito favorecerá o
Brasil, sobretudo o nosso Nordeste, tão pobre c tão carente dos
recursos necessários para suportar essa alta do preço do óleo, que
está ocorrendo não apenas no Brasil mas em todos os países.
E meu velho e querido amigo, o nobre Senador Luiz Cavalcan·
te, da representação de Alagoas, lembrou-se do pronunciamento que
fiz em i 974, a respeito de uma longa reportagem do Jornal do Com·
mercio, de Recife, sobre esse trabalho da Universidade da Paraíba,
trabalho este que está merecendo ser assistido por um técnico fran·
cês, que lá está, tambêm, pesquisando sobre a energia solar. Entilo, o
nobre colega e amigo, Senador Luiz Cavalcante, com a bondade c a
prestimosidade que o caracterizam, fez chegar às minhas mãos um
recorte de jornal com aquela reportagem, no qual constam os elementos necessários a fim de que eu possa desenvolver um discurso à altura da importância do assunto.
Dai por que, Sr. Presidente, achei que essa reportagem do Jornal
do Commerclo, sobre o trabalho que a Universidade Federal da
Paraíba está realizando, deveria ser trazido ao conhecimento do
plenário do Senado, novamente, tendo em vista a importância atual
do tema. Pretendo, dentro de alguns dias, de posse de elementos novos, voltar a tratar do assunto. Não obstante isso, gostaria de solicitar ii Mesa que a referida reportagem, juntamente com as palavras
que estou pronunciando, fossem transcritas nos Anuis do' Senado,
Diz o Jornal do Commerclo de Recife, do nosso querido e estimado ex-Senador Pessoa de Queiroz, o seguinte:
"ENERGIA SOLAR f: EMPREGADA COM lôXITO NA
i'ARI\IBA
As experiências que vêm sendo rculizudus no Lubomt6rio de Energia Solar, da Universidade Federal da Puruibu, cm
João Pessoa, com ussistênciu técnica frunccsu, comprovam u
viabilidudc do emprego da energia solur no Nordeste onde u
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solarimctria acusa indiccs altos de intensidade de luz, possibilitando o aproveitamento dos raios do sol como fonte de

energia tcrmoclétrica.
O perito francês Remi Lunticr, adido de cooperação técnica c cientifica do Consulado-Geral da França no Recife,
informou que o pesquisador Alam Ravcx trabalha atualmcntc na montagem de uma bomba d'água para irrigação, movida à energia solar. Paralelamente, ocupa-se de um forno solar
de 20 kilowatts, destinado à produção de combustlvcl
sintético,"
Continuando, Sr. Preside~~tc, quero trazer a este Plenário uma
noticia atvissarcira para nós do Nardeste.
O Sr. Ruy Santos (ARENA aparte?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. RU\' CARNEIRO (MDB- PB) -Com muito prazer,
Senador.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Peço permissão a V. Ex•
para uma ligeira retificação a seu discurso. Lamentavelmente o
Jornal do Commercio já não pertence ao nosso velho e querido amigo
Senador Pessoa de Queiroz. Estou informado que o Jornal do
Commerc/o, a rádio c a televisão foram vendidos a um contorrâneo
de V. Ex•, deputado federal pela Paraiba.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB - PB) - Agradeço o aparte
de V. Ex• Quero apenas dizer que desejei tão-só prestar uma homenagem especial àquele Senador pernambucano, que aqui se conduziu
com tanta compostura, sendo tratado por todos com um carinho especial; o Jornal do Commerclo pertencia a ele, àquela época, c não
quis cu entrar cm maiores detalhes, agora. De qualquer modo, foi
fundador do Jornal do Commerclo o Senador Pessoa de Queiroz, c se
ele agora o vendeu, Senador Ruy Santos, agradeço a V. Ex• a informação. Repito, meu intuito foi apenas o de prestar uma homenagem àquele nome ilustre, àquele homem excepcionalmente bom,
descendente da grande famllia Pessoa, de Umbuzciro, na Paraíba.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Eu disse, lamentavelmcntcjá não pertence.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Perfeito, S:nador.
O Sr. Agenor Maria (MDB aparte?

RN) -

Permite V, Ex• um

O SR. RU\' CARNEIRO (MDB - PB) - Pois não, nobre
Senador Agcnor Maria.
O Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) - Desejo congratular-me
com V. Ex• pelo seu pronunciamento desta tarde. Na realidade, a
salvaçuo do Nordeste, no campo energético, repousa quase que exclusivamente na energia solar. E lá, na Paraíba, no Rio Grande do
Norte, no Ceará, temos sol doze horas por dia, durante nove, dez
meses do ano. Acredito que o Governo, prestigiando qualquer trabalho no campo da energia solar, estará fazendo investimento de alta
rentabilidade para o futuro não só do Nordeste como do Pais.
O SR. RUY CARNEIRO (MDB- PB)- Agradeço o aparte
do nobre colega da representação do Rio Grande do Norte, Senador
Agcnor Maria, que está sempre atento aos assuntos relacionados
com o Nordeste, a tudo que diga respeito ao desenvolvimento da
nossa Região. Portanto, meus agradecimentos a V. Ex•, Senador
Agcnor Maria, que vem trazer alento a este rápido c modesto registro que estou fazendo, sobre esse acontecimento que é da maior
importância para nós do Nordeste. Mais uma vez, muito obrigado,
pela delicadeza do aparte,
O Sr. Brogo Junior (ARENA- AM)- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. RU\' CARNEIRO (MDB- PB) - Com prazer, nobre
Senador.
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Eminente Senador

Ruy Carneiro, o assunto que V, Ex• traz hoje ao conhecimento do
Senado é da maior importância para o Nordeste brasileiro, assim
como pura a Naçilo inteira. Assistimos, aqui, em Brasília, em março

último, a uma conferôncia proferida por um cientista francês. No fim
da conferência, ease cientista declarou que o Brasil era uma nação
que tinha tudo para se tornar uma grande potência. E, citando as
principais riquezas que o Brasil possuía, mencionou que somente três
elementos que o mundo inteiro anda à procura o Brasil os tinha cm
abund:incia para se transformar numa grande potência- sol, água c
terra. Dai a grande importância do pronunciamento de V. Ex•
nesta tarde. Solidarizamo-nos com V. Ex• pela oportuna comunicação, e temos certeza de que, dentro cm breve, V, Ex• fará um discurso com mais elementos, para que toda a Nação brasileira deles
fique cientificada c tome as providências necessárias para o apoiamenta dessa iniciativa.
O SR. RU\' CARNEIRO (MDB- PB)- Agradeço a intervenção absolutamente interessante do nobre Senador Braga Junior, representante do Amazonas, no Senado Federal, c que vem adotando a
prática de sempre estar atento não somente aos assuntos da sua Rea
gião, mas também àqueles que digam respeito ao nosso Nordeste. A
informação que S. Ex• dá vem alentar, vem melhorar, as condições
deste registro que estou fazendo c que voltarei a abordar, oportunamente, desta Tribuna, dessa vez com melhores elementos sobre o
assunto.
Concluindo, Sr. Presidente, expresso, aqui, meus agradecimentos antecipados à Mesa, pela gentileza da transcrição, nos Anais
do Senado, da reportagem do Jornal do Commerclo de Recife, sobre
a energia solar na Paraíba. (Muito bem! Palmas,)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. RUY CARNEI·
ROEM SEU DISCURSO:
"EXPERifóNCIA DO LES TEM SUCESSO
As e"periências que vêm sendo conduzidas, com asristência técnica francesa, no Laboratório de Energia Solar (LES)
da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa,
comprovam a viabilidade no emprego da energia solar no
Nordeste brasileiro, onde a solarimctria acusa índices
bastante altos de intensidade da luz, difusão dos raios do sol,
possibilitando, dessa forma, o seu aproveitamento na producão de energia termoeli:trica para abastecimento industrial c
doméstico.
A declaração é do perito francês Remi Lantier, adido de
cooperação técnica c cientifica do Consulado Geral da França no Recife, referindo-se aos trabalhos no LES pelos
engenheiros Alain Scaviner c Renê Marechal (professores
contratados da UFPb), sob a supervisão geral do pesquisador Alain Ravex, do Centro Nacional de Pesquisa
Cientifica da Franca.

Bomba Solar
Informou o Sr. Remi Lantier, que o pesquisador Alain
Ravex trabalha atualmcnte na montagem de uma bomba
solar destinada ao bombeamento de água pura irrigação c
abastecimento da populução local, utilizando energia solar,
ao mesmo tempo que o engenheiro A lain Scavincr se ocupa
das pesquisas feitus com o forno solar de 20 kilowatts, cuja
montagem conta com u colaboraçilo do engenheiro Rcni:
Marechal, destinado à produção de combustível sintético
(amônia).
Adiantou o perito Remi Lantier que o projeto do LES
tem recehido ussistênciu técnica frunccsa desde sua irnplantua
ciio, em 1976, c que u bomba solar de I kilowatt é de'fubricaçào frnncesn da Sofrêtcs (Socit•tt'• Franrai.H' d'Etudes
Tt•dmiqllt'.\' c•t Em•rgh• Solairt.>), u mcsmu empresa que fubri·
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cou a bomba solar de 50 kilowatts para o México, onde jã se
acham cm funcionamento 15 unidades.
Experiência
Explicou o perito francês que a técnica da bomba solar
foi desenvolvida pelo professor Gerardier, na Universidade
do Senegal cm Dacar, tendo sido experimentada naquele pais
c nações limítrofes da região do Sahel (Mali, Nigcr, Alto
Volta. Chad) dando lugar à produção em série, na França, de
unidades cada vez mais avançadas, inclusive, dos fornos solaros c outros equipamentos empregados na pesquisa c aprovdlUmcnto prútico du energia solar.
Forno
Segundo o Sr, Remi Lantier, se encontra, atualmente em
funcionamento, em Odeillo, na França, um forno solar de
megawatt (1.000 kilowatts), que fornece energia elétrica à
rede de força industrial da França, sendo o mais potente do
mundo até agora.
Pioneira
Vale dizer- acrescentou- que a França é pioneira na
utilização, em escala industrial, da energia solar (uma fonte
de energia não convencional), tendo desenvolvido tecnologia
própria, cujo emprego no país e no exterior (países africanos,
México) tem produzido resultados satisfatórios.
Nordeste
Segundo o reitor Lynaldo Cavalcantí de Albuquerque,
da Universidade Federal da Para!ba, "o Nordeste possui real·
mente índices bastante elevados de insolação, sendo do ín·
teresse regional, portanto, que se aproveite este potencial,
com o desenvolvimento de pesquisas com energia solar c sua
t1ti1izaçf10 prúlica nos diversos campos como a secagem de
frutas. aquecimento de úgua para vários fins, produção de
úgua potúvd para o consumo doméstico, refrigeração ou
uquc!.:imcnto de ambh:nte, conservação de grãos, carnes e outros aHmcntos, u produção do vapor e energia".
LES
Informou também que o Laboratório de Energia Solar
(LES) da UFPb tem dinamizado ultimamente as suas
atividudcs, a começar com a otimizaçi!o de uma malha de es·
taçõcs solarimétricas em instalação na Região, com o
objctivo principal de medir a radiação do sol sobre deter·
minadas árcns.
Adiantou que as atuais linhas de pesquisa tendem a dar
ênfase na elaboração de projetas de construção de equipa·
mentes solares obtenção de knmv-how em metalurgia solar,
visando o uproveiwmento do molibdénio, através da utilizaç:io de fornws solaros, secagem de frutas, destilação solar
para fins de dessalinizuçilo de âguas salobras, construção de
múquinas términas para bombeamento de água para irriga.
çào c refrigeração, a baixo custo, para casas populares,
Reservas

Por sua vez. o Sr. Remi Lantier, declarou que parecem
satisfatórias as pcsquisus e utilizuçào da energia solar nu
Inglaterra. Alemanha e Estados Unidos, conforme dados publicados recentemente.
Destacou, cntrctunto, que as reservas mundiais de cnr·
vão. petróleo e gús natural tendem a se esgotar dentro de I 50
anos, tl:1í por lJLIC a energia solar, por sua natureza não polucntt: c incsgotabililiude, dcvcrú tornur-se u fonte de energia
mahi utilitudllnm próximos anos.
VtiS

Concluiu dizendo que "considc:rando .. se" que: as rescr·
de uninio pmh:rào tumbém esgolnr-se nos fins deste
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século, haverá problemas pura u energia nuclear, se não rorcm utilizudos reatares nucleares super-regeneradores, o que
tem motivado a França a desenvolver projetas nos campos
nuclear c solar, íireas tecnológicas cm que mantém utualmcntc a lidcrunçu mundial."

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex• niio estú presente.
Concedo a palavra no nobre Senador Augusto Franco.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A missão que nos íoi honrosamente atribuída, por pertencer a
esta Casa, levou-nos em dezembro último a Nova Iorque, onde parti·
cipamos da Assembléia-Geral das Nações Unidas.
Para quem observa e analisa o clima de tensões c de connitos
que: caracteri'lam a nossa época, é sempre conrortador constatar que
o diálogo como fórmula de superação das divergências entre os
homens continua sendo praticado, apesar das crescentes dificuldades
que se antepõem ao uso da razão.
Mas a ONU, e especialmente a Assembléia-Geral, ó uma
demonstração viva, saudável, democrática, de que o mundo não capitulou ainda diante dos insensatos argumentos da força e que pode
encontrar, em meio a tantos antagonismos, o caminho para o cntcn·
dimento e para a convivência pacífica entre as nações.
A humanidade se polariza em torno de ideologias politicas
connitantes e um novo imperialismo agressivamente expansionistu,
que mascara suas intenções sob ilusórios acenos de apoio às lutas de
emancipação nacional dos países cm vias de desenvolvimento, começa agora a inverter o equilíbrio estratégico do mundo, e este fato, de·
verá, cada vez mais, disseminar os conflitos localizados, a exemplo
do que agora sucede no Zaire c irá continuar ocorrendo com
inquietante freqUência nos próximos anos,
Dentro desse quadro complexo, a Assembléia-Geral da ONU,
sendo um plenário que reOete as tendências do mundo, nos leva a
constatar também alguns fatos que não podem ser interpretados sem
que causem graves preocupações.
O ingresso de novos paises, liborados do colonialismo no fórum
internacional das Nações Unidas, despertou, inicialmente, justas
esperanças. Diante do conOito entre duas grandes superpotências, o
surgimento de novos paiscs não alinhados que se tornavam centros
dinâmicos de novas experiências. sociais c económicas, significava
um elemento de equilíbrio, umu forç:.1 cm rormação a frear os
antagonismos, e a Juncar uma novu mensagem para o mundo. Mas, a
crençu nesses países emergentes, segundo o que se pode observar
hoje pelas I"Osiçõcs qut: a maioria assume no plenário da ONU. nlto
tem mais raúics pura subsistir.
A par, por conseguinte, das observações encorajadoras svbrc a
particip'!çào da ONU no ordenamento 'de relações que asse~urem u
puz mundial, é contristador a evidência de que sUo poucas as vozes
que na Asscmbléiu-Gerul se altciam acima do choque de interesses
entre ns duHs supcrpolêncins, exercitando umu ução inovudoru de
independência e equilíbrio, que possa trazer novas esperanças para o
mundo hoje dcscspcradumcnte espremido cntrt: limitadas alterna ti·
vus políticas.
Lamentavelmente, a ONU não conseguiu livrur·sc da polari·
zuçtw que curucterizu o mundo c, os pul!oic~ que podcrium ser porta·
vozes de umu nova rormu de convivência internacional, se rc·
lucionmn, c mesmo se tornam subjugados u um <.]uadro de interesses
dominantes que impede a humanidade de encontrar caminhos que
possam livrú-la do impussc que podcrú terminar ~onduzindo ao temido holocuusto nuclear.
Mas, apesar de possíveis imrcrrciçõcs que possam existir, n
Organi1w.;lH1 das Naçlics Unidas é, na prútka, o cmhril1o de um
snnhoqu;1sc utúph:ll. O sonho de um mundn sem omtu~nnbmns, onde o fato dc.: st:r nusc.:ido nc.:stc nu naquele pais nf1o mais possa cnntri·
hui r p:m1tornar advcrs(!rills os scrcs humanos.
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A superação dos antagonismos, dos ódios entre as nações, dos
conflitos que surgem cm oonseqUênciu de ideologias divergentes, é
uma turefa que talvez não seja alcançada ainda durante muitos séculos. Mas, o fato de ser uma entidade que engloba os países do mundo, que funciona com o ideal de preservar u paz e de evitar os connitos, revela que u ONU torá um papel cada voz mais destacado no
futuro.
Na medida em que o homem desejar a paz, u ONU estará sondo
fortalecida.
A Assembléia-Geral da ONU é onde o mundo dialoga. Quem
acredita no diálogo não pode, por conseguinte, considerar irrelevante o encontro de todos os países pura o debate de problemas que os
ufetam, que afetam o mundo.
A Assembléia-Geral das Nações Unidas é justamente a convergência de todos para o debate amplo, democrático, e sem restrições. Ali. as diwrgêncius surgem, os inconformismos se manifestam
livremente. Dessa forma, a Assembléia-Geral da ONU funciona como se fosse uma válvula de escape das tensões que dominam o
mundo.
Mas, além do debate político, do diálogo que as reuniões plenárias sempre suscitam, existe um aspecto mais pragmático que é
representado, justamente, pelo trabalho das comissões. Esse trabalho talvez não tenha a mesma repercussão que ganham os debates
de plenário, mas pode ser considerado bastante positivo.
As comissões que tratam de diversos problemas, reunem-se à
margem das discussões c produzem resultados concretos. Surgem
então os acordos para intercâmbio cultural, de tecnologia, os
acordos comerciais que estimulam as trocas entre as nações, uma
variada gama enfim. de decisões práticas que contribuem, efctivamcnte, pura que a ONU melhor cumpra os seus objctivos de
aproximar os países e tornar os povos mais fraternos. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} - Está finda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 99, de
1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso feito
pelo Comandante da I• Brigada de Infantaria Motorizada,
General O'Reilly de Souza, no dia 14 de abril de \977.
Estão presentes, apenas, 32 Srs. Senadores. Não há, portanto,

quorum para deliberação. Em conseqUência, fica sua votação adiada
para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} -Item%:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 34, de 1976 (n• 68-A/76, na Câmara dos
Deputados}, que aprova as contas da Rede Ferroviâria
Federal S.A. e de suas subsidiárias, relativas ao exerc!cio de
\972, tendo
PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- Por não
se tratar de matéria que justifique a apresentação de Projeto
de Decreto Legislativo - sob n•s 37 e 38, de 1977, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça; e
.- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Ni\o havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discus·
si\ o.
Por falta de quorum. fica sua votação adiada.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} -Item 3:
Discussão, em primeiro turno (:~prcciaçilo preliminar da
constitucionulidadc, nos termos do arl. 296, do Regimento
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Interno}, do Projeto de Lei do Senado n• 215, de 1976, do Se·
nhor Senador Evelásio Vieira, que dispõe sobre a inclusão
dos serviços especializados de medicina, higiene e seg"rançu
do trabalho. como serviço constante do elenco de benefícios e
serviços do sistema geral da previdência social, tendo
PARECER, sob n• 117, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.}
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro·
a encerrada.
Por falta de quorum, nca sua votação adiada para a próxima sessUo.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} -Item 4:
MAT!::RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1976.- Complemen·
tur, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta
dispositivo à Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975,
que dispõe sobre remuneração de Vereadores.
Conforme Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a
Presidéncia, nos termos do art. 369, letra a, do Regimento Interno,
declara prejudicado o projeto de lei, cuja ementa acaba de ser
anunciada, uma vez que a Emenda Constitucional n• 6, de 1976, jã
regulamentou a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelitsio Vieira, por
cessão do nobre Senador Itamar Franco.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguin·
te discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma constância nos pronunciamentos da Oposição nesta Casa
é a sinceridade no' enfoque dos grandes e graves problemas da atuali·
dade brasileira, criticando sim, condenando sim, mas propondo, também, as soluções.
Não nos anima, em momento algum, o intuito da crítica pela critica, e sim um estrito senso do dever, de cumprir a missão de fiscalizar. Fundamentada em sua legalidade institucional, a Oposição sempre se manifestou em termos respeitosos e de forma séria e honesta
na abordagem dos erros verificados no seio da administração pública.
Faz as ~bservações, mas não esquece de apontar, tambi:m, as
soluções: o trabalho desempenhado pela bancada do Movimento
Democrático Brasileiro, que eu, particularmente, tenho seguido e
observado estritamente, visa, invariavelmente, a colaborar, através
da crítica serena e da proposição de caminhos mais viáveis e produtivos para o desenvolvimento da sociedade brasileira.
Essa tem sido, igualmente, a tônica dos pronunciamentos de
parlamentares do próprio partido que empresta sustentação polrtica
ao Governo, bem assim como as posições da grande imprensa, de
destacadas figuras da classe liberal, do campo educacional, do meio
empresarial, de tantos setores vitais para a vida brasileira.
Todas as criticas silo guindas no bom sentido. Todas as vozes
que se levantam contra os constantes e graves desacertos governamentais o fazem com o fito exclusivo da busca do acerto para a prosperuçilo da Nação, o bem-estar da família brasileira .
Quando um filho comete um erro c tem essa falha anotada pelo
pai, nilo está sendo agredido por um inimigo, ni\o hú má-fé na corre·
ção. Nu missão de bem educar, o pai observa u falha e indica o bom
caminho.
Assim não entende, entretanto, o Chefe do Governo que, em
seus últimos discursos, acusa os que o criticam de impatriotus, c de
agirem mui intencionudos e vuziumente- posturu que deixa a todos
perplexos c uprccnsivos.
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Quando denúncias silo feitas sobre tráfico de innuências,
irregulares no mercado financeiro, decadência na qualidade do ensino, erros no setor econômico, falhas na politica agropecuárin,
transportes deficientes c irracionais, arbítrio na formulação das normas politico-institucionais, reformas casuísticas- não está havendo
impatriotismo, má-fé, derrotismo. Expressa-se, apenas, o cumprimento de um alto dever.
Quando o nobre Senador Osires Teixeira, com sua autoridade
de Vicc-Udcr do Partido do Governo, diz que a quase totalidade das
Prefeituras está num estado de insolvência, como cfctivamcntc
afirmou numa das últimas sessões desta Casa, na semana que passou
-não se pode acusá-lo de demagogia ou de ma-fé.
Quando o eminente Professor Padre José Vasconcellos, Presidente do Conselho Federal de Educação, na Comissão de Educação
c Cultura do Senado, na última semana, crítica, de forma candente, a
qualidade do ensino, não o está fazendo demagogicamente ou de máfé.
Quando eminentes Senadores da ARENA, homens do porte ~ ..
Luiz Viana Filho, Tcotônio Vilela c Luiz Cavalcanti, fazem criticas
ao Governo, não o fazem por demagogia ou má-fé.
Quando !!deres empresariais brasileiros, que não raro se
cotizam para oferecer banquetes ao Governo, tecem crlticas severas,
não o fazem por demagogia ou má-fi:.
Quando o Professor Machado de Souza, da Universidade Federal de Sergipe, com toda a autoridade dos seus 30 anos dedicados à
pediatria, compara o quadro da mortalidade infantil do Nordeste ao
de Biafra, não está sendo ímpatriota, derrotista.
Quando o Ministro do Trabalho, Sr. Arnaldo Prieto, diz que "o
maior problema da mão-de-obra nacional não é o desemprego, mas
o subemprego" não se pode acusar Sua Excelência de demagogia ou
má-fi:.
Nas divergências entre os Ministros Mário Henrique Simonsen,
Shigeaki Ucki, Alysson Paulinclli e Reis Velloso, quando eles entram
cm connito de opiniões c de opções, hã mâ-fé?
Quando os líderes das Federações das Indústrias do Paraná,
Santa Catarina c Rio Grande do Sul reúnem-se- como o fizeram hã
dias, na cidade gaúcha de Gramado- e lançam à Nação um manifesto de severas críticas à politica cconômico-financcira do Governo
Federal, estão procedendo de má-fé, com demagogia, com impatriotismo?
Não!
Mil vezes, não!
Se assim procedem, é no louvável intuito de corrigir, através das
soluções que apontam c dos erros que detectam, o rumo em que o
Brasil se encontra, na busca do progresso e do bem-estar social.
Tal não é interpretado, entretanto, pelo digno Presidente da Rc·
pública. Já quando do episódio do lançamento do natimorto "depósito restituível dos combustíveis", batizado pelo povo de
"simoncta", numa clara comparação às velhas "fclipctas", o Chefe
do Governo não aceitou a ampla rcação contrária. Declarou para
todo o País, através da televisão, do rádio e dos jornais, que os cri·
ticos da medida eram "impatriotas, derrotistas e maus brasileiros".
Algumas semanas depois, não obstante, mereceu o mandatário
os aplausos da Nação, por ter rccOJlhecido o erro então decretado,
anulando o quejâ havia decidido solitariamente.
O Sr. VlrgDio Távora (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço com muito
prazer o nobre Senador Virgílio Távora,
O Sr. Vlrgnlo Tohora (ARENA- CE)- Estávamos nos reser·
vando para, justamente, dar uma resposta global a tudo que V. Ex•
disse. Mas V. Ex•, neste momento, começa a afirmar algo que não
pode logo ser deixado passar em silêncio, porque, quando da réplica
que fizéssemos, talvez, nos fosse cobrado, dentro do raciocínio que
temos cm mente esta omissão. Logo diremos que V. Ex.• estll equivo-

Maio de 1977

cada; o Presidente da República não reconheceu que errou, quando
instituiu o depósito restituível. A prova é que conservou-o no tocante
a óleo combustível c apenas postergou a sua execução na parte do
combustível automotor para quando se tornasse imperiosa. Hã 4 ou
5 dias atrás, por decurso de prazo, foi aprovado pelo Congresso
Nacional, justamente esse decreto-lei. O que foi dito na ocasião, c, se
toinou a repetir,· é <JUc uma melhoria da situação da nossa balança
cambial permitiu que o Governo não fosse obrigado a impor esse sa·
crifício à Nação. Não venha V, Ex• dizer que o Governo reconheceu
o erro, porque ele não o fez. Ele nunca negou que era uma medida an·
tipâtica, uma medida impopular, uma medida absolutamente severa,
c para ser utilizada cm caso extremo; como o caso extremo não se
verificou, devido à melhoria das condições da nossa balança comer·
cial, ele deixou de áplicar cm toda sua extensão esse decreto, que está
em execução, na parte relativa ao óleo combustivel. Isto, repondo a
verdade dos fatos. Quanto à parte opinativa do discurso de V. Ex•,que repelimos veementemente, - vamos nos permitir responder cm
um aparte ao fim do mesmo, ou, conforme a sua extensão, - para
não interrompê-lo mais tempo,- cm um pequeno pronunciamento,
para dar, também, a nossa opinião a respeito da injustiça que V. Ex•
está cometendo para com o Primeiro Mandatário da Nação.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• registra
que o Presidente da República recuou porque, efctivamcnte, a me·
di da é severa.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Não! Dissemos que
foi porque o Governo pôde aguardar um tempo de espera, porque a
balança comercial neste ano - c V. Ex• sabe disso - teve um desa·
fogo inesperado, inclusive para V. Ex•s.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O Governo tinha
decidido implantar o depósito compulsório restituível; diante da
rcaçào de toda a Nação, ele recuou. Tanto recuou que o projeto não
mereceu a aprovação da sua bancada no Congresso Nacional; vcn·
ccu apenas, foi aprovado, por decurso de prazo. " verdade. Mas, o
Governo recuou.
O problema brasileiro continua, em relação à sua dívida
externa. Se melhorou transitoriamente a balança comercial, cm face
dos preços excepcionais do café, do cacau, do suco de laranja c do
soja, não melhorou realmente nossa situação lã fora, cuja divida no
exterior vai se aproximando, se jâ não atingiu, dos 30 bilhões de
dólares. A verdade é que a Nação sabe que o Governo recuou. E
acertou, mereceu os aplausos inclusive do Movimento Democrático
Brasileiro, por ter recuado. O que condenamos foi o. Governo ter
criticado a Oposição, ter criticado todos aqueles que haviam divergido daquela intenção, E o Presidente da República, depois de fazer as
criticas, de insultar, recuou. Este é o registro c a observação que esta•
mos fazendo dentro do nosso discurso.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE. Assentimento do
orador.)- Eminente Senador, não gostaríamos de setoriar as respostas, mas já que V. Ex• nos chama para esse terreno, o L!der do Parti·
do de V. Ex• não desejava essa solução, não. Foi aqui exposto como
de salvação nacional- é só consultar os Anais da Casa- o raciona·
mente puro e simples, medida muitíssimo mais draconiana do que

essa.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB -SC)- Perfeito.
O Sr, Vlrgnlo Távora (ARENA -CE)- Era o racionamento
da gasolina; a instituição de importações dos demais produtos à base
de cotas, a volta à CEXIM. Então, o Governo- como V, Ex• vai
querer fazer crer, e o nosso sil~ncio, assim, permitiria que pensassem
- nilo recuou por cultivar popularidade, ou por reução conseqUente,
Ele tomou n medida; suspendeu- gostaríamos bem que ficasse cicn·
te a Casa, pura que, depois, nilo nos sejam ntribuldus outras declarações - a sua execução no tocante uo combustlvcl automotriz,
porque assim permitiam os rcsultudos bons paru o Pais, bons para
nós, c, estamos certos, bons também considerados devem ser pela
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Oposição, nos dois primeiros meses deste ano, e qu~: uvcram
confirmação até o dia de hoje. Veja bem, isto ó o que houve.
O Sr.llamar Franco (MDB- MG)- Permite um aparte, Ex•?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - f:. a posição de
V. Ex•, nobre Senador Virg!lio Távora. Nós entendemos diferente.
Ouço o nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Evelâsio
Vieira, primeiramente, para cumprimentar V. Ex•, quando reafirma
que a Oposição brasileira é uma Oposição leal c lúcida, que tem
discordado, mas discordado indicando soluções. Quanto ao
chamado Decreto-lei do restituível, ó interessante observar, com o
devido respeito do Senador Virg!lio Távora: S. Ex• diz que esse
decreto foi suspenso em função da balança comercial. A verdade não
é esta ...
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Suspensa parte da
sua execução, a outra está sendo executada.
O Sr. llamar Franco (MDB- MG)- A verdade não foi esta.
Quando Sua Excelência o Presidente da República baixou esse
Decreto-lei- e veja V. Ex• outro erro: por que se baixa um Decreto·
lei? Ele só pode ser baixado no aspecto financeiro ou como medida
de urgência- em janeiro, tendo as caractcrlsticas de um Decreto-lei.
E Sua Excelência o Presidente da República houve por bem suspender esse Decreto-lei. Lamentavelmente, sim, Sua Excelência não reli·
rou esse Decreto-lei, que conforme V. Ex• jâ o disse foi aprovado,
agora, por decurso de prazo, no Congresso Nacional. O erro da
política do Governo é que ele sempre supôs que poderia aumentar os
preços para diminuir o consumo, e ele verificou que essa medida não
era uma medida que estava, na prática, dando os efeitos esperados.
Então, S. Ex• o Senador Virgílio Távora disse que foi cm função do
balanço comercial. Não ê verdade! A pressão popular, realmente, é
que fez com que o Governo recuasse e suspendesse essa aplicação da
chamada simoncta. Era o aparte que eu queria dar.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado
pelo aparte de V. Ex•
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Eminente Sena·
dor, não vamos mais interrompi':-lo, porque V. Ex• tem sido, atê,
muito generoso na concessão do aparte - somos o primeiro a reconhecer e neste ponto estamos de pleno acordo. Há generosidade na
concessão de apartes, que não têm sido curtos, mas vamos deixar
claro, para que não haja a menor dúvida: o Presidente, primeiro que
tudo, não recuou na retirada do decreto-lei que foi, há dias, aprovado por decurso de prazo, neste Congresso. Segundo: ele suspendeu
uma parte do projeto, a que se referia ao combustível para o transporte automotor, porque o restante, atinente ao óleo combust!vel,
está em vigor, não sabemos se V. Ex• sabe- justamente, CrS 250,00
por tonelada do produto.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)-0 que ó um erro.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA -CE)- Ao contrário; acha·
mos que deveria ser mais, ainda.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - CE) - Está contri·
buindo é para a inOação. f:. um outro componente para a inOação.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Mas, permita-nos
dizer que, nesse ponto, o Senhor Presidente foi senslvel; havendo repetimos nós a versão que o eminente Senador Itamar Franco não
aceita -a possibilidade de esse desafogo comercial ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Porque na época ainda
não havia esse desafogo,
O Sr. VlrgOio Toivora (ARENA -CE)- ... se propagar pelos
demais meses, como foi, o Senhor Presidente suspendeu a execuçilo
naquilo que ia mais percutir o bolso do usuário. Mas, veja bem,
quanto no óleo combustlvel nilo fez, porque - V. Ex• ó da Opo·
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sição, mas vai nos dar razão - 99% pelo menos, e não vamos aos
100% para não sermos, tatnbém, assim pragmáticos, daquelas utili·
zaçõcs qualitativas- não dizemos quantitativas- de óleos com bus·
tlvcis, deveriam ser com o carvão e o carvão da sua terra, que para
isso se presta. A redução do minério deveria ser feita a óleo ou a
carvão vapor'? Fábricas de cimento deveriam utilizar óleo combustível ou carvão? Vamos mais adiante; temos um exemplo mais fri·
santo do que o da Termelétrica de Cuba tão que, feita para carvão, foi
depois modificada em suas grelhas, dado o preço baixo do óleo
combustlvel, para ser transformado todo seu funcionamento à base
de um combustível que temos que importar, por não produzirmos, a
não ser em quantidade de 20%, de nossas necessidades, como V. Ex•
sabe. Pois nesta parte, o Senhor Presidente, aí sim, enfrentando
pressões colossais dos interessados, resistiu e o decreto está em pleno
funcionamento, dando ainda, cm contrapartida-" e V. Ex• sabe pois
é de Santa Catarina- todos os meios necessários para essas diferen·
tes indústrias transformarem os seus fornos, as suas fornalhas, os
seus rolos incandescentes, todos eles para funcionamento à base de ·
carvão, e não de óleo combustível.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Tenho conheci·
mento de que o Governo manifestou essa intenção, mas confesso que
não sei do início dessa transformação.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA -CE) - Desafiamos que apa·
rcça, aqui, o exemplo de uma fábrica que tenha comparecido aos
órgãos oficiais, através do Ministério da Indústria c do Comércio,
com projeto sério, real, de transformação de seu uso de óleo com bus·
tível para carvão mineral c que, sendo factível - porque falamos em
99% da qualidade, V. Ex• já está ciente das utilizações - o Governo
não o tenha financiado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - A prova não ~
possível ser feita agora, voltaremos a discutir o assunto oportuna·
mente.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB prazer.

SC) -

Com muito

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Citado que fui por
V. Ex• entre os Senadores que, por vezes, divergem de certos posi·
cionamcntos do Governo, desejo lembrar - em abono dessas
minhas divergências, e também em abono de divergências de V. Ex•s,
da Oposição - desejo lembrar, repito, o que disse o Sr. Delfim
Netto, em 1973, quando recebeu o título de "Homem Têxtil" do ano,
cm São Paulo. l"~quela oportunidade, declarou o então Ministro da
Fazenda: "Temos divergido, construindo; temos construído, divergindo; sem divcrgi':ncias estaremos todos aposentados." E esta não é
uma Casa de homens aposentados. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Eu é que agradeço
a V. Ex• pela intervenção muito oportuna, muito significativa para o
pronunciamento que fazemos.
Infelizmente, Sua Exceli':ncia o Senhor Presidente da República
assim não entende, e ó a razilo de estarmos ocupando a tribuna, para
comentar essa postura do Chefe da Nação, principalmente dos seus
discursos c das suas criticas injustificadas, em relação àquelas pessoas que divergem de Sua Excelência.
Quando o Governo aplica 3 bilhões e 500 milhões de cruzeiros
num pequeno grupo financeiro, e anuncia que somente após um ano
pagur{l, sem juros ou correci\o monetária, àqueles que aplicaram
mais de 50 mil cruzeiros cm papeis da instituição- a Independência,
DECRED - ele é criticado nilo por má fé, mas pela injustiça que
pretende praticar.
Quando se discordn da afirmação ministerial de que "entre os
responsáveis pelo nlto custo de vida do País estilo os produtos hortigrunjciros", o que cstigmutiza o chuchu, n couve, a abóbora, o cs-
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pinafre, não se age de má fé, mas se limita a rechaçar um absurdo
que atinge as raias da sandice.
'
Quando se fazem criticas e se pede maior rigor na fiscalização
do sistema financeiro, uma atuaçilo compatlvel com a ética e os prin·
clpios da honestidade capitalista não é por demagogia ou mâ fé, mas
porque estão ocorrendQ, indiscutivelmente, atas illcitos em empresas
do setor, para as quais o Governo prossegue drenando recursos p~
blicos, fruto dos impostos e das taxas arrancadas de todos os cidadãos - um estimulo à fraude e à corrupção, que se projeta na
impunidade dos responsáveis pelos sucessivos "estouros" do mercado de capitais c de financiamentos.
Quando se reclama um melhor salãrio mlnimo não é por
demagogia ou por mã fê:, mas porque o arroz, de maio de 1976 a
maio de 1977, teve uma elevação de preço de 61%; o feijão, quando é
encontrado, nunca custa menos que 118% a mais que na mesma data
do ano passado; o leite, 75%; o açúcar, 80%; o óleo de soja, I i9%todos produtos básicos na alimentação do povo brasileiro.
Quando se pede uma justa distribuição da riqueza que produzimos não é por demagogia ou mã fé, mas porque a miséria estâ se
ampliando, a tal ponto que 57% das crianças atendidas em ambulató·
rios têm problemas de subnutrição, e o próprio !NPS reconhece: "se
contemplasse cada criança dt até 4 anos com a importância de 200
cruzeiros mensais, para alimentação, estaria tendo lucro a médio pra·
zo".
Quando se critica a inexistência de uma ordem constitucional e
o desrespeito às instituições é porque, na verdade, não temos uma
Constituição, vivemos a cada instante fora da lei, jâ que esta estâ
submetida à vontade e ao capricho de uma ~nica pessoa, que também não respeita a independência dos Poderes.
Não me agrada criticar, preferia louvar, destacar realizações e
decisões positivas.
Como seria agradãvel poder afirmar que a economia vai bem, as
empresas em todos os setores e níveis estilo progredindo, os trabalha·
dores melhorando seu poder de compra, os ruralistas melhorando
seu ganho e sua produtividade, a sociedade brasileira prosperando,
alcançando superiores estágios de desenvolvimento, a dívida externa
inexiste!

A realidade dos fatos, entretanto, não permite tais, otimismos,
posto que nosso compromisso é, acima de tudo, com a verdade,
Contemplamos, entristecidos, as irregularidades que se multi·
plicam, o empresário descapitalizado com a inflação galopante que
também corrói a vida da massa, a subnutrição aumentando, trazen·
do como subproduto a delinqUência juvenil e a profissionalização no
crime, o ensino decadente, a sa~de p~blica a cada dia mais crivada de
problemas, os municlpios assoberbados por problemas que se tornam crônicos e sempre maiores, e agora, tanibém, o escândalo da
SUDEPE. E, pior que tudo, os brasileiros inquietos, intranqUilos.
Estas as raizes da insatisfação, a cada dia mais diflcil de disfar·
çar c de camuflar, Estes os fundamentos do n~mero sempre maior de
crlticos, de insatisfeitos.
E podemos mesmo afirmar, sem temor de erro de avaliação ou
de juizo, q•e o próprio Presidente da República está insatisfeito.
A Imprensa destacou, ontem, a informação de que o Chefe do
Governo vai dispensar os serviços de seus líderes no Congresso, de
seus porta-vozes oficiais, passando, ele próprio, a responder às criticas que diariamente são dirigidos à sua administração.
Realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é dil'lcil defender e
justificar ocorrências da gravidade dessas que estamos vendo a cada
dia, a cada palavra, em cada coluna de cada jornal brasileiro.
Tarefa ingrata, ~ue torna impotentes até mesmo líderes políticos
tarimbados e temperados em memoráveis batalhas parlamentaresmas que nilo conseguem encontrar palavras ou argumentos para
justificar e explicar fatos como os que saítam aos olhos e ao conhe·
cimento da unanimidade dos brasileiros.
O Sr. Agcnor Maria (MDB- RN)- V, Ex• me permite um
upurtc?
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouvirei V, Ex•,
Senador Agenor Maria, apenas peço que aguarde um pouco.
O próprio Presidente da Rcp~blica vai abandonar seus impor·
tantes afazeres e relegar parte das incontãveis competências que
enfeixa em suas mãos para defender, de própria voz, os atas de seus
auxiliares e as posições assumidas em nome do Governo,
Agora compreendemos o Presidente da ARENA, Deputado
Francelina Pereira, quando diz: "que País é esse", "cm que mundo
vivemos" ...
Pobre Brasil.
Ouço, agora, com prazer, o nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Senador Evelãsio Vieira,
é muito oportuno o tema que V. Ex• traz à Casa e ao conhecimento
do Governo. A nossa preocupação é muito mais no sentido do inte·
resse que temos pelo nosso País do que até mesmo .do interesse que
precisamos ter pelo nosso Partido, pois, acredito, o que estã em jogo
não é absolutamente o problema da ARENA nem do MDB, o que
cstâ em jogo é o nosso País. O problema da inflação, que vem
corroendo a cada dia a situação do assalariado e da própria classe
média, o Presidente da República nilo pode desconhecer de maneira
alguma, e se desconhece é preciso que se dê conhecimento a Sua
Excelência. Para um assalariado, hoje, manter uma casa, pagando
aluguel, ãgua, luz, gâs, com o salârio que aí existe é muito diflcil. E,
também, para a classe média, por sua vez, manter uma casa, pagan·
do aluguel ou prestação ao BNH, ãgua, luz, gãs, telefone e carro, isto
também é muito diflcil. E jã cheguei à conclusão de que o problema,
hoje, não é possuir o carro, e sim mantê-lo. Existe por parte do
Governo uma preocupação muito grande para que a ind~stria
automobilística volte a vender seus automóveis, para que não haja o
desemprego. Mas, cu me pergunto: quem, neste País, está podendo
hoje, pessoas da classe média, comprar o carro e mantê-lo. O pro·
blcma não é comprar o veiculo, é a manutenção do veículo. Subiu o
pneu assustadoramente; subiu a gasolina; a manutenção do carro
hoje, realmente, pesa no orçamento doméstico. E se pesa no orçamento doméstico, na hora em que pesa, tem de haver duas opções:
ou ficar com o carro para sofrer privação, ou abrir mão dele para nilo
passar necessidade. O problema do telefone: houve época em minha
terra em que havia trinta, quarenta an~ncios no jornal, de pessoas
querendo comprar telefone. Hoje, ao contrãrio, os an~ncios são de
pessoas querendo vender o telefone. Porque o problema não está cm
po'Ssuir o telefone, é mantê-lo. A tarifa do telefone, que era trinta,
quarenta cruzeiros, subiu para trezentos, quatrocentos cruzeiros.
Nilo é todo mundo hoje que está podendo manter um telefone, ni!o é
todo mundo hoje que pode manter um carro. O problema não estã
na aquisição do carro ou do telefone; estã na manutenção do tele·
fone, do automóvel, e no custo do gás, da luz, da ãgua, que real·
mente estilo acima do poder aquisitivo, da classe média, da classe do
assalariado. Aproveito a oportunidade para me congratular com
V. Ex• e acredito que o Governo precisa, acima de tudo, custe o que
custar, modificar essa filosofia econômica, na qual o financeiro prejudicou sumamente o econômico, que por sua vez marginalizou o so·
cial. Quem tem dinheiro neste País estã ganhando o que quer. E eu
pergunto: quem tem dinheiro? Poucas pessoas. E entre essas
pouqulssimas pessoas, na sua maioria, estilo empresas multinacio·
nuis, capital apátrida, para o qual o que interessa i: o lucro. Esse é
que é o grande problema. Nós temos que cnfocar esse problema,
tendo em vista o interesse do País, nilo o do Partido. O interesse é do
País, da Nação. Volto a me congratular com V, Ex• e acredito que
esses assuntos percutidos aqui, - segundo o Senador Virgílio Tãvo·
ra, que gosta muito de pronunciar essa palavra - silo de alta
significaçilo para o Governo ...
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Percutido é palavra
dn llngua portuguesa.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Nós estamos querendo
colnborar com o Governo e é umn oportunidade que, realmente, se
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oferece para o debate que tem, simplesmente, em vista, o interesse
maior da Nação. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. EVEI.ÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a
V. Ex•, pela participação no nosso pronunciamento.
Na verdade. os erros se sucedem c sempre em maior escala,
porque o Governo não tem sabido conduzir com inteligência com
descortino, com sabedoria, com capacidade, a nau brasileira ... '
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA -CE)- Isso na opinião de
V. Ex• Absolutamente não!!!
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ,, o Governo se
irrita, ~~rnu-se indócil com as pessoas dotadas de espírito patriótico,
de espmto de colaboração, quando essas pessoas fazem observações
de erros, apresentam alternativas, apresentam melhores caminhos c
o Senhor Presidente da República reage, insultando essas pessoas,
que não são apenas do Movimento Democrático Brasileiro, que não
são da Oposição, são eminentes integrantes da Aliança Renovadora
Nacional, nesta Casa, na Câmara dos Deputados, é a grande
Imprensa Brasileira, é a Igreja, são todos os sctorcs fazendo criticas
constantes aos erros da administração pública federal.
Mas agora nos suprecndemos com o fato de o Senhor Presidente
anunciar que ele, Sua Excelência. vai passar u responder as criticas
daqueles que divergem do Governo Federal, diminuindo, inclusive, a
posição dos Líderes do Governo no Congresso Nacional.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, isso nos faz parecer que Sua
Excelência tambêm estú perdido no comando da Nação. A Oposição
tem-se portado com ponderação e sensatez, tem feito criticas c divergido, mas sempre procu,undo oferecer alternativas c apresentando
sugestões, para ajudar o Brasil a progredir. Agora, o Senhor Presidente da República, depois daquelas criticas feitas anteriormente,
surge com essa, de que vai passar a responder as criticas. Onde estamos? O Presidente da República vai deixar de lado os grandes problemas que angustiam os brasileiros, pura vir responder à Imprensa e
aos Parlamentares! Em que país nós estamos?
Ouço o nobre Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- V. Ex• tem-se estendido
bastante no aspecto econômico dessas questões, realizou algumas incidências no campo político e acaba de chamar a atenção do Congresso Nacional pura essa decisiio do Presidente da República de ele
próprio rebater as criticas da Oposição, mas devo manifestar minha
estranheza ante um tópico de noticia lida hoje num dos matutinos
desta Capital, e que parece-me de origem oficiosa, em que o Governo
cslmnha que a Oposição, sustentando certas teses, acabe, muitas
vezes, por se contradizer a si mesma. E entre essas, disse que a Opo·
siçào acusa o Governo de militarista e, no entanto, está
propugnando em favor de candidaturas militares ao Governo daRepilblicu. Ora, Sr. Presidente, ainda que a Oposição manifeste suas
simpatias por um candidato militar à Presidência da República, cstâ
visto ai que u Oposição não considera esses militares como mili·
taristas, porque nssim como há civis militaristas, há militares que
nilo sfto militaristas. Portanto, essa é mais uma injustiça que se pratica contra a Oposição brasileira.
O SR. E\'ELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado
Senador Adalberto Sena.
O Sr. Vlrgfllo Tú•ora (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um
aparte'!
O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o Senador
Virgílio Túvo:·a.
O Sr. Vlr~illn T•i•ora (ARENA -CE) - Eminente Senador,
uma resposta ao fulcro da afirmativa de V, Ex•, scrú dada aqui não
muis por nós, m;ls pelo Líder Eurico Rci'cndc, qul· n•·ste momento
tllls ,·)~,.,,tin~ou que assim prtl~cderia. M:1s v~t/llL', ,l)~ uter a uma
rrcliminar, Sctwdor, a respt:ito de alirmutiva que tambl!m aqui não
pndt: passar cm jul!!ado, Hú Criticas ~ crit!~as. Hú Sugestões c
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•sugestões, c com letras maiúsculas c com letras minúsculas. Quantas
da eminente Oposição, pela voz, antigamente, do Senador Franco
Montara, com quem discutíamos cotidianamente c após, do emincn·
te Senador Roberto Saturnino, têm sido por nós acolhidas c remetidas. às autoridades competentes do Executivo e por elas recebidas,
bur~ladas e transformadas cm resoluções, para o bem do Pais! Isso
nenhum dos dois negará e acreditamos que tira o gosto desse reparo
que V. Ex• tem, da ni!o aceitação de criticas nem de idéias do
Partido da Oposição. Ao contrário, os exemplos são numerosos.
Vamos para diante, quanto à imprensa: hã pouco V. Ex• se referiu à
SUDEPE c ao Jornal do Brasil. Hoje, infelizmente, plcnãrio pouco
movimentado, nosso habitual debatcdor ausente - havia nos
afirmado só chegar amanhã - na resposta que concluiríamos cm
assunto puramente cconômico, teriam seguimento explicações sobre
a SUDEPE c a pesca no Brasil. Adiantamos a V. Ex• que as palavras
iniciais deveriam ser aquelas de que, ao contrãrio do que poderia
parecer, não concordamos, é óbvio, com muitas das colocaçccs da
reportagem do Jornal do Brasil, levantar esse problema um órgão
daquela importância e durante o tempo que o fez, considerãvamos
nós uma ação construtiva, porque nos dava oportunidade de
mostrar. não escondendo coisa alguma, como sempre o Governo
timbra cm fazer, que era c o que é hoje a ação do Governo no sctor
em questão, no sctor da pesca, seus scnões, seus sucessos. Vê V. Ex•
que não há, da parte do Governo, repulsa a Criticas c Sugestões,
mas, a críticas com .. c" minúsculos, c a sugestões com 11 S" minúsculo. Ele reage, não aceita, quando as criticas não .vêm cmbasadas cm
argumentação serena ou cm boa fé, quando as sugestões são de uma
simplicidade que não resiste a um exame mais sério. Esta a explicaçiio que dcscjariamos dar, sem que o silêncio, quando ao mote
central do discurso de V. Ex•, isto é, ·a afirmativa presidencial,
signifique a nossa aquiescência ao que cstã V. Ex• dizendo, já que
cedemos, com muito prazer, a vez à Liderança, para se manifestar,
justamente sobre o assunto, conforme desejo expresso por S. Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- As criticas que eu
conheço têm sempre um sentido só, cu não faço distinção e não conheço no dicionário que uso, critica com uc" maiúsculo ou minúsculo e lembro de que as criticas do MDB. nesta Casa, têm sido
sempre formuladas com o mais alto patriotismo, com o mais alto sentido de cooperação.
Quando O Estado de S, Paulo denuncia irregularidades no mercado financeiro, o está fazendo de maneira patriótica, de boa fê, embora o Governo só venha a tomar posição muitos meses depois.
Quando o Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo, a imprensa nacional denuncia o escândalo da Lutfalla, cstâ procedendo com boa fé,
denunciando para auxiliar o Governo, embora só mais tarde o Governo, venha a esta Casa dar explicações. Esse o nosso entendimento. No Brasil, os que criticam, o fazem no bom sentido; o Governo, incapaz para resolver os problemas dos brasileiros, é que se irrita c agora quer absorver aquela missão que ê dos seus Lideres no
Senado, na Câmara dos Deputados, dos seus porta-vozes.
Essas, as considerações que gostaria de fazer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB prazer, Lider Eurico Rczendc.

SC) -

Com muito

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V, Ex• é testemunha
de que já cheguei no entardecer do seu discurso, Não o ouvi
integralmente, porque estava em outro setor da Casa, no cumprimento do meu dever. Mas, no cipoal de idéias e das palavras
armadas por V. Ex•, desejo identificar alguns tópicos que serão
rapidamente objeto da minha contradita. V. Ex•, ao se referir às criticas feitas pelo Senhor Presidente da República, no Ceará, qualificou
essa manifestação como insulto. As expressões usadas pelo honrado
Chefe do Governo, com relação àqueles que criticam sem fundamento c que procuram exacerbar emocionalmente o Pu is, contiveram-se

1728 Térça·felra 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

nus palavras:- demagogia e má-fé. A isso V. Ex• dá o qualificativo
de insulto. Quer-me parecer que é uma interpretação de dimensões
espaciais, inadequadas, que não podem ser aceitas. Insulto tem
havido da parte de algumas figuras do MDB, que felizmente silo a
minoria dentro da Minoria e faço questão sempre de registrar essas
numerosas c brilhantes exceçõcs, Insulto, repito, ouvimos da parte
do Udcr do MDB na Câmara dos Deputados quando, cm seu
discurso inaugural, tachou o Governo brasileiro de terror oficial.
Insulto ouvimos nesta Casa quando um dos nossos eminentes
colegas procurou colocar na pessoa e na conduta do Presidente
Geisel a figura do fUhrer. E, no entanto, não vi ninguém do MDB,.
nem mesmo V. Ex•, protestar contra isso. Isto, sim, é insulto. Insulto
que a Nação repele e vai repelir, na primeira oportunidade eleitoral
que houver. E V. Ex• diz que o Presidente óa Rerública está perdi·
do. ~ uma afirmativa que, se não partisse de V. Ex•, diria leviana.
Muitos poucos se igualam ao Presidente Geisel no seu poder de
decisão, na sua determinação governamental, na sua capacidade de
decisão política, com o apoio da maioria da Nação, das Forças
Armadas e das correntes parlamentares que o apóiam. Se V. Ex•
acha que o Senhor Presidente da República está perdido, engana-se
redondamente, de boa-fé. V. Ex• permita-me completar o aparte.
Devo dizer que V. Ex•, brilhante como é, não precisa do asscssoramento de outro brilhante colega, como o Senador Itamar
Franco que, nesse gesto, agora, me fez lembrar aquilo que é dispensável para V. Ex•, aquela prática muito comum na nossa infância
escolar, que era de "passar cola". V. Ex• não precisa disso. Num
outro ponto, V. Ex• atribui ao Senhor Presidente da Repdblica a
declaração de que Sua Excelência vai responder, daqui por diante, às
criticas da Oposição.~ a mania de muita gente, mesmo gente ilustre,
como V. Ex•, pegar uma notícia pelos fundilhos do título e absorvêla como uma verdade. Aliás, V. Ex•, aí, nas várias referências, está
fazendo afirmativas tendo como matéria-prima Lu.< Jornal e então
acredita no que lê. Mas acredita naquilo que interessa ao seu
argumento. O Senhor Presidente da República não disse isso, Mas
ninguém pode negar o direito a Sua Exc~lência de responder. No
Ceará, por exemplo, Sua Excelência não se espalhou em especificações. Ele fez uma referência ligeira que doeu e que alcançou o seu
fim, porque senão V. Ex• não estaria aí, instalando o seu balcão de
lamúrias e de protestos. Mas o MDB, que tanto fala em Democracia,
em liberdade poderia estranhar que um Presidente da República,
numa linguagem contendida, como é do hábito de Sua Excelência,
embora com a veemência inspirada no temperamento patriótico, no
vigor cívico, não usasse seu direito de responder? Será passivei que o
MDB vai incluir agora no programa do seu Partido a reivindicação
no sentido de, lá pelo ano 2,500, quando atingir a Presidência da
Republica, que o Chefe do Governo não poderá responder à critica?
Esta é uma afirmativa autofágica de V. Ex• ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Minha não.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... e, até certo modo, de·
primente, pura quem tem formação democrática. Em outro ponto,
V. Ex• disse que o MDB tem apontado soluções para os problemas
brasileiros. Isso ó balela.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ~verdade,
O Sr. Eurico Rmnde (ARENA - ES) - O Senhor Senador
Itamar Franco está querendo dar um aparte de contra bando, mas o
Regimento não o permite. V. Ex• vai ouvir, u interlocução é entre
mim c V, Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O Regimento não
permite nem discurso paralelo, V. Ex• estú absorvendo o tempo de
que disponho.
O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Temos bastante tempo, Só hlt um outro ilustre orador inscrito. llem, isso de o MDB ter
um modelo para o Brasil é balela. E uma balela tanto mais grave
quando se tem cm vista que rcnctc umu inlidc\idlldc porque, subc·sc,
numa dns convenções nacionais, o MDB deliberou oferecer um
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modelo politico para o Brasil. Isso nunca foi feito. O que tem havido
são críticas. Então, o modelo do MDB é o seguinte: o Governo precisa baixar o custo de vida. Isso é "modelo" ... O Governo deve impedir aumento do preço da gasolina. Isso é "colaboração" dr MDB ...
O Governo precisa de atenuar o indice de mortalidade infantil. Isso é
uma "grande" solução que o MDB oferece ... Mas a elaboração desse
modelo do MDB, para salvar o Brasil, foi decidida em convençi!o na·
cional c quero dizer a V, Ex• que nunca se encontrou esse modelo.
Nós, da ARENA, temos todo o cuidado, quando acaba a sessão, de
pedir aqui aos zelosos funcionários do plenário que procurem esse
modelo debaixo de alguma cadeira, em alguma gaveta, mas o fato é
que esse modelo, apesar de ter sido objeto de uma decisão de conven·
ção nacional, jamais apareceu ... E, finalmente, quanto aos militares;
isso é o final do meu parte...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... do seu discurso.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- ... jlnis carona opus, é
o final do meu aparte. Tenho lido nos jornais que o nosso preclaro
companheiro Senador Franco Montoro, llder do MDB, tem procura·
do contacto com militares, provando que o MDB nunca teve aversão
aos militares, Se se fizer uma pesquisa - não digo, aqui, nos Anais
da nossa Casa, sempre caracterizada, felizmente, P.ela conten·
ção de linguagem, mas com algumas exceçõcs bem prcd&tórias mormente nesta Legislatura - se se fizer uma pesquisa no tempo em que
o MDB ainda não tinha saúde eleitoral, era um Partido eleitoralmente minguado, vamos encontrar, em discursos pronunciados na
Câmara dos Deputados e em declarações na Imprensa, os piores conceitos, de figuras do MDB, a respeito dos militares; os piores
conceitos. Então vem o Presidente Ulysses Guimari!es e arquiteta
uma grande defesa. "Nilo. Talvez incompreensões do passado, mas,
o fato, é que já tivemos um Presidente do MDB militar, o General
Oscar Passos". Mas esse fato só não invalida a regra quase geral de
reclamar. em tom de crítica às vezes caluniosa, contra a existência da
inOuência que o MDB antigamente dizia- antigamente- militaris·
ta. Então, estou recordando esse episódio da velha idiossincrasia do
MDB, antigamente, pelos militares, não para lamentar, mas para
saudar uma grande evolução, porque os Partidos pol!ticos democráticos não devem fazer diferença nenhuma entre civis c militares. Eu jâ
disse e repito, se a idumentária que vestimos é diferente, a bandeira a
que juramos é uma só- é a Bandeira do Brasil. Folgo, portanto, em
saber que agora o MDB pretende prestar o seu excelente serviço militar.
O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Vou tentar alguns
apartes, dentro do longo discurso de V. Ex•
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam·
painha) - Solicito a V. Ex• concluir o seu discurso, pois só dispõe
de cinco minutos.
O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Perfeito, Sr. Pre·
sidente, cumprirei.
Os jornais que atuam em Brasf!ia silo muito bem informados em
todos os escalões governamentais, inclusive o Correio Bra:illense,
nobre Senador Eurico Rezende, que V, Ex• sabe é um jornal muito
bem informado, nilo só na esfera do Ministério da Justiça, mas
Wmbém em todos os Ministérios c junto ao Senhor Presidente da
República. E ontem pela manhã ao folhm os jornais, sofri um
impacto quando li esse titulo bombdstico, O impacto e o abate
aliados uminha depressão espiritual foi porque tenho grande admiraçào por V. Ex•: um amigo de uma convivência excelente, um parlamentar dedicado que, desde que assumiu a Liderança, tem procurado todos os instantes dar a grande cobertura ao Governo Federnl. E ui eu digo: "coitado do Eurico Rczende, perdeu a Liderança".
Agora, V, Ex• me tranqUiliza, diz que a notfcia, a manchete do
Correio Bra:iliense é uma "barriguda", Prenro que seja assim, que tenha errado o jornal, o Correio Bra:i/iense. na sua informação, e que
possamos ter V. Ex•, o nosso amigo talentoso, o culto parlamentar
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na Liderança da Aliança Renovadora Nacional, na Liderança do
Governo, o homem incumbido para responder às criticas que silo
dirigidas ao Senhor Presidente da República. Fico satisfeito.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA.(MDB- SC)- Gostaria de ouvir
V. Ex• novamente mas, faltam-me três minutos e V. Ex•, pela nossa
amizade, costuma nos meus discursos fazer discursos longos.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Não, eu serei breve.
Apenas para dizer que V. Ex• colocou mal as minhas considerações.
Não estou dizendo que seja "barrigada" do Correio Bra:/liense,
aliás, expressão jornallstica. O que estou dizendo é o seguinte: o Senhor Presidente da República não se vai dar à tarefa permanente e
cspccfr.ca de responder às criticas.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Mas, está aqui, no
Correio Bra:i/iense, na primeira página! Vai responder a tudo!
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Mas, ninguém pode
impedir que o Senhor Presidente da República, após cada episódio
de passionalismo e de injustiça que surja do almoxarifado, prin·
cipalmentc, daquele almoxarifado de radicais do MDB - ai não
coloco V. Ex• coloco uma minoria infima - nada impede que Sua
Excelência responda às criticas. Por que não responder? Por quê?
V. Ex•, se não admitisse esse direito, - repito- estaria agindo a to·
da carga em termos de autofagia: V. Ex• estaria negando o regime
democrático. Quanto à minha liderança, Sr. Senador Evelásio
Vieira, ela ê uma das mais Fáceis, porque liderar um Governo num
Pais modernizado; num Pais que atingiu o progresso cm todos os
setores do trabalho nacional; num Pais que chega a provocar ciúmes
no exterior com advertência de que é uma potência emergente; num
Pais que está construindo, realmente, o grande amanhecer da prosperidade, do desenvolvimento politico, da cultura do seu povo c do
bcm-estar da sua gente, ser Líder governista num Pais como este é
tarefa facilima. Não me coloco aqui em nenhuma dificuldade,
porque o que tenho enfrentado é tão-somente, não a densidade de
argumentos, mas a palha das palavras, da má vontade, do negativismo e do pessimismo da Oposição e isto ê tarefa muito fácil.
O SR. EVELÃSJO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• terminou.
Assim não pensa o Presidente da República e V. Ex• aceita a informação do Correio Bra:iliense como verdadeira, que deseja, que quer,
agora, responder todas as criticas do Governo c V. Ex• vai aceitar a
proceder o "rcpetcco" nesta Casa, o que lamentamos profundamente.
Sr. Presidente, vou encerrar dizendo que tenho sempre procurado assessorar-me, orientar-me, pelos meus companheiros desta
Casa c como seria mais feliz para o Brasil se o Senhor Presidente da
República tivesse a humildade de se assessorar cm todas as pessoas
que têm a boa intenção de auxiliá-lo na administração deste grande
Pais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito' bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex• nilo estâ presente.
Concedo u palavra ao nobre Senador Mauro Benevidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Durante a recente visita do Presidente da República ao Ceará,
foram-lhe expostas, por intermédio de substunciosos memorais,
algumas reivindicuções de cxtruordinúriu significação pura o
desenvolvimento do Estado,
Os empresários, por exemplo, através da tradicional Federação
das Associuções do Comércio, lndústrin c Agropccuária, pussurnm
às mãos do Chefe da Nuçilo três importantes documentos, consubstanciando lcgltimus aspirações do povo ccarcnse,
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O primeiro deles englobou sugestões recolhidas durante simpósio rcaliz<1do sobre o problema do combate às secas, em fevereiro últi·
mo, do qual participaram técnicos, parlamentares, estudiosos e destacados representantes da classe empresarial.
Entenderam os dirigentes da FACIC não ser mais passivei
enfrentar-se o secular flagelo sem a utilização de sistemática de trabalho atualizada e eficiente, capaz de reduzir os danosos efeitos causados pelo mesmo na área do Nordeste.
Por outro lado, as malsinadasfrenres de serviço, idealizadas para
assegurar a sobrevivência dos rurlcolas, receberam unânime desaprovaçuo, nilo se justificando, por isso, que voltem a ser abertas, ao
configurar-se nova intempérie.
Aliás, na elaboração das conclusões submetidas à apreciação do
Primeiro Mandatário do Pais, há menção expressa à necessidade de
substituir-se a frente de serviço, "mediante a criação de uma linha de
crédito, com juros subsidiados, carência c longo prazo para os
proprietários rurais que tenham condições de empregar trabalhadores."
Tais conclusões, condensadas cm quatro allneas, foram assim
concebidas pela FAC! C:
"a) Dar apoio financeiro c assistência tecnológica aos
serviços de nuclcação artificial que estejam legalmente estruturados para provocar chuvas artificiais;
A Fundação Ccarcnsc de Meteorologia c Chuvas Artificiais - FUNCEM E. criada pelo Governo do Ceará, que
dispõe de dois aviões para bombardear nuvens, já comprovou u eficiência desse Processo que, anualmente, aumenta o
volume pluvial neste Estado, criando situação mais favorável
i1 <~gropccuúria. Desde que possa dispor de maior frota aérea
c conte com ajuda mais acentuada de órgãos do Governo da
União vincul<~dos ao Nordeste, a FUNCEME terã meios
para ampliar sua atividadc, aumentando sua capacidade de
melhorar a climmologia estadual, nas épocas de estiagens.
b) Agilizar os planos, programas e projetas criados pelo
Governo qur: visam a fortalecer a estrutura econômico-social
do Nordeste - projetas de irrigação, POLONORDESTE,
Desenvolvimento Rural integrado, Projetas Mistos, Projetas
de Transição e PROÃLCOOL;
c) Acelerar a implantação dos primeiros núcleos do Projeto Sertanejo e dar a este maior amplitude, com a atribuição
de recursos mais amplos, para cobrir área mais extensa;
O Projeto Sertanejo representa um dispositivo inteligente para modificar as estruturas agrãrias das pequenas
propriedades rurais, proporcionando-lhes os elementos necessários para resistir à seca.
As lideranças regionais aguardam com ansiosa expectativa a ucclcração do Projeto Sertanejo, por estarem conven·
cidas de que sua filosofia bem executada produzirã significativos rcsu ltados.
d) Adação de nova linha de amparo às populações atin·
gidas pela seca. pura substituir gradualmente as frentes de serviço, mediante a criução de uma linha especial de crédito,
com juros subsidiados, carência e longo prazo, para os proprictí~rios rurais que tenham condições de empregar trabalhadores rurais desocupudos, u fim de realizarem obras de infraestrutura cm suas propriedades - estábulos, canais de irrigação, cercas, dcstocnmcntos, açudes, cacimbas c silos. Os
proprictúrios ruruis que desejassem utilizar essa linha de crédito teriam de uprcscntar anualmente ao Banco do Nordeste
c <~o Banco do Brasil programas para emprego dos recursos
enumcr:mdo <IS obms, custo estimado, tempo de duraçilo e
ni11ncro de tr:lhalh<idorcs" empregar. Até o fim de cada exerdcio, csscs progrmnus deveriam estar nnulisudos por aqueles
l~t111cos, a lim de que, na hipótese de deflugrnçilo de seca, o~
llnunciumcntos pudessem ser deferidos com rapidez, permitindo u imcdiatu ubsorçüo de mi\o-de-obra ociosa."
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A opinião pública alencarinu acolheu, Sr. Presidente, esperan·
ços:1mcntc, a idéia da FACIC de encaminhar uo Presidente Ernesto
Geiscl os n10moriais referidos, pura discussão por parte dos sctores
oficiais competentes.
No que tange ao avigoramcnto do FINO R, as classes produto·
ras do meu Estado assumiram posicionamento clogiávcl, desde
quando, no bojo do Decreto· lei n• 1.478, se investiu tão desproposita·
damentc contra os percentuais dos incentivos fiscais, transferindo·
os, cm ponderável parcela, para o FISET - Florestamcnto c Rcflo.
rcstamcnto.
Nesta Casa, inclusive, já se vcrbcrou contra aquela inexplicável
medida governamental, apontada como "conspurcadora dos nossos
anseios dcscnvolvimcntistas 11 •
Há poucos dias, coubc·mc a tarefa de ressaltar a ocorrência,
somente no I• trimestre de 1977, de um déficit de aplicação de 200
milhões, coberto pelo BNB, no atendimento às liberações ordenadas
pela SUDENE.
Especialmente sobre isso, vai enfatizado na exposição de moti·
voS dos empresários o seguinte:
"0 FINO R inscreveu como item básico de sua filosofia
compatibilizar a aprovação dos projetas com os recursos dis·
poniveis à execução do cronograma de desembolso aprovado
pela SUDENE. Entretanto, algumas medidas do Governo
têm impedido que essa compatibilidade seja completa para
acompanhar o processo de desenvolvimento económico do
Nordeste, que atingiu um estágio em que os recursos dos in·
centivos fiscais são insuficientes para atender ao volume de
investimentos exigidos pelos novos projetas."
A nova realidade nordestina exige, pois, que as disponibilidades
alocadas à região não sofram dcccsso como o imposto pelo Decreto·
lei n• 1.478, mas, ao contrário, experimentem ampliação que propicie
a viabilização de iniciativas inspiradas no nosso desejo de progredir,
em sintonia com o do restante do Pais.
Mesmo diante de anteriores decepções, como u conseqUente
daquele diploma legal, esperam os ccarcnscs que o Puder Executivo
Federal examine detidamente as pretensões agora relacionadas,
oferecendo condições para que venham elas a concretizar.se, no
menor espaço de tempo possível.
Ao solidarizar·mc com as indicações subscritas pelos cmprc·
sários de meu Estado, confio em que as postulações arroladas, de
forma tão lúcida c pcrcucientc, venham a ser aproveitadas pelo Go·
verno da União, através dos órgãos que atuam naquela faixa do
território pátrio.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

Anais do Senado Federal, do discurso feito pelo Comandante da I•
Brigada de Infantaria Motorizada, General O'Reilly de Souza, no
dia 14 de abril de 1977.

-3Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitu·
cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Pra·
jeto de Lei do Senado n• 215, de 1976, do Senhor Senador Evelásio
Vieira, que.dispõe sobre a inclusão dos..serviços especializados de
medicina, higiene e segurança do trabalho, como serviço constante
do elenco de benefícios c serviços do sistema geral da previdência
social, tendo
,
PARECER, sob n• 117, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Juotlço, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) sessão.

Está encerrada a

(Levanta· se a sessão às 16 horas e40 minutos.)

~~.·. :~·.

483

:;~·::-;:o:c,

(!·ul!U.r1•\·h

· ·.7:·•: .~:. ..... 4.5.77

no ~iJ!. - lt::~r.~ II -de

5.5. 77)

No Projeto :l.e Lei do .;iluuJo no 70/77, lido no Expc<\iento 1
quo aeaeucra oca ~tmpreca.don o direi to de preforíinc1a para aubeore var 2~ doa 11ur.:entoo de capital por eooiede.dea anôntmnet
No. p&Gina 1359 1 li coluna., no art. 20 do l)rojqto,
Onde oe lê 1
••• , proporcionalidade h t~édia meneal •••

LUa-aot
••• 1

proporcionalmente

à médio. menoo.l •••

lle. moemo pdtina 21 oo!t,una, no § lD do art.

ao

do projeto,

Onde ne lÔI

•••• eolvo o:r1 CD80 de morte do eeu tiUbBorito.
Le1a-8o r
••• , oolvo e:n caoo 4e morte 4o oeu eubooritor.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nilo há mais oradores
inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, dcsig·
nando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n•
34, de 1976 (n• 68·A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova as
contas da Rede Ferroviária Federal S.A. e de suas subsidiárias, rela·
tivas ao exercício de 1972, tendo
PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por nilo se tratar
de matéria que justifique a aprescntaçilo de Projeto de Decreto Legis·
lmivo- sob n•s 37 e 38, de 1977, das Comissões:
-de Constltulçi\o e Justiço; e
- de Flnunços.

-2Votaçi!o, cm turno único, do Requerimento n• 99, de 1977, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando n trunscriçi\o, nos

A'l!A D4 49•

"~":·:":c·, ~;:;,:.:t.:A•J.', D·~

(Publicada no >C;; ..
G,5, 7~)

Se~~o

II -

5.5.77
Ue

Na redu~Üo f"i1.1Jl uprovadu na Ordec do Dio 1 referente no
Projeto de Lei do Senodo nll 127/75 1 que "noroooenta p~1rúcro.to et.o
arto 10 da Lei nD 5,090, de 6 de junho de l97J" 1
Nn pÜcina 1.407, 2t oolunll, no art, lD oont•thnte do redaOnh oo lâr

"""' que alerta u hcif\loçiio da I"ravi.tlÜnoin ~oo1ul 1
LtiU•QQ I

•••t q,uu olten e. lee,iBluçüo de Pruvittânoill Social,
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RELATOR/OS DAS COMISSOES PERMANENTES CORRESPONDENTES AO MtS DE ABRIL DE 1977

CO;\IJSS1\0 DE MRICULTURA
RE~ATóniOCORRESPONDENTEAOMtSDE

A B RI L

DE 10'77,

PRESIDENTE: SCIIADOR AGtiiOR MIIRIA

ASS!STE~'TE: Ct/.UD!O CARLOS RODR!Gl'tS COS1'A
CATA

M:-escenu Cois parãcra!o::: ao Artie;o
: ~ :!c. :..ci n9 4 s:::11, de 30 de novembro de
l 9 5li c;:statuto d11 Terra)

DE LEI DO

'TO

NA' c:-,.:rs~A'"J

P?.OJE70 DE Ltr DA CAMARA IIQ '"176:

?~CJE':'~

O~ ~E·

ce::;~1Et

Núf!.ERO E éMENTA

SE/IAM t/9 Jli/76:

25/05/76. Redistribu!do
ao !lr. SBn,

?~C,Ji:':'O

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAC

CE LI:! DO SL!IAOO flt:' lijQ/76:.

SenAdor Otair
Becker

FavorÁvel

CONCLUS.AO

DA

COMISSAO

Aprovado

14/03177.

CATA DA
DISTAl BUJÇAO

15/C 31'17

Sanador EVELf
SIO VIEIRA,

Aprovado em,

27/04/77.

RE~ATOA

Sen.ldor IT{!
LlV!O COtLHO

Contrário

lO/CJ/77

CCNC~USAC

CONt.;~ouw;.o

00 PARECER
00 AE~ATOA

COMISSÃO

DA

Contrário

Aprovado e:n,
27/04/77,

ravor.ive1

Aprovado em,
27/04177.

•

ca.

??.:..:::':'0 nE Li:! :lA CJii·!ARA

!~Iii

109/7 7:

r.utor!.::a o Instituto Braailciro de
CCSilMVolvirncnto rlorcstd - IBOF - A pe;:
::a.:.tar o ir..óva1 que mcncionol,

:!ÇI IJJ/75:

Indica o exAme 1 pel4 Cornisaão do Ag:"i~
cultura, d<'l .,..iabilidAde de roaliznç:io de
ostu':!?s e debates Actlrca da ::; i tuaçdo flo :"o:::tc!ll braoiloil"~·

OBSERVAÇOES

Cr.h 27/04/77,

DESIGNADO

15/10/76

.t.c:rcsce:r:a. dispositivo ao Decreto Lei
que
'ii 221, de 2'~ de fevereiro de 1 967,
d!.spõe so!lre a proteção e est!mulos
P0 E

!~::.:::.:t.CÀO

llt/03/77

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

nino

20/05/76

E EMENTA

CATA DA
OIS·

TRIBUIÇAO

Roberto 3atur:,

'!'orM ot:lrigatõria a utili:aç.io de
:.acari4 c!e !ibras n<~turds r.a embalacem de
proCutos agrrcolas e dá outras providência"

N~MERO

RELATOR
DESIGNADO

18/09/75

17103177.

Rodistribu!- 10/0"i77
do a.o Sr.
San, ITALlVIC
COELHO,

CSSERVAÇOES
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Rcuniõcr. ordinárias , •• , , •• , • , , • , • , , , • , ••• , •• , , •

01

Projeto o rotatadeu , , , , • , . , •• , • , ... , •• , • , , , • , •• , ,

114

P:~~ctoo dio~ribu!doo

01

,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,

Oftc::ioo expodi1os • , , • , • , •• , • , ••• , , •• , •• , , • , , , , ,
05
1
Of>oioooxpcd:.rlQt.
roooiJidc•o • ,...
• .., ••,•••,•,·,"
• ·"
'relaxa
, • ,, •......
, • , • , ••
• ,", ••
, ••",.
, ••
S
Convites exp@didos_. ...........i''"'''''''l'i'''''"' .. J.22
Durante 4 3, rcun~.ilO do. Corn aso.o, rca.1. :.ada no ul t mo dio. 27 1 o órr.ão aprovou

8

o

seguinte:
t)

A Comir.oão viGitll.r; o St-. :tiniotro da AcricultUrll no próximo dio1 OS de ::~do,lio

18:00 hDi II) O Sr, Paulo Azevedo ncrutti, Presidente do Instituto Brasileiro de Oeoenvolvirnento
rlorcstal (IBOf), far4 uma exposiçio perante a Comissão, no próximo dia 17 de maio, terça-feira 1
às lO:OO hs, AbordarÁ o toma 11 Pol!tica Floreatcl nrasileira e o Oecreto .. lei n9 l 503176 11 •
Os
interessados no prcble~a surão convidadoDi III) Co~o o nUmero de reuniões ãs quarta c quint~3fei~as ã demasiado e a Casa possue somente duas salas para as reuniões das Comissões Permanentes,
e, ainda, diversos membros da Comissão pertencerem a outras que se reunom no mesmo horário, a c2
missão aprov4 a mudança ~o horário de trabalho para as terças-feiras Ãs 10:00 hs, na Sala ClÕvis
ecvil4cqua; IV) Quanto ao !ndice de ~ordura no leite, virá falar 4 CoQissão pelo Ministério da
Aericultura, o Sr. rrancisco 5ales 1 Técnico Ccor.Õmico daquele Ministério; e pelo Ninisté'C'io da
SaÚde vir.i o Dr. Yaimo de Jioracs 1 médico sanitarista da Divisão do Organização Sanit.iria do Mi nistério da Saúde. As explanações estão marcadas para o prõximo dia 03 4e maio, ter~a-feira 1 ãs
10:00 hn 1 na Sala ClÓvi& Bevilãcquai V) A Comissão convidará os Srs. Lourenço da ~itva,
Preni
dente do IllCRA, e o S~, José Francisco da Silva, Presidente da Confederação N<\cional dos Trabalh,!
dor-es na AGricultura CCONTAG) 1 para, cm junho flrÓximo, fazerem uma palestra oobre o 11 Proble::ta FUJ:l
C:i5rio Srasilciro 11 i V!) A Cor:1iss:lo convidaf.á, t<u:~b5m, o Or. Paulo Mandas Viana, Oiretor d4 Co~;i~
são de Financia~ento da Produção CCFP), fJara fazer uma confer6ncia oobre a racionalizaç~o da prE
dução; VII) O Or. Hélio Palma Arruda, IJiretor do Departamento de Projetas a Operações do INCRA,
me.ntcr.i, no prox:..no dia 29, às lO: oo ho 1 com o Preside nu da ComissÃo contactos para esclari!ci r..entos dos Projetas de Coloni·~ação do II:CRA o vicita da Comicsã.o a esses projetas.

BrasÍlia, 30 de abril de l 077,

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS
RELATóRIO CORRESPONDENTE AO MtS DE
PRESIDENTE:

SENAllOR DINARTE MARIZ,

ASSISTENTE:

LtDA FEIUIEIRA DA RDCIIA,

NúMERO E EMENTA

PEOJ~O

ABRIL

DATA OE AE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

DE LEI DO SENADO NO l40, OE 1976

Acraaconta dispositivos ao Decreto·
lei N9 221, do 28 do tavorairo do 1967
t
•que d1op6o aobre a proteçio o oat!muloa a
pouca.

27.04,71

DE 19 77,

RELATOR
DESIGNADO

---

DATA DA
DI S.
TRIBUIÇAD

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMJSSAO

OBSERVAÇOES
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CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA.

RELATOIIIO CORRESPONDENTE AO MES DE
PRESIDENTE:

SENADOR DlllliEL KRIEGCR

,\SSISTENTE:

NARIA lll::LEIIJ\. DUl::tfO DIU\1/Dl\o

AD RIL

DATA OE RE·
NOMEAO E EMENTA

::..;;:;s;..c;;::J :19 U6l, elo l!i77, elo sr. Preoiclonto da HupújJlica, aul.Jrnotondo à aprovaçã:o do

CEBIMENTO
NA COMISSAO

19.04.77

Sen11do Fodoral, o norno do Dr. RUY LIHA PI:;S

so:., Procurador-coral do Uiniatúrio PúbU=
co llilitar, p.J.n oxorcor o cargo do rlinistro do Superior 'l'riCunal 111litar, na V4(j4
:!ocorrente do !alocirnonto do Hiniat.ro Uol-

DE 1077

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA

CONCL.USAO

OIS·
TRIBUIÇAO

DO PARECER
DO RELATOR

SEllliDOR XTAL!
VIO COl:!LHO.

19.04.77

REUNI~ SECR<:T

SEIIliDOR OTTO

20,04.77

CONCl.USAO

DA

OBSEAVAÇOES

COMJ.lSAO

(20,04. 77)

aon Darbosa Sampaio,

?P.OJCTO RESOLUÇ~O DA COUISS~O 01: l:!CONOHIA

20.04./'/

.; r::.:;;s;,GI.:H U9 40/77 do sr. Pas1dento

da
Rop.,j:.;,l1ca, proponc.Jo no Sonadc:. Federal, P!.
ro. quo aoja autoriudo o Governo do Eatn..
Co do ParS 1 a olovar o montante do
aua
Civid4 consolidad4 om Cr$ 7.557.179,00.

NúMERO E EMENTA

PROJETO LI:;I Sl::tlADO ll9 13/77;

LEHMANN.

DATA DE
RECEBIM!::NTO
NA COMISSAO
10'.03. 77

o jurldico.

REI.ATOR

DATA DA

DESIGNADO

~ISTRIBUIÇAO

SENADOR OSI ..
RES TEIXEIRA,

Constitucional

10.03.77

':o~a

CONCLUSAO
DO PARECER
DO REI.ATOR

CONCI.USI\0
OA
COMISSAO

con•t1tuc1o ..
nal o judd!

JIPROVADO,
120. o;. 77)

Conltitucio..
nal e jur!d!

APROVADO.
(20,04.77)

con•titucio..
nal e jur!di_

JIPROVl\110,
(20•04, 77)

co.

a casa Oln quo r:IQrou o lJuque de Caxio.a 1
na rua Conde do Don!im1 no Rio da Janeiro,. e
dá outras providdncio.s.

APROVADO •
(20.04.77)

OBSERVACOES

Autor: Senador Vo.sconcolos Torres.

PROJETO LEI SEUADO U9 269/75:

01.12.75

SENADOR OSIRES TEIXEIRA.

10.03. 77

co.

Altera a Lo1 OrCJÕ.nica do Tribunal do Contaa
Ca Un1io n,a parto quo 1nd.1.ca.
hutor1 Senador Hauro nonovidos.

PROJ!:TO LEI SI:Ul\00 ll9 05/771

03.01.77

SCUJ\COR UEL•
SOU CMNE:IRO.

t;Gtamlo .ia ont1daU.oo do Una oducac1onda. a
no
culturds 4 1oonçÃo prov1stll na La1
3 577 1 do 4 do julho do 1959.
hutor1 SonarJor Ooiros Teixeira.

10.03,77

co,

Rodiatribui ..

do,

I

I
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DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

23.03. 77

PROJI;'l'O I.tl SEUADO U9 30/111

RELATOR

DATA OA

DESIGNADO

DJSTRIBUJÇAO

smmooR ITAL! 24.03.77

Mtlode1977

CONCLUSJ.O
DO PARECER
00 RElATOR

Prejudicado.

VIO CO&LliO.
i:liS!OÔO

DA
COMISSAO

OBSEAVAÇOES

APROVJ\DO, van-

ciclo Son,Uol ..

oon carneiro,

sobre condiçÕes do fúrias do emprOClA'"

dos roqidoa pela Consolidação das Lois

CONCLUSAIJ

(20.0~.17)

do

Traballlo.
r~utor1

..

Senador Uolson ca.rneiro.

PROJE'I'O LI::I StUJ\DO 119 09/77:

07 ,QJ. 77

SEUADOt\ OSI ..

10.03,77

RES TEIXEIRA.

constituc:ional e juddi

co.Favor&vel-

Institui o sAl.Írio-prof1au1onal devido aos
oxercentoa do ativii.ladoa laborais qualificcdaa o dá outras providênciAs.

/IPROVADO.
(20.04.17)

quanto ao mó..

rito.

;,utor: Senad.or Adalberto SenA.

PROJtTO LEI SttlADO U9

l37/75~

Ol.09.75

SEUADOR WIL..

l0.03.17

SOU GONÇALVES

Prejudicado o
arquivamento.

APROVADO.
(20.04.77)

Rediltril:lUidO'I

AcrescentA parágrafo único ao art. 99. da
Lei n9 5 6112, do 21.07.1!>71"' Lei Orgânica
C.o'3 Pilrtidos Pol!ticos.
Autor~

Sanador nauro Uonevidcs.

N!lMERO E EMENl'/

PR.OJE'rD U:I SEtlfo.DD 119 302/76;

t!ATA OE
AECt:'311'/,t.:NTO
NA Ct:IMlC::t;AO

2G.ll.7G

AEt.ATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

Sttll\DOR NEL..
SOH CAllNEIRO.

l0.03.17

StNJ\Don mo
LEHIU\NU.

l0.03.77

CONCL.USAO
00· PARECER
DO AE1.ATOR
Constitucio·na.l e juddi-

1\PROVhDO.
(20.04.77)

conat1tuc1o--

lll'llOVADO.
(20.04.17)

co.

Inclui reprosontantc da Associação Branilei•
~a doa OiGtribuiUorco da Veiculas J',utornoto"'
ros - ABRAVI: no conaclho Uacianal do 'l'rãnsi ..

CONCL.USAO
DA
COMIZSAO

OBSERVAÇOES

to.
l1UtOt'l Sanador Otto Lohrna.nn.

P~OJETO

LEI Sl.iU\00 U9 4G/7G;
{I:::;:::Dk 1l9 1-CI.S .. SUDS'l'ITUTIV1\)

2B.l0.76

nal o jur!d.!,
CAo

ReformulA critúriOB U.o reajustamento c:oloti
vo cie BAl.Õ.rio:J dao cAto9or1aa pro!isdono.iae d& outr.aa proviaõcc:iao.
l',utor; Sanador lloloon Carneiro.

ttROJt'I'O Lei SJ.::lll\00 U9 ll7/76s
oiapõa 110bra o alllii.rio.. minimo .. aula do pro!o11ooro11 uujaitoll liO rcgimo da. Consolida. ..
ção das Loiu do Traba.lho.
Aut.or1 Sonallor l:urico

Ro~onda.

04.12.76

IIEL..
SON Cl\IUIURO.

S~liADOR

l0.03.77

conat1tuc1o•
na.l o jur!d!,

co, com amen

da. nt l•CC.17

APROVl\IJO.
(~0.04,17)

Rcdistribuic:lo

I

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SoçAo II)

Maio de 1977

NOMERO E EMENTA

PROJI:TO LEI cAIJAM 119 66/761

DATA OE

RELATOR

CATA DA

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

OESIONAOO

OISTRIBUIÇAO

lB.03.77

Terça-feiro 17 1735

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSAO

2l.03.77

Constitucional o jur!d!_
co.

APROVADO.
(20.04.77)

SEllADOR O'l'TO
LEIIHAUII.

l0.03. 77

Audiência do
I'odor Execu-

APROVADO.

SI::IIADOR OTTO
x.Emwm.

24T03. 77

Cons ti tuciona
o juridico.

REL.ATOA

CATA DA

DESIGNADO

CISTRIBUICAO

CONCL.USAO
00 PARECER
DO AEL.ATOR

SENADOR NEL-

SOU CARUEIRO.

04 nova rodaçD.o ao art. 110 do Código Nacio-

iiAl ao 'l'rÃn:tito, c1otarminando o pnqnmonto pa

OBSEAVAÇOES

lo in!rator de multa da trAnsito do sua ro:J=
ponsabilidado.
Autor: Deputado Salvador Julianolli.

PROJETO LEI SOlADO %19

260/76~

l<J.:..0.7G

Acrescenta d1Dpoa1tivo ii Lei n9 3 390,
do
25,04 .61, que autoriza a UniÕ:o a conatituir
a :r.:~:~r:rc:::a contrAis t:látricas Dradloiras s.

Roclistribu!dol

(20.0~.771

tive.

A. - EJ,ETRObn:\5, o clã outras proviclõnci.:.as.
l.utor: Senador Vilsconcoloa Torres.

PROJETO RESOLUÇJ\0 UA COMISS~ ECONOMIA Jt rum
ShG&:.t UQ 200/76 do Sr. Presidente da RopÚbl!
ca, propondo ao Sanado Federal, para quo uo=
ja AUtorizada a Prof. Jlunicilal tle ttauá (S!l)
a elevar o montante de sua d vida consolida-

23.03.77

APROVADO.
127 .o~. 771

d•·

NOMERO E EMENTA

PROJ:TO LEI c:~·l.i& 119 16/77:

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

25.04.77

SI:IJADOR III::LV,!
DIO NUUES,

26.04.77

Sl:!JADOR OTTO
LEIIMANU,

24.03.77

SEUAOOR I-IELV!
DIO NUNES.

26.04.77

CONCL.USA'J
OA
COMISSAO

1\di.ld.:!. 'IOt.:~.ção a pedido
~o la to r a fim
ostyaar erncm
di1 o!orec11.!4
pelo Son .!lel
aon Carneirõ.
127 .o~. 771

Conatitucion.al o jurid!

co.

Al tora dispositivos da Lo i nQ S 682, de 21
do julho de 1971 (Lei Orqânica dos Partidos
Pollticos.)
1\utor: Deputado Francisco 1\maral,

P?.OJE'!'O ru::SOLUÇ:tO OA COIIISSltf· EC0110!1Ii\ 11. ltr:t
SJ\CI:a :lf 001/77 do Sr. Pro.aidento da Ropúbl
ca, propondo ao SenAdo Federal, para qua se
ja autorhada a Prof. Uunicipal do Santa
Cruz (SPl a elevar o rnontantü do uua divida
consolidada.

23.03.77

PROJETO LEI CAHAM. tlQ 17/771

25.04. 77

Amplia o número do rnambroa dos diretóriou
municipd.ll doa Partidos Politicou,
l\utor1 Deputado Clavaraon Teixeira.

Constitucio- APROVAUO.
nal e jur!d!, (27.04.77)

co.

Constituciono.l o jur!d!,

co.

OBSEAVACOES

APROVADO,
(27.04.77)

I
0"\fA OE
:\ECE"fJ!MêNTO
NA CIJMICSAO

HOMERO E EMfNT, \

PROJJ:~O RtSOLUÇtO o;. COIIISS~O ECOllOIIIh

Malodel977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Siçio 11)

1736 Terça-lelral7

t

~~~

23.03.77

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAD

SEllhOOR il'r'rO

24 .03. 77

LI;UMJ\l~H.

Sl1CE!·I :l9 n/77 do sr. P:roaillonta ela Ropúbl1

CONCLUSAO
00 PARECER

00 RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSEAVAÇOES

conatitucio .. Al'ROVhOO,
nal o ~urld!, (27,04,77)

co.

ca, propondo ao Sanado Fodoral, para quo 10
ja Autorizada a Prof. Municipal de Xbató
(SP) a elevar o montante do aua divida con·
sol1daclo\.

l:t:ISAGZH 119 35/77 elo Sr. Presidonto d11 Rcpú"

23.03,77

bU.ca, propondo ao Senado Federal, pAra 'JUO

StllhOOR UELv! 20.04.77

Arqu1vAmanto Al'ROVAIJO,

Rodiltribu!do

(27.04.7?)

DIO NUN&S-

soja autoriZada a Prof. l·bmicipal de BAlbi"'

nos (SP) a elevar o montante de aua divida
CORIIOlidacla.

ll.03.77

PROJtTO LEI SEUldlO U9 lG/711
Int~oduz alte~o~õaa na Lei n9 1 046, de 2
de janeiro 4e 1 So, qua "diapÕa sobro
cona1gnaçio em folha de pagamento".

SEUI\I:IOR NEL•

sou CAnNEinc.

14.03.77

•

Autora sena40r Adalberto Sena.

canstituciol'lA
a jur!dico.
Voto em aepa·
rada Sen.Helv1d1o 1~unea
p/inconst, e
injudd.

Aprovadt) RQS
do S_,u.:::lson
carneiro t:.e
ser enviado o
Projeto D; CF
a Um uor eatudado or.\ coa
junto com o
•LC 99/76,
(27.t4.77)

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

16,03. 77

StllhOOt< mo
LEHIWlU.

17.03.77

const1tuc1o .. • APnovwo.
nal e juddJ. .. (27 .04. 77)
co. Favod.vel
quanto ao·mõ-rJ.to.aoa 'I'acnica leg 181A..
tiva.

ll.l0.76

SttlADOn ltEt.VICIO UUNES,

10.03.77

conat1tuc1o- A!'ROVhOO
nal e jur!d1 (27.04.77)
co.FovoriveT
quanto ao m!_
r1to,com a
rnenda no 1--

Ra41atr1butdo

Conatitucio .. r&ROVJ\DO,
nAl o judeU (27,,: ' "
co.noa 'l'&cni
ca. LogiolAt!
v••

Rod1atributdo

DAl-'·DE
11ECliAIMC.NlO
NA CCJMIS~lO

HOMERO E EMEHõ~

PROJETO LEt SotlhOO ll9 19/771

t•tipula p~aao pa~a a concluaio de 1nquõr1•
dO
to r•lat1vo i apuraçÃo de 'alta gravo
emp~oga4o eatlvel.
Autora

Senado~

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

Franco Montara.

PROJtTO Lti CWI/\RA N9 79/761
Ac~e•centa par&g~afo único ao art. lO
C6d1go da Processo Penal "' Cecreto-loi

do
n9

.3 689, do 03.10.1969,

CCJ.

Autora Doputodo Alo111a santos.
PROJt:TO Lt:t Sl!ll.i\DO tiO l75/7Ga
Altera a rodaçio do art. 19 da Loi n9 5 811
da ll.l0.197a, qua •dtapõa aobre o rag1~a
de trabalho doa eDpro~A~oa naa atividAdoa.
da uploraçio, par!urAç"o, 1)roduçiia u· rofi ..
n GÇÃO do potr1Slao, bom como no trAnDliOtto
da patrólao a IDUI darivodoa.
Autora Sanador Uallon cornairo.

27 .10. 76

SENADOR WI.'I'•
TOS LC~.

10,03,77

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

Molodel977

DATA DE
RECEBIMENTO

NOMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

NA COMISSAO

OESIONADO

OIBTRIBUIÇ.I.O

02.12.7G

SCW\DOR 5111...
DlU'lliA DCRZI.

10.03.77

Terço-relral7 1737

CONCLUSAO
DO PARECER

DO RELATOR

CONCLUSAO

DA
COMISSAO

OBSEAVAÇOES

.

PROJt'tO t.&I c:t~·IAM 119' GB/751
.(SUDS:I'l'UTIVO DA COniSSTJl DI:

sAOool

conatitucio-

Al'ROVAOO.
nAill o jur!di (27,04.77)

coa o Projetõ
a o aubatitu-

Autor1!& o aprovoitamanto do• co901 no Sa!
viço Püb11co a na emproa& privada a datar~ina outras providÕnciaa.

tivo.

;.utorr Deputado RuboD Uodina.

PROJE:'l'O LEI SCUADO 119 134/751

27.r8.7S

SO!IADOR Sr.L-

10.03.77

DIUUIA DE:nzi.

constitucio- APROVl\DO,
nal a judeU

Redistribu!do

(27.04.77)

co.eoa;,.Ucni VotAr.l com roa
oi
cA laghlat! triçõos
Son.UolvidiCI
va.

Institui o Dia araaileiro de J::atudos Antir·
ticoa •

rlunos e Otto

Lehm.ann.

Autor; Sonaaor vaaconcoloa Torres.

PRO.T~':'O

LEI SJ;;UAJJO H9 292/75;

Piq~Õe sobre a adição
~Jna •A• no a~Gcar.

:5,ll.7G

obr1ga:6ria do vita-

Sl:UADOn SALDANIUI. DEn2I,

10.03. 77

conatitucio- 112ROVAUO
nal o jur!d1 (27.04.77)
co.Audiõncii
da CA,

Autor1 Sanador vasconcoloa Torroa.

NOMERO E EMENTA

PllOJtTO LEI S~llAilO 110 35/771

Son~dor

CONCLUSAil

OA
COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

23.03.77

SENADOR UEL-

24.03.77

conatitucional a jurld!
co.

10.03. 77

conatitucio- 1\PROVo\00.
nal o jurld! (27.04.77)
co.

10.03.77

canatitucio- APRCVh1JO,
nol e jurlcl!, (27.04.77)
co.

VICIO llllNES,

Oiapõo 1obro o !uncionamonto doa muaoua ao•
aibadoa, domingos o foriadca o.di outras
providências.
Autor;

CONCLUSAO
DO PARECER
DO AEI.ATOA

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

OBSERVAÇOES

APROVADO.

(27,04.77)

vaaconcoloa Torroa.

PROJETO LEI S~ll/.00 110 08/771

07.03.77

SEllADOR SAL-

DMllfA

otnzr.

DilllÕe aobra o oxorcicio da ·protiuio do
:·tSilico•RrDiidonto o d' outraa pi:'Ovidinaiaa.
Autor1 SonadOI:' uolaon carneiro.

PROJETO LEI SEllAilO 110 276/761

Introduz rnoaiticazio na Lei n9 4 591, ao
16.ll,l9G4, que " iat~o aobro o aonaominio
orn odi!icaçõoa o aa incorpora;õoa 1mob111!
rias.
Autor1 Sanador Uollon Carnoiro.

28.10.76

StUADOl\ UELT

VICIO llUliOS,

Rediatdbu!do

1738 Terço·felra 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMJSSAO

NúMERO E EMENTA

l0.03.77

PROJETO I.&I SB:li\UO 119 12/771
;,sso~IJ!'tl.
~alõncia

Molo de 1977

RELATOR

DATA PA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

CONCLUSA.O
00 PARECER
DO RELATOR

SE!ll\DOR MA'l'TOS LEl\o

l0,03.77

Conctituc:io-

APROVADO.

nal o jur!d,!

(27,04.771

c o, cor.~ ornon-

ditoitoa dos Or.lt)rog-ados no caso do

CONCLUS.A.O

DA

OBS.EAVAÇOES

COMISS~O

d.a n9 'l-CCJ,

ou concordata da empresa.

..

hutor; senador Franco Hontoro.

P~OJ:;'l'O LE:I C1J11~ U9 70/76:

l3.09.76

SlliiADDR IJELV,!

lO,OJ.77

conotitucio- APROVADO,
nal e jur!cli (27 .04. 771
co.contrSriÕ
quanto ao mê
rito.
-

ll,OJ,77

SI:Nl\.OOR Sl\.L"'
DAUHll. CERZI.

l4.03.77

Inconstitucio Vencido o no ..
nnl e injuri': lo.tor: a CCJ
clico.
votn p/const.
o jurid,
o
contrlir!o qua.!
to no morito.
Rolntor vonci
do Son.Uo1tor
Dias.

;.ltorll. a rodação do !torn I do § 19 do art.
10 da toi n9 S l08, da 21.09.1~66 - que

cio nunr:s.

institui o Cóciigo llacionD.l do Trânsito.

Rodistri.bu!do

;.utor: Deputado Vicente Vuolo.

PROJE'l'O LEI Sl:lll\00 W;> 15/77:
r:~ta.boloco norma parA·a oxpe111iao e VAlidAdo do entidade do fins filan,~opicos.

Autor: Senador Uolson carneiro.

(27.04.771

NúMI::RO E EMENTA

PROJeTO LEI SC:lADO U9 215/76:

CONC).USAO
DO PARECER
DO RELATOR

RELATOR

DATA DA

OESIGNAOO

OISTRISUICAO

03.09.7G

SEIIJ\DOR O'r'l'O
I.&UHAUN.

lO,OJ,77

Inconstituci!! APROVJ\00,
nal.
(27 ,04. 771

Ol.l2· 76

StUJ\DOR OSI•
nES TEIXEIRA,

l0,03. 77

Inconstitucio 1\PROVl.UO.
- Von~ido o Sen,
nal.
nelson Co.rnai

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

CONCWSAO
CA
COMISSAO

Uiopõo sobre n inclusão dos serviços aspacinli:~dos do r:\OU1cina., higiene o sogurnnç~ Co trAbalho, como serviço constante do
~lonco do bonoficios o
serviços do sisto
ma gerAl da providãnc1.D. social.
;,utor: Sanador ).:volá!lio Vieira.

PROJI;'l'O LEI St:Ul\DO 119 310/76:
Dispõe sobro o montante orn forrna. do percon..
tual do oalario-fnm!lia concedido llOS ar:~pr2,
gados regidos pela CL7.
l;u~or:

(27,04.771

Sanador Uolson Co.rnoirO.

t>ROJETO Ll:I Sl::ll/UJO 119 23G/76:
co:1ca:.lo 110 piloto privatlo o .\1ro1to Uo con ..
trib·Jir, •:orno uutõnor.~o, t~Ara a Providl'incill
SOCilll.

1\UtOrl

rc.

Son~dor

Loito Chllvoo.

-

lC,O,, 77

SE:U/IDOR OTTO
LI:IIIU\IIN.

10.03.77

Injurtdico.

APROVAUO.

(27,04.771

OBSERVACOES
Rodit~tribu!do

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

Malodel977

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISS/..0

NOMERO E EMENTA

25.1!.76

PROJI:TO LEI SCUADO N9 295/76&

OillpÕo sobro autorização para ~orto elo arma
por rnotoriutA do car.~inhões o t11xis.

RElATOR

CATA OA

OESIONAOO

CISTRIBUIÇAC

SI:Ul\OOR 111\.T ...
TOS Ltl\0,

lO,OJ.77

Terça-relra 17

CONCI.USAO
00 PARECER
00 RELATOR

Injur!dico.

CONCt.USA.l
CA
COMISSAO

173~

OBSERVAÇOES

APROVADO,

Vota com ros•

triçõou San..

llccioly Pilho
(27.04.77)

Auto r r Senador A9onor Haria.

PROJETO LEI Sl::IU~O tl9 182/76,
(t::.IC::DA N9 1.-PLI::IA!tiO)

ll.UJ. 77

SEUAOOR O'l'TO

14.03,77

Injur!dico.

APnov;.oo.
Vota vencido

LEH!Wm.

Son.Uolflon
Carneiro,
(27.04.77)

Dispõe sobre a concosa4o de aposentadoriA
ospociD.l aos vigias ou ·~vigilAntes.
Autor: Senador Nelson Carneiro.

04 .12. 76

PROJETO LEI Sl::UJ\00 U9 3l6/76r

Introduz mod:L!icaç4o na Consolidaç4o
Leis ào Trabalho.

d••

SENADOR Hf.:L'"'
VIDIO 1/UtlES

Vinta AO Sen.
Osires '!'oi:<c!,

lO.OJ,77

ro.

Autor: Senador tlelson Carneiro.

CATA OE
RECEBIMENTO
NA CCM!SS.AO

NOMERO E I!MENTA

05.10,76

PROJE'l'O LEI SE!ll\00 119 250/76 r

AEI.ATOA

DATA DA

CES!GNAOC

OISTA!BU!ÇAO

SI:IIACOR O'l"l'O

10,0J.77

CONCI.USAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCI.USJO
CA

Redistribuido
Concedida vi!!
tA AO Sen.Uo!
tor Dias.

IJ;;UIWIN.

o.:.sr-õo sobre restriçõao À aquioiç::io do muni
çii:o pAra ArmAs de fo'JO o dá outra.a providãli
cios.
Autor r

Se~nador

:lolson carneiro.

PROJi:TO RESOLUÇ1:.C 04\ COIIISStJ DC CCOI/OUIA 11.
:~::SM~:::f.l f/9 75/77 c.lo Sr, Prooidonto dll Ropú
blica, propondo ao SanD.do PodorAl para quÕ
sojll. autorizado o Governo do estado do Coiii
a olovar em Cr$ 130,000,000,00 o monto.nto
do aua divida conaolidoda,

,,

20.04.77

SEUA.OOR OS''•
1\ES 'l'EI)WT.M

~0.04.77

OBSERVAÇOES

COMISSAO

Conatitucional e jur!d!

co.

hPROVADO.
(26,04,77)

1740 Terca·felral7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secio 11)

DATA OE
RSCEBJMENTO
NA. COMISSAO

NúMERO E EMENTA

3l.03. 77

PROJJ:;TO LEI cAMAAA N9 14/771

Altera. a rodaçio do art. 706 do código do

AEI.ATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

SENADOR ACCIB;
I.Y FILHO.

20.04. 77

Maio do 1977

CONCLUSÃO
CO PARECER
DO RELA't'OA

CONCL.u:;,AO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

Processo Civil.
Autorl DeputAdo Jorge J\rbaga.
.

PROJETO LEI SEliMO tl9 36/7ltttor!uz 0 limito
do idade da apoaent<ldOri4 pc.r toml~O do OD!,
viço das mulhorou para 2S anos, alter"'
a

31.03.77

Anexados pulo
RQS NO 25/77.

SENADOR JU:IIfO
DIAS.

rodaçiio do .lrt. 32 o sou § 19 da Lei Org4nica da Previ<lâneia social.

PP.O:!E:TO LEI SCII!!IJO tl9 47/7411\ltora a le\)1!
la7ao d11. Providencio. Social •
PROJETO LEI SElll\IlO U9 211/75: Diopõo nobre

a aposentadoria proporcional, aoa 25 anos
serviço, da mulher atravõs 'Q.o IUPS.
PROJi::TO LEI 5E:UMO U9 :tS:.!:/75: 1\crooccnta _,
f•Uqr~~~
~~ 1960
oro. :~-~·-'"~:.~" !~·
de
agosto de
para. o fim n~de '-"~!
pormitir
poscntador1a proporcionAl aos 25 anos parA
os segurados do sexo masculino o 20
para
as do soxo feminino.
PROJETO LEI SJ::Nl\00 NP 68/76; Ancgura
aposentadoria da mulher, pelo IIIPS, GOC 25
anos de serviço altoro.ndo o «caputff
do
att. 10 e seus itens e g 19 da Lei S 890 ,
de 8.6.1973.
PROJETO LEI SENADO N9 146/75: Estabcsloco

•

Nt:IMERO E EMENTA

OATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

CISTRi6UIÇ~O

SEnru:mn Hti-·
'I'OR DIAS.

l0.04. 77

St::NADOR

20.04.77

que a aposentadoria d4 mulher aos 30 Ano3
de trabAlho será. feitA com salário inte ..
grAl.
Autores: Senadores Vll.&concoloa Torres.
lloloon carneiro
Orestes Quércia
Franco uontoro· •

.PROJI:TO Lti StUlJJO U9 39/77:

01.04.77

Altero. o Art. 39 da Lei n9 5 859, da 11 do
dezembro de 1972.
i\UTORa Senador Otto Lcl:tmann.

PROJt::TO LEI 51:tiADO 119 40/771
Diupõc Dobra o racolhimonto 1 10 impo11to in•
cidunto uobru lUl gravaçõoa aunoru o
dÜ
outras providÜncho.
1\UtOrl Sana.dor 1lo1Don Catna1ro.

Ol.04.77

SALO~

UIIA CERZI.

CONCL.US.\0
DO PARECER
DO RE~ATOR

CONCL.USJ.O
CA
COMISSAO

06SERVAÇOES

Maio dol977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçic li)

N~MERO E EMENTA

PROJETO LEI SEtlADO l-19 41/77:

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUI CAD

01.04. 77

SENADOR ACCI2

20.04.77

Terça-rolra 17 1741

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCI.uo:~;..o

DA

OBSERVACOES

COMISSAO

LY FILHO.

Suprime o parãqrafo único do art, 709 do

C6d1go do Procoouo Civil,

Autor: Senador Nelson Carneiro,

01.04.'17

PRO.rt'l'O LEI SEJlADO l/9 42/77:

DÁ nova redaçio ao § 59 do art. 12,
Lei n9 5 890, do 08 de junho do 1973.

SElU\DOR LEI'l'E

D0.04.77

CUAVES.

do

Autor: Senador Nelson carneiro.

PROJETO LEI SEIIADO t/9 43/77:

01.&4.77

S~NAOOR

HIL-

20.04.77

SON GONÇALVCS,

Altera dispouitivo do -Decreto-lei n9 g9~
de 21 de outubro de 1959, que dispÕe ao-

bre a 'l'axa Rodoviária Onica.

Autor: Senador nelson C4rnoiro.

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMJSSAO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

CESIGNAOO

DISTRIBUIÇAO

SENADOR 0'1"1'0

20.04.71

CCNCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

OFICIO "S" N9 06/77 (Ot'. n9 9..P/f1C) do Sr,
Pr~sidonto do STF, R~curao ExtraordinÁrio
n9 84 978, do Estado dei-S, PAulo, inconati
tucionalida4e do art. 19, dA Lei n9 91, dÕ
27.12.1972, daquele Eatcdo.

01.04.77

119 35/77 do Sr. Prooidcmto dA Ra ..
propondo ao Soncdo Federal para
quo ::~oja autorizo.da a Prot'oitura Uunicipal
elo aalbinos (SI') a olovcr o rnontcnto
da
sua divida consolidada om Cr$282.800,00.

23.03.77

SENADOR JU=t,V!
CIO NUNES.

20.04.77

Rocliatribuido

U9 160/7 51
Oi:ipõo sobre o oxorc!cio tlo. F·:ofisoiio do
nico AQr!colc o clú outrao proridõnciao.

1~.04."17

SE:UACOR HE:I ..
TOR DIAS.

30.04. 77

Anoxacloa pelo

z.rz::s;.c:;;::r.~

pú~ública,

PROJ&;:TO LEI SI:NAOO

Pii.OJE:TO Lti SJ:;:IJ\DO l/9 2l./77l

Ro9ula o. Pro!ioaüo dn T[.cnico A9rico1a.
Autorosz Sonadoroa Ruy Carn oiro.
Uolaon Cnrnoiro.

'l'Ú~

LEmwm.

nos

42/77

1742 Terça-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11)

NúMERO E EMENTA

CATA Wl::

RELATOR

DATA DA

NA COMI&SAO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

RECE91t.1Ef~ 1'0

PROJE':'O LEI SI:Hi\00 ll9 44/77t

19.04.77

SEUADOR OT'rO
LEHHANtt.

20.04.77

19.04.77

SEIIADOR ACCX!?,
LY FILHO.

20.04. 77

19.04.77

~ig~g~L~~~l

20.04.77

Dispõe aobro o !ornoc~mcnto da oquipArnonto
individual do protoção aoa v1giao portuã rios o d4 outrao providõnciaa.

Maio de 1977

CONC~USAO

00 PARECER
00 REI.ATOR

CONCt.USAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

hutor: Sond.dor Uolaon carneiro.

~ROJJ:TO

LEI c:,ar.M U9 15/771

Acresce a tll!noa "j" ao art. 39 da Loi n9
4 898, do 09.12.1965, que "regula o direi-

to de roprooontação o o processo de reapon

sabilidade adrniniotrativa civil e penal
nos casos do abuso do autoridade",

~

Autor: Ooputaao Jooá Alves.
:~::s;,GEH

U9 61/17 (l'lons.96/77lt

do Sr. PresiUQnto da República, submetendo
à aprovaçÃo do Senado Federal, o nome
do
Dr, RUi" LUtA PI;SSOA, Procurad6:-Garal
do
~linistêrio Público 111litar, para exercer o
carc;o de llinistro tlo Superior 'l'ribunal Militar, na vogA docorronto do !alocimonto do Ministro Udson Barbou Sampaio.

N"MEAO E EMENTA
::Z:lSAC:::1 :~9 48, do 1977, do Sr. Presidente
da Ropú!:l1ica, propondo ao senado Pec.loral,
que soja autori~ado o Governo do Estado do
Pará, a e!cvar cm Cr$ 7.557,179,00
o
r..ontolnto do sua. divido. conaolidftda.

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSA.O

20.04. 77

REL.ATOA

CATA CA

CONCLUSAO

OESIONAOO

OISTRIBUIÇAO

00 PARECER
00 RELATOR

S&tll..OOR 0'1''1'0

20,04.77

LEHMJ\NN.,

(PROJETO IU::SOLUÇhO Cl\ COMlSSJto ECO!IOMil\}

!:;:;shm:a tl9 32/77 dosr, Proa .dento da Ro-

~0.06.77

püblica, propondo ao Senado Padtito.l, para
que soja autorizo.da a Prof. Municipal do
lpu4 (SP) a elevar o montll.nto do sua. d!vi
da consolidAda em Cr$ 650,000·,.oa.
-

S&NJ\DOR 0'1"1'0

20.04.77

LEHHIIIIN,

(PROJE'!'O RESOLUÇ~O CA COJU:SS1'\0 ECOIIOUIA)

;u.;;;SMI:M tl9 33/1977 do Sr. Proaidcnto da
República, propondo ao Senado Fodor6l, pa
qa quo aaja autorizada a Prat:. 11unicip~C
Qa São Joaquim da Darrn (SP) a alovur
o
:r,ontanta da DUI!I. divida conaolido.dll
aml
cr~ 4.ooo.ooo,oa.
(PROJETO RESOLUÇ~O DA COI1ISS:tO ECONOMIA)

20.04. 77

SENllDOR O'l"rO
LEIUWlN.

20.04.77

CONCLUS.:.O
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇio 11)

Maio del977

NúMERO E EMENTA

:·!E:lSACEM ll9 34/77 do Sr. Prooidonto da

no-

pública, propontlo ao Senado Focloral, pan
que aojll autori:4da a Prot'. Hun. do Porto
Feliz (SP) a olovnr o montante elo 11ua d!v,!,

DATA OE

RELATOR

DATA DA

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

r'IESICNADO

DISTRIBUIÇÃO

20.04.77

szmAOOR O'l''l'O
LEJJM.l\UN.

20.04,77

20.04.77

g~~~&'k~7L"1_

20.04,77

Terça-feira 17 1743

CONCt.USAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLl.JSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

óa consolidatln ol!'l Cr$ 1. 463. ao o, 00 •

(PROJETO RESOLUÇ~O Dh COI!ISS:\0 t:CO!lO!IIA)

PROJETO LEI

SE;i/~0

ll9 128/74;

Acrescenta paráqro.!o ao o.rt. 89 da Lei n9
5 107, do 13.9. 66 o rnais os anexados
ela
n9o 89, 16~, 189, 197, l!>a' 226, Uo l!:l1S1
15, ~', 79, 200, 251, :.!SO, 291, 305,
ela
1976 o 002, do 1~77. (FGTS).
ft;.~toros: Senadores: Adall:.crto Sena, Ucl ..
son Carneiro, !leitor Uias, Orcstoa Ouôrcia 1
Agonor HariA,){ranco l!Ontoro o Vat.:oncolon
';erros.

PROJt';O LEI

UQ 45/77:
Acrosccnta àinpoGitivo à La: do Diratri:os
c Dasos para o ensino do 19 o 29 !]tAu&, do
r.:.:n1.o a tornar obdqAtório o onaino de no çõe::J do trânsito.
SI-.:!~,·dJO

Anexados pelo
RQS 41/77

1\ SCH parA ser
anexAdo ao PI.S
69/76

22.00:.77

Autor: Senador Nelson carneiro.

NúMERO E EMENTA

PROJ.:::';O U:I

Sl:!U~O

119 4 6/77:

RELATOR

CATA OA

OESIONAOO

DISTRIBUIÇAO

22.04.71

S:CUJ\DOR SALOll.
UU,\ OERZ:I. -

25,04.77

22.04.77

s•NJ\OOn tnTO·
LEHHANU.

25.04.71

SE:IADOR OSI-

25,04,77

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CCNCLUSAO
CA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

!·!odi!icA a Lei n9 4 717, de 29.07.19ú5
que regula A açlio popular.
;,utor: Seno.dor Vasconcelos Torras.

P?.OJl:TO LCI SI.:::AOO fl9 47/77:
Ou~orgA a roq11li4 da prisão especial aoa
professores elo 6nB1no prirnario a do ons,!
no r.~lidio.

/,utor: Sanador VADconcolou Torroa.

P:lOJETO LEI SI::UADO N9 4tl/71:
Datorminft medidas sobro as c'nba.lagono do
dota:gontoa, aabõoa a ou troa prodlltoa da
oupúcio o d;'i outrao prov1dtinciao,
Autor, SonaUor VAuconcoloa Torro o.

2~.

04 • .,,

ImS 'l'EIXJ:::IRA.

Malodel~77

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçlo II)

1744 Terça·folral7

NIJMERO E EMENTJ•

IJATA C5
RECrBit~E:-l

ro

NA COM1!;iSAO
Pi\OJtTO Lt.:I Si.:llll.DO 119 4~/771

22.04.77

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OiSTRIBUIÇAO

SUtiJWOR U:I'l'Z

CONCWSAO
PA'
COMISSAO

OBSERVAÇOES

.25.04. 71

CIIAvtS,

Concedo pusso porrnanonto AOS ~aronautaa a
~oroviÃrios, com ~aio da vinto anou r.lu PO!
viço nAs empresas aúroaa brao1loiriiD.
nutor1 Senador Vaaconcolos TDrroa.

PROJ&'l'O LEI SEUADO H9 50/771

CONCl.USAO
00 PARECER
00 RELATOR

22.04.77

D1sr-Co sobra o cancolamonto do ponali~adoa
Aplicadas a servidora civis e o aPono de
faltas não justificadas.

SEU1\DOR HeLVZ,
DlO IIUNI:S.

25,04,77

~.

Autor1 Senador Vasconcoloa 'l'orres.

PROJE:'l'O LU

s~:l,\00

U9 Sl/171

22.04.77

Disc!plina a venda, no cornircio varejista,
dos cercais acondicionado• em pacotes pA dronizacios.

s•NJwoa otnctU CAlU>OSO,

25.04.77

Autor1 son.J.dor Vasconcelos Torres.

N~ME'RO

E EMENTA

?ROJ:':'O Lti SCU1Ul0 119 52/77;

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

22.04.71

RELATOR

CATA CA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇlO

S~NAPOR

~S

OSt•
TCtXEiliA.

25.04.17

Di~pÕe

sobro a exigência de p~ova do autenticidade para a comarcializaçao d~ Obra do
aete.
Autor; senador Vasconcelos Torrou.
PROJ!!':O U:I SCi/NJO :19 53/7'7-I,I:":

22.04.77

Sl:UAUOR 1'1ItSON COIIÇALVES,

25.04.71

22.04.17

SJ:UhDOR UCLV!,

25,04.77

Do Sr. Presic.lanto UA Rat)Úblicll, propondo AO
Senado Feaeral, para que soja autori!Ado o
Governo do U.Fodoral a contrair cmprustimoo
destinados 5 elaboraçÃo o axocuçõo d~ pro ..
granas de doaonvolvimanto urbano o da ou trAe provid~ncias.
Autor: DO Poder UXOCUtiVOY,
PROJI:TO LEI Sk:tiAI.lO U9 54/771

Oiaciplina o tunc1onarnonto das bibliotocaa
que rocobom rocureoa do or&rio.
Autor; Sanador Vaaconcoloa Torrou.

c.to uuut:s.

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSlJ
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

Malodel977

DATA DE

NÚMERO E EMENTA

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

22.04.77

PROJt'l'O t.EI SENADO 1l9 55/77 J

Dispõo sobro

Terço•!elra 17 1745

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

Q

obrigntoriedadc do Uso

do

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

SENADOR llEio""
SON CARilEII10.

25.04.77

CONCLUSAO
DO PARECER

DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBBERVAÇOES

m&acaru tJOlos que trallalham om oUcinAS
do autcm6va1s.

'

Autor1 senador Yuconceloa Torras.

OriCIO S!Vl90/7~ (CCUSULTA) c.o Proaidonto
do Sonado FotlorAl, con•~l t.ando •
CCJ

2j.04.75

PROJETO LEI CJ\IIARA !lO lG/771

25.04.77

SJ::NADOR ltE:I.lJ!

RedJ.atribuido

25.04.77

DIO NUNES.

sobro votaiãea de Propoataa de J::mendAa i
Conatituiçao.

S~'NAOOn HELV!

26,04.77

DIO UUNES,

Altera diapositivos da Loi n9 S 682,
do
21.07.1971, (Lei Orgânica doa Particlos Po
1It1cos),
AutorJ Deputado Fra.nc1aco J\mual.

NOMERO E EMENTA

PROJ1:';'0 Lr:I c..•~olLi"J'J~ 1;9 17/711

DATA OE
RECEBIM!:NTO
NA COMISSAO

25.04. 77

i.J;ipliA o nú::loro do mcrnbtoa dos dirotórioa
r:\U:ticipolio dos pal!tidoo pol!tic:oo,
A..:tor1

OC:Ij'l~to.do

Clavor:õO:t '.:'ai;.;oi.rv.,

pnoJtTO LEI Cl\MllA 119 l8/77r

AEl.ATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

S!:li.'\DOP. I:I:LV!.
DIO t;t..::z:s ,

:lli.O<t. 77

OtllACOR I'l'AL!,

26.04. 77

.

25.04.77

VIO COELHO.

IncorporA ao patrir.~ónio elA CllOD. ·doa Mtiu ..
tu.:J oo diroitoo D.Utornio h11vidoo com o fla ..
locir.~onto ~:lo cantor I:Volldo DrA9'A o dotorr.~i
nA outns providõncbs.
-

AUtO~I Doputtu.lo Florim COUtinho,
PROJl::TO Dl:Cnt'l'O Lt:CISLATIVO 119 05/77:

2s.o.: .77

S~NIWOR

OSI•

llES TEIX!:XRA.

Aprova aa contas da Patróloc nraoiloito S.
A. • il!:'l'ROBMS • o do BUAII z.uboidi.iria.u
relativas AO oxorcicJ.o do 1!1174,

26.04.77

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

1746 Terça·felra 17

NúMERO E EMENTA

O,(fA OE
RECEBIMENTO

NA COMISS"O

:Z6,04.77

PP-Cm;TO LEI SE:llACO U9 56/771

RELATOR

CATA DA

DESIGNADO

OISTRISUIÇAO

SI::NADOR

m::t.•

Maiodel977

CONCL.USA.O
00 PARECER
00 RELATOR

CONCL.USAO
DA
COMISSAO

OBSEAVAÇOUí

26.04.77

SON CAP.:lEIRO,

AcrescentA dispositivo Ã Lei n9 6 :Z26, elo
l4 da julho de 1975.
Autor: Sanador Oteo Lohrnann.

PROJETO LEI SCUADO 119 57/771

26.04.77

Dispõe sobro a participação obrigatória do
brasileiros natos no capital das crnprosas
do sotor de abastacirnento, na proporção que
especifica e di outras providõnciaa.

SEUAOOR tiEL SON CARNEIRO:

26.04,77

,EJJl'.oon :-ttoTTOS

27,04.77

Autor: Sanador Cnttote Pinheiro.

?RO.n.:TO LI:': I Sl:!linDO ~~~ 50/77;

:!6.04.77

t..L::':O.

Di.sr,.Õ<l sobro a VillitlaçEio, o:-:~ carStor o:~copcio~al, de cur2o concluido cm escol~ do ni..
val auporior n~o reconhecida.

i..utor: Senador !lclson Carneiro,

NOMERO E EMENTA

PROJE:':'O U:I SC:lhDO 119 56/75: Permita àod.u..
çõas do I~posto do Rand~ daa Poaaoaa Juri•
clicas es F!Bicas parn Uns culturAis,a pa.rtir do axerc!cio de 1976, ano baau de l~75

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

SE:Nl\DOR ITJ\LI

27.0A,77

27.04.77

S&NI\I)OR NEL•
SOU Cl\RNEIRO,

28,04.77

21.0!,7G

SE!ll\DOR IIE:LV!
OIO tiUlltS.

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSA.O

26.04.77

VIO CO~LHO, -

CONCLUS~O

00 PARECER
00 RELATOR

CONC,USAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

O OG 00 n9S Oo/75 • 17~/)5 • 2~3/75 • 25~/
75 • •G4/75 • 2G0/75 • 72/76 • B1/7G • 12G/
7ô • 207/7G • 232/76 • 313/7G 1 U7/77 23/77 - 26/77- 12/77> ll/77 o 36/77.

;,utoroa; Sanadoras OairaB 'roixoirn,. Otair
Uacf.or, F~u~t~ Caa~clo Dr~nco, Roberto S~-

r os

Paulo Guorra

Ruv CDrnoiro o José Snrn v,

PROJC'rO W.:I SJ.:iõl\00 tl9 059/771
considera intoorantcs do salÁrio, para o!o!
to do pa;ar.tonto do ropou~o aamanal remunera,
do, lUl horas extras hnbituaia,
Autor1 Sonc.dor Itll.livio r.:oolho,

PROJC'l'O LEI Sl::!ll\00 119 40j7G 1
Oiar-~o aobro o t>rocoaao da Hncalizaçíio p~

la Ca~ara aon O~putaUoa o pelo Sanado Fado
ral, don atoa do Podar ~xoeutivo a on
dã
ad.-:-.inintraçã.o indirota,

A\.ltor1 Sonllàor 1\lluro Donavidon,

28,04.?<

Rodiatritluido

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo II)

Malodel977

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NUMERO E EMENTA

28.04. 77

PROJE':'O LI:I SI:II/,00 U? 60/711

oD. nova rodação ao o.rt. 543 dA Conoolida..

AEI.ATOA

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

~i~~g~L~~~:f

26.04.77

SC!ll\DOit O'l'TO

28.04.77

Terça-feira 17 17A7

CONCLUSAO
00 PARECER

00 RELATOR

CONCL.USA:>

COM~~sA'O

OBSERVAÇOES

ç.iio das Leia do TrabAlho.

Autor: Somu:lor Noloon Carneiro.

26.04.77

PROJE:TO LEI SEUADO ll9 61/77,
D!:~põo

LtHMJ\lm.

uobro o prazo pro.acricionill para. A
pu:1ibilidado de profissional liberal, por
falte sujeita a processo diacip+inar
ser aplicada por órgão cornvotonte.

•

I.utorz Sllnlldor nelson Carneiro.
PROJLTO t.I:I

c:..:t.-\M

U9 G4/741

28.04.77

Utcn d1spoo1t1vos elo Código do Proco!!SO
Penal {Oocroto .. lai n9 3 689,3.10.19411

SEUJ\DOR ACCig
LY FILUO.

28.04.77

?ROJ:o;oo LEI c:.:!Ml~ tl9 25/751
;.ltora A rcàaçiio (!os "'rts. 6Q o 23 c1o cõc!i;o do Processo Panal.
PROJETO LCI 51::111\DO tl9 35/76:
:.ltcn dispositivos do CÕdigo ào ProcoDDo

Pen11.

Autores: Dep.Cantidio Sampaio, r.aerto Vioir

NOMERO E EMENTA

PflOJtTO D&Cru.:':'O I.I:CISLhTIVO U9 09/77 J
l.::rov"' o texto do Convénio do Assistência
itÔc!procA [JUA 4 Roprosaiio do tr&f:co 11!
c i tO de drcg.Jil CJUO ercduzem dcpontlonc:ia ,
!t=::~~do entra a nopublica Federativo.
do
nnsil o a nollÜbUca do Peru, a bordo do
navio ela Ar1"1Adn Poru4nA, UCAYALI, fundoado no Rio Al11AZDOAS (SolimÕes) na linha do
!ronteira bt4ailoiro ..poruana, em 5 do nover.'lbro do 197G.

o Senador

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

20.04.77

osõ Estavas.

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTAIBUIÇAO

Sl:llJ\DOR UI::LSOII Ch!UIC%RO

28.04. 77

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
DA

COMISSAO

OBSEAVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çio 11)
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SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

Reun\1!1111 Ordln4rlaa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __;z_
Rounll!u EKtraordlnArlot

---------------1_

Projotoa relatador.

'.0-

Projetoa dlatrlbuldoll

U-

Projotoa em dlllganclft -

...4-

0!Icloa roc&bldoa ....
O!lc\oa ex~edldoa

Ped\doa de vltla

-----------------..2-

Emendas apreaantadaa - - - - - - - - - - - - - - - - ' ·
Subemondaa apreuonlndaa - - - - - - - - - - - - - - - -

Subatltullvoa

Projotoa de Reaolu;llo - - - - - - - - - - - - - - - - Oaclaraçl!lae do voto - - - - - - - - - - - - - - - - . ! 2 ' Comparoclmonto do autoridades - - - - - - - - - - - - - -

Votoa com UllllrlçOoa - - - - - - - - - - - - - - - - " - 3 Convltes. eKpedldoa - - - - - - - - - - - - - - - - - Braallla, 1:1m 29 cl.o ABrut~ do l977

COltiSS,\0 DE

'I:JONOHIA

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO M2S DE

DE 19

11•

PRESIDENTE: SE!IADOR !!ARCOS FREI!IE
ASSISTE~'TE:

DA!IIEL REIS DE SOUZl
DATA DE RE•
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

REI.ATOR

OES/GNAOO

DATA DA

0/S.
TR/BU/ÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER

Parecer

HENSAOEM ND 32, do 1 977

Do Sr, Presidente da RepÚblica, propl)ntlo ao Senado Fccloral, pnra que sc~a &Ji

01.,0),77

t~ri:nd.o.

e Prateit\lra. t~un1c1po.l de
Ipua
(SP) a elev~r ea Cr;!.-68S'.000 1 00(seiucenton

CONCLUSA.O

OA

00 RELATOR
ar~u1vll!Den

COMISSAO

~lo

da

6eno.dor MILCA!Il\IIL

10,03.77

Menaasem,

Sanador VAS..

10,03.?7

do por aproson..
tar um ProJoto

~0:1

OBSERVAÇOES

Aprova o PA

recer, em
20,0~.71

.

e o1tent11 e cinco mil cruzeiros) o =ontante de sua divida conool1dndo.,

t:t:ts.IOtll no 33, do 1 977

Do Sr. Presidente da RepÚbl1c~, propondo no Sono.do Fajcr~l, paro. que ocJa. nu
tcrha:!l

:1.

Pratoit.ura

:~un!.c1~:\l

do .Zu.o J.Q

11.11,'.1~0 :ill. Ea.rra(SP) n. elevar o:n Cr$ ...... ~
~.ooo.ooo,oo(quatro milhÕes do cruzeiros

o cont3nto do

I

~u~

d!vidn

conaol1d~d~.

01;,0).77

COIICELOS

~OJl

............ ,........ ••••••••
Rod1ot1•1bu!.
m::s

da o.o llenndor 20,0lt,77

AiWOU })E 11ELLO

Parooor favo .. Aprova o JlA
rávol 1 concluizl recor, em
20.01..?7

de Rosolut;tto.

.

Maio del977
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DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA
f·:Zm:t~OEl!

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

na 34 1 do 1 97?
04,0),?7

Senndor VAS.
CO:ICELOS TOJl
RES

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

Cr~-l.

6J.S00 1 QO(um
r.~Uhão, IJUatrocontoa e sessenta e troa m:D.
e oitocentos cruzeiros) o montante de sua

10,0),??

ro.vcl,

cluindo

con-

por

apreaentar

••••••••

Rodit tribu!d•
20,04.?7
ao Senttdor
il\AliCO MON'l:O.
RD

dh111a. consol1d:~.c1a.

nz:::SAGI:::: UQ 36, do l

CONCt.USAO
DO PARECER
DO REt.ATOR

fl)recor rnv,Q

Do Sr. Presidente da RepÚblica, pro~onda no 3ena~o Federal, par~ que se~n ~
':.or1znda a Prefeitura 11un1c14:11 de orto

1oliz(SP) a elevar cc

Tcrço-felra17 1749

CONCt.ut~AO

-

DA

AprOV/1 o PA

recer, em
20,01+.??

-

um Projeto

de Resolução

~?7

Inclu!da

Do Sr. Presidente da RepÚblica, pro-

pon~o no SP.nn~o Fcder~l, ~~ra que ~e~n ~
tc~~=~do o Caverno do Estado de S5o nulo

n olovor cm Cr3-l3§-374.ooo,oo(cento

0~.03.??

CO liOIITORO

20.c~.?? e •·

diada. a. apre ..
ciaçi::o c!.o pa ..
reccr, a pecU
do do Relator
Senador Fran..
co Y.ontoro,

e

HE!!SAGEH 110 48, de 1 977

Do Sr. Presidente da RepÚblica, propondo no Sen~1o Federal, pa~n que s9ja ~
toriz3do o Caverno do Estado do Para a o..
levar e~ cre .. ?.,,?.l79,00(sete m1lhõos t
r,uinh~~to: o c1nquont3 e sete milt cento
e setenta e novo cruzeiros) o mon ante de
sua d!v11a consolidada.

16,0).77

DATA OE
AECt!BIME'NTO
NA COMISSAO

llE!ISAGEH NO 196, de 1 976

Do sr. Preaidcnte da RopÚblic:ll projxm!.o no Scnndo Federal, p:1rn qull ~e a DU-;
tori:ado o s.~.~~Scrv1ço de Assiatencia t~
Qicn de Boa Villcec(CE) a elcv:lr GQ crs •• ,.
453.?00 100(qultrocentoo e ~1n~uenta e troa
~il o aetocentoa cruzeiros o montante dt
sul d!vidn consolidada.

DATA OA
OISTRIBUIÇAO

Senador ROY

04,12.76

RedistribuÍdo

........

no Scna.ctor A!! 10,03.77

GUSTO ll!.\NCO

Pl)rocer t&V.s:l
ravel, conaluindo por
o.prcsentnr
um Projeto d
Resolução,

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

Parecer por
aud1Ônc1a do

Conge1ho Mo.

netario Uacional.

Aprovn o.pA
recor, em
20,01+.?7

-

CONCI.u::.i;O

DA

ao Sen11dor

CATTETS PlllllE
RO

Aprova o Pll

rocer 1 em

20,01+.77

••••••+•••••

Inatitui o. o.noto.sõ:o do rosponoabilidA 25.ll.76
do técn1ca. 11 na prcata.çno do aerv1ço~:~ do on-:
hC~~nrin 1 de ~rqu1totura o agronomia, e clã
outrao providencias.

••••••••

RedistribuÍdo 11,0).?7
ao Scru.dor
MIL!O!I CAIRAL

-

Son11dor

RO~

TO SATOl\!liiiO

-

20,04.77

Sen•dor JESSii 26,ll.76
FREIRE

25.ll.7o

oesenvAçoes

COMISSAO

•••••••••••• ••••••••
RodistribuÍd•

rROJZ!O DE LEI DA C;\JWlA NO 82, de 1 974

Autor: Do~utndo Ildélio ~4rtino

RELATOR
DESIGNADO

zt~•••••n••

Autor: Senn1or Vasconceloa Torres

11

Senador CATT~: 16,0).?7
TE PIIll!Emo

SAN'J.'OS

04,12.76

fROJZ!O 'E LEI DO SENADO NA 'l61, do 1 976

Concede ao trabnlhador ~~ dia. Útil de
tolga,~r cês, pnrn tratar de interessas
partia • ros,

n•

pouta dD. reunião do dia

Senador J'RA,N.. 10,0).77

trir.t~ e 9c1s Qilhoos! trezentos e setenta e ou~tro mil cruze ros) o montante de
~un d!vidD. consolidada,

NOMERO E EMENTA

DBSERVAÇOES

COMISSAO

---~-

26.11.~·1 6

•••••••••••• ••••••••

Rodist•ibu!do 11,0),7?
no Sono.dor
RDDERTO SATCJ!
ND!O

Patocer coa- Concede v~ Ao Ser1.1dor J.r
traria.
to do Nroje. non de Mallo,
to no CMdor em 20,04.??.
Al\11011 DE HEL-

LO em

2o.o4.77

Parcc~r tav.Q
Aprova. o p.a, IncluÍdo e r.c
ránl " Emon- recorà e::~
tirado da. p~
dt) n" l 1de PJ.,:,
2?. 4.??.
to OQ 20,4,7
nnrlo(Subst~tutivo) e as
Subemcndu.a a~rovadno pelA.

CJ e CLSdcom

a Subemen a.
n~? .. CE que otareca.

Malodel977
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DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESiGNADO

DISTAIBUIÇAO

CONCL.USAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCL.u~AO

DA

COMISSAO

PROJJ:TO DE LEI DO SENADO !10 26, de 1968

Fixa. o entendill:ento da expre::~:~io "inden1zaçõeo trabalh1at&s 11 nos textos lega1a
(lUO cenciona.

22.0'+.77

Senndor OTAIF
BECKEII

27,oo.77

Senador LUIZ

27.oo.77

l..utor: Senador Aarão Steinbruch

?ROJtTO DE LEI DO SE!IADO Nl 269 1 do 197$

20,0'+.77

Altera a Lei Orgãnica: do Tribunal Cl

Contaa da União na parte que indica.

CAVALCANTE

Autor: Seno.clor Mauro Benev1dll,

MEN3AGEll NO 7$, DE 1 9?7 •
Do Sr, Prnideoto da RepÚblica, propoA

27.0... 77

do ao Senado Federal, para que 9eja autor1-

Senador CA'l''l'l 28.0... 77
TE PINHEmO

zado o Governo do Estado de Go1a.s a elevar
ol!l Cr$-130.000,000!00(centc c trinto
milhÕu de cruzeiros o montante de aua d!vida. consolidada.

P11-rocer ta;~ Aprova o para
ravel, cone 01
2â.Õ~.7'/.
1ntSo
aentarporum:~
ii~ de BtiO
uçao.

SINTESE OOS TAABACHOS DA COMISSAO

ReuniOe.o O r d l n 6 r l a 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

1

RouniOas EKtraordln4rlas
Projotoa relatados

8

Projetes dlatrlbuldon

3

Pr?Jotoa om dillgOncla ··--

1

O!lclos rocebldon •.• _ ....... - - - - - - - - - - - - - - - OIIclos &x~odidol\ ~····· .. ~·····~····----·------·--------
Pedidos do vloln - - - - - · · · · - - - - · - - - - - - - - - - - -

Proju::Js dO AlliiOIU~O.o ~··--·-·-~·--·-~--·--··
Coclare~Oeo

l

_____ 4

do \tolo

Com~araclmanto

de autorldadoa

Votoo com rostrlçOoa
Convltoa olCpodldoa Broallla, am 30 da

o.bril

do

l 977.

OBSEAVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11)

Maio de 1977

Tcrça-relra 17 1751

COiliSSXO DE ECOIIOMIA

SUBCOMISSÃO CRIADA PARA ESTUDAR O "PAGAJ.IENTO DOS D~BITOS DE GOVERNO
REFE!mNTES A 011\AS E SERVIÇOS P~BLICOS".

COMpOSICXO

PRESIDENTE: Sonodor LUIZ CAVALCANTE
RELATOR
Sonndor ROBERTO SATURNIND
f:EIIIlROS
1 Senador J.IILTOII CA!Il,\L
Sc~ndor

CATTETE PINHEIRO

Sanador FRANCO MONTORO

B:as!l1o, em 30 de abril do l 977,

Cm!ISS,\0 DE

EDUCAÇAO E CULTURA

REL,\TóRJO CORRESPONDENTE AO ~IES DE

ABRI

!lo

PRESIDEN1'E:

Senador J01\0 CALMON

t\SSISTESTE:

CLEIDE MARIA BARBOSA FERREIRA CRUZ·

NúMERO E EMENTA

DATA OE AE•
CEBIMENTO
NA COMISS~O

26.04,77
DECRETO LEGISLATIVO N9 03, do
1 977, que "Aprova o texto do Acordo CultE

PROJETO DE

DE 19 77

RELATOR
DESIGNADO

Senador OT'l'O

DATA OA
OIS•

TAIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
OA
COM1SSAO

26.04, 77

ravorivol,

Aprovado.

25.ll,75

.Pala rejeiçÃo.

Aprovado.

LEHMANN.

ral, firmado entro o Governo da República
Federativa do Drao11 o o Governo da Ropúbl!
C4 do Surinarno, cm Brasll1A, a 2~ da junho
de l 976".

PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 172, do 1 975, 06.l.1..75
que "Dá nova rodação ao artigo 39 do Doer~
to .. lo1 nQ 594 do 27 do maio do 1969 que
"Inot1tu1 a Lotaria Eoportiva Federal e dÓ
outra o providâncha".
AUTOR1 Sanador Oairaa Teixeira

Sanador MEN ..
DSS CANALS.

...........•.
Rod1stribu1do
ao sr. Sanado
O'rtO LEHMANN ,

llrllllflllilllllllllllllllilllllllllllllllll

10.03,17

ODSERVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçdo II)

17SZ Terça·felral7

NIJMEAO E EMENTA

PROJ&TO DE LEI DO SENADO N9 261, de 1976,
quo Minclui o curso do Artes GrÃticAa dontre AS ministradas pelas Escolas Técnicas

Molo del977

DATA DE
AECEBIMEI'TO
NA COMISSAO

AEt.ATOA

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIDUIÇAO

25.11. 76

SenAdor ADAL-

lO.Ol.77

Palo ArquivA·
manto,

Aprovado.

30.04.75

Por diligõncia junto ao
CFE. 05.06.75

Aprovado,

DER TO SENA,.

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCt.USAO
DA
COMillSAO

OB5ERVAÇOE5

Federais".

AUTOR. Senador Vnsconcoloa Torroo
·PROJETO DE LEI DA CAMARA N9 13, do 1 _975,

que "Dispõe sobre Curso de Agropecuãria, m!
ntstrado pelo centro de Treinamento do TrabalhD.dorcs Rurais, situado junto à EstaçÃo
Experimental de Sortãozinho, no Municipio
Qe Patos do Ninas, Estado de Minas Gerais,
o dá outrAs providências".
AUTOR: Ocputado
•1

.

"'

PROJETO OE LEI DA C!tMARA N9 26, do 1975,

23.04.75

Sanador JOKO
CALMON,

"'"'"'*****•••••• *******"'*"

Ao sr. Sena ..
dor EVELJtSIO

28.04.77

*******•••••• *****•••••***•

~!EIRA.

-

ll .0>.'15

que "DeclAra Pedro ArnÕrico Patrono Histõrico
da Pintura Cl4ssica no Brasil e c4ndido Por•
tinAri PAtrono da Pintura Moderna Brasileir a:

enador CUSTA-

22.05.75

Por diliqênc:ia junto ao

0 CAPIINEMA.

IPHAN, em ••

*'*******"'"'*"'* **********
O Senador CU~
AVO CAPANEMA

g,.gu.~~

.....

28.04.77

AUTOR: Deputado Francisco Amaral

-

NOMERO E EMENTA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 37, do 1976,
que "DeclarA Machado da Assis Patrono das
Letras no Bra:il",

CATA DE
RECEBIMENTO
NA COMJSSAO
28.05,76

REI.ATOR
DESIGNADO
Senador JOM
CALMON.

DATA DA
OISTRIBUIÇAO

04.06. 76

**. *** **** *. ** •••••••••••
Redistribuido
28.04.77
ao sr • Senador
l,AIWAS PASSAR.!,

AUTOR: Deputado Alberto Lavinas

HO.

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 OS, de 1977,
que "Estende is entidades de tina educacionais e culturais 4 !sanção provista da Lei
n9 J 577, dQ 04 de julho da 1959".

20.04.77

onador JARDAS
ASSARIUUO.

28.04.77

20.04.77

San.,dor OTTO
LEUMANN,

28.04.77

AUTOR1 Senador OSIRES TEIXEIRA
PROJE!O DE LEI DO SENADO N9 lJ, da l 977,
que "Tomba .:t CIUill em que morc•u o DUCJue
~·
Caxillu na rua Conde da BonDin, no Rio
~·
JAneiro, o dá outrau providônciaa".
AUTOR1 Sanador Vauconccloa Torres

CONCLUSAO
DO PARECER
DO REL.ATOR

CONCI.USAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

Terça-reJra17 1753
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Molo dol977

NOMERO E EMENTA
PROJETO OE LEI DO SEriADO N9 82, do 1975,
que "Determina que motlldo do montante dns
sul:won~JÕea ordin&r iaa recebidas pelos cata ..
bolocimantoa do enatno devorá ser obtigato-

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

26.04. 77

Senador i\RNON

28.04. 77

CONCLUSAO
DO PARECER

CONCLUSAJ

DO RELATOR

COMISSAO

OA

08SEAVAÇOES

OE MELLO.

riamente restituida aob A !ermA de bolaAs
do estudo,"
AUTOR: Senador

lienriquo de Loa nocqua

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 .• 34 1 do l 975,

28.04. 77

qua "Inat1tu1 o Dia Brasileiro de Estudos
Antirticoa".

28.04.77

sanador CA'l"l!
TE PINHEIRO

AUTOR: SenAdor Vasconcelos Torres
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 184 1 do 1 975,

27l,ll,75 Sanador GOSTA ..

27 .ll. 75

............... ...........
.. ... ,. ......

que "Institui o Dia do Médico".

VO CAPANEMh.

Senador Cli'I'TE-

...

10,03. 77

;~.e;wuiino

AUTORa senador Nelson Corno1ro

sonador PAULO

28,04.77

PROSSARD

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COM!SSAO

NúMERO e EMENTA

PROJE'tO DE LEI DO SENADO N9 34, de 1

~75,

23,05, 75

RELATOR

D.ATA DA

DESIGNADO

O!STRIBU!ÇAO

Senador

GUS'l'~

28,05.75

............... .- ............

VO CAPANEMA.

que "Xnat1tu1 registro para peyas de valor
h1at6rico, quando comorc1al1zadu".

Senador ADU.-

28,04,77

BE!l'l'O SENA.
AUTOR 1 Senador vuconccloa Torres.
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 35 1 de l 977,
que 11 D1apõa sobre o !tmc1onamento dos mu-

28,04.77

Senador ADAL•

28,04.77

BERTO SENA.

ICIU1 1 101 a&badoa, domingos o feriados, o
di. outras prov1dÕnc1aa ...

AUTORI Senador Vll&conccloa

Torrt.~s

PROJE'l'O OE LEI DO SENADO N9 ')9 r do l 975,
que "'l'Orna obr1gat6rio o on&'.no do higiene

o &OI]utllnça do trabalho nos :uraoa túcnico~:~

o prot'iaaionAis, om todo o Pala, o dli

outrad prov1dônc1u".
AUTOR1 Senador Franco MOntoro

2'.oe.75

Senador CUSTA"

04,09,75

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

VO CAPANEMII..

Sa.na.dor CATTt ..
TE PINHEIRO.

28,04.77

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR
Por d1l19Õnc.J."'
junto ao IPKAN

~~.~t.~~.z~

...

CONCLUSAO
OA
COMISSAO
Aprovado.

OBSEAVAÇOES
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r~u~.:r.:Ro

ru:u1:.H:~n:;~

N;1

nc

PHOJETO

nr..,,:.roR

MTA. DS'

c l::r,\::rr;.-,

Lt:l PO SCN,\00 N9 237, do 1 97 GI

c...•M >!:GM)

07.10,76

o er.sino obrir;atório, cm
todos os cur<~oo jurldicos do Pn!B, cl.a dia-ciplinn "Direitos Uumanon runcl.amentaio",
que "Dit>pÕo

AUTOR I

~obro

DATA DA

or::;tG~U,:'JO

OISTR18UIÇJ.O

C.~!"'.:\f\Dr JO:iO

Mnio de 1977

CONCl.IJS,\0
DL'J PAr\!:SE.í1
DO AEt.ATOA

COt:.:LUSI,Q

DA

-·
ODSERVAÇCES

cm11rss:.o

07.10,76

C/,L:·IOlt.

·-···••***"'"*
sanador O'l'TO
LEHHANN,

**"'*"'*•***
28,04,77

Senador ItAmnr Fnnco

S1NTESE

DOS

T~\BALHOS

DA

COMISSKO

Reuniões Ordinii.rio.B , , , , , , , • , , , , , , , • , ••• , • , • , , , , , , , , , , , , • ,, • , , , , ,Ol

ProjOtoa relll.tD.dos , , • , • , , •• , , , , , ••• , ••• , ••• , , •••• , , • , •• , , , • , , • ,,03
Projetes diBtribuidoa , , , • , •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12
Comp~racimcnto

do Autoriàadcu •••••••••••••••••••••••••••••••••••01

Convi te o axpadidoo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 160

Bras!1i~,

comss.lo

FINANÇAS

DE

AlllUL
PltESIDE!'>.'TE:

SENADOR PAULO BROSSARD

AHSISTE~TE:

CÂNCICO HIPPERTT

NUMERO E EMENTA

~!<OJ~:Tn

---

·'.:l_::.~·~~:__ !·.D.I~2..J..~·~:!r,uo N!;>

"

,;

-

~~·;• ~9·1,

rl~:·,.~t\IL

(H,ll:'il:;

d"

~·1 1h~

111.lio do l!Hi!l,
qui)
!.•>! <>rl.l l':;pc.,rtiv11 r~::u.larb.l o

,,

pr. •V1d:,nc 1.11;",

-

l7,03.77

REL.ATOR
OES!GNACO

DATA DA
OIS·
TRIBUIÇAO

Sonacl.or

.l9,04,77

EVANORO
CARRE:IRA

l72CS

n:·.w.1 rnll,,~·~u .lO ;1rtl'JO JÇI do Decreto-

l 1

CATA OE RE•
CEBIMENTO
NA COMISSAO

DE 19 77

I•': 1.!:!._!;;0 !>I':NAOO NQ 53,74

Torn11 n!.r l'l•lt•',rl:l "numernção da 4iocos o
dur:-.<~1:; nr,w.u;.:•:H do obrlls art!oticall, litoJ:r:"1ri11~ ou d•mtlficii.:J.

'c

29 do abril de 1 977

2S,C4,77

CONCLUSAO
CO PARECER
CO AEL.ATOA

,,

CONCL.USAO
COMISf'..lO

OOSERVAÇOES

Maio dcl977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

DATA OE

NúMERO E EMENTA

AECEBIM!;NTO

NA COMISSAO

Terça-feira 17 1755

RELATOR

DATA DA

COfi'CLUSAO

DESIGNADO

OISTAIBUIÇAO

DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

OA
COMISSAO

OBSEAVAÇOES

PROJETO OE LEI DO SENADO NQ 224 ~75

Dicpõa sobre Uxaç4o dos limites da prazos
o juros nas vondao a cródito, o dÃ outras
providências,

?ROJETO DE LEI DO SENADO NQ 4

28.l0. 76

Senador
VIRG!LIO

lS.OJ.77

TAVORA

iLll

A~~or.nula

critérios de reajustamento colct:i.vo de salÁrios das catoqoriu proUasion~a!.a
o di outras providências.

20.04.77

PROJETO DE LEI CO SENACO N9 1SBL76

Dispõe sobre terminais de transportes ter-

l9.04. 77

NúMERO E EMENT1

Q.\TA DE
1-\ECEntMCNTO
NA COMI~J.\0

restres, e di outras providõncilla,

,,

PRC.JETO DE LEI

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUJÇJ.O

DA CÂHARA N9 03/74

Ra9ub os contratou para qrav.sçiio e comerciali:açÃo cio diocos musicAis,

l7.03.77

SenAdor
EVANORO
CARREIRA

PROJ:::TO DE LEI DA C:Â."'.ARA N9 S2l74

Ir.stitui a "AnotAçdo do rospons4bilidade
técnica" nA proste.ção de serviços de engenh4r14, de Ar qui totura e agronomia, o dá
outras providãncias.

27.04.77

PROJETO DE LEI CA C:AHARA N9 09l17

Autori:a o Instituto Brasileiro de Dosemvolvimento FlorestAl - %BOF - A permutAr
o imóvel que menciona.

27.04.77

5 tNTESE DOS TRABALHOS

PROPOSIÇ0ES RECEDIDJ\S, , , , , • , o.,, , , , , , , ,
PROPOS J;OES DISTRIDU!DAS., •• o,,.,,,,,,,

oradlia, 29/04/77

l9.04.77

CONC!.USAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCI.USAO

OA
COM!SSAO

OBSERVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçioll)

1756 Terça-feira 17

Comss,\0 DE

Malodcl977

LEGISLAÇl\0 SOCIAL

RELATORIO CORRESPONDENTE AO M~S DE

DE 19

??,

PRESIDENTE: SENADOR JESSll FRElllE
ASSISTENTE:

DANIEL REIS DE SOUZA
O~ flE·
CI::~IME~I'l'"O
CC'I;JIISS~O

DATA

NúMERO E EMENTA

NA

PROJETO DE LEI DO SENADO NO

l09 1

Acro:ccnt~ d19po~itivos

AEI.ATOR
OESIGNACO

DATA DA
015·

TRIBUIÇAO

CONCLIJSAO
DO PARECER

DO RELATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSAO

l9?6

de

O,projeto •A

à Lei n02.eoo, )l.03.??

do lB do junho de 1 956, que ''r.ria os Con-

Senador R'OY
SANTOS

ta. anexado
aos PLS nos

2?.0it-.??

ll2 e ll9 1do
19?6.

selhos Fcddral e Regionais de Qu!mica, die
nobre~o

põe

exercic1o

dt~prot1s~io

mico, e d& outras providencias."
Autor: Senador Nelson Carneiro

PROJETO DE LEI DO SENADO
de

l3

NO ll2 1

de qu -

O,projeto eJt

9?6

de l

ta anexado

Acrescenta dispositivo à Lei n02.800, )l.03.??
de junho de

l9?6l.

OBSERVAÇOES

que "etb os Conso~:

lhos Federal e Re~1ona s de Qu{oicad diiJ:Õe sobre.o ex.erc:: cio da,.prorisalio e qu ..
mico, e da outras prov1denciaa 11 •

Senador RUY

SANTOS

aos PLS nOs
109 e ll9 1de

2?.olt-.??

l 9?6.

Autor: Senador Uelson Carneiro

CATA OE

NúMERO E EMENTA

RECEBIMENTO
NA COMlSSAO

~BOJI:TO

OE l.EI DO SEIIADO

lB

de junho de

l9?6!

CATA OA

DISTRIBUIÇAO

à Lei nQ2.800 1

que "cr1a os Cons.11

Senador ROY

2?,0~.??

Senador ACCI,Il

2?.0'+.77

S.lNTOS

Autor; Senador Nelson Carneiro

LU

DO Sl:liADO NO

3l? 1

de l

9?6

Dispõe sobre o salário-mínimo-aula de 20,0it-,??
·proressoroo suJeitos ao reg~e 4& ConoolidnJ!o das Lois do Trabalho, e da outras p~
vi encias.
J~.utor1

LY FILSO

Senador Eurico Rezend.e

r?.C.r!:TO !JE L"E:I DO SWADO NQ 9, do l 9?7

Institui o salário profj~s1onal devido
de ativ1dnd2a Laborais ~unli
~1c~~a~ c do. outra~ providunclas.

aos

or.ercon~oa

A\<.tOr: Sonncor Adalberto Sena

CONCL.USAO
COMlSSAO

DA

065ERVAÇOES

ta anexado ao

)l,03,??

lhos Federal e Refiona s de Qulmicad di~pCe ~obr~ o exerc cio da profissão a qu ..
cica e dá outras prov1dênc1as 11 •

.Fl\OJ!TC ~E

CONCLUSAO

DO PARECER
DO RELATOR

O,projeto es-

NOU9 1 DE l 9?6,

Acreaconta dispositivo

de

RELATO A
DESIGNADO

20.~lt.'l?

Seno.dor JARBA 2?.0it-.??
PASSARINHO

PLS nos l09 e
ll2 1 de 19?6.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çlo II)

Maio de 1977

Terça-feira 17 1757

--------------~----

DATA DE
AECEOIMENTO

N~MERO E EMENTA

NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

OESIQNAOO

OISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 AEI.ATOR

CONei.~'~O

CCNCLUSAO
00 PARECER
DO RE~TOR

co,CI.uSJ.o

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

PROJETO DE LEI DO SEYADO 1!0 30, de l977
.. DispÕ'l .sobro concUçõeu para. a remun1~- I 20.0... 77

raçao de terias do ompregad~s reg1doa pol&
Consol1dc.ção d&tl Leis do trabalho.

~~n;~~O ACCI,Q 27.0"--77

Autor: Sanador Nelson Carneiro

PROJETO DE LEI DO SENADO IIO

~7,

do l973

DispÕe :;obre o sal.ár~o-m!n1mo 8rot1.s:s ional do Contador o do Tecn1co om onta.bJ.

22.04-.í'?

Senador JJR- 27.0... 77

26.0"-.77

Senador LENOD 29.0... 77
V,\ROAS

lidado,

BAS PASSAR! lll!O

Auto r: Senador Franco tt.ontoro

PROJETO DE LEI DO SE11ADO NO 275, do l976
Altera a reda.ção do artigo lG da Lei
nO 5.Sll, do ll de outubro de l 972, que
dis~õe sobro o regime de tro.b:llho dos emyresa!!oS nas at_!v1d.o.d.es do ,!Xplorac;ão,~o.t
rurtlÇa.o, produçao e rotinat;ao 40 petro eo,
be:::l eo:!O no tranllporte de patroleo e aeus
derivados.
.&utor: Senador Nelson Carneiro

I

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

CISTAIBUIÇAO

28.0... 77

Senador LEN~
IR VARGAS

29,01t,77

28,0"-.77

Senador LENOif
VARGAS

29.0"-.77

Senador LEN.Q
IR V/.rlG.IS

29.0'•-77

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NUMERO E EMENTA

PROJETO DE LE:t DO SENADO NO 8, de 1977

Dispõe sobre o exercício da profissão
do Médico..Re!lidento e dá outrall pro'V'idin c:iB.S.
.\utor: Senador Nehon Carneiro

PROJETO DE LEI DO SENADO !10 l2, do 1977

Assecuru direitos dos empre&adoa no
ea'o de taleneia ou concordata. da empren.
Autor: Senlldor Fra.nco Montoro

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 19, do 1

977

1!:!1 t1pula. pra.:o pnra n conclusiio de In· 28,04,77

c;uÓr:!.to role.tivo .n apurnçüo de falta. cravo
f!o c:cprocndo utnvcl.
Autor: Sonndor Franco Montoro

DA

COMISSAO

OBSERVACOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

J7S8 Terça-feira 17

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

PROJJ;TO DE tti DA CÃIIARA NO 63 1 ~o 19?>

DispÕe sobre n remuneração doa diploDireito,

Maio de 1977

CONCLUSAO
00 PARECER
00 REI.ATOR
~rccor tav~.

Senador NELSO 1?,03.??

16.03.??

r&vcl.

CARNEIRO

cada:~ e~

l.utor: Deputado Xtalo Cont1
.,

CONCLUSÃO

OA

na oportunirccor e ~fHli.l:. ~nde o Seno...
dor
.TnrbaD
nn :Para relo.tnr o vencido Pa:l!lnrinho A
o Senndor J~ mito ~arccer
ba= Passari - contrario ao
Rejeita o pa ..

nhoi\ em
2 ,04.??.

D~ nova reóação a..:r• ~tl'l.igoa 111 e 211
da Le1 no 2.>?3 1 ~o 15 uo •Rosto 4e 19>5!

16.03.??

~ue

instituiu o.aalár1o ndiCio~al do perculosidade, e da outras prOVidencias.

projeto, que

e aprova.do

com voto

c1c!.o 1

e~:~

1

VC.:J.

se-

a~rndo do Se

.
rP.OJJ:TO DE LEI DA CI.U.% ·NO 63 1 do 1 9?6,

OBSERVAÇOES

COMISSí\0

P~recar

I~1enador

NEL- 1?,03.??
SON CARNEIRO

ra:vel.

t&VA

Concede vista. ro.

do projato no
Sei'UI.dor OSI .. Ao Sennclor 2
RES TEIXEIRA, ail"es 'reiXeJ.,
em 28,04.??. ra, em
26.04,??.

Autor: Deputcdo Wilmar Oallanhol

~recer

FROJUO DE LEI DO SENADO Ni 136 1 4e 1 9?6

Altera a Lei nQ

~.886•

bro de 1965 que regulo ••

do 9 da dozem-

16. o;.':'~,.

at~v1da~es do~

repre3ent&n{ei eocercia.is autonomo~, e dA
outras providencias.
~utor:

Senador NEL- 1?,03.??

ravel.

SON CARNEIRO

fav.g Concedo vista Ao Senador
do projeto ao
Senador OSI .. O~ires ta!xej
ea
RES TEIXEIRA 1 "'à
2 .04.77·
•• 28.04.??

Senador Lour1val Baptiat&

r
N(JMERO E EMENTA

DATA OE
'RECEBIMENTO
NA COMISSA.O

RELATOR

DATA OA

OESIGNAOO

OISTRIBUIÇAO

PROJ1:TO DE tU DO SENADO NO 29 1 4e 1963

CONCLUS.Z.O

OA

COMISSAO

Pare!:er pc>r Aprova o pa..

Institui jornada do trabalho de 6 ho• 16.03.';?
ras nas e~presns de trab~lho continuo, por
meio de turnoa suceosiyos ou de reveza=en~
to, e dá outras providencias,

Red1str1bu!~o

~uto~:

BRACA .nllliOl\

Senador Vnnconcelos Torreo

CONCLUSA.O
DO PARECER
00 AEI.ATOR

Senador LOURJ 1?,03.7?
VAL DAI'TISTA

••••••••••••• ••••••••
28,0~.77

a.udienc 1o. do

Min1::~tério

do 'rrabnlho,

rocer, em
26.01+.??.

ao Senador

.
PROJtTO DE

L~I

DO SENADO !lO 2?l 1 de 1 9?5

I>ispÕe sobre a 1nacr1jiio doa tuneion,rÍ 16,03.??
rios municiJld:l ~~to no l/PS,
Autor1 Senndor Itamar Franco

••••••••••••• ........

Senador LOURl 1?,03.7?
VAL BAPTISTA

Red1str1bu1do 28,04.7?

ao Senador

BRACA .)UNIOR

OFICIO S-32, do l 974 - do Gov~rnndor do
Estado do Amazonao
SolicitBndo au~or1znçã~ do Senado Fe- 16,Cj.??
dornl para alionnr ~ Empresl Parano.panoma
S.A.·Minoraçio, l9duatr1o. e Const~~çiio uma
faixo. do torras puhlico.s de aprox1mado.men..
te ?~.OOOha(sotonto. o ~uatro mil hectnroa),

Pu.resor por Aprova o pa.r.t
aud1Qnc;1o. do cor, om
Ml.n1stor12

4a Prev1dena!• o A.sllistenc1a Soei-

26.04.(?

alo

Parecer pelo Aprova o
arquivamento cor, e111
Seno.dor FR..\N.. 17,03,??
CC HONTORO

do Ot!c1o.

26.04.??

par~

OBSERVAÇOES

r--

DATA OE

NOMERO E EMENTA

RECEBIMEI~TO

NA COMISSAO

f'R.O.n.:ro OE LU DO St!1ADO !III

COI·IFLt:Hr.:~1'AR.

Co::~pleClontar

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTAIBUIÇAO

1?8, do 1976-

Acrc:~centa pa.r.icraro Único a.o o.rtieo

34 r!n l.ei

Tcrçu·fclru 17

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

Mulodcl977

no ll

da 25' do mc.io

16,03.77

do 1971, e~tc.b!!laco a prc:~cr:içiiortlu1nqucnu.l
para a.s i::portancitl.o dcv1dnD ao

Senndor FRAN.. 17.03.77
00 MOII'XORO

CONCLUSAO
00 PARECER

CONCLUSAO

00 AEI.ATOA

COMISSÃO

Pó}recor
ravel.

!o.Vl;;

DA

17~9

ODSERVAÇOES

Aprova o pa-

rocor 1 ec

28,0~.77.

.

!rRURJJ..

J.utor: Senndor Ital!vio Coalho

O?J'CIO S-4~, d.o 1 9?4 .. do Coverna.dor do E.:i
ta::lo de Hinns Ceraia
Solicitando autoriznç'iio do Senado P'e .. 16,03.77
denl flD.ra alicnnr D.rea.c de torras dovolu..
tn.%1 do Est:u1o da Hinas Oero.is a Ito.pova.
Florestal Ltda 1 sediadD. em Itapcya 1 Estado
do Siio Paulo.

PRO~TO

Parecer poSenador RUY

SAN! OS

1?.03.77

Seno.dor RUY
SAl/TOS

16,03.77

.\prova o JM-

r~g~~~.77.

-

OE LEI DO SEIIADO !10 119, de 1975

Altera a reda~ão do par-lcraro Único do
nrt. 4g da Lei ng .890 1 de ~ de junho d"
1 973.

lo nrqu1vam_:1
to do Odeio,

17.03.77

/.utor; Senador Nelson Carneiro

Paraeor por
Aprova o panud1Ôn~1a do
M1niaterio da recor, em
Prev1dÔnc1a c 28,01;.,77.
As.::istência
Social.

-

I

NIJMERO E EMENTA

DATA CE

RELATOR

DATA OA

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

DESIGNADO

CISTRIBUIÇAO

16,03.77

Senador RUt
SAN!OS

PRO~TO OE LEI DO SENADO NO 168, do 1975

Acrescenta d1spou1tivo ao art. 81+4 do
Consolidação dc.s Leis do Tro.l:lalho,

17.03.77

CONCLUSÃO
CC PARECER
CC RELATOR

CONCLUS,\0

DA

Porecer tavo
rável 1 coe
Emenda ng lCLS Q.UO otoreco,

Aprova o pareccr, oc

P'!rooor fav.Q
ravel.

Concedo '~"iS•
to. do projeto
ao Senndor o..
s1res Teixci..

28.0~.77

-

Autor: Senador Nelson Carneiro

PROJ"ETO OE LEI DO SENADO NO 233, de 1975

Torna obrie:atória a. docur:ento.çiio comrorotatória ê.os depÓsitou no FOTS, para os
fins c:uo especifica.

16.03.77

Sennd.or R'Dt
SANl:OS

17.03.77

Dona.dor nur
SANTOS

17.03.77

OBSEAVAÇOES

COMISS.\0

-··

r~à.~e.77.

Ao Senador 2
sircu Teixo.!,

r~à.~~.77,

Autor: Sena.dor Nelson Carneiro

FROJUO OE LEI DA OAI:ARA NO 15 t do l 976

Introduz alterações na. Consolic1nção
du~ l.Oi!l do Tro.bc.lho i a.prow.da pelo Ducr'lto-1u1 no 5.'>52, do o do m"io do 19'>3·
J~utOrl

1,~.'13.7':'

P~rccor !'avo ..
ro.vcl 1 coa n
Emondll. nll 1CLS quo oteroco.

DeputadO Eduardo Onlil

-

Concedo v1o- Ao Senador
ta do projeto O~.!.rc~ Toilo1
no Sonc.dor o.. ro. 1 c::.
Bires Toixoi- 26.0'•· 77.

r~a.~e.n.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

1760 Terça-loira 17

Clt\TA DF.
RECr.et'.-IFNTO
NA COMI::IS~O

NIJMEAO E EMENTJI

PROJETO DE LEI DO SENADO NQ l$2 1 do 1976

RELATOR

CATA OA

OESlGNAOO

DISTRIBUIÇAO

.

16,03.77
Acrescenta pará~rato Único ao art,
~39 do Decreto-lei n $.~l2i de lO de maio
de 19~3(Conoolidoçõo doo e o do Trobolho).
Autor: Senador Oroatea Quérc1a

Senador RUY

SAN'! OS

17,03.77

CONCLUSAO
00 PARI:CER

CONCLUSAO

DA

CD REIJITOR

COMISSAO

Pqrccor f&Vll
ro.vel.

A))rova. o Pi
recor, orn
2B.Oij.,77

OBSERVACOES

-

...

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 169 1 de 1 976
Dispõe sobre os cursos de Fonoaudio~o- 16,03.77
g1a, r~gulnmonta a pr2t1ssão de FonoaudiólQ
go e da outras providencias.

Malodel977

Senador RUI

SAN'!OS

17.03.77

P'!recor
ra.vel.

tav~

Aprova. o

p&•

reoer, em
2B,Oij.,77

-

Autor: Semdor FrtU\CO J.fontoro

PROJETO DE LEI DO SE!IADO NO lB$ 1 do 1976
Dispõe sobre o enquadromento das empresas ;ocadoras de aerv11oa nos aeroportos e da outras providonc aa.

16,03·77

Senador RUI
SANTOS

17.03.77

Pare!ror por
audioncia •

Aprova o P&-

em
2B.olt. ?1.

doo H1n1Dte.
rios do %rabalho .. e da
Aeronautica.

Z't,;U~::o,

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCt.U&AO

-

-'.utor: Senador Franco Montoro

-

CA.TA OE
RECEBIMENTO
N.\ COMlSSAO

NOMERO E EMENTA.

PROJETO DE LEI UO SENADO NO
A~aogura direito~

à

23~ 1

RELATOR

CA.TA DA.

OESJGNAOO

ClSTRJBUJÇAO

de 1976

pro~oção

e aproveita:.ento de e=prasa.do c= atividnde privat1va de habilitaçao ~ualitica.~a.

P~recor

16,03·77

Senador RUX'
SAN'rOS

17.03.77

FRAN
CO I'.ONTORO -

17.03.77

ravel.

tavo

DA

Aprova. o pa:recer, em
2B,Oij.,77

-

Autor: Senador Franco Montoro

PROJETO DE LEI DA

CÂY~A

NO 60 1 do 1 976,

Acrescenta pnrácraro ao artir.o l3 da
Lo~ o' $.e90, do 8_de junho do.l973 1 que
alt~rou a leBisla~ao da providencia soeid,

P~recor

16,03.77

Seno.~or

OSSERVAÇOES

COMlSSAO

ravel.

ta'V2

Aprova o parecar, em
2B,Oli.77

-

tutor: Deputado Wilmar Dallanhol

PROJETO DE LEI DA CAMARA NO Bl 1 de 1 976
tatando o snlário-rac!lia criado pelo
artigo 2g da. Lei nQ 5.5$9 1 de ll de dozembro do 1968, ao~ herdairou de segurado talocido no go~o da aposentadoria por invall
do:..
Autor: DeputQdO AdhomQr Ghia1

l6.0J,77

Senador FR.All- 17.0).77
CO fiONTORO

Pl):rocor to.vo- Aprova o P&•
ravol.
rocor, em
2B.Oij.,77,

-

Maio de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secio 11)

NOMERO E EMENTA

DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIBUIÇAO

PROJJ;TO DE LEI DO SENADO NO 165' 1 do 1976

DispÕe sobre o cá.lcu.lo da. remuneração

a c::;ue 11 rerere a Lei n~ t.-,090 1 de 13 de
julho do 1962 1 que institui a gratiticoçiio

Terça·felra 17 1761

CONCLUSAO
DO PARECER

DO REl-ATOR

~rocor

16,03.?7

Senador J'RAN- 17.03,?7
CO MON'rORO

ravtl,

CONCt.USAO

DA

OB~ERVAÇOES

COMISSAO

t&Vll Aprova o
ce~, em

par~

2 ,Olt,?'7•

de Natal, pa.ra os tr&ba.lhadorea,

-

.Lutors Senador Vasconcelos Torres

PROnTO DE LEI DO SllNADO NO 97 1 do 1975'

Altera a redaç;ão do i 2" do' artifo 67 16,03.?7
da Lei Orgâ.nica da .Previdencia Social Lei

no 3,80? 1 do 26 do acosto do 1960),
IAno•ado aos PLS nDa 169 o 217/?5'),

Senador JARBAS PASSAR!NilO

1?,03.77

Senador J.Afl.

1?,03.77

Pa:çecer con• Concede v.1.sta Ao Senador
traria ao
Projeto o ao d.o projeto ao Franco lt:ln-

Pru- toro em
Subotituti'fO Senador
Montara 1 em 28,6~.?7.
aprt•enta4o co2B,o~.77,
pela CCJ".

PROJJ;TO DE LEI DO SENADO NO 169 1 de 1975'

PaJ;tCer COD•

Deter~~:ina

que os bener! cios concedidos 16,0,;.?7
pelo It!PS serão reajustados na ~aDe do reajustat\ento do salário-m!nimt~. Dãsnoya. reda.~ão ao § 212 do artigo 6? da Lei Organica. da
revidincia Social.
Autor~ Senador Franco Jobntoro

BAS PASB.IRINHO

traria.

Concede vil• Ao Senador
ta do Ero~e- Franco Jobntoto ao enado
Franco ltlnto ~ê.~t77.

roê
em
2 .o~.77.

(Ane%ado aos PLS n•• 97 e 217/?5'),

NúMERO E EMENTA

PROJJ;TO OE LEI DO

SE~ADO

CATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
OESIGNAOO

DATA DA
OISTRIBUIÇAO

NO 217 1 de 1975'

Alter! a rodação do i 211 do artigo 6~
da Lei Organis::a da Previd~ncia Social e da
outras providencias.

16,03.77

Senador

JAR- 17o03o77

BAS PASSIIRI •
NHO

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RE~TOA

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

Patecer COD• Concede viata Ao Senador
traria.
do projeto ao l!'ranco MontoSenador Pran- ro, eaa
co Hontoro,em
28,0~.?7.
28.o~.77,

Autor: Senador Orestes Quércia

(Ano•ado aos PLS nOs 97 o 169/7;'),
PRO.n:TO DE LEI DO

SE~ADO

NO 73 1 da 1973,

Dispõo sobro a aquisi~:ío de·ve!culo ..
a.uto:notor i)Or motorista. protisaiona.l .:~.utqnor.~o 1 nas c:on~içÕe:J q,uo eapec1tic:~o 1 a da.
outru providencias.

16,03.?7

Sena.dor

JAR- 1?.03.77

BAS PASSIIRI NHO

Patecer DOD• Concedo v!ata. AI:J Senador
trar1o.
do proJeto ao Franco tbntoSenador Franco Hontoro 1era ro28~~~.77,
28,0~o77

Autor1 Serw.rtor Benja.min Farnh

OE LEI DO OENADO NO 2~ 1 da 1976
Dispõe aobro o :~oguro do o.o1donten,.c1o
tnba.lho om tavor <loo tra.bo.Jha.doroo o.ut:~~
~ROJETO

l:IO!J •

.\utort Sono.ctor Franco Montoro

16.03,77

Sono.dor J.AR ..
BAS PASSIIRINilO

17.03-77

Parecer pela Concede vista Ao Sonador
projudioiaJJ, do projeto ao
c1o.d.e do pro .. Sonndor Fran.. P'ranco Montojato.
co Montoro 1 e111 r~ã.ge.77.
28,0~.77,

,\

,,
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ji
NOMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COM!SSAO

RELATOR

CATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

16,03.77

SeMdor J'AR-

PROJETO OE LEI DO SEN,\00 110 17, do 1976
Aprov~ a Consolidm~io dns Leis da

Pr~

vidÕncia Soc1&l.

Autor; Senador Franco Montoro

BAS PASSA!\INHO

17.03·77

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CLS(Subati~

reroco •

$1NTEfJC DOS TRABALHOS DA COMISSAO

ReuniOea O r d l n 4 r i B 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - RouniOoa Extraordlnãrlaa - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Projetes rolatadoa

2S

Projetoa dlatrlbuldoa

ll

lt.

P!oJotoa em dlllganclo
Ol!clos racobldoa - - - - - - - - - - - - - - - - - OIIcloa expedldoa - - - - - - - - - - - - - - - - - PodiCoa do vista - - - - - - - - - - - - - - - - - Emond1u1 oproaentodaa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Subemondaa aproaontadaa - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
SubaUtuUvo~:~.

9
2

1

Projotos do Aoaoluçllo
OacllunçOos do v o t o - - - - - - - - - - - - - - - - Comparoclmonto de autorldtados - - - - - - - - - - - - - Votoa com roatrlçOoa - - - - - - - - - - - - - - - - co'n'.lltos O)(pOdldOI

Drtr.allln, om

OBSERVAÇOES

30 do a.bril do l 97?.

2 .o... 77.

I

I

Pa:r;ocer tu- Aprovu. o par.a.
cerà em

vora.vel 1 nu.
torma da. E..
monda. nll l-

·tivo) que •·

..

CONCI.USAO
OA
COMISSAO

.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Mlllodel977
CO~!ISSAO

DE

Terça·felral7 1763

REDAÇ~D

RELATOitiO CORRESPONDENTE AO M2S DE

ABRI L

DE 19 77

PRESIDEHII1; .SENADOR ADALBERTO SENA
ASSISTESTE: Harh Clrmen Cutro Souu

NOMERO E EMENTA

DATA DE RE·
CEBJMENTO
NA COMISSAO

REI.ATOR
DESIGNADO

DATA DA
OIS•
TRIBUICAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCL.US.\0
OA
COMISSJ.O

Red1çio final

Aprovado em

OBSERVAÇO=S

PARECER N! 87/77

Red.açio final do Projuo de Ruoluçio nt'
3/77, qui autorlu 1 Protoltura Hunlclpat
do Bragal'lí• Paulista (SB} a rullur opora•
çio eh crodlto no valor de Cr$ ... ,,, ... ,,,,
22,931,0)6,20 (vlnu 1 doll,mllhÕu, nove•
C:t:HOI. trlnu. Um mil, trlnu o uh cru
:elros • vlnu contevos),

18oOo77

Senador Sa I•
danna Oo.rzt

l8oóo77

lao4o77

PARECER Nf 88!27

Rod•çio final do ProJato de Raso I uçio nt
9/77, qu11 autoriza o Governo do Eludo da
Mlnu Gar'als 1 r'UIIzar opor'1çio de crôdl to
no v1lor de Cr$ 12.807.857,00 (doze milhões
o I tocan tos o u te mil, o I tocan tos 1 c I nq 11 uo
u a uta cruzeiros).

NOMERO E EMENTA

PARECER

N~

N~

CATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

Sanador Halvr- l!o4o77
dlo /lunu

RELATOR

CATA OA

DESIGNADO

CISTRIBUIÇAO

Rodaçio final

Aprovado em

l!o4o77

CONCLUS.J.O
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSI.O
DA
COMISSAO

8?/77

Red1c;io final do Projuo de Ruoluçio n~
lt/77 1 que lutorl:u 1 Prehltura l'tunlctpal
do Foz do lguaçu (PR) 1 rui I ur oper1çio
de c:ridl to no v•lor di Cr$ 119.999,932,05
(conto o duenove mllhÕu, novecentos o no ..
venu o novo mil, novecentos 1 trii)U •
dois cruulros • cinco cenuvos).

PARECER

l!o4o77

J5,1t.77

Senador S. I ..
denh1 Dorzl

hd1çio fln•'

Aprovado em

19.1t,77

Sanador VI r·
grilo Tivor•

1\od•çio fI n1l

Aprovado em

U.3.77

Son1dor Dan•
ton Joblm

Rodaçio fI

Aprov•do om

I! o4 o77

90/77

Redaçio tln11 do Projeto de Ruoluçio nt
7171, que autorIza o Governo do h udo do
Curi a rullz:ar opor•çio do cridl to no VI""
lor do Cr$ 2S.DOO.'"III,OO (vinte • cinco mi ..
lhÕu do c:ruzelrot).

I! o4 o77

PARECER N~ 96177
Rodaçio final do ProJeto do Lo! do Soudo
n~ 127/75, qua dotarnlna quo !T.a 1posontado•
ria por tomjlo do urvlço, o uourando Indo•
nluri o INPS polo pododo o qual nio h•J•
c:ontrlbuldo.

zc o~ o77

IIII

2Z.~o77

OBSERVAÇeEs

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11)

1764 Terca-lelral7

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COM!SSAO

'NÚMERO E EMENTA

Maio de 1!177

RELATOR

DATA DA

CONCLUS~O

DESIONADO

DISTRIBUIÇÃO

00 PARECER
00 REI.ATOR

CONCLUS~O

DA
COMISS.A.O

OBSERVACOES

PARECER IIIi' 97177
Rodoçio final do Projeto do Rosoluçio nt
8/77, que autoriza o Governo do Escodo do
P~ri a roo\lzar oporoçDo de cridlto no vo•
lor do Cr$ ~~.997,836,00 (quarenta o novo

.22.1.77

Senador VI r•
gTIIo Tivoro

22.1.77·

Rod1çio ti na!

22,1.77

••

Aprovado

milhÕes, novecentos c noventa a seta mil,

oitocentos a trinco a sois cruzeiros),
" . .,
PARECEI' IH'

2817Z

Rcdoçio final do Projeto do Ruoluçio

nt

10/77, que autorlz6 a Prefeitura Hunlclpal

22 ,I, 77

Sanador Otto

22 .I. 77

Redoçio tlnol

Aprovado
22,1. 77

••

22.4.77

Rodaçio final

Aprovado

••

Lohmun

c!c Sio José dos Cilrnpos (SP) a elevar om
Cr$ 2S,ooo.ooo,oo (vinte c cinco mllh5os do
cruzeiros) o montante do sua drvlda censo•
lldad•,

PARECER

N~

99/77

Rodação fln~l do Projeto de Ruoluçio "'
11/77, que autorlu o Governo do Estado do
Pari a rcallur operação d4'1 crédito nova"
lorde t.r$ 7.SS7.179,DC (sete mllhÕu, qui·
nhontos o c:lnqUonta e sete mil, cento a u•
tanta c novo c:ruzclros),

22,4.77

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

Senador Otto
Lehmann

22.1. 77

RELATOR

DATA DA

DESIONADO

DISTRIBUIC~O

CDNCLUSAO
CC PARECER
CC Rêt.ATOR

CONCCUSAD
DA
COMISS~O

PIIRECER ti':' 1'4177
r.cc!atio flntll do rr .. j '\"l de !'.csoluç~o n':'
2/77. '1UC nutorlz:n 11 Prefeitura Hunlclpal
de S~o Josi d11 !leia Vllta (SP) a elevar em
r.r\ ),IJ3'L~Oil,'l~ (hum rd!hiio, trlntn mil c
~uatrncentos erutcl ro~) n nontnnte de sua
drvldll eonsolld11da,

PARECER
~ed11çio final

tl'~

26,4.77

do Projeto de Rcloluçio

nt

26;1.77

de Potr5pollt (RJ) 11 realizar operaçi~ de
crédl tn no valor de trS 7.))s.aoo,oo
(teta nl lh~cs, trezentos o trinta e cinco
r~ll cruzeiros),

ti~

o t to

26.1,77

lhd1çio final

Aorovado

26,4.77

••

1'5177

S/77, que autoriza a Prefeitura Hunielpal

PI\R!:CER

Santuior
Lchlllann

Sonttdor Otto
LehMann

26.1.77

Sanador Dan•
ton Joblm

25.4.77

P:edaçio final

1\provodo

26,1,77

'"

106/77

~odaçio do vencido, para o 2~ turno rc9l"
nantal do ProJeto de Lei do Senado n~
116/76, que Inclui entro lll atrlbulçõos
do "'OBRI\L A di tusio do rudimentos do odu•
caçio unltirta.

24.3.77

Rcdaçio do
vonc I do

/\provado cn

27.4.77

06SE~V;..ÇeES

Torça•Celra17 1765

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo II)

Malode 1!177

CATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

RELATOR

DATA CA

DESIGNADO

CISTRIBUIÇAO

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO REt.ATOR

CONCLUS~O

CA

OBS!RVAÇO!!S

COMISS~O

l"r.P.F.eEP. •:~ 11 ~IZZ

P.cdaçio fi na 1 do P roj ato do P.oso I uçiio
!8.~.77
12/77, que nutorlza o Caverno do Citado de
Galãs a elevar e,. Cr$ 13D.ooo.ooo,oo (canto
o trinta 111llhõu do cruzeiros) o lflontante

"'

Sftntldor H•l•
vfdlo ~lunu

:1.~.77

Senador Sal•

28.~.77

Redaçio final

Aprovado
:e.~.n

'"

de IUI dfvlda CClniO)Idldl,

PARECER

N~

II!(ZZ

P.edaçio flntl do Projeto do Reto1uçio
1/77, que d~ nova rod1çio ao I um 3 do art.
78 do Regimento Interno.

"'

PARECER N!

18.~.77

-danhn Derrl

Rodaçio final

Aprovado

Redaçio flui

Aprovado om

!8.~.77

'"

116lZZ

Redaçio final do Projeto de Ruoluçio nt
6177, que autorlu 11 Pro,oltura Hunlcl,pll
de Terra Boa (PR) a elevar em Cr$,, o•••• o
lo7D7o900 1 00 (hum l'l'lllhio, utecentos a lott
nt I e novecentos .cruzo! roa) o monunta de
sua dfvt da c:onso li dada o

!8. ~. 77

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

28.~.77

Sentdnr Hei•
vfdlo Nunu

2B.~.77

RELATOR

CATA CA

CONCLUS~O

CESIGNAOO

CISTRIBUIÇAO

00 PARECER
CC RE~10R

Projuo da Lei da Cimaro n~ 99, de 1S76
(n': 2oSSii•B/76, na Cu• do orloor,), que di~

j:lÕI sobro consignações en tolhi do p<~QDmen·

to da urvldor•s civis, uivos 1 lnulvos,
d1 Ad111lnlstra~io Federal DI reta o du Auttr
qulu Foderals e di outru provldêncluo

SfNTESE OOS TRABALHOS OA CO~ISS~O

01
R<U•iõu """ii.•<•• .......... """""""""" "" •
1
R•••<õu ut-~.•o•d<nii.d .. """"""" """""""" I
PJtojt.to.a Jttl:ll.ta.do.a oo oo o,, oo ooo. o oo. oo oo o• oo o. oo o o o· o. o 14

Pujt.tu d.l..atiLJ.bu.J.do; r. niio .\tl:D:.ta.du ...... o " " " ' " ' 01

CCNCLUSAO
CA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11)

1766 Terça-felra17
CO)IJSS,\0 DE

RELAÇ0ts EXTERIORES

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO MES DE
PRESIDENTE:

SENADOR AACALHliES .'IN'l'O

ASSISTENTE:

c:ANDIDO HIPPER'I"r

ABRIL

DA1'A DI: i\E·
CEO:~iENTC

NOMERO E EMENTA

~~~SAGEM

PU~l1ca,

NA COMIS~AO

DE 18 77

RELATOR
OESIGNAOO

..

CATA DA
OIS.
TRIBUIÇAO

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMIBSAO

18.04.77

-

-

N9 55/77 • Do Sr. Praaidente da Re

aunmatendo i aprovagão do SenadÕ 01.04. 77
a escolha do Sr. ANT NIO CARLOS DI•
NIZ DE ANDRADA, M1n1atro do Segunda Claaa~,
da Carreira de Diplomata, para uercer
a
!unção de Embaixador do Brasil junto i REPO
Fe~eral

BLICA ISI:JL\ICA CO PAQUISTJ'iO,

~tf:NSAG!:M

Malodel977

Senador
OT'rO LEIIMANN

OBSERVAÇOES

Apreciada
om reunião
aecreta
119.04. 77)

-

-

N9 62/77 - Do Sr. Preaidente d11. Ro

pu~!~~a, ·~~~atendo i aprovação do

SenadÕ 19.04.77
Federal a eacolha do sr. RAUL HENRIQUE CAS·
TRO SILVA DE VINCENZI, Miniatro do Primeira
Claaa8, da carreira de Diplomata,para exercor a função do Embaixador do Brasil junto
i REPOBLICA DO CHILE.

Senador

25.04.77

AUGUS'l'O
PRANCO

-

ASr!iiÍR~Io
lSOcrota
127.04.711

'

NOMERO E EMENTA

CITA 05
liECEDtME.NTO
NA COMI&:Ao

~~NSAGEM

N9 63177 • Do Sr. Prasidanto ela Re• 19.04.77
i aprovação do senado F!
~oral a escolha do Sr. DAVID SILVEIRA DA MO•
TA JC~IOR, M!niatro do Primeira Claate,
da
Carreira do Diplomata, para exercer a função
de E~aixador do Braail junto i REPOBLICA
pu~Iica, aub~etendo

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DIBTRIBUIÇAO

Senador

25,04.77

SALDANHA

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

--

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

--

DERZI

CBSERVAÇOES

Apreciada em
reunião aecreta.
127.04.77)

01\ VENEZUELA.

~U::NSACEH

N9 67/77 - Do Sr. Presidente da Repuc1:ca, ~~~atendo i aprovação do Senado F! 22,04.77
deral a escolha do sr. RONALDO COSTA, Miniatro de Primeira Claaao, da carreira do Diplo
mata, para exercer a função da Embaixador dÕ
Brasil junto ao CiOVERNO DO JAPXO.

:!!:NSACE."' N9 74/77 - Do Sr, Prosic\anto da Ro~~:::ca, ·~~~atando i aprovação c\o Senado F!
4 5

f~~; :m~=~~!~~r ~o i;a~~f'~~~t~tin:~;;;~~o

da Nigária, para, cumulat1vamont•, oxorcar a
função da Embaixador do Draail junto i REPOBLICA DO N!CE:R.

28,04.77

Senador
OANTON
JOBIM

25.04.77

--

--

Apnciada em
reunião aecreta.
(27.04. 77)

Malodel977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL CSeçlo U)

D,t,TA DE
RECEOIMENTO
NA COMJSSAO

NOMEAO E EMENTA

CATA DA
OISTRIBUIÇAO

CONCI.US.lO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCI.USAO
OA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

01~17

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ

Aorova o texto do Acordo SAnitSrio

para

o

20,04,77

t:Ôio Tropical, firmAdo entre a Repú.bU.cA Fe ..
derativa do Dra:sil o a República do Peru, a
bordo do navio da Arma'da PeruanA, UcayaH,
fundeado no Rio Amazonas (SolimÕes), na
nha
de !ronteira brasileiro .. peruana, em 05 de no
vemhro de U76,
-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATI\ O N9

RELATOR
OESJ!JNADO

Terça.reJra 17 1767

senador

25.04.77

LUIZ
CAVALCANTE

02~17

Aprova o texto do Convõn1o sobro Transportes
Fluviais, firmado entre a RopúbUca Foderati
va do Brasil c a República do Peru, a bordOdo navio da Armada Peruana, Ucayili,fundaado
no Itio Amazonas (Solimões), na
nha da
fronteira brasileiro-peruana, em OS de nevem
bro de 1976,
-

20. 04, 7~

senador

25.04.77

LUIZ

CAVALCANTE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 O3/17
Aprova o texto do Acordo culturAl !irnAdo en
tro a República Federativa do Bnsil e o co=
verno da República do Suriname, em l3ras!lia,
a 22 de junho de 1976.

20,04.77

AECL~EHMENTO

NA COM1i::iSAO
PROJETO DE DECRETO LEGISLJr.TIVO N9

PROJETO DE DECReTO L!GISLA'l'IVO N9

RELATOR

DATf. OA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

04~77

Aprova o texto do Convõnio Co:norcid firmado
entre a República Federativa do Bradl e a
República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, UjayaU., fundeado no Rio Amazonas (Solimões , na linha de fronteira braai..
leiro ..peruana, em 05 de novembro de 1976,

22.04,77

25.04. 77

senador
LUIZ
CAVALCANTE

06~77

Aprov~ o texto do Acordo par4 UtUizaçªo de

26.04.77

27.04. 77

senador
LUI2
CAVALCANTE

Estaçoes Costetru e de Navios na RC9iAO Ama
zênica, assinado entra a Rapablica FaCiarAtJ.':
va do Brasil o a República do Peru, a bordo
do navio da Armada Peruana, ycayalÍ,!undeado no Rio Amazonas (Solimões , ""' J.nha de
fronteira brasileiro-peruana, em OS de novo!!!
bro de 1976.
PROJETO OE DECRETO LEGISLA'l'IVO N9 07 ~77
.i\prova o texto do Convênio de Cooperação
Cultural a C1ont!!ica, celebrado am nrasilia,. A 23 do da::ambro de 1976, ontro o Coverno da República Federativa do Draeil e
o Governo da República do Chile,

Favorável

Aprovação

CONCLUSAO

CONCLUSAO

(27.04.77)

SAR.'·U:'l

L1A1'A OE

NOMERO E EMENl A

25.04.77

senador
JOSC

28,04.77

DO PARECER
DO RELATOR

OA

COMISSAO

OBSERVAÇOES
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DATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NUMERO E EMENTA

PROJSTO OE

C~CRETO

DATA DA
DISTAIBUIÇ.I.O

CONCLUSAO
DO PARECER
00 REI.ATOR

CONCLUSAO

DA

OOSEAVAÇOES

COMISSAO

LEGISLATIVO NQ 08/77
28.04.77

Aprova o texto do Convônio Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
o caverno do Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte, celebrado em LOndres, a
14 do outubro

RELATOR
DESIGNADO

Malodel977

de l97G.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 09l77
~~rova

o texto do Convênio de Assistência

~2

28.04.77

~;p~~~~a~ ~~o 4 P=~~~::~ã~~~n~~~~i~~ it;;;~~
4

entro a República Federativa do Brasil e
Rc:p~blica do Peru, a
~a Peruana, U)ayali,

a

bordo do navio da Arrn!',

fundeado no Rio Amazonas (Solimões , na linha de ~ronteira bras!
leiro-peruana, em 05 de novembro d~ 1976.
PROJETO DE DtCRE'=O LECISLAT:CVO N~ 10,77
Aprova .. o toxto do Con•riinio io. Abas tec~mon ..
to a Media Prazo do Produtoa, firmado entre
a Re9Ública Federativa do Brasil e a República ào Peru, a bordo do navio da Armada
Po:u~na, Ucavali, fundeado no Rio ~~azonas
(SolimÕe!l'),'"1ii""'I'inha de fronteira brasilei
ro-peruana, em 05 do novembro de 1976.
-

:e.r..\,77

I
S!NTESE DOS TRABAtHOS

REUNIÕES REALlZACTIS ••••••••••••••••• ,,,..

2

PROPOSIÇ0E~ r~C~BI~As ••••••••••••••••••••

14

PROPOSIÇÕES OISTRIBU!OAS.................

9

PARECERES PROFERIDOS .......... ,.........

5

B::asllia, 29/04/77

CO~IISS,\0

DE

SEGURANÇA

NACIONAL

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO MtS DE ABRIL

DE 1977

PRESIDEN'l:E; SENADOR HILTON CABRAL
ASSISTENTE:

LEOA FERREIRA DA ROCHA

NCJMERO E EMENTA

CATA DE RE·
CEBIMI:NTO
NA COMISSAO

REI.AiOR
DESIGNADO

01•12·76

Senador Jo~:õ
Guiomard

DATA DA
OIS·
TRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
00 REI.ATOR

CONCLUSAO
DA
COM!:iSAO

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 107 de 1976
Dispõe sobre a profiaaAo de carpintai•
outras
providõncias,

ro naval da Marinha Mercante, e d&

14-0l-77

Pela rejeiçiio

Aprovado cm
20•04-77

PROJETO DE LEI 00 SENADO N9 2'22 do 19'Hi
Oiopõo oobro diaponoa ~ü documentação
nooolÕgico om proc:oosoa om procDsaoa do pon,
são militar do ox•combatontao da F&D falac,!.
doo, o dá outrao providônciaa.

24-0J-7(

Sanador Augu!!, 24-0J-76
to Franco

Por audiônc:ia
aou Miniatilrios
Militare a

Aprovado om
20•04-77

OBSERVAÇOES

Malodelm
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SACDE

RELATóniO CORRESPONDENTE AO MES DE

1\llRIL

DE 19 77

11RESJDENTE: SENADOR RUY SANTOS

ASSISTENTE:

LEOA FERilEIM DA ROCHA
CATA OE RE~
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DI S.
TRIBUIÇAO

CONCl.USAO

DO PAAéCER
DO RELATOR

CONCL.USAO
DA
COMtSSAO

PROJETO DE LEI DA CAMARA N9 28 de 1976

OBSERVAÇOES

Relator 10

!cita que a

Dispõe sobro o tnbllilho em laborat5r1- 05-05-76
os qu!mtcoa e t'armacãut1c011 quo manipulam h~

senador Ruy
santos

eiten a di

17-05-76

ao~
TrabAlh~.C

iqência
o

põnios.

• da .saúde
Á respondeu

pedido de
iligincia.
20/04/77.

P"·

I

ROJETO DE LEI DO SENADO N9 292 de 1976

1

itamina "A" AO AÇÚCAr.

Dispõe sobre a Adição obrigatória

de

28•04-77

1
\
I
I

'I

li

DATA OE

NOMEAO E EMENTA

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

1\

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIBUIÇAO

Senador Adall:leto Sena

27.04.77

CONCLUSAO

00 PARECER
00 RELATOR

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N906 1DEl977

I'
I

I
!

Aprova o texto do Acordo para utiliza- 27-04-77
qão c!e Estações o da Navios na Rogilio Amazõnica, assinado entre A República Federativa
do Brasil o a República do Perú, A bordo do
navio dA Armada Peruana, Ucayali,
funde~ ado
no RiO AmAzonas (solimões), na linha de fron
toira brasileiro-peruana, em OS do novembr~:.
do 1976.
PROJETO CE LEI DA CA."tARA N9 21, DE 1977
Dispõe sobre o cmárc:io do umAs de 1!!

28•04-77

90 • d& outras providãnciaa.

S!NTESE DOS TAABALHOS DA' COMISSXO

Reuniões roalizlldas •••••••••••••• ,.,. • • •••••••••••

l

Projatoa diatribuidoa • • • •• • ••••• , •• • • • • • • • •••••• •

l

Projetoa aprovados ••• • • • • • • ••• ,.,. • • • • • • • • • • • • • • •
Projetoa na Comia alio • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Em 29 de abril-da 1 977.

CONCLUBAO
DA

COMISSAO

OBSERVAÇOES

r!

I.
I'
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COlllSS,\0 DE

Malodel977

SoP.VIÇO PÚBLICO CIVIL

llELATólUO CORRESPONDENTE ,\0 MES DE ADRIL
l1 ltESIDESTE:

SEIIADOR DEt·IJAM;M F'ARAH

1\SSISTENTE:

S0UIA DE ANDRADE PEiXOTO
DATA t'1 AE·
CE'eiMErJTQ
NA C:O'~IS~.AO

NúMERO E EMENTA

DE 10 77

CONCLUSÃO

DATA DA

REl..ATOR

00 PARECER

OIS·

DE~IGNAOO

TRIBUIÇAO

00 REl-ATOR

P~OiETO DE LE:I DO SENADO NO H3!72:

ftc~escenta

Aprovado o P.:

r, li 26, Ce 11 de setembro de 1 975 ,que "Al
t~ra dis?osi~ões àa leQislação que reguln

A'J'!':l~:

OBSEAVAÇOES

Favorável, com recer, com

dispositivo à lei Complementar

o Prograrn~ de Integraç~o Social - PIS
Progr~~a de Formação do Patrimônio do
viàor pjblico - PASEP".

CONCL.US.i\0
OA
COMISSAO

e o
ser

Senador Ita13.05;76

mar Franco

16.05.76

uma emenda

Emenda n11

l

- CSPC, votando vencidos os Sro.
senadores
tor Oi.:1s e A
gusto Franc~:

"?!

-

SEHAOOR ORESTES OUtRCIA

nO.TETO DE LEI DA CÂJ1.ARA NQ 115~75 :
te=.l a ocup~~te Qe c~rgos de ministros e
ccr.s.;:lf,eiros a aposentadoria antes de· qua
tr:l anOs de exercício no cargo.
-

17.03.77

Senador Augus- 19.04.77
to Franco

.
CATA OE
RECF.fllMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

nCTS'!.'O DE LEI DO SEliADO N!2 066~73:

dispositivos da Lei nQ 4 069, de l1 18.03.76
de j~nho d~ 1 962, e dá outras providências

~l~era

RELATOR

OATA OA

OESIGNAOO

OISTRIBUIÇAO

CONCLUS.lO
00 PARECER

CONCLUSAO

00 RELATOR

COMISSÃO

Redistribuido ao sr. se 20,04.77
nador Custa:
vo Capanema

J.';'!'Q;:!.: SE~!A.CQl~ UE:LSQN CARNEIRO

p;.lJ·:;oro !)E LEI OA

CÂ:·~RA Nl2

l.êL:z.l :

AutoriZil o aproveitamento dos cegos no Se!,
vi~o PÚblico e na empresa privada e deter~ina cutras providências.

28.04.77

st:TE!iE D1 s Tr.ADAJ.rtcs :..1;. comss7.o

R~~ni3cs Extraorõir.~rias

ooooo ooooooooooooooooooooooo

Projetes

Relatados

•• o. o •• o •

00.

Projeto!i

Dintribuiclos

••• o •• o • •

00 • • • • •

o • • • • • o. o • • • • o. o

o • • • • • • • • o. o

Oficio~

Expedidos

•••o•ooOooooooo••·•····•oooo

Emendas

Aprosentadns

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

com Restrições

too•oooooooooooooooo•·······

Votos

l

Braslli~,

cm

2~

de abril de 1

977o

DA

OBSERVAÇOES

Malodel977
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COHISS,\0 DE TR:.!;SPORTE.9, CO!:tlliiCAÇC.:S ~ OBRAS PilB!,ICAS
RELA TOntO CORRESPOXDE:'ITE ,\O MtS DE
PRESIDENTE:

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA

ASS!STE~TE:

RO!IALDO PACHECO DE OLIVEIRA
DATA OE AE·

tlOMEAO E EMENTA

p:;c.r::'l'o

p;r

DE

AERIL

oo_g~!!ADO

CEBJMENTO
NA COMISSAO

JHl 1oo.

DE

77

RELA"1"0A
DESIGNADO

DATA DA

OIS·

TRJBUJÇAO

CONCLUSAO
CO PARECER

CONCLUSAO

00 RELATOR

COMISSAO

OA

OBSERVAÇOES

;1.22~·

INCLUI DISPOSIÇCES liA LEI NO 5'.108,
DE 21 DE S~~:l:DRC DE 1966 (CODIGO ~AC!O!I.IL

!:E ~P~t:Sll'O) EXIOII:Do ESTCJO D~

DE 10

04.04.77

SEIIADOR
ALEXA!ID!Uil CCST

lB.o4.77

20.04.77

SE!IA!lOR
HAT:I'OS wo

20.04.77

El:::RG1WCIJ..

l1DIC/• ::cs ,.,ICULCS E l!ABILJT)~XO DC.S HOTO·
?Jf::AS l ?RESTAÇXO DE PRH~IRC SOCORROS,

At•'!'prr Senador Fausto Castelo ..Branco
ll.~~O

DE [,!;;[ 00

SE~ADO

3Q~,

no

DE

~qz6,

Il;CLUI REPJU:SEliTA:iTES DA ASSCCIAÍ~O
S:J.S'ZLEI?.J. DOS DISTRIBtTIDORES DE VE!CU OS
• ASRAVE • NO COllSELHO !1ACIO!IAL

~u·:c:.:o~C?.ES

DE :L'P.:msr:ro.

J:;r.. ,. . .. : Senador Otto Leh:r.nnn

o.:.~,; t;r,
Rc;CEr. M:.:·:~TO
NA CQ,..11S~\O

NOMERO E EMENTA

~ro

oE..loliL.!l•

c~r.ARA

D~ ~OVA RP.DAÇ~O

uo

DE

DE!l'ERHI!I'MIDO

Õ

20.04.7?

PELO I!l!RATOR DE IIULTA Do TlWISI·
TO OE SUA RSSPONSABILIDADE,

a.:.::"'::: tr.

w

!li::CRETC U:CiiSIJ.TIVO

!!~

SE!IAVOR
BRAGA J1l!IIOR

20.04,77

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCt.USAO

FA "JOR.~VEL AO

A•W,VlllQ
Em 2?.0'•·77

OA

COMISSAO

043, or.

(no 0?8-B, do 1976, na. c[Qara.).
APnV1A. O TEXTO DA tu::r.OtUÇ1rC f~Q 358,

D;.. o:ta:.::n:\ç::o t:tst! ..
'"':"'.,:.. "C''SU!.TI"lA I::T:::noovr:.F.!r.;;.~:·:'!'M~ (C:·!:I),
~=:1: ..;?r.Cvoo E:·~::!h'.~~ h cc:m::G~O D.~ ~r.i.i;.~~I.f;i
Ç:\C 1 !::!·1 LCliD~ 1 A 14 DE NOVm..nno D.. l~·t5•

:·/'\ r:< ;,ssE:!·:E!.ti;.. o::?..iL

c

DATA DA

DISTRIBUIÇAO

~~26·

AO ARTIGO 100 DO CO

Dir.O !1ACIO!fAL DE 'l'~~SITO,
PAmz:;T~

g6~,

RELATOR
DESIGNADO

R~~.~:::·c

)";'; !5! w~ ~~.~:.::.~:.:~:.::.. ..;:.z~·-·~!·1~-...:~:·!.:~:

,U.'::::;!~. ;,. ~t~..').\Ç:'i~ 00,1'!;~·: I DO),.!C!
AC i f'"'lGV ?O ;;.j·.. U.:! :HI '.103 1 .;;~ ,21 01, .. i!.•
:::::ci?.Õ r;::: l96tí ~t.'E INSTll'Ul O Có!JIGO lJA ..

CICI!!AL DE

!~diTO.

23.03.7?

·
2$.01~.?7

OiWt,:)On
23.03.77
LTJIZ C;..'!Mt;.\~7:'

PROJ::T~.

OBSERVAÇOES
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DATA DE

NCJMEAO E EMENTA

AECEBIMI:NTO
NA COMISSAO

PR~r;:g

!JB LEJ 'DA

C!t~Bh

HG

Ql~~

DE

COSTA BRASILEIRA,

CONClUSJI.O
DO PARECEI=!

DATA DA

DISTRIBUICAO

CONCLUS,\0

OSSERVAÇOES

DA

DO REt.ATOR

COMISSAO

1~22·

FIXA AS DIRl:TRIZES PA!I.I. A PROT!:~O
FAROLETES E DEI S
SI~AIS VISDt.IS DE AUXILio l NAVEGAÇIO NA
~ tr.:ILIZAÇ~O DOS FAROIS

RECATOR
DESIGNADO

Maio de 1977

.

28,0~.?7

"

'

S!NTFSE DOS TfiABALffCS DA COM!SSXO

REUNIOES ExtRAORDINARIAS ••••••••••••••

l

PROJETOS RECEBIDOS , , •• , , , •••• , , •• , , , , ,

5'

PROJETOS DISTRIBUIDOS •••••••••••••••••

3

PROJ!TO!IJ llt l.o\TADOS , , , • , , • , , , , • , , , , • , , ,

l

:·rasil1a 1 30 de abril de 1977

Ct1u,d.Lo Ca..tlol! Rodlt.Lgu.u Co4.t4
Cht'& do Sr..tu.l.ç.o dr. Co111.l.UÕU Ptu«ntntu

SERVIÇO çe ~ISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE INQUtRITO
RELAfrOR10 CORRESPONDENTE AO MtS DE ABRIL OE 1977

NfiMERO E EMENTA

COHPOSIÇ~O

PRAZOS

Projeto de Lei n9 2/77~CN,quo altera diapositivo do có· Prou.Son,Lo1te Chavee
26·4-77
c1igo Penal (Decrato•lei n92848, de 7-12-40), do CÓdigo V.Proa.San.Honrique do ~a Rocque
da Proceaao Panal (Decreto-lei n9.3.689, de J-10·4~1 da Rel.Dep, Ibrain Abi-Ackel
L01 daa Contravenções Penais (a.creto-lei n9.3688, de
3•10•41), o dÃ outras provtdãnciaa".

OB5ERVAÇ0ES

razo

pro•~c4ado

para dias

I Emond...
elatado em 27-4•77
aracer favorável, com
provaçio daa tmandaa n9a.
2,42,51,52 o 62ft,AprovaQi
parcial, n9al a 16, 19, 23
4, 26,27,29,32,33,4;, 48
~

53, Rejeiçio das Emendaa
91 17,18,20,21,25,28,30
1,34 a 4l, 43 ll 46, 49,
O e de 54 a 61.

Mensagem n9 16, do 1977-CN, do Sr. Presidente da Ropú- Prea.sen.Donjamim Farah
blica, submetendo À deliberaçio do CN o tDKtO do Doere• V.Proa,Son.Wilaon Gonçalvea
to•loi n9 1505, de 23~12-76, que altera diepos1t1vo do Rol,Oop,Janu&rio Fa1toao
Decrato•lo1 n9 651, do 26•8•1938 a dá outros prov1dôn·
ciae.

23·4-77

Proa,Dap.Octoo{lio Queiroz
MonaAgam nO 17. del977-CN 1 do Sr. Proa1donto da Ropüblica, submetendo à aprovação do CN o to~to do Oocroto- V,Proa,Oop.Adr1ano Valente
Rol,Son,Jorboa Paaaarinho
lei no 1506, do 23•12-76 1 quo altera 41apoait1.vo do
Lo1 no 5655, do 20·5-71 o d& outroa providüno~ao,

23-4-77

arocor favorável preteri-

o em 19•4•77,Ap,ova4o,

Parecer fAvorável, proferi.do em l9•4•77,Ap~ovado.

Malodo1977

J>IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo IIJ

NÚI*JRO E EMENTA

Mensagem n9 20, de 19'1'i-CN, do Sr. Pres. da RepÚblica,

aubmotendo À aprovaçio 4o CN o texto do Decreto .. lei n9 15091 do 27-12•76,
!
que altera dhpoaitivo do Docreto-lai n9 1189, do 24-9-71, que
: cUapõo sobre incentivos À exportaçio do produtos manufatural.ioa.

Terça-relra17 1773

COMPOSIÇÃO

PRAZOS

Proa.Oep.Ney Ferreira
V.Prea,Son.Lanoir Var•
qaa,
Ral.Oep,Angolino Roaa:

'Man ..qem n9 21, do 1977-CN, do sr. Pras. da República, •ubmeten- Praa.Dep,Renato Azarado
do i dol1beraçio do CN o texto do Decreto-lei n9 1,510, de 27•12~ V,Prea.Dep.Viconto Vuolo
76, que dispõe 1obre a tributaçÃo do resultados obtidos na venda
; da porticipoçõoe IICciatÁriAII polae paiiiiCAa tbica~~ J a.ltoro. o Da- Rel.Son.Oto.ir Bockar
creto-lei n9 1.381, do 23•12 .. 74, que dhpõe •obro o tratamento
tributário aplicável i poatoa tisica equiparada i peliCA juddi·
ca em decorrência do oporayõoa com imóveis, e di ou trAI providin
ciaaM.

24·4-77

OB!lERVAÇOES

Parecer ! avoravel,
preterido em 19-4-71
Aprovado.

24-4-77

Parecer favorivol,
proferido em 20-4-77
provado.

Mon•agom n9 22, do 1977•CN, de Sr. Proa. da Repiiblica, aubtaoten• Proa.Son.Danton Jobim
do i deliberação do CN o texto do Decroto•lei n9 1.511, do 28-l2- V.Prea.Son.Dom.lc!.o Gondin.
4•
, 76, que altera a redayio do art. 19 do Docroto•lei n9 343,
Rel.Cop.Henrique
Prett1
28·l2-67.

24·4-77

Parecer favorável,
proferido em 20·4-77
Aprovado.

Monugem n9 23, de 1977-CN, do sr.Prelidente da República, aubmo- Prei.Son,Luiz Cavalcant
4• V.Proa.Dep.Joic Pedro
tendo à doliboraçao do----c!ro ·texto do Decreto-lei n9 1.512,
29·12-76, que altera a loqillaqio do ompriltirao compulsório 1na- Rol.Sen.Arnon do Halle
! tituldo em favor da Contraia E1itricaa Braliloiraa JS/A • ELE'rRO: aRAs o di outru providôncillll.

24-4•77

Parecer favorável,
proferido om 20-4 .. 77,
Aprovado.

1

NOMEiO E EMENTA

COHPOSIÇXO

PRAZOS

Men~agem

n9 24, do l977.. CN, do Sr. Proa. da República, eubmotondo i doliberayac do CN o texto do Docroto.. l.ei D9 1513, do 29-1276, que diapÕe 1obro incidência do EmpristiiDO Compullório em
favor da Contrai• Blitrica• Bra~iloira• S/A. ELETROBRls.

~roa.Sen.Itamar Franco
V.Pro• .Oep.Albino Zoni
Re1.Sen.ot,.1r Bocker

MpQiasem n9 as. do 19?7-CN, do sr. Prol. da República, •ubmoton•
do i doUborayio do CN o taxto do Dacr~to-lei n9 1.514, do. 30..
12.. 76, que altera a rodayic do incito II do art. 11 do Decretolei n9 1376, do 12·12-74, ji modificada pelo Dacroto•lei n9
1.439, do 30·12-75.

Prea .cop.Antonio ar..o
Un.
V.Pro•.Sen.Dinarte Mar
Rel.Dop.Ademar l'onira

OBSERYAÇ0ES

26·4-77

Parecer favorável J
proferido em 19-477, Aprovado.

26·4-77

Parecer favorivol,
preferido em 19 .. 4..
77, Aprovado.

M!!s:,w.gem n9 26. de 1977-cN, do sr. Proa. da República, 11\lbmeton- Pr... son. Ya•uncri luni
go
do i deliberayio do CN o texto do Decreto-lei n9 1515, 4• 30•12V,Proii.Dop.A!Shemar Chi
76, que altera redayio da al!nea MbM do ut. 74 da Lei n9 3807,
Rel.Son,Altovir Leal
do 26-8-1960, e di outras prcvtdbciu:.

27·4-77

Parecer favorivo1,
proferido em 27-477, Aprovado.

Prea.Son.Leito Chaves
V.Pre•.Son.Luiz; caval•
canto,
Ro1.Dop.Moacyr Dalk

27·4-77

Parecer favorável,
proferido em 19 .. 447

Proa .Oop. Jorônimc Sant:ana
V.Proa,Dep.Noosor Almci

27·4-77

Monugpm n927. dp 1977-cN, do sr, Proa. da República, aubmetondc
À doliborayio do CN o texto do Decreto• la i n91516, d;o 31-12-76,
que di nova rodaçio a dillpoaitivos do Oocroto-.lei n9 1.370, do
9·12-74, que dillpõo aobro a tributaçÃo doa rendimentos auferido•
por garimpei roa matriculados o dá outras providônciae •
Monugam nQ 28, do 1977 .. CN, do sr. Proa, da República, aubmoto
do À deliboraçõ.o do CN c texto do Decreto-lei n9 1.511, de 31-11
76, que fixa allquotaa À C1rcu1Dçio do morcadoriao IICMI noo Ter
r.Lt6rioa,
1

d•

Ro1.Son ,Aloxandro Coa ta

Apr?vado.

Parecer favor4vol,
pro!arido em 19-4'77, AprovAdo,

Malodol977
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Pl~AZCS

de 1977-cN, do sr. Presidenta da República, sub- Pres,Son,Adalborto Sena
Datando à dülibcração do CN, o texto do Oocroto•loi n9 1518, do V.Proa,Sen,lloitor D14a
4-1-77, que dispõe sobra a cria~ão do Quadro do Pesooal dos OrRol.Oep.Cid Furtado
qios Auxiliares da Justiça do DF o doa Territórios retribu!do
pelos cofres públicos, e dÁ outras providências.
Ml!!naoqBm n9 29,

-

enslll om n
uo ~r. rrec, aa Kepuou.ca, suometen-,,
•
do à deliberação do CN o texto·do Docroto•le~ n9 1519, de S-1-77
que altera a Tarifa Aduaneira do Drasil (TAD) e dÃ outras providênciaa".
Mensaqem n9 .u, ao .1.~1.~-r.;N, ao sr·. Pres, aa RepuD.L1ca, sucmetendo a aprovaçao do CN o texto do Decreto-lei n9 1520, da 17-1•77,
qUe estabelece condiçio para aquisição dos derivados de petróleo
que menciona e di outras providências",

Mensa9em n9 32, de 1977-CN, do sr. Proa, da República, submetend
i aprovação do CN o texto do Decreto-lei n9 1521, de 26-l-77,que
revoga, a partir do exerc!cio de 1977, as normas legais e requl:a
montares autorizativas de destin~ções especiais doB resultados
atribu!veis à União nas empresas pÚblicas c sociedades de econo ...
mia mista federais.
Menaa2em n9 JJ, de 1977-CN, do Sr. Proa, da República, submetend
i aprovação do CN o texto do Decreto-lei n9 1522, de 2-2-77, que
concede isenção dos impostos de importação e aobre produtos indu
trialiZildos aos bens destinados a projetes prioritários em execu
çio no actor de energia elétrica, e dá outras providências",

N~MERO

E EMENTA

cu, do Sr. Pre:J11lcnte da llepÚblica 1
submetendo n c:provat;t.o ..o Cl: o teJ>to do Dec~·eto-lei no 1524 1 de
14-2 •?7 1 ~ue disl1Õe so'bre as to.rl.fo.s do:~ trunSllO!'te:; aéreos do-

Nensnll'eljl n" .. 35, d"' 1!72.-

•

L'rCB oDBp,>crglO MUrUO

27-4-77

,_,_,'

--

Parecer favorável,
proferido cm 19-447
provado.

arocur •avorave~,
referido em 19·4-~
provado.

V,Prea,Dep.Moacyr Dalla
Rel.Sen.Mattos LeÃo
Pres,sen,Agenor Mar1a
V.Pres.Jarbas Passarinh
Rel.Dep.Nunes Rocha

c;:,s:::::v;,;~::~

,_,_"

arecer tavoravel,
proferido ems
6-4-77, Aprovado.

Pres,Dep.José Mandelli
V,Pres,Dep.Hugo Napolei
Rel,Sen,Octair Becker

2-S-77

aroccr favorável,
referido em:
0-4-77
provado,

Pres.Sen.Roberto Saturnino
V.Pres.Sen,Luiz Cayalca
to,
Rel,Dep.Clever•on Teixeira.

2.. 5-77

arecer favorável,
referido em 20 ... 4... 77,
provado.

PRAZOS

COMPOSIÇ~O
Pre::~.

Sen. Narcos Fre11'
V,Pres.Son,Otto Lchmnnn
nel.Dep.Vn:Jco hmuro

OBSERVAÇOES

~-H?

Parecer favorúvel 1
proferido ern 26-4-7?
1\provudo,

2-~-77

profer1do em 20-4-77

o

meaticos.
Mensnçem nQ )8, d"' )..222,-:Qli, do Sr. I·re::~idP.nt.e d(l. !te1~Úbl:tr.u 1 ml'Lme Pre::~. Dop ,J,rnaldo L!..ta.:rotte
tendo ~ c.provaçê:o do CU o texto do Decreto-lei n~ l$25 1 dq 28-2
V,Pre:;,Dop.Ivohir GD.1'o1
7? 1que reajusta os venci:nonto:J o Do.lÚrio:J d.o:J servidores civis Hel, Sen.AlexHndre Co.:it
do :floder Executivo 1dos rncmtro:l da l·:uc1strc.turo. o dn Tribun!U. de
Contus da União, e u.á outrll.s prov1dê11cias.
t<c!HHIC:CI~ D" ~8 • g• B??-Çil 1 do ;;r, l'redd.ante da HopÚblicn 1 sub Pre::~,Dep, Fernando Ownn
metendo Ô. npro·1c.ç:o cio CU o texto d.o Docroto-le1 no 1507 1 de 23- V,Pres.hwn.kltevir Lenl
12-76, r.1Ie alteru o ta"t. lg e ceus parúcrufos de. Lei nu 3.42l 1de Rel,Dep.Abol Ãviln
10-7-1958 1 e dá outrus pro~·idêncic.:;,
Nnnmwem ng 40, a,. 1Q??-Çll 1 dn Sr, Pro:Jir!.ento d.n otepÚbl:tr.n 1 m1'b- Pro::~,Son. T.ienjumim l<,nrnh
metendo ô. deli'bern(;Lo do cz; o texto do Doc.noto-lei no 152? 1 do ,l,Pres,Son.Aucusto
lO de mo.r~o d" l977 1 tiUO r~o.ju,o;;tc. o~ vonciJ .. anto:J e ::m1.Úrloc doa
:Lel,IJop ....ry Lf!'Uri
~~rvidpras da $ecrctcr1n -Gorul do Tri'bunll.l df.l Conta:J da Un.L~o
e UÚ outrc.s pro·lici;nciuc.

Eoc.n

Parecer fnvorúvel 1
Aprovado.

Pnrecer fo.vorúvel 1

lD-4-77

profcr1do om 19-4-?7
iiiJrovc.do,

9-5-77

Insti:üu:la em 4 ... ~ .. 77,
Parecer fnvorl.vcl 1
IJroferido cm 28-lt,77
J.provado,
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~~J~-,!E, do :Jr. b>Q:J1:lcntl) clt1 .~IJ!J~bl 'LN~,

õ dclH,nru•;rro

c\;,

cuh-

o toxto dn l.Jcç:rota-1~1 nD 1~28 1 <i c
14-3-'l?,•:uc rcvocn LliCliO.:li.;Í:o uo Decc•oto-lo.L ng .4. Slrl ,d~ 31 do j
rnntçondo

~I.

-

lho do 1942,

HenUcJ'i• ,,..pto oD J 5

r!p 1CJ7(?..

l·ltntc. diJ Inc~uárito 1 puru
00 seton~s

r:JJ 1 c,uc crie: COJ:li:lcÜo llurlt.t.rontur

oxac.Jinur

11 :litua~Lo

dn Juulhcr em

totlo::~

~.Q4

rn o Fundo

COMPOS IÇ~D

PRAZOS

PreD. JOl1o•T .G.rJI;l 1.ruujo
Jorc:a
V .Prea. Uc.(l,Ji'runc.i!H!O lto
lllltul:orc
·íi.l3l.~ryn. Lou.~tvr~l Tql

PI.:i-PMi~

•le: 1222-Çll, c.ue o.uto1•1zc. n transferÕn•·ia pn
do c~Õo:J de proprie1l:,d, da Un1Í:u,

Terça-feiro 17 1775

OUSC:RVAÇOES

l'nctc.lcd:•

20-4-7'1

~m

:0·>·77

-

t1ctn

Prc!l. ~,.,n.Uil.vc.n ~loch"
V.Prcc,:;çon, l:citor .:JiLD
:t~l,l)op.l.y!!ic.

Lecao.

llcunii:'o rm :'-S-L.-7?

G m~:Jo:J

r:o.:J

to::

do to.tlv1dt.lles.

.1

-

l'res.IJcp. Jcbto:.~t!ç.o Hodrlt;UCS
'l.i'rcs.Unp. Haul Derno.r-

do

Rel,

Sen.~.Uton

Pc.liJstruc dl•:J J:-c.c •
C:c r1.1.-:>1:: LÚ ciL d~ !·.131lo lt.rt•o:;;o, J:orin 1-:~
chc.do L::.ltu C=-.m••os,
GU1om~r llr.tn!:l do Hello FJ FÚlv1~· d~ lurt•o:J l·:ott Uoscmbcre •

Instuhdu ,.m ~?-l•-?

15-:'-77

CuLrnl

I

I
NÚMERO E EMENTA
Mensagem n9 43, de 1977-CN, do Sr. Presidente da República,
submetendo 4 deliberação do CN o texto do Doereto-loi n9
1529, do 17-3--77, que reajusta os vimcimentos o salÁrios
dos servidores da Secrotaria•Geral do Tribunal de Con t4s da
União c dá outras providõncia.s.

COMPOSIÇ~O

vres .San .Ruy Carneiro
V.Pros.Sen.Uoitor Diu
Relator: Dep.Ademar Peroira.

Preü.[lop.Jerõnimo Santa
Monsa51am n9 34 1 do 1977-CN, do Sr. P,residonte dn República,
na
submetendo À aprovação do CN o texto do Decreto-lei n9 1523 ,de
J-2-77, que autoriza a criaçÃo dfl coordenador ias Esp~chis no V,Proa ,Dop.Antõnio Gomo
Rol.Son.Arnon de Mollo
Instituto do Coloniuçlio e Rcform!l J\gr&ria nas condiçÕes que~
cspoci!ic4, diopõe uobro a retribuiç4o do respectivo pea.Joal
c dá outras providônciau".

PRAZOS
15-5-77

2-5-77

OD>ERVAÇ0ES

Instcüada cm:
27-4-77

Po.rocor favori,.l
proferido em
9-5-77

'
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DOS
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T RABAL HOS

COMISSÕES INSTALADAS •.••••••· •.••••• • • • • • • • • • • • • •

4

REUNIÕES REALIZADAS. , •••.••••• , •• , • • • • . • • • • • • •

31

PARECERES PROFERIDOS ••• , • , •• , • , • , ••••• , ••••• , •

27

AVISOS ENCAMINHADOS AOS SRS. MEMBROS DAS COMISSÕES,,,, 682
ATAS PUBLICADAS .••...•.•...•.••.•...•.••......• 31
EMENDAS RECEBIDAS ••••••••••••••••••••••••

I

•

•

•

•

•

OF:fCIOS EXPEDIDOS • ••••••••••••••.•••

•

•

•

•

•

•

I

•

•

•

•

62

PALESTRAS PROFERIDAS •••••••••••••••••••••.•• ,,,

Senado Federal, em 10 de maio de 1977

Ruth de Souza Castro
Chefe das Comissões Mistas, Especiais
e de Inquérito

2

4
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LIDIIANCA DA AIINA
IDAMAIOIIA

Presidente:

39·Secretóriol

Petr6nio Portollo (ARENA- PI)

Henrique do La Rocquo (ARENA- MA)

Lido r
Eurico Rezende
Vico·Lidoro•
Heitor Dias

Holvldio Nunes
José Sarney
Mattos Leóo

l9·Vice·Presidentez
49·Secretário:

Osires Teixeira

Renato Franco (ARENA- PA)

Saldanha Dorzi

José Lindoso (ARENA- AM)

Paulo Guerra

29-Vice·Presidente:

Virgllio Távora

Amaral Peixoto (MDB- RJ)

LIDIIANCA DO MDI
I DA AfiNOIIA

Suplentes de Secretório1

Lido r

19-Secretafioz
Mendes Canele (ARENA- MT)

Franco Montara
Vice-Llderes

Altovir lool (ARENA- AC)

Roberto Saturnino

Ruy Carneiro (MDB- PB)
29-Secretário:

'i

I

Itamar Franco
Gilvon Rocha

Otair Bockor (ARENA- SC)
Braga Junior (ARENA- AM)

Mouro Benovides (MDB- CE)

Lózaro Barboza

Danton Jobim

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- CAR

COMISSOIS

(7 membros)

Diretor: José Soares de Oliveira Filho
Locah Anexo 11- Térreo
Tolofonoso 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 o 257

COMPOSIÇÃO
Presidenta: Dinarte Mariz
Vice·President.e: Evandra Carreira

Titularao

Suplantao
ARENA

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIIMANINYIS
Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Loca h Anexo 11 -

1.
2.
3.
4.
S.

Heitor Dias
Jarbas Passarinho
Di norte Mariz
Teotónio Vilela
Braga Junior

1. Saldanha Dorzi
2. José Sarney
3. Otair Becker
MDB

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

Térreo

Tolofonoo 25·8505 - Ramais 301 o 313

1. Evelásio Vieira
2. Gilvan Rocha

Assistente: lida Ferreira da Rocha - Romal312
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sc.la "Clóvis Bevilácqua"- Anexa 11- Ramal 623

COMISSlO DI AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Agenor Maria

Presidente1 Daniel Krieger
19-Vice·Presidenter Accioly Filho
29-Vice·Presidenter Leite Chaves

Vice·Presidente1 Otair Becker

Suplanta o

Titulara o
Titular••

Suplantao
ARENA

1. Otair Becker

1. Di norte Mariz

2. Benedito Ferreira

2. Saldanha Derzi

3, ltollvio Coelho

3. Matias Leão

4, Paulo Guerra
S. Vasconcelos Torres
1. Adalberto Sono

2. Roberto Saturnino

2. Eveláslo Vieira

Assistcntct Clc:iudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 c 313
Reunlões1 Terças-feiras, às 10J30 horas
local1 Sola "ClOvis Bovilácqua

-

1. Accioly Filho
2. Gustavo Capanema
3, Daniel Kriogor
4. Eurico Re:ende
S. Heitor Dios
6. Helvldin Nune~
7. Wilson Gonçalves
8. ltallvio Coelho
9, Otto lohmonn
1O. Osires Teixeira

1.
2.
3.
4.
S.
6.

Mattos Leào
Lenoir Vergas
Arnon de Mollo
Vasconcelos Torres
Milton Cabral
Benedito Ferreira

MDB

MDB
1. Agenor Maria

11

ARENA

Anexa 11- Ramal 623

1. Dirceu Cardoso

2.
3.
4.
5.

Leite Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Bros~urd
Orestes Qu6rcia

1. Franco Montara
2. Lázaro Barboza
3, Ruy Carneiro

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão- Ramal 305
Reuniões: Quartas·folras, às 10:00 horas
local! Sala "Clóvis Bevllácqua"- Anexo 11 - Ramal 623
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COMISSlO DO DIITIITO PIDIIAL- (CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA - (CIC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente; Wilson Gonçalves
Vice·Presidente; Ruy Carneiro

Presidente1 João Calmon
Vice·Presidente1 Evelósio Vieira

luplentel

ntular••

luplenta1

Titulara•
ARENA

ARENA
1. Augusto Franco

I. Heitor Dias
2. Paulo Guerra

2. José Sarnoy
3. Braga Junlor
4. Altevjr Leal
S. Luiz Cavalcante

3.
4.
5.
6.

Conote Pinheiro
Osires Teixeira
Saldanha Derzi
Wilson Gonçalves
7. Virglllo Tóvora
8. Alexandre Costa

1.
2.
3.
4.
S.
6.

Tarso Outra
Gustavo Capanema
João Calmon
ono Lehmann
Jarbas Passarinho
Cattete Pinheiro

1. Holvldio Nunes
2. Ruy Santos
3, Arnon de Mollo
4. Heitor Dias

MDB
1. Evelásio Vieira
MDB
1. Evandro Carreira
2. Nelson .Carneiro

1. Itamar Franco
2. Lózaro Barboza
3. Ruy Carneiro

Assistente o Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306

1. Franco Montara
2. Itamar Franco

2. Paulo Brossard
3. Adalborto Sena

Assistente: Cloide Maria B. F. Cruz- Ramal 598
Reuniões1 Quintas-feiras, às l0100 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Ane)(O 11 - Ramal623

Reuniões1 Qulntas•feiras, às•l 0;00 horas

COMI SilO DI FINANÇAS- (CP)

Local1 Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente1 Paulo Brossord
Vice-Presidente1 Oomfcio Gondim

COMISSlO DIICONOMIA- (CI)
(11 membros)

Suplentaa

ntular••

COMPOSIÇÃO

ARENA
Presidente; Marcos Freire
Vico·Presidente; Vascom~elos Torres

Titulare a

Suplente•
ARENA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8,

Milton Cabral
Arnon de Mello
José Guiomard
Lulz Cavalcante
Paulo Guerra
Vasconcelos Torres
Oinarte Mariz
Otalr Becker

1.
2.
3.
4.
5,

Conote Pinheiro
Augusto Franco
José Sarney
Domlcio Gondim
Jarbos Passarinhe

1, Franco Montara

Teot6nio Vilela
Alexandre Costa
Wilson Gonçalves
Domfcio Gondim
Helvidio Nunes
Lenoir Vergas
Mattos leão
Ruy Santos
Braga Junior
Tarso Outra
Virgllio Tóvora
Magalhães Pinto

1. Cattete Pinheiro
2. Heitor Dias
3, Lourival Baptista
4. Daniel Krioger
S. José Guiomard
6. José Sarnoy
7. Saldanha Derzi

MOS
MDB

2, Marcos Freire

1.
2.
3.
1.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Agonor Maria
2. Orestes Quércia

3, Roberto Saturnlno

Aulstentoo Daniel Reis do Souza- Ramal 675
Reunl6es1 Quartos·felras, às 10130 hora1
locah Sala "Rui Barbosa 11 - Ane)(o 11- Ramals621 e 716

1. Paulo Bronard
2. Evelásio Vieira
3. Gilvan Rocha
A. Roberto Saturnino
S. Ruy Carneiro

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

Assistente• Cóndido Hlppertt- Ramal676
Reuniões1 Qulntas·felras, às 9100 horas
local 1 Sala "Clóvis Bevllócqua"- Ane)(o 11 -Ramal 623
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COMISSlO DI LIOIILAÇlO IOCIAL- (CLS)

COMISilO DI IILAÇOIS IXTIIIORIS - (CII)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presldentez Jen' Freire
Vico-Presldentez Or11t11 Quércla

Presidente, Magalhães Pinto
19-Vico·Presldento; Saldanha Dorzi
2'·Vice·Presidentol Nelson Carneira

lu'lente1

Titular••
ARENA

1.
2.
3.
4.

1. Jessó Freir11
2. Ruy Santos
3. Lenoir Vargos

4. Jarbas Passarinho
5. Lourivol Baptista
6. Accioly Filho

Braga Junlor
Vlrgllio Tóvora
Osires Teixeira
Domlcio Gondim

MDB
1. Lózaro Barboza
2. Ruy Carneiro

1. Franco Mcintoro
2. Orestes Quércia
3, Nelson Carneiro

Assistente, Daniel Reis de Souza- Romal675
Reuniõesz Quintas-feiras, às 11z00 horas
Local: Sala ''Clóvis Bevilôcqua''- Anexo 11- Ramal623

COMIIIlO DI MINAIIINIIOIA- (CMI)

Titular••

lu'lente1
ARENA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Magalhães Pinto
Alexandre Costa
Virgllio Tóvora
Jessé Freire
Arnon do Mollo
Saldanha Dorzi
José Sarnoy
João Calmon
Augusto Franco
OHo Lohmonn

1. Accioly Filho
2. Fausto Castolo·Branco
3. Holvldio Nunos
4. Domicio Gondim
S. Jarbas Passarinho
6. Luiz Cavalcante

(7 membros)

MDB
1. Oanton Jobim
2. Gilvon Rocha

COMPOSIÇÃO

Presidentez Jarbas Panarinho
Vico·Prosidente, Luiz Cavalcante

Titularea

1. Marcos Freire
2. Paulo Bronard
3. Roberto Saturnino

3. Itamar Franco
4. Leito Chaves
5. Nelson Carneiro

lv,lente•
ARENA

1. Milton Cabral
2. Domlcio Gondim
3. Arnon do Mollo

1. Jo•• Guiomard
2. Paulo Guerra
3. Virgllio Tóvora

Assistente, Cóndido Hipportt- Romal676
Reuniões, Quartas-feiras, às l0100 horas
local: Saio "Rui Barbosa''- AneMo 11- Ramais 621 e 716

4. Luiz Cavalcante
S. Jarbas Passarinho

MDB
1. Gilvan Rocha
2. Franco Montoro

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMIIIlO DIIAUDI- (CI)
(7 membros)

Anistonto, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romal306
Reuniõesz Quintas-feiras, às 1Oz30 horas
Local, Sol~ "Clóvis Bavilócqua"- Anexo 11- Ramal623

COMPOSIÇÃO
Presidente; Ruy Santos
Vice·Presidente1 Altovir leal

COMIIIlO IIIIIDAÇlO- (CI)
(5 membros)

Titular••

COMPOSIÇÃO

Su,lent••
ARENA

Prosidont•• Adalberto Stna
Vico·Pro•idento, Helvldio Nunes

luplentea

Titularei
ARENA

1. Vlrglllo Tóvora
2. Arnon do Mollo
3. Jorbas Passarinho

1. Helvldio Nu nos
2. OHo Lehmann
3. Saldanha Dorzl
MDB
1. Donton Joblm
2. Adalberto Sono

1. Dirceu Cardoso

Assistente, Maria C1.1rmen Castra Souza- Rarnal134
lleunl6es1 Quintas·feiras, Os 12,00 horas
Local! Solo "Clóvis Bavildcquo"- AneMo 11- Ramal623

1.
2.
3.
4.
5.

Altevir Leal
Ruy Santos
CaHote Pinheiro
Fausto Castelo-Branco
Lourival Baptista

1. Saldanha Dirzl
2. ltallvlo Coelho
3, Oslres Teixeira

MDB
1. Adolborto Sena
2. Gllvan Rocha

1. Benjamim Foroh
2. Ruy Carneiro .

Anlstont01 lida Ferreiro do Rocha- Romal312
Reuniões; Quintas-feiras, Os 11,00 horas
Locah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramalsó21 o 716
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COMISSlO DIIIGUIANÇA NACIONAL- (CIN)

COMIISlO DI TIANIJIOITII, COMUNICAÇOII
I OIIAI JIIIILICAI- (CT)

(7 membros)

(7 membros)

COMPOSICÀO
Presidente• Milton Cabral
Vica·Presidentez Augusto Franco

COMPOSIÇÃO
Prosldont11 Laurlval Baptista
Vlco·Prllidonto, Alexandre Costa

luJIIentea

Titulare•

ARENA

Tltu.. r••

1. Alexandre Costa
2. Braga Junlor
3. Di norte Mariz

1. José Guiomord
2. Vasconcelos Torres
3. Virgllio Tóvoro
4. Augusto franco
5. Milton Cobrai

1.
2.
3.
4.
4.

MDB
1. Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

1. Adalberto Seno
2. Benjamim Faroh

luJIIent••
ARENA

I. Otto Lohmann
2. Toot6nlo Vilela
3. Wilson Gonçal..s

Alexandre Costa
luiz Cavalcante
Braga Junlor
Lourlvol Baptista
Mottos Leoa
MDB

1. Evandro Carreira
2. Eveldsio Vieira

Assistent01 L6da Ferreiro da Racho - Ramal 312
Reunieesz Quartos-feiras, às 9z00 horas
local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716

1. Lózaro Borboza
2. Roberto Saturnlna

Aulstont11 Ronaldo Pachoca do Oliveira - Ramal 306
Reuni6ts: Terças·feiras, àsl0100 horas
Local, Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 1716

COMISSlO DI SIRVIÇO PUILICO CIVIL - (CSJIC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

I) IIIVIÇO DI COMIUOU MIITU, UNCIAII
IDIINQUIInO

Presidentez Benjamim Fora h
Vice·Presidentez lenoir Vergas

c....... , •.,.,.,.•.

Titulare•
ARENA
1. Alexandre Casto
2. Gustavo Capanoma
3. Mattos LeOa

1, Lenoir Vergas

2. Accioly Filho
3, Augusto Franco

4. Heitor Dias
5. Soldonho Derzi

MDB
1. Benjamim Faroh
2. Itamar Franco

1. Donton Joblm
2. Lózara Borboza

Chefe, Ruth do Souza Castra
Local, Anexo 11- T6rroo
Tolofone, 25·8505- Ramal303
1) Camis.Oes Temporórias para Projotos do Congro11o Nacional
2) • ComiuOos Tomporórias para AproclaçOo do Votos
3) Comju6es Especiais o do lnqu6rlta, o
4) ComiuOo Misto do Projeto do Lei Orçamontórla (art. 90 do Regimento
Comum).
Allistentes do Comis.Oos, Haroldo Poroira Fornandos - Ramal 674:
AI leu de Oliveira - Ramal 6741 Cioido Maria B. F. Cruz - Ramo i 598:
Mouro Lopos do Só- Ramal310.

Assistentez Sónlo Andrade Peixoto- Ramal307
Reuni6esz Quinttls·feiras, às 9:00 horos
Loca h Sala "Rui Barbosa;'- Anexo 11- Ramais 621 o 716

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

~ERÇA

HORAS

QUIN~A

RUY BARBOSA
Raoa1o - 621 e 716

RONALDO

09:00

C.P.

C.A.R.

CLOVIS BEVILlCQUA
Raoal • 623

LI! DA

09:30

O.S.l'.C.

c.A.

CLOVIS BEVILACQUA
Raoal - 623

CLAUDIO

HORAS

QUAFirA

09:00

c.s.N

SAL AS
RUY BARBOSA
~ 62t e

Romaio

COS~A

7~6

LI! DA
MARIA

C.R.E.

RUY BARBOSA
Rom•i• • 621 o 716

CANDIDO

o.B.

RUY BARBOSA

DANIEL

10:00

Ruma1o - 621 u 716

~!&LENA

CLOVIS BEVILlCQUA
Raloal - 623

CMIDIDO

RUY BARBOSA

SONIA

CLOVIS BEVILACQUA

CLI!! DE

C.D.P,

RU'{ BARBOSA
RON.U.DO
Rwuaio • 621 e 716

C.M.E,

CLOVIS BEVILACQUA
Ra...l - 623

RON.U.DO

c.t.s.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal- 623

DANIEL

c.s.

RUY BARBOSA
JlamoiB • 621

LI!DA

ll:OO

12:00

ASSIS~Bif1'1!

Ramsl - 623

10:00

10s30

SAL AS

Ramais- 621 e 716

c.B.o.

ASS!S~ENTE

CLOVIS BEVILAC~UA
Ramal • 623

c.c.J.

10:30

ASSIS~EN~E

c.~

10:00

10:30

SAL AS

C.R,

O

716

CLOVIS BEVILACQUA
Rllllllll • 623

MARIA
CARMEN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXII- NV 043

QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 1977

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ J9, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 40, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.!12, de 29 de dezembro de 1976, que altera a legislação do emprésdmo compulsório lnsdtufdo em favor da Centrais Elétrlcas BrasDelras
S/A- ELETROBRÁS, e dá outras providências.
Artigo único. Baprovado o texto do Decreto-lei n9 1.512, de 29 de dezembro de 1976, que "altera a legislação do empréstimo compulsôrio instituído em favor da Centrais Elétricas Brasileiras S/ A ELETROBRÃS, e dá outras providências".
Senado Federal, em 17 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ J9, da Constituição, e eu. Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO.N9 41, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.!24, de 14 de fevereiro de 1977, que dispõe sobre as
tarifas dos transportes aéreos domésticos.
Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.524, de 14 de fevereiro de 1977, que "dispõe
sobre as tarifas dos transportes aéreos domésticos".
Senado Federal, em 17 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 42, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.526, de 28 de fevereiro de 1977, que fixa o valor do
soldo base do cálculo da remuneração dos militares,
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.526, de 28 de fevereiro de 1977, que "fixa o valor
do soldo basr. do cálculo da remuneração dos militares".
Senado Federul, cm 17 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
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Faço sabt:r qut: o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19, da Constituição, e eu,
Petrônio Portel la, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NY43, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei nY 1.523, de 3 de fevereiro de 1977, que autoriza a
criação de Coordenadorias Especiais .no Instituto de Colonizaçio e Reforma Agr,ria nas
condições que especifica, dispõe sobre a retribuiçio do respectivo pessoal, e d' outras providências.
. ~rtigo único.

É a~rovado ~ ~exto do ~ecreto-lei n• 1.523, de 3 de fevereiro de 1977, que autoriza a

crw.ç~to de.Co_ordcnadonas .Es~e_ctms no lnstttuto de Colonização e Reforma Agrária nas condições que es-

pectftca, dtspoe sobre a retnbutçao do respectivo pessoal, c dá outras providências.
Senado Federal, em 17 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 60•SESSÃO, EM 17 DE MAIO DE 1977
LI-ABERTURA
1.2- EXPEDI ENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
Encaminhando à deliberação do Senado o seg11inte pr~jeto:
-Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1977-DF, que dispõe
sobre a organização básica da Policia Militar do Distrito
Federal, e dá outras providências.
Submetendo ao St•nado a escolha de nomes indicados para
cargos c1~jo prm•imento dependt• de sua pré\•ia tlquiesância:
- N• 87/77 (n• 148/77. na origem), relativa 11 escolha do Sr.
Paulo Cabral de Mello. Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República da ,\ustria:
- N• 88f77 (n• 149f77, na origem), relativa à escolha do Sr.
Jorge de Sá Almeida, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, pura exercer u função de Embaixador do Brasil junto
à República da Indonésia: e
- N•89j77 (n' 150/77, na origem), relativa à escolha do Sr.
Andri: Teixeira de Mesquita, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Noruega.
1.2.2 -· Comunicuçiio du Presidônclu
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' .:r,;n, do
Sr, Senador Vasconcelos Torres, que modifica a l.oi n• 4.717, de
29 de junho de 1965, que regula a ação popular, por ter recebido
parecer conlrúrio, quanto ao mérito, da comissão a que foi
distribuído.
1.2.3- Comunleuçiio

- Do Sr. Senador Augusto Fran•:o, que se ausentaria do
Pais.
1.2.4- Lelturu de (tro]cto
- Projoto de Lei do Senado n• H6f77, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que dú nnva rcdaçfto aoS I~;~ do artigo

381 da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo
DccrciO·lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Decreto Legislativo n' 34/76 (n' 68-A/76, na
Cftmara dos Deputados). que aprova as contas da Rede Ferroviá·
ria Federal S.A. c de suas subsidiárias, relativas ao exercício de
1972. Rejeitado. Ao Arquivo.
- Requerimento n• 99/77, do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso feito pelo Comandante da I• Brigada de Infantaria
Motorizada, General O'Reilly de Souza, no dia 14 de abril de
1977. Aprovado.
- Proicto de L~.:i do Senado n\' 215/76. do Sr. Senador Evc~
lúsin Vidr~;. que displ''n: sohn: a im:lusrw dos serviços cspccializudns de medicina, hÍ!:!ÍCill! c segurança do truhalho, como s~rviço
i:llllSl:tntc do dl.!ncn dc h~.:lH:fidllS c st:rviços do sistema. gt:ral da
prcvid~n~..:ht StH.:ial. (Apr..:chu;fto preliminar da constitucionalidade.) Vo!Bçiio adiada pam a scss:io do dia 17 de junho vindouro,
nns tcrmosdolh:quc:rimcnto 111'\29/77.
1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDflNCIA
-Transferência para as 18 horas e 30 minutos da sessão do
Congresso Nacionul anteriormente convocada para as 19 horas.
1.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENt1DOR tiGENOR MARIA- Alto custo das tarifas dos
serviços públicos como fator de dcscupitalizuçtao da classe média.
SENti DOR EVEI.rfSIO VIEIRtl- Considerações sobre u
politicu cconômico-linanccira do Pais.
SENADOR VIRG{J.IO TtfVORA- Defesa do modelo de
desenvolvimento cconômico c social adotado pelo Governo,
tendo cm vis~u criticas formuladas pelo orador que o antecedeu
na tribuna.
SENADOR BENJAMIM Ft1Rt1/l- Saudação a Lideres
Sindicais do Estudo do Rio de Janeiro em visita uo Senado
Foderal.

Maio de 1977
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SENtiDOR FRANCO MONTORO, como Llder- Enca·
minhundo i1 Mesa, projeto de lei que define os crimes contra o
mercado de capitais e estabelece as sanções penais c administra ti·
vas corrcspondcn,tes.

Atuução do Dr.
Camilo Calazans, ít rrente do Instituto Brasileiro do Ca ri:.
SENt!DOR I.OURIVAI. BAPTISTtl -

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR AUGUSTO FRANCO- Dragagem do rio
Cotinguibu- SE, a fim de compensar os ercitos do assoreumen·
to do seu leito, com vista à preservação do acervo histórico e
urtistico da cidade de Laranjeiras, no Estudo de Sergipe,
SENADOR NEI.SON CARNEIRO - ConseqUências da
aplicaçiio da chamada "Lei Fulciio" ils eleições parlamentares,

1.2.6- Leitura de projetas
- Projeto de Lei do Senado n• 87/77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre os dependentes
dos segurados du Previdência Social.
- Projeto de Lei do Senado n• 88/77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a temporalidade
do sigilo estabelecido para os documentos do Estudo.
- Projeto ·de Lei do Senado n• 89 !77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre u inclusão de
Adido Agrícola em representações dipiomáticas do País.
- Projeto de Lei do Senado no 90/77. de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que altera disposição sobre a jornu·
da de trabalho dos bancários.
- Projeto de Lei do Senado n• 91/77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que estabelece placa especial pura

Senado n• 3R, de 1972·Complementur. que exclui das inclegibili·
dadcs os casos de simples denúnciu.
1.2.8- Comunlcuçiio
-

Do Sr. Senndor Franco Montoro, que se ausentar{! do

País.
SENADOR FRANCO MONTORO Centenário da
instulaçüo do Poder JudiciCtrio no Municipio de Süo Simão- SP.
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Regulamentação du categoria profissional dos empregados de edifícios,
SENADOR JOrlO CAI.MON - Recursos alocados ao
setor educacional pelo Município d< Barra de Suo FranciscoES. race ao levantamento realizado, pela Comissão de Educação
e Cultura du Citmara dos Deputados, sobre as prereiturus que
estariam infringindo dispositivo Constitucional, que dispõe

sobrr= u aplicuçào mínima da receita tribut{Jria nu llrca. da c::ducaçào,

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES
ANTERIORES
- Do Sr. Senador OsiresTeixeiru, prorerido nu sessão de
S-S-77,
- Do Sr. Senador Benjamim Farah. prorerido nu sessão de
12-S- 77.

J- RETIFICAÇOES
-A tu da 51• Sessão, realizada em 9-5· 77.
4- ATOS DO PRESIDENTE
- N''s 7 e8, de 1977,

viuturas de mé.dicos.

- Projeto de Lei do Senado n• 93/77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que cria o rundo nacional de pesca,
c dú outms providências.

5- ATAS DE COMISSOES
6- MESA DIRETORA

1.2.7- Requerimento
N• 128/77, de autoria do Sr. Senador Franco Montara,
solicitando a inclusão nu Ordem do Diu do Projeto de Lei do

Quarta-feira 18 1783

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
K - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 60• SESSÃO, EM 17 DE MAIO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSt LINDOSO
.·"t.l' N 1/0/1..1.1' /:'.III M/.VUTOS, ACIIAM-SE PRESENTES
OS .\'/IS. SJ:'S:! /JOR/:'.1':

Adalhertn SctHI- Altcl'ir Leal- Bmga Junior- Evandro Cu r·
rdr:t - Jo~~ Lindosn - Callch.: Pinheiro - Jarbus Passarinho Rcnatn l'rancn- Alc1anurc Cnsta - Henrique de Lu RocqueJosl! Smnc\·- lldvillio Num:s- Pctrônio Portc\lu- Muuro Bcnc·
vides- V.irt:ilio T:'tvora - Wilson Gnnçulvcs- Agcnor MuriaDomfdn Gorulim- Ruv Carneiro- Luiz Cavalcante- Tcotônio
Vilela- Augusto Franc~1- Gilvan Rocha- Lourivul BaptistaHeitor Dias- Ruy Sotntos- Dirceu Cardoso- Eurico RczcndcJoflo Culmon- Roberto Saturnino- Vusconcelos Torres- Ben·
jamim Furah - Duntun Johim - Nelson Curnciro - Itamar
Frunco- Orestes Quén:ia - L(mm> Barbozu - ltulívio Coelho Mendes Cunule- Leite Chaves - Matlos LeUo - EveiL1sio Vieira
- Lenoir Var~as- Daniel Kricger- Paulo Brossard.

O SR. PRESIDENTE (Petrúnio Portclla)- t\ lista de presença
o compurccimento de 45 Srs. Senadores. Huvcm.lo número n:·
gimcnt:d. dccl:1ro ubertu a scssno.
O Sr. II'.Sccrct(lrio procederú t1ldturu do Expediente.
f-: lido o seguinte
~1cusa

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do St•nlmr fre.\·idetttt• t..J Rt•ptíhlica. encllminhando à dt•Jibt•raçào
do St•twtlo o Jeguilltt' prcy'eto:
MENSAGEM No86, DE 1977
(N' 147/77, no origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Scnudo Federal:
Nos tt:rmns do urtigo 51, combinado com o artigo 4:!, item V, da
Constituiç(lo, tenl1l1 a hnnru de submeter :l elevada delibcraçào de
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Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que
"dispõe sobre a organização básica da Policia Militar do Distrito
Federal, e dú outras providências".
Brasília, 16 de maio de 1977,- Ernesto Gclscl.

Iii ...., aluar de maneira repressiva, em caso de perturbaçuo da
ordem, precedendo o eventual emprego das Forças Armadas; c
IV - atender à convocação do Governo Federal, cm caso de
guern1 externa ou para prevenir ou reprimir grave subversão du
ordem ou ameaça de sua irrupçtoo, subordinando-se ao Comando da
RegiUo Militar para emprego em suas atribuições especificas de PoliE.M.E. n• 14/76-GAG
Brasil ia, 5 de julho de 1976 cia Militar c como participantes da Defesa Territorial.
t\rt. 3• A Polícia Militar do Distrito Federal subordina-se ao SeExcelentíssimo Senhor Presidente da República
.. crctúrio de Segurança Pública.
Art. 4• O Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal é
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência o anexo projeto
o responsável pela udministraçuo, comando e emprego da Corpora·
de lei, que dispõe sobre a organização básica da Policia Militar do
Distrito Federal, elaborado de acordo com as diretrizes expedidas ção, de acordo com as diretrizes do Secretário de Segurança Pública.
pela lnspetoria Geral das Policias Militares, órgão do Estado-Maior
Titulo 11
do Exército.
Organização Básica
O estudo realizado, do que resultou a elaboração do mencionado projeto de lei, obedeceu à orientação normativa do Decreto-lei
Capíwlol
n• 667, de 2 de julho de 1969, que reorganizou as Policias Militares e
Estrutura
Geral
os Corpos de Bombeiros Militares dos Estudos, dos Territórios c do
Distrito Federal, atendidos os aspectos de competência definidos na
Art. 5• A Polícia Militar do Distrito Federai será estruturada
Lei n• 6.023, de 3 de janeiro de 1974.
cm Comando Geral, Órgãos de Apoio e Órgãos de Execuçuo.
Certo de que a Organização Básica, nos moldes ora propostos,
Art. 6• O Comando Geral realiza o comando e administruçuo
dotará a Corporação de um instrumento que propiciaril um melhor da Corporação, incumbindo-lhe:
emprego de meios, pela adoção de uma estrutura mais consentânea
I - o pianejamento em geral, visando a organizaçuo da Cor·
com as suas necessidades, ensejando, ainda, maiores facilidades de poruçtoo em todos os pormenores; às necessidades de pessoal e mate·
Comando e, conseqUentemente, aumento de sua operosidade, em
riu! e uo emprego du Corporação para o cumprimento de suas misbeneficio da comunidade a quem empresta os seus serviços, é que me sões:
dirijo a Vossa Excelência, encaminhando o incluso projeto de lei c
ii- o acionamento, por meio de diretrizes c ordens, dos órguos
propondo u sua apreciação pelo Senado Federal, nos termos do urti- de apoio c de execução;
go 17, § I•, combinado com o artigo 42, inciso V, da Constituição
111 - a coordenação, o controle e a nscalização da atuação
Federal.
desses órgãos.
Por oportuno, esclareço que a organização prevista no citado
Art. 7• Incumbe aos órgãos de apoio atender às necessidades
projeto será efetivada progressivamente, na dependência de recursos de pessoal e de material da Corporação, em cumprimento às diretriorçamentários próprios e da disponibilidade de instalações. de mate- zes do Comando Geral.
rial e de pessoal, a critério do Governador do Distrito Federal, ouviArt. 8• Aos órgãos de execução, constituídos pelas Unidades
do o Ministério do Exército.
operacionais da Corporação, incumbe a execução das atividades-fim
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protes- du Corporação.
tos de minha maior estima e elevada consideração. - Elmo Scrcjo
Capim/o 11
Farias, Governador.
Constituição c Atribuições do Comondo Geral

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 85. DE 1977-DF
Dispõe sobre a organização básica da Policia Militar do
Distrito Federal, c dá outras providências.
O Senado Federal decreta:

Titulo 1
Generalidades

Capítulo Onico
Destinação, Missões c Subordinaçiio

.J

Art. I• A Policia Militar do Distrito Federai (PMDF)
considerada Força Auxiliar, Reserva do Exército, nos termos da
Constituição Federal, organizada com base na hierarquia c disciplina, em conformidade com as disposições do Decreto-lei n• 667,
de 2 de julho de 1969, alterado pelo Decreto-lei n• 1.072, de. 30 de
dezembro de 1969, destina-se à manutenção da ordem púbhca do
Distrito Federal.
Art. 2• Compete à Policia Militar do Distrito Federal:
I - executar, ressalvadas us missões peculiares das Forças
Armadas, o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas uutoridudes policiais competentes, a fim de usscgurnr o cumprimento da
lei, n manutenção du ordem pública e o exercício dos poderes constituídos;
11- utuar de muneiru preventiva, como força de dissuus~o. em
locais ou llrcus espccílicus, onde se presuma ser possível u
perturbação da ordem:

Art. 9• O Comando Gerai da Corporaçuo, compreende:
1- o Comandante Geral;
ii- o Estado-Maior- Órguo de Direção Geral;
i i I -as Diretorias- Órgãos de Dircção Setoriai;
IV- a Ajudúncia Geral;
V- as Comissões; e
Vi -as Assessorias.
Seção I
Do Comandante Geral
Art. 10. O Comandante Gerai da Polícia Militar do Distrito
Federal, responsável pelo Comando e pela administração da CorporuçrlO, scrú um oficial superior combatente, do serviço ativo do
Exército, preferencialmente do postq de Tenente-Coronel ou
Coronel, proposto ao Ministério do Exército pelo Governador do
Distrito Federal.
I• Excepcionalmente, ouvido o Ministro do Exército, o
Comandante Geral podcrú ser um oficiai PM do mais alto posto existente na Corporuçilo.
2• Na hipótese do parágrafo anterior, sempre que a escolha
não rcc;lir no oficial PM mais antigo dn Corporação, ter{l ele prcccd~ncia funcional sobre os demais aliciais PM.
Art. li. O provimento do cargo de Comandante Gernl du Corporaç~o scrú feito por Uh.l do Ciovcruudor do Distrito Federal.
Art. 12. O oficial do Exército, nomcudo para o cargo de
Comandante Gerai da i'olícin Militar do Distrito Federui, serro
comissionado no muis alto palito existente nu Corporuçilo, casou suu

*
*

patente scju inferia~· a esse posto.
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Scção 11
Do Estado-Maior
Art. 13. O Estado-Maior, órgão de dircção geral, responsável
perante o Comandante Geral, pelo estudo, plancjamcnto, coordenação, fiscalizaçilo e controle de todas as utividó~.dcs da Corporação,

inclusive dos órgãos de dircção sctorial, constitui o órgão central do
sistema de plancjamcnto administrativo, programação c orçamento c
encarregado da elaboração de diretrizcs e ordens do comando, que
acionam os órgãos de direção setorial e os de execução no
cumprimento de suas atividndcs.
Art. 14. O Estudo-Maior compreende:
1- Chefe do Estado-Maior:
11- Subchefe do Estado-Maior: c
111 - Scções:
a) I• Scção (PM/1 )-assuntos relativos a pessoal c legislação;
b) 2• Seção (PM/2)- assuntos rdativos a informações;
c) 3• Scção (PM/3)- assuntos relativos a instrução, operações
e ensino:
d) 4• Seção (PM/4) - assuntos relativos a logistica, cstatistica, plancjamcnto administrativo c orçamentação:
e) S• Scção (PM/5)- assuntos civis.
Art. 15. O Chefe do Estado-Maior, principal assessor do
Comandante Geral, dirige, orienta, coordena c fiscaliza os trabalhos
do Estado-Maior.
Art. 16. O Chefe do Estado-Maior acumula as funções de
Subcomandante da Corporação, substituindo o Comandante Geral,
em seus impedimentos eventuais.
Art. 17. O Chefe do Estado-Maior será um Coronel PM do
serviço alivo da Corporação e pertencente ao Quadro de Oficiais
Policiais-Militares, nomeado pelo Governador do Distrito Federal,
mediante indicação do Comandante Geral.
§ I• Quando a escolha de que trata este artigo não recair no
oficial PM mais antigo no posto, o escolhido terá precedência
funcional sobre os demais.
§ 2• O substituto eventual do Chefe do Estado-Maior será o
Subchefe do Estado-Maior.
Art. 18. O Subchefe do Estado-Maior auxiliará dirctamente o
Chefe do Estado-Maior, de acordo com os encargos que lhe forem
atribuídos.
Scção 111
Das Dlretorlas
Art. 19 As Dirctorias constituem os órgãos de dircção sctorial
para as atividadcs de pessoal, de administração financeira, contabili·
dade e auditoria, e deloglstica, compreendendo:
i - Diretoria de Pessoal;
11 - Diretoria d~ Finanças: e
111- Diretoria de Apoio Logistico.
Art. 20. A Dirctoria de Pessoal, órgão de dircção setorial do
Sistema de Pessoal, incumbe-se do plnncjamento, coordenação,
execução, controle e fiscalização das atividades relacionadas com
pessoal.
Art. 21. A Diretoria de Finanças, órgão de direção sctorial do
Sistema de Administração Financeiras, Programação c Orçamento,
Contabilidade e Auditoria, incumbe-se da dircção das atividadcs do
Sistema.
Art. 22. A Dirctoria de Apoio Logistico, orgão de direção
setorial do Sistema Loglstico, incumbe-se do plancjamcnto, aquisição, coordenação, fiscalização e controle das necessidades de apoio
de saúde à Corporação e das ntividudes de suprimento e manutenção
de materiul, inclusive obras.
Scção IV
Da Ajudôncla Geral
Art. 23. A Ajuditncia Geral tem a seu cargo o serviço de
embarque da Corporação e as funções administrativas do Comando
Geral, considerado como Unidade Administrativa como um todo.
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Seção V
Das Comissões

Art. 24. As Comissões são órgãos de assessoramcnto dircto ao
Comandante Geral, podendo ser constituídos de membros natos c de
membros escolhidos pelo Comandante Geral, conforme se dispuser
cm regulamento, e terão curá ter permanente e temporário.
§ I• A Comissão de Promoção de Oficiais, presidida pelo

Comandante Geral, e a Comissão de Promoção de Praças, presidida
pelo Chefe do Estudo-Maior, são de carátcr permanente.
§ 2• Sempre que necessário, poderão ser constituidas comissões temporárias, a critério do Comandante Geral, que especificará a
sua finalidade e fixurlt a sua duração.
Seção Vi
Das Assessorias
Art. 25. As Assessorias, constituidas, eventualmente, para
estudo de determinadas matérias que escapem às atribuições normais
c especificas dos órgãos de dircção, destinam-se a dar flexibilidade à
estrutura do Comando da Corporação, particularmente cm assuntos
especializados.
Parágrafo único. As assessorias de que trata este artigo poderão ser constituídas de civis, de reconhecida competência, contrata·
dos para esse fim, observada a.legislação especifica.
Capítulo 11/
Constituição e Atribuições dos ÓrKios de Apolo
Art. 26 Os Órgãos de Apoio compreendem:
i -Órgão de Apoio de Ensino:
-Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP).
II -Órgãos de Apoio Loglstico:
a)- Centro de Suprimento e Manutenção; e
b)- Policlínica.
lll -Órgãos de Apoio de Pessoal:
-Centro de Assistência Social.
Art. 27. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças
(CFAP), órgão de Apoio de Ensino, tem a seu cargo a formação, a
especialização c o aperfeiçoamento das praças da Corporação.
Art. 28. Os Órgãos de Apoio Loglstico, subordinados à
Dirctoria de Apoio Logístico, tí:m a seu cargo o recebimento, cstocagcm e distribuição de suprimentos e a manutenção de todo o material, bem como a execução das atividades de saúde relacion~das com
o estado sanitário do pessoal da Corporação e de seus dependentes,
através de seus órgãos próprios ou mediante convênio.
Art. 29. O Centro de Assistência Social, órgão de Apoio de
Pessoal, subordinado à Dirctoria de Pessoal, tem a seu cargo a prestação de assistência social no pessoal da Corporação c a seus
dependentes.
Capítulo/V
Constltulçilo e Atribuições dos ÓrKios de Execução
Art. 30. Os órgãos de cxeeuçilo da Policia Militar do Distrito
Federal silo as Unidades de Policia Militar, organizações que têm a
seu cargo a execução das diferentes missões policiais militares.
Art. 31. O Comandante Geral da Policia Militar, mediante
aprovação do Ministério do Exército, poderá criar Comandos de
Policiamento de Área (CPA), sempre que houver necessidade de
agrupar unidades operacionais, cm razão da missão e objctivando a
coordenaçilo c controle dessas Unidades.
Art. 32. As Unidades de Policia Militar poderão ser das
seguintes naturezas: Policia Militar, Policia de Guardas, Policia Rodoviltriu, Policia de Radiopatrulha, Polida de Trunsito, Policia de
Choque e Policia Florestal.
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Parúgrafo único. As Unidades de Policia Militar serão organizadas em Batalhões, Companhias, Pelotões e Grupos.
Art. 33. Outros tipos de Unidades de Policia Militar poderão
ser criados, de acordo com a legislação especifica c segundo as necessidades do Distrito Federal e evolução da Corporação, ouvido o
Ministério do Exército.
Art. 34. Os Batalhões de Policia Militar (BPM) c as Companhias de Policia Militar (Cia PM) poderão, em principio, integrar iis ...
missões de policiamento ostensivo normal, de trãnsito, de guardas,
de radiopatrulha, de choque, ou de outros tipos de acordo com as
necessidades das áreas respectivas.
Art. 35. Cada Destacamento Policial-Militar (DST PM), responsável pela manutenção da ordem pública ou ações em áreas predeterminadas, seril constituído de um Grupo PM, com efetivo
variável, de acordo com as missões de destacamento.

Titulo II
Pessoul

Capítulo I
Do Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal
Art. 36. O pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal
compõe-se:
1- Pessoal da ntiva:
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros:
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM);
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Saúde (QOPMS);
b) Praças Especiais da Polícia Militar, compreendendo:
-Aspirante-a-Oficial PM; e
-Alunos-oficiais.
c) Praças Policiais-Militares (Praças PM).

11- Pessoal inativo:
a) Pessoal da Reserva Remunerada; c
h) Pessoal Reformado.
Art. 37. As Praças Policiais-Militares serão grupadas em Qualificações Policiais-Militares Gerais (QPMG) e Particulares (QPMP).
§ I• A diversificação das qualificações previstas neste artigo serú a mínima indispensável, de modo a possibilitar uma ampla utilização das praças nelas incluídas.
·
§ 2• O Governador do Distrito Federal baixará, através de
decreto, as Normas para a Qualificação Policial-Militar das Praças,
mediante proposta do Comandante Geral da Corporação, previamente ltprovada pelo Estado-Maior do Exército.

Art. 38. O pessoal civil da Policia Militar compõe-se de:
a) Pessoal civil, contratado em regime de CLT; e
b) Funcionário público civil, lotado ou eventualmente colocado
à disposição da Polícia Militar.

Capítulo 11
Do dctlvo du Polícia Militar do Distrito Federal
Art. 39. O cfctivo da Policia Militar do Distrito Federal será fixado em lei espccíOca - Lei de Fixação de Efetivos- mediante proposta do Governador do Distrito Federal, ouvido o Ministério do
Exército.
Art. 40. Respeitado o cfetivo fixado em lei especifica, cabe no
Governador do Distrito Fcdcrul aprovar, mediante decreto, os
Quadros de Organização (QO) elaborados pelo Comando Gerul dn
Corporaçl"ul c submetidos t1 uprcciaçào do Ministério do Exército.
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Titulo IV
Disposições Transitórios e Finais

Capítulo I
Disposições Transitórias
Art. 41. A organização búsica prevista nesta Lei scrú cfctivada
progrcssivnmcntc, de acordo com a disponibilidade de instalm;ões,
de material, de pessoal e de recursos financeiros, a critério do Govcr·
nador do Distrito Federal, ouvido o Ministério do Exército.
Art. 42. Os atuais Quadros de Oficiais Combatentes (QOC) c
de Oficiais de Serviço de Saúde (QOSS), de que truta o Decreto
n• 41.095, de 8 de março de 1957. passarão a denominar-se, respectivamente, Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM) c Quadro
de Oficiais Policiais-Militares de Saúde (QOPMS).
Art. 43. Ficam dechtrados cm extinção o Quadro de Oficiais
de Administraçüo (QOA) e o Quadro de Oficiais Especialistas
(QOE), de que trata a Lei n• 5.622, de IY de dezembro de 1970.
Parágrafo único. Aos aluais Oficiais dos Quadros de que trata
este artigo é assegurada a promoção nos respectivos Quadros, de
acordo com o cfetivo fixado pela Lei n• 5.622, de I• de dezembro de
1970, mediante o preenchimento das condições básicas de acesso
previstas no Decreto n• 1.673, de 19 de abril de 1971, do Governo do
Distrito Federal.
i\rt. 44. Ficu assegurado o acesso ao primcífo c aos demais
postos do Quadro de Oficiais de Administração c do Quadro de Oficiais Especialistas aos aluais Subtencntcs PM que, na data da entrada cm vigor da presente Lei, satisfaçam todos os requisitos para
concorrer às rcfcridits promoções, de acordo com o Decreto
n• 1.769, de 9 de agosto de 1971. do Governo do Distrito Federal.
Art. 45. Como decorrência do desenvolvimento da Corporação, poderá ser criada e organizada a Academia de Policia Militar
(APM), por ato do Governador do Distrito Federal, destinada à formação, especialização, aperfeiçoamento e extensão de oficiais, ouvido o Ministério do Exército.
Parágrafo único. Enquanto não existir, na Corporação, a Academia de Polícia Militar, a formação, especialização c o aperfeiçoamento de oficiais serão renlizados em Polícias Militurcs dos Estados
que possuírem escola de formação.
Art. 46. Poderão ingressar no Quadro de OOciais Policiais·
Militares, desde que haja interesse da Corporação, devidamente
autori7.udos pelos respectivos Ministérios, Tenentes da Reserva não
Remunerada das Forças Armudns, mediante concurso regulamenta·
do pelo Governador do Distrito Federal.

Capítulo 11
Disposições Finais
Art. 47. O Comundante Geral da Policia Militar do Distrito
Federal, na forma da legislação cm vigor, poderú contratar pessoal
civil pura a prestação de serviços de natureza técnico ou espcciali·
zuda, bem como de natureza geral.
Art. 4H. Compete ao Governador do Distrito Federal, mediante decreto, u criaçüo, transformação, cxtinçUo, denominação,
localiwçt\0 e estruturação dos órgãos de Comando Gcrul, de Apoio
e de Execução da Pollciu Militar do Distrito Fedcrul, de acordo com
a orgunízuçào básica prcvislôl nesta Lei c dentro dos limites de cfctivos fixados cm lei própria, por proposta do Comandante Gcrul da
Corpot'<tçüo, após aprcciaçUo do Ministério do Exército.
Art. 49. Os Orgilos do Comando Geral e os Orgãos de Apoio
c de Execução tcriio us suas atribuições definidas cm ato do Governador do Distrito Federal, mediante proposta do ComandanteGemi da Corporação, ouvido o Ministério do Exército.
Art. 50. Estu Lei entrará cm vigor na data de suu publicaçt<o,
rcvogudas as disposições relativas à Policia Milit<<r do Distrito Fc·
dcral, contidas no Decreto-lei n• 9, de 25 de junho de 1966, bem
como us demais disposições cm contrúrio.

I
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LEGISLA Ct1 O CITA DA

DECRETO N•41.095, DE 7 DE MARÇO DE 1957
Aprova o Regulamento da Policio Militar do Dlstrllo Fe·
dera!.
O Presidente da República, usando da ·atribuiçiio que lhe con·
ferc.o item I donrt. 87 da Constituição, decreta:
Art. I• Fica aprovado o Regulamento da Polícia Militar do
Distrito Federal, que com este baixa, assinado pelo Ministro de Es·
ta do da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 2• Este decreto entrará cm vigor, na data de sua publi·
cação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 7 de março de 1957, 136• da Independência c
69• da República. -JUSCELINO KUBITSCHEK- Nereu Ramos.
REGULAMENTO GERAL DA POLICIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL
R.G.I
Titulo I
Da Organização
Capít11lo I
Disposições preliminares
Art. I• A Policia Militar do Distrito Federal, instituída para a
segurança interna e a manutençiio da ordem no Distrito Federal, é
uma Corporaçiio militar permanente, subordinada diretamentc ao
Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, considerada,
como força auxiliar, reserva do Exército, na forma do artigo 183 da
Constituiçiio.
Art. 2• A Policia Militar do Distrito Federal compõe-se de Comando Geral, das Diretorias, dos Serviços c da Tropa.
Art. 3• O Comando Geral é exercido por um oficial da ativa
do Exército, com o posto de Coronel ou General, como titular do
c~rgo de Comandante-Geral.
§ I• Para o exercício de sua missão o Comandante-Geral
disporá de:
I -Gabinete:
11- Estado-Maior;
III - Ajudância-Geral.
§ 2• São diretamentc subordinados ao Comandante-Geral:
I -a Diretoria de Ensino:
11- a Diretoria de Intendência;
III -a Diretoria de Saúde;
IV- o Serviço Reembolsável;
V- o Serviço Social;
VI- o Serviço de Justiça.
§ 3• Constituem o Quartel-General os órgiios enumerados nos
§§ I• e 2• deste artigo.
§ 4• O pessoal de Gabinete do Comandante-Geral, do Estado·
Maior, da Ajudância-Gcral, da Diretoria de Ensino c dos diversos
serviços, que ni'lo for especializado, Concorrerá, obrigatoriamente,
aos exercícios de tropa e como tal serú empregado nas diversus emer..
gências como arregimentado.
§ 5• O Galiinete será chefiado por um oficial superior do Exér·
cito, ou da Policia Militar e composto de oficiais da Corporuçüo,
todos de livre escolha do Comandante-Geral.
§ 6• Farão parte do Eswdo-Maior, os Assistentes Militares e
os Ajudantes de Ordens do Ministro de Eswdo da Justiça e Negócios
Interiores, do Prefeito do Distrito Federal e o do Chefe de Policia do
Departamento Fedcrul de Segurança Pública.
§ 7• Os Ajudantes de Ordens serão, de prefcréncia, ocupantes
do posto de Capitão.
Art. 4• A Tropa constarú de:
1- sctc(7) Batalhões de Infantaria;
li- um (I) Regimento de Cavalaria;
III- um (I) Bntalhão de Scrviçüs;
IV -uma (I) Companhia de Metralhadoras Motorizada.
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§ I' Os Corpos, além do armamento indispensável ao serviço
de policiamento, como revólveres, cassctetcs c metralhadoras de
miio, terão, quando possível, o previsto para as unid~dcs de infantaria c cavalaria do Exército, em tempo de paz.
§ 2• Os cfetivos dos Corpos e demais órgiios serão fixados em
decreto, tendo em vista a sua finalidade essencial de policiamento e a
instrução militar, de acordo com os efetivo.; fixados para a Corpo·
raçUo.

Art. 5• O Chefe do Estado-Maior, o Ajudante-Geral, os Dire·
tores, os Chefes de Serviços e os Comandantes de Corpo, serão
aliciais da própria Corporação, exceto o Diretor de Ensino.

§ I• O Chefe do Estado-Maior, o Ajudante-Geral, os Diretorcs
de lntendéncia e Saúde, do Serviço Reembolsável e do Serviço
Social, os Comandantes de Batalhão de Infantaria e do Regimento
de Cavalaria, teriio o posto de Tenente-Coronel; o suhchefc do
Estado-Maior, e da Ajudância-Geral, o Comandante do Batalhão de
Serviços, os Subcomandantes, os Subdiretores dos diferentes Servi·
ços e os Assistentes Militares do Ministro de Estado da Justiça c Nc·
gócios Interiores, do Prefeito do Distrito Federal e do Chefe de Poli·
cia do Departamento Federal de Segurança Pública, teriio o posto de
Major.
§ 2• As funções de subchefe do Estado-Maior, de subajudantc
geral e de Comandante do Batalhiio de Serviços poderão ser dcscm·
penhadas pelo oficial com o posto de Tenente-Coronel quando, por
força de dispositivo legal, houver, na Corporaçiio, oficial excedente
com esse posto. :>lo caso de ser um oOcial, com o posto de Tenente·
Coronel, o Comandante do Batalhão de Serviços, o cargo de Subcomandante poderá ser exercido por um oficial com o posto de Major.
Art. 6• A instruçiio policial-militar, a cargo da Diretoria de
Instrução, será dirigida,. nos vários cursos, por oficiais do Exército
ou da Corporação.
Parágrafo único. Os oOciais da Corporaçüo terão preferéncia
para ministrar a instrução militar, quando possuírem o correspon·
dente curso do Exército.
Art. 7• A Polícia Militar cooperará, primordialmente, com o
Departamento Federal de Segurança Pública na manutenção da
ordem, segurança e tranqUilidade públicas no Distrito Federal.
Art. 8• O pessoal da Polida Militar. quando mobilizado cm
tempo de guerra externa ou civil, gozar!t das mesmas vantagens atribuídas no pessoal do Exí:rcito (Constituição, artigo 183, parágrafo
único).
Capíllllo 1/
Da Hierarquia
Art. 9• A precedéncia hierárquica é regulada pelo posto ou gra·
duação c, em caso de igualdade, pela antiguidade relativa.
Pnrúgrafo único. Posto é o grnu hierárquico dos oficiais, confe·
rido por decreto e cartn patente. Graduação é o grau hierárquico das
praças, conferido pela autoridade competente.
Art. 10. A hierarquia na Polícia Militar do Distrito Fcderul é:
l-Oficiais:
Superiores
Tenente-Coronel
Major
Cnpitão
Subalternos
I•-Tenente
2\l-Tcncntc
11- Praças cspeciai>:
Aspirante a oficial
Aluno da Escola de Formação de OOciais.
III - Praças:
Sargento ajuduntt: ou intcndcnlc
!•-Sargento
2~'-Snrg.cnto
)~'-Sargento

Cabo
Soldado

"

1788 Quarta-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (IStçio 11)

~ I• A antiguidade, cm cada posto, ou graduação, assegura a
precedência e i: contada u partir do dia da respectiva promoção,
salvo se, em decreto, ou cm ato de autoridade competente, for fixada
_
outra data.
§ 2• Pura os nomeados u antiguidade é contada da data da
posse.
§ 3• No caso de ser igual a antiguidade, prevalece o grau hicrár·
quico anterior: e, se, ainda assim subsistir a igualdade de anti~
guidadc, esta será fixada pela data de praça ou posse e, finalmente,··.
pela r.l'"sificação em concurso ou nela data do nascimento.
§ 4• Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa
têm precedência sobre os reformados c, os combatentes, sobre os
demais.
§ 5• Quando promovidos, nu mesma data, ao posto de 2•·Tc·
ncnte, mais de um aspirante a oficial, a antiguidade contar-se-á pela
ordem de classificação de merecimento intelectual c precedência de
turma.
§ 6• Nenhum militar da Corporação, salvo no caso de funeral,
poderá dispensar honras e sinais de respeito, devidos ao seu grau
hierárquico.
Art. li. A situação das praças especiais é assim regulada:
I - A precedência entre os aspirantes a ofi.cial é assegurada pela
classificação, por merecimento intelectual, dentro de cada turma.
Jl -O aspirante u oficial tem precedência sobre o aluno da
Escola de Formação de Oficiais c ambos, sobre as demais praças.
Art. 12 .. Os almanaques da Policia Militar do Distrito Federal,
um para os oficiais e outro para os sargentes, conterão a relação no·
minai de todos os oficiais e sargentos da ativa, de acordo com os seus
postos ou graduações, obedecida a antiguidade, distribuída pelos respectivos quadros.
Parágrafo único. Os quadros são assim divididos:
i-Oficiais:
Combatentes
do Serviço de Saúde
do Serviço Veterinário
Especialistas
·JI- Sargentos:
Combatentes
Especialistas
Art. 15. O pessoal da Polícia Militar do, Distrito Federal per·
tence aos círculos de:
I -Oficiais superiores.
11- Capitães.
III -Oficiais subalternos e aspirantes a oficial.
IV- Alunos da Escola de Formação de Oficiais.
V- Sargentos.
VI -Cabos e Soldados.

Titulo 11
Dos Militares

Capítulo I
Do Ingresso
Art. 14. O ingresso de praça só é feito cm vaga do soldado, por
voluntário, brasileiro núto, maior de 17 e menor de 25 anos de idade,
possuidor de robustez f!sica c boa conduta social, já alistado ou
reservista de outra Corporação e que tenha o curso primário complc·
to.
§ I• O voluntúrio, menor de 21 unos, deverá exibir autorização
dos pais, tutor ou Juiz de Menores, conforme o caso.
§ 2• A robustez rísica verificar-se-á em inspeçüo de saúde, feita
na Corpornçi\o,
§ 3• A boa conduta social será comprovada mediante folha
corridu c outras informuçõc:s oficiais.
§ 4• O limite múximo de idade pura o ingresso será de trinta
anos, quando o vo\unt(ario stl destinar à Bundu de Músicu.
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§ 5• Terá preferência para o ingresso, em concorrência com
outros voluntários, o que tenha servido como praça na Corporação e
demonstrado bom comportamento.
Art. 15. O voluntário, ou u ex·praçu, pleiteará o ingresso
mediante requerimento. dirigido ao Comandante da Corporação e
instruido com a certidão de idade c demais documentos hábeis,
comprobatórios dos requisitos mencionados no artigo anterior.
Parágrafo único. No caso de só verificar o ingresso, os
documentos que serviram para instruir o pedido, ficarão arquivados,
definitivamente, na Corporação.
Art. 16. O voluntário, após seu ingresso na Corporação
prestará, solenemente, o seguinte compromisso:

"Ingressando na Polícia Militar do Distrito Federal,
prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral,
respeitar meus superiores hierárquicos, tratar com afeto os
meus companheiros de arma c com bondade os que venham a
ser meus subordinados; cumprir rigorosamente as ordens das
autoridades competentes e votar-me inteiramente ao serviço
de minha Pátria, cujas instituições, integridade e honra defcn·
dcrei até com o sacrifício da minha própria vida."
Art.
Art. 17. Os períodos de tempo de serviço das praças serão
ininterruptas e assim classificados:
I -de ingresso- I• período, de 3 unos;
II- de engajamento- :'.• período, de 3 anos;
II I -de reengujamento- 3• período, de 4 anos.
§ I• O início do perlodo é contado da data do ingresso na
Corporação e os demais do dia imediatamente seguinte ao do térmi·
no do período anterior.
·
§ 2• A ex-praça, que reingressar na Corporação, iniciará o seu
tempo de serviço no período imediatamente seguinte ao que comple·
too anteriormente.
§ 3• A praça, que completar os três (3) períodos, passará a
servir independentemente de reengajamento e será submetida,
obrigatoriam•nte, à inspeção de saúde:
r- trienalmcntc, se sargento;
II - bíenalmcnte, se cabo ou soldado.
Art. I8. O pedido para permanecer nu Corporação, será
formulado com oito (8) dias, pelo menos, de antecedência do. térmi·
no de um período regular de serviço,
Parágrafo único, Os Comandantes de Corpo decidirão à vista
dos documentos oficiais que comprovam a boa conduta e aptidão
física e profissional d'o requerente, cabendo recurso ao ComandanteGeral, no prazo de cinco(5) dias, se houver indeferimento.

Capítulo 11
Das Nomeações
Art. 19, O Comandante-Geral será nomeado e exonerado por
decreto do Presidente da República, referendado pelo Ministro de
Estado da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 20. A nomeação c a exoneração do instrutor far-sc-ão
mediante proposta do Comandante-Geral:
I -cm decreto, nu forma do artigo anterior, quando a escolha
recair em oficial de Exército;
II- em Portaria do Minis!ro de Estudo da Justiça e Negócios
Interiores, quando o escolhido for oficial da própria Corporação.
Art. 21. A nomeação dos oficiais médicos, dentistas,
furmacéuticos, veterinários c tencntc·músico, fur-sc-6, por decreto,
segundo a ordem de classificação em concurso.
§ I• O concurso obedecerá a instruções baixadas pelo Ministro
de Estado da Justiça c Negócios Interiores, contendo normas sobre a
inscrição, inspcçüo de saúde, pn.:staçi'io das provas escrita, orul e prll·
tica, julgamento c classificuçilo dos candidutos.
§ 2~,~ Os utos linais relativos às provas c uo julgamento do
concurso, serão puhlicados no Didrio O.f7cial.
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§ 3• Somente as mestres das bandas de música das Unidades
poderiao inscrever-se no concurso para o posta de 2• tenente-músico.
§ 4• Serão nomeados, de preferência, em igualdade de
classincação, as candidatos aprovados, que tenham servido ou
sirvam na Corporação.
Art. 22. O prazo de validade do concurso é de dois (2) anos a
contar da publicação, no Diário Oficial, do ata final do julgamento.
Art. 23. Os oficiais nomeados, exceto o Comandante Geral e
os instrutores, prestarão compromisso, por ocasião da respectiva
posse, em livro própria, existente no Estado-Maior.
Art. 24. O Capelão da Corporação será nomeado, na forma
prevista no urt. 19, mediante proposta do Comandante Geral.
Art. 25. Os oficiais, inclusive o Capelão, deverão tomar passe
na prazo de trinta (30) dias, a partir da publicação, no Diário Oficial,
do ata de nomeaçilo.
Parágrafo único. Antes de findo esse prazo, poderá o interessado, mediante petição dirigida ao Comandante Geral, solicitar
prorrogação, até sessenta (60) dias.
Art. 26. A nomeação ficará sem efeito, mediante ato declarató·
rio, quando o nomeado não tomar posse nos prazos estabelecidos no
urtigo anterior.
Capítulo/li
Dos Deveres e Responsabilidades

Art. 27. São deveres do pessoal da Polícia Militar do Distrito
Federal:
I -defender n Pátria e garantir os poderes constitucionais, a lei
eu ordem, dentro da esfera de suas atribuições;
11- cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções e
ordens emanadas dar. autoridades competentes;
III -exercer, com dignidade e eficiência, as funções relativas ao
posto ou graduação que possuir;
IV - ser obediente às ordens dos superiores hierárquicos,
mediante rigorosa observància dos regulamentos e o emprego de
todas as suas energias em beneficio do serviço;
V - estar preparado tisica, moral e intelectualmente, para o
cabal desempenho de suas funções;
VI- zelar pela honra e reputação de sua Corporaç-lo, observan·
do procedimento irrepreensível na vida pública e na particular e
cumprindo, com exatidão, seus deveres pura com a sociedade;
VIl- acatar a autoridade civil;
VIII- satisfazer, com pontualidade, os compromissos assumi·
dos e garantir u assistência moral c material de sua família;
IX- ser discreto em suas atitudes e maneiras, em sua linguagem falada ou escrita, principalmente quando se tratar de assunto
técnico ou disciplinar;
X- abster-se, em absoluto, de reFerir-se a assunto pertinente à
defesa nacional, de natureza sigilosa ou não, que possa comprometer
o bom nome da Corporação;
XI -ser leal, em todas as circunstancias.
Art. 28, O superior como guia mais experimentado, é obriga·
do a tratar os subordinados, em geral, com urbanidade e os recrutas,
em particuhtr com benevolência, interesse e con~ideraçào.
.
Art. 29. O militar, mesmo fora do servaço, deve conduzar-se
com rigorosu observância das normas de discipl~nu, ~ducução e rcs·
peito para com seus superiores, camaradas e concadadaos.
Art. 30. A violação do dever militar, nu sua mais element~r .e
simples manifcstuçào, é trnnsgressão prevista nos regul.umentos dtsct:
plinures: u ofcnsu u esse dever. nu sua cxprcssüo ma~s complexa, e
crime militar, nu formu dus h:is penais,
Parúgrufo único. No concurso ct: crime de nuturclU militar .ou
civil e transgressão disciplinur, scrú upllcadn somente u pena relauvn
ao crime.
Art. 31. Os militares dt~ ativa podem, no interesse de sal vaguur·
dur a própriu dignidade profissional, s~r ~humudos n prestnr co~tus,
pela forma que ror cstnhelccida pelo Manastro de E:tu?o da~ Justa:u e
Negócios Interiores, sobre n origem de seus bens movets ou tmóvets.
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Art. 32. Ao militar da ativu é vedado fazer parte de firmas
comerciais ou de empresas industriais de qualquer nuturezu, ou nelas
exercer função ou emprego remunerado,
§ 1• Os militares da ativu podem exercer, pessoalmente, a
gestão de seus bens, desde que nilo inrrinjam o disposto neste artigo,
§ 2' Aos oficiais do Serviço de Saúde e do Serviço Veterinário
i: permitido o exercício de utividades técnico-profissionais, no meio
civil, desde que não prejudique o serviço e tenha por objetivo o
aperfeiçoamento e a prática profissionais.
Art. 33. O militar da ativa poderá servir à disposição da
Presidência da República, do Gabinete do Ministro de Estado da
Justiça c Negócios Interiores, do Departamento de Administração
do mesmo Ministério e do Departamento Federal de Segurança Pública, a fim de compor contingentes destinadas aos serviços de
segurança e vigilância, mediante requisição desses órgãos.
Art. 34. Cabe ao militar a responsabilidade integral das
decisões que tomar ou dos ates que praticar, inclusive pela execução
de missões e ordens por ele detçrminadas.
Parágrafo único. No cumprimento de ordem emanada de
autoridade superior o executante não fica exonerado de responsabilidade pela prática de qualquer infração penal.
Art. 35. A inobservância, ou falta de exação no cumprimento
dos deveres, especificados neste ou em outros regulamentos, acarreta
responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal,
consoante u legislação em vigor.
Art. 36. A responsabilidade, a que se refere o artigo anterior, é
sempre pessoal e a absolvição em processo criminal não exonera o
militar do pagamento da indenização do prejuízo material por ele
causado.
Capítulo IV

Dos Direitos e Prerrogativas
Seção I

Generalidades
Art. 37. Silo direitos dos militares da Policia Militar do
Distrito Federal:
I - a propriedade da patente, garantida cm tod;a a sua
plenitude;
11 -o uso das designações hierárquicas;
lll - o exercício de função correspondente ao posto e à
graduação;
IV - o gozo dos vencimentos e vantagens devidas ao seu grau
hierárquico;
V - o transporte pura si e família e respectiva bagagem por
conta do Estado;
VI- a constituição de herança militar;
VIl- a reforma com os proventos correspondentes;
VIII- o uso privativo dos uniformes, insígnias e distintivos da
Corporação correspondentes ao posto, graduação, quadro, funçilo
ou cargo;
IX - as honras e tratamento, que lhes forem devidos, além de
outros benefícios, que lhes sejam assegurados em leis e regulamentos;
X- o julgamento em foro especial, nos delitos militares;
XI- as promoções de acordo com este Regulamento e leis especiais:
XII- us dispensas de serviço- comuns, casamento c luto- c
licença, nus condições deste Regulamento;
Xlll-u demissão voluntíariu eu buixu do serviço da Corporaçiio~

X IV- us rccompcnsus c mrms:

XV- o porte de armas, quando oficial da utivu;
XVI- a residência, cm próprio nacional, quando obrigatória,
cm virtude de suu função.
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Art. 49. A~ peças do uniforme dt: uso ohrig,ltório e da roupa
SCl_l,UÍOlCS C:IUSUs;
suplt:mentar ser[Jo distrihuídus aos cabos t: soldados, de acordo com
1- perda da nacionalidade brasileira:
a tabela de distribuição c duração aprovada pelo Comnndnntc-Gcrnl.
li - condenuciio i1 pena de prisiio por tempo superior a dois (2)
Art. 50. Paru garantia dos uniformes recebidos pelos cabos c
anos, imposta por sentença passada cm julgado:
soldados, descontar-se-ii dos vencimentos de cada um, nos dois (2)
III- condcnuciio ii pena de dcgradaciio, dcstituiciio e demissiio
primeiros anos do ingrt:sso uma quantiu arbitrada pelo Comandante·
nos termos du lcgislacUo penal militar, ou outras que acarretem
Geral, a qual serú recolhida cm depósito especial.
quuisqucr dessas pcnulidudcs, como act:ssórios;
§ ]1' As lJLHintias descontadas ser[Jo restituídas, deduzidas as
IV- quando o Superior Tribunal Militar o dcc!nrar indigno qo
dividas pura com a Fazenda Nacional, quando os cabos e soldados
olicialato, ou com o mesmo incompatível, nos casos previstos na··. forem excluídos, e.xrulsos ou se reformarem,
~ 2'' Os cubos e soldados, que desertarem, perderão direito à
lcgisluciio penal, ou, ainda, quando o mesmo Tribunal reconhecer
que ele professa doutrina nociva à disciplina e à ordem pública, ou,
quantia descontada para garantia de uniformes: a referida quantia,
por palavras e atas, au.xilic e faca propaganda de princípios contrá- ou o saldo entre esta e a divida para com a Fazenda Nacional, será
rios Us instituições politicas c sociais vigentes no País.
recolhido, como receita, ü Caixa de Ecunomius da Corporação.
Art. 39. A praça perde a graduação e o direito à reforma, quan§ 3• O cubo promovido a 3•-sargento terá direito à restituição
do expulsa da Corporaçiio.
das quantias descontadas a título de garantia de fardamento, deduziArt. 40. Os vencimentos e vantagens dos militares dn Policia
das as dívidas p:trn com a Fnzendn Nacional.
Militar do Distrito Federal niio siio passiveis de penhora, arresto ou
Art. 51. O militar que, cm ato de serviço, extraviar ou inutilizar
seqUestro, salvo para pagamento de alimentos à esposa ou aos r.lhos,
algumn peça de uniforme ou de equipamento, receberá outra da
na forma estabelecida por decisão da autoridade judiciária competenmesnw espécie: se for cubo ou soldado, sem prejuízo da que lhe coute,
ber na distribuição ~;era i.
Purúgrufo. único. A impenhorabilidade dos vencimentos e
Art. 52. O cnho ou soldado, que extraviar ou inutilizar peca de
v~mtugcns nüo exclui providCncias disciplinares e administrativas,
uniformes ou equipamento, an~es de vencido o prazo de sua
determinadas pelo Comandante da Corporacão, tendentes a compe- duntç[IO. rccc.:bcrú. em substituição. outra da mesma espécie, cujo
lir o militar ao pagamento de dívida legalmente contraída.
valor serú por ele indenizado integralmente: a nova peca niio alterarã
Art. 41. Nenhum imposto ou taxa gravará vencimentos, proven·
o prazo da primeir:t: o produto da indenizacão será recolhtdo à Caitos c vuntugcns do militur, com cxceção do imposto de renda.
xa de Economias da Corporaçiio.
Art. 42. As prerrogativas dos militares da Corporacão são as
Parétgrufo étnico. De modo idôntico proceder-se·á com a praça
honras, dignidad.s e distinções devidas aos postos, graduações e que:
runÇÔc.!S,
a) obtiver, em abono, qualquer peca de uniforme, ou
Art. 43. Nenhum oficial poderá ficar detido em estabelecimento equipamento, mediante alegações plausíveis, ajuízo do Comandante;
ou quartel cujo chefe ou Comandante não tenha prccedi':ncia sobre
h! extraviar ou inutilizctr qualquer peca de uniforme ou equipaele.
mento de cumpanhciro.
Art. 44. O militar da Corporacão só poderú ser preso, por
Art. 53. Os cabos e soldados, ao serem excluídos, ou expulsos,
autoridade policial, em caso de flagrante delito ou em virtude de
pug~1r[10 us pecas de uniforme c de roupa suplementar recebidas e
ordem judicial.
cujo prazo de duraçüo nüo esteja vencido, pelo valor correspondente
I'' A autoridade policial fará entrega do preso imediatamente ao tempo de serviço l(Ue faltar its mesmas para o vencimento dos praao oficial de dia·no quartel da Corporacão mais próximo, só podenlOS mínimos de duração marcados na tabela de distribuição, sendo
do retê-lo n;.1 ddcgadu. ou posto policial, durante o tempo necessário
contado por um (I) mós as fraçõcs maiores de quinze (15) dias.
à lavrutura do nugrunte, quundo for o caso.
54. Os cabos e soldados que falecerem ou se reformarem
* 2'' O Comandante da Corporacüo promoverá a responsabili· ter[IOArt.
~:orno vencidos os pruzos de duraçüo das suas peças de unifordade, na forma du lei, da autoridade policial que destratar, ou
me e de roupa suplc.:mcntar: scr[w obrigutoriamente destruídas pelo
consentir que seja destratado qualquer militar da Corporacão, ou
fogo, ~~s dos ~1fctados de moléstia contagiosa.
niio lhe.: der tnllamcnto devido ao seu posto ou graduação.
Parúgmfo lmicll, Aos hcrdeiros dos falecidos será restituída a
Art. 45. O militar da ativa é isento do serviço de júri.
importúncia que houvcr sido descontada como garantia de
uniformes.
St•çào 11
Art. 55. Os cuhos c so\dndos desertores receberão, durante o
Da patente
tempo de cumprimr.:nto da respectiva pena, o uniforme previsto na
respectiva tabela.
Ar!. J6. A patente de oficial i': conferida pelo Presidente da
Art. 56. A praça, que for posta cm liberdade por arquivamento
República:
ou nbsolviçito cm processo critninal, perdão, indulto ou
1 -a praça promovida ao primeiro posto do oflcialnto:
cumprimento da sentença judiciúria ou a que expirudo o prazo de
li- ao oficial, nomeado em virtude de concurso:
alistamento. ~.:ontinuar a servir pum recuperar o tempo que por qual·
III- ao padre, nomeado capitüo-capclão.
quer motivo tenha perdido paga ré• pela forma estabelecida no urtigo
Art. 47. Ao oficial promovido ao posto de major será conferida
nova pmcntc.:.
53 a importância das peças de fardamento de que precisar, cujo tempo de dttra<;cto exceder uo que lhe faltar para obter baixa, levando-se
§ 1• As promoções ao posto de !•-tenente e capitão serão
cm cont~t. a favor da praça absolvida, o tempo de prisão, caso não
apostiladas na patente do primeiro posto do oficial ato.
tenha recebido fardamento pela respectiva tabela.
2• A promociio ao posto de tenente-coronel será apostilada na
patente do posto de major.
Arl. 57. i\ prm;a excluída, por qualquer motivo, cxceto
§ )1• Niio scrú expedida patente ao oficiul reformado: a respccti·
rcfornw. ni'íom:lis pmlerú usar qualquer peca do uniforme.
An. SH. A dur:u;~o das peças de uniforme c de roupu suph:mcnvu reforma scrú upostiladu nu patente do Ultimo posto, que possuiu
tar é ~.:nntad~l da d:1t;1 das rl!spc~tivas distribuições, mesmo que sejam
nu t\tiva
feitas com atrasn.
Secc)o III
Parúgrufn t'nlico, N[1o sc.:rú uhonada, nem paga cm dinheiro uo
Dos uniformes
cabo uu sold:Jdo e.\duido, por qualquer motivo, ou aos hcrdeiros
Art. 4H. O uniforme da Policia Militar do Distrito Federal é o Um lJUC l'u\ccerem. a pc~.;a Ui.! uniforme, ou de roupa suplementar que
tenham Ucixado de receber na época própria.
t.lcs~.:ritn c aprnvm.lo cm Rl!gulamento próprio.
Art. JS. O olici:il somcnlt! pcrdcrú o posto vcrilicada umu dus

*

*
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Art. 67. Os aliciais c aspiruntcs-a-olici;.tl incluídos nos Quadros

Senio IV

Du promoção de oliciuls
Cah~ :w Prcsit.h:ntl! da Kcp(lhlk•l promover os oficiuis
<.la Polídu Milit;tr <.lo Distrito Federal, mcdhmtc decreto, refcrt:ndado pdn Ministn1 de Est:u.lo da .lustiça c Ncgôcios Interiores.
t\rt. 60. Snmcntc os olidais incluídos nos Quudros de Acesso
pm.lcrfto CllllCtlrrcr :'1 prnmm;iio.
Art. ld. Quadrns de Acesso siio rdnçlícs dos nomt:s dos oficiais. que I.!Stcjmn~:m cnndh;ôcs th: concom:r i1 pronwçt10.
~ I•! Sc:rtttl nrg:mit.ados os Quadros d~.: Acesso, paru as promo~;ti~.:s. :11~ u t'lllimtl dia lttil do ml!s de junl!iro de cada uno: ou,
c.\traordillariam~.:nh!, quando o número lh:· seus componentes estiver
n:du;ido :t nh.:tws de s~.:tcnta por ~.:cnto (70 1.:(,),
~ ~·! Os ()uadm~ de ,\cesso scrfHl puhlil.:;.1dos dentro de dez (lO)
Ui as. n cont:tr U;.t dat:t de SLJa org.;,mi~:m;fw. 1.!111 Boletim Reservudo.
~ Jl' 1\llllfidal,lJUI.: discnnh1r de su:1 classillc:u.;ão no Quudro, é
facLiltatlo solicitar n.:consideraçflu, dentro de det. ( 10) dias da publiCHção. ii Cmnissflo de Pronwçôcs, 4ue d~:verú decidir o pedido, no
pr:11.0 de oito (X) dias.
1
Art. h2. Os QLI:ILims dc Acesso terão número limitado de
nliciilis, que IHhl podcni c.xceder:
1- ;.1 primeimmctadc dos pnstos de M<tjor:
11- o priml.!iro t~.:n;o dos postos dc C.tpitflcs. de Primciro-Ten~.:nte c Uc Scgundll·Tencnt~.::
III- a primeir:t metade dos aspirantes-a-oficial, ohedeeidu a
ordem dc cJassi!icaç:w na l.!lHlclusào do curso c precedência de turma
dn Escnl:t de l:llrnwçflll U~.: Ofki:tis,
Pur:'tgr:tlll ltni<.:o. ,\s rrw.;Ô•!S serão tornadas como inteirO, pura
O Cl)JllpUiil dlli.!.\CCSSll,
Art. 6J. l':m1 ~cr incluidtl no Quadro de Acesso, o onciul
lh:\'CI'{I rrcl.!llt.:hcr OS SI.!!;!Liill(CS requisitos:
I - curso da Escola de Aporroiçoamento de Oficiais ou da Es·
cola de Formaçt10 de Oficias:
li- idoneidade moral. dignidade militar, correçüo e disciplina
comprovadas:
III -interstício no posto que possuir: de um (I) uno, em se trut:llldo de olspirantc-a .. olicial:tic dois (2) :tllllS, qu:mdo cm outro posto.
Pa1·úgr:tfll lmico. Os intersticins poderão ser reduzidos, nu
l':dt:~ ah~Dluta de t.::~ndiU:ttos ljue os rossu:un. :1té o mínimo de seis (6)
c dote ( 12) mc~e~. respcctiv:Jmcntc.
Arl. 64. Incluído no Quadro de Acc~<o, o oficial ou uspirunte·U·
oficial. será suhmctido i1 inspcção de saúde, da qual serú lavrada
:11:1. cm duas (1) \"Í:ts. pcl:tl)in:tnri:t tln Sl!rviçu de Saúde, c remetida
:ttl Prcsidl.!ntc U:t Ctlmisstw Je PrunHlÇtics.
P:~r:'tgrafo üni~.:n. A inspcçflo Uc sultdc Uc qu~: truta cstc·artigo é
vúlida somente por um (I) uno, sondo o oficiai, ou aspirante-a·
nlicial. ~uhn11~tirln !• 1"'!0"t! !!"!:o:r'!':~'J de f.~úde, $C não for promovido
dentro do rcl'crh..lo prazo.
Arl. 65. O nlicial ou aspirantc·a·oliciul, incluído em Quudro de
t\I.'C~'ii'CI':'I dele C\CJliÍthllJLHllldl>:
1-nhlrtil:
11-r\·i'nr·m:ldtl:
III - ..;u_jci 111 o'ts n:'l rit.·1ics dn a rtiuo MI.
Art. 66. Incapacita o olicial. :lu :tspiruntc·n-oliciul, pura o
ingrcssn nn' C)ut~dr'th de A~o:l.!sso por merccimenh.l ou antigUidade::
1 - l.'tllld~.:ttat.·:·ttl Jhlr crim~.: UnltlSll, p:1sSt1du cm julgudo:
11- puni~.-·;·~~~ p11r uma d:ts seguintes transgressões: crnbriugucz:
l'alta d~o• pmhid:tdc: ~illlulaç:"to di! Un~.:nt;:.l p:tru CSlJUivur-sc uo cumJWinH.:llhl d11 ~~..·,·viço, ljLll.! ll1c tenha siJo designado: pr:'tticu dt: uto
qui.', LI..: qu;d~jUL:r llltldll, illlpilr!l! dl.!scr~dito raru a Corrnr<~çfw: prít~
tka de :Jhl irrfarn<~nlc 1HI ,,fcnsivn :111 d.:~..·orn ou ít digniUudc prolhsion:tl c milllotr.
Parúgr:d'o lmkn. Se o uli~.:ial nu uspirantc-u-oliciu\, num
pcriudll1ko 1.'Ílh..'1l t~) :IIHl,, n:'ttl llllll\W ~ofridu IHIVU puniçtlnt:m con:o.t.:qlklll.:i;l d;1' tl':ln~grt.:s~tks, :t que ~c rct'crc tl item li de~tc urti~:w.
r\'irllquírir;·,~~ dii"I.!Ílu >~n in~rcs~tllhl C)uadro dt.: •\cl.'sso.
1\rt. 5LJ.
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de Acesso, scrno sclccionados. potr<t efeito dt: promoção, pela

respectiva comissilo. tendo cm vista:
I -o car:'l!l.!r:
JI -a c:lpm:itl~H.lc d~: a~,::"to:
111-:tinteligt!n~.:üt:

1.!111

IV- a ~.:uhur:t pmlissiumtl c gcr:tl:
V- :t ~:ondula civil c milit:~r:
VI- a ~.:ap:tcidmlc Llc conumdo c Uc adrninistraçtw:
Vil- :t 1-:0ipHcid:tdt:dc instrutor c dt: t~cnico:
VIII- n"i :~tos mcritórius pnllicados no cxt:rcído dtt proliss~o e
tempo de guerra:
IX-" capacidmlc fisioa.
1\rt. 6H, As rrollltlt;Ôcs di.!Vr.!lll Sl.!r feitas graduul lo! sut.:cssivu-

lllt:llte~

I -:to rn~w dc tcncnte-~.:oront:l, somr.:ntc pelo princípio de
mer~.:dml.!lllll:

11-:ul r~~~hllil.! nutjtlr um tcrt;tl (1/J) por antiguiUadc c dois
tcn:os (~/J) ror mcrccimcnto:
III- ;.urs rostos de C:tpitfto c 1•!-tcnt:ntc. mct:tdc por unti·
gLJiUadc I! :t outra mct:u.Jt: pm mcrccimt:nto:
I V- :UI pnstn Uc 2~'.. ten~.:ntt:, m1 ordem de cl:Jssilicaç:.io no
curso, obc:dt:cidu :1 procedência de turmu dos uspir:tntcs-a .. oticial.
~ IY Serão preenchidas soi11cnte por untiqaidudc as vagas que se
abrirem nos quadros onde existirem menos de três aliciais do mesmo
posto.

*

2Y A promoção por antiguidade cabe uo aliciai muis untigo,
constante do respectivo Quadro de Acesso, salvo o disposto no § 5•
dt:stc artigo,
J•.• À prtl!lHu;;"in por mert:cirncnto p:tr:t a vag:.1 existente cm
c~tda rtlstn. coJu.:nrrerão tr~s (J) oficiais do rt:spcctivo Quadro de
Acesso: p:mt cad:1 votgu, t:X<.:cdcntc de uma. sr.:r:'t aer~.:scido o nome de
rnai~ um concorrt:nte: cm todos os castl~. :.1 cseollw cahcr:'t tt Com is~tto de PrtlllHu.;ôcs.
~4'·' Não se :tdmitem reclamuçõcs sobre rrornoc;tit:s por mereci~

*

1111.!1110,

~ 59 O oficial ou aspirante-a-oficial, não ser" promovido
ljli:IIH.hl:
a) IÍI.:1.!11Cimhl rma tratm de lntt:rcSSI.!S pmticularcs:
b) estiver cumprindo sentença:
c) ausente. C\lllSÍlh:r:u.to·conul U~.:sertor. cxtruviado ou desapu·
rccidn:
d) incapndwdo tcmporari:nncntc p:mt o st:rviço da Corpor:tt.'flll, Ctlllll1r111c inspct.;Citl di.! salhle:
e) a<.:h:tr-sl.! .mh-.iudice.
~ 6• O oficial ou uspirantc-u-oficial, que dci~ur de ser premo·
vido ror ~c uchar ,\"llh-.iutfi,., •• somente o ser:'!. nos termos deste Rcg.ul:tmento. Ut:rois de ahsnlvido t:lll ltltima c d~.:linitiva inst:inciu, em
rcss:trcimc.:nto de rrctcriçftn.
7v 1\s promot.;lh:s scr:"to cfl.!tuadus nos llli.!SCS de abril, agosto c
dctemhrtl, c:tstl hajam vagas a rrcenchcr.
Art. 69. Os uspimntes-a·oliciul rromovidos ao posto dt: 21'·
h.:llCil\1.!, dcntro Uc oitn (H) dias. contados da ruhlic:u.;rto da pro·
nwç:"u1, em Boletim do Comando-Geral. prestarão urn compromisso.
pcrante tl ('nmandantc. constante de termo l:tvmdo c :tssinado crn
1ivn1 prllfli'Ítl, c.\istl.!lltl.! 1111 Estado-rv1uior.
Paritgrafo (mico. Os alunos declarados aspiruntcs-u .. oficial
rrc~t:tr:"Hl ~~ t.:tHllpr1li111SSil rrcvi~ltl no Regulamento d~l bcola de Forlll:IÇ:hl di.! OJ'id:ti~.
Art. 70. Os :llns de bravura. assim considerados cm tt:mpo de
gucrr:t. cunwçfw intcma ou IHl cxerdcin da prolio;s~n policia\ ..
militar. pela autorid:tde t.:nmpl.!tentc, pnllt:m o;er premiado~; com pro·
rnot.'flil 1.!.\lr:ttlrdin:'triu. lJUe S!.!r:'t feilil imlcpcndentcmcntc de Quudro
d!.! t\~1.!:-.sn. de int~.:rsticin c dn~ prindpio~ de ml.!ri.!I:Íilll.!lill) 1.! dc antigui·
d:~dc. ml.!di:tntc proptlsta da mcsn1a Hlllllrid:tdc.
ArL 71. A pronHH;fto prevista na Lei n\' 1.~5~. di.!~ Uc Uclcmhru de 19SO. ~l.!rú concl.!dida aos primcirn c st:pllnlhHcncntt:s que

*
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dr.:t ( 10) anos de: se.:rvico como subultcrno:', contudo este

tempo da data da declaração de aspirante-u-onciul, ou du posse, se
rnssuirr.:m o t'ur:o~tl de FornHH.;ilo de onciul. ou tenham sido uprovadti:O.Ctll ~tlll~urstlpara iltgrl.!ssar nos respectivos quadros.
Pariogrufo único, Para a promoção dos primeiros-tenentes já
henclic•iadtl> pela Lei 11'' I.252, de 2 de dezemhro de 1950, ao posto de
capitão, seria indispensável o interstício previsto no item III do art.
63.
St•('cio I'
Da Promoçio das Praças
A prnnwç~ll Uas pracus du Políciu Militar do Distrito
SLH.:cssiva, devendo atender unicamente ao príndrio d~.: mcn:cimc:nto.
Purúgrufo único. Somente poderão ser promovidas as praças
que possuírem bom comportamento.
Art. 73. Serão preenchidas pelo Comandante-Geral as vagas
de:
1- Sargentos ajudantes e intendentes, primeiros e segundos sargentos, inclusive os enfermeiros, obedecida a classificação por contagem de pontos constantes da ncha de merecimento, pelos primeiros,
segundos e terceiros sargentos respectivamente:
li - 3• sargento e cabo de esquadra, inclusive enfermeiro, pelas
praças possuidoras do respectivo curso, obedecida a classificação
intelectual e precedência de turma:
III- Sargento-ajudante, primeiros e segundos sargentos músicos, mediante classificação em concurso. pelos primeiros, segundos e
terceiros sargentos músicos, respectivamente:
IV- Corneteiro-mar, clurim·mor, pelos cubos corneteiro e tumbar, de conformidade com u classificação em concurso:
V - Terceiros sargentos músicos, mediante classificação em
concurso entre todas us praças da corporação:
VI - Primeiro sargento picador, mediante classificação em
concurso entre os sargentos do Regimento de Cavalaria:
Vil- Cabos ferradores c veterinários pelas praças possuidoras
dos cursos respectivos, obedecidas a classificação intelectual e a
precedência de turma:
VIII -Cabos correeiros do Regimento de Cavalaria, mediante
classificação em concurso entre as praças da Corporação:
IX -Cubos corneteiros, clarins e tambores, de acordo com a
classificação, obtida cm concurso, pelos componentes das bandas
marciais:
X - Corneteiros, clarins e tambores, mediante concurso entre
os soldados do Corporação.
§ I• f: condição essencial para promoção a sargento-ajudante,
ou intendente, que os primeiros sargentos tenham tido exercício,
durante 6 meses, pi:lo menos, com esta graduação, em subunidade
de qualquer dos corpos da Polícia Militar.
§ 2• Serão preenchidas pelo Comandante do Batalhilo de
Serviços, todas as vagas de graduados, artífices, com funçilo naquele
corpo, mediante concurso entre os componentes de cada especialidade, possuidores de graduações inferiores.
§ 3• Os cursos, as condições e provas dos concursos previstos
neste urtigo constam do Regulamento de Ensino da Corporaçilo.
* 4• A validade dos concursos é de um (I) ano, contudo da
data da publicação, no Boletim do Comando Geral, da respectiva
clussincuçilo nnal.
Art. 74. Aplicam-se às praças as disposições contidas no* 5• do
urtigo 6H.
Art. 75. Terão u gruduaçilo de 2• s:trgento, os corneteirosmores, clurim-mor e sargento-ferrador.
Art. 76. Pura o necessário conhecimento do exercício da função inerente ao posto a que ascenderão, o Comandante-Geral podertl dcclurnr:
I -Terceiros snrgcntos estagiários, em número de cinco por
Companhia ou Esquadrão, os cabos de esquadra aprovados nos cursos de candidatos a sargento, obedecida a classincução obtida:
Ari.

7~.

f.'cd~:r:ll ~gradual r.:
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I! -Cabos cstagilorios, em número de seis (6) por Companhia
ou Esquadrão, os soldados aprovados no Curso de candidatos a Ca·
bos, de acordo com a classificação, obtida:
III - Terceiros sargentos enfermeiros estagiários, os cabos
enfermeiros, que tenham mais de 6 meses no exerclcio da profissão.

Seção VI
Das dispensas do serviço
Art. 77. Dispensa do serviço significa autorização concedida
ao mililllr da Corporuçilo para afastamento temporário.
Parâgrafo único. As dispensas do serviço são:
ai por casamento até oito (8) dias:
hi por luto, ati: oito (8) dias:
c) comuns, ati: quinze dias.
Art. 78. As dispensas serão concedidas pelos respectivos
Comandantes, Chefes ou Di retores:
I - Aos oficiais e aspiruntes-a-onciai, mediante solicitação por
escrito:
li - As praças, mediante parte dos oficiais, a que estiverem
imediatamente subordinados.
§ I' A dispensa por motivo de seu casamento será concedida
ao militar quando obtida, previamente, a permissilo do Comandante
paru esse ato.
§ 2• A dispensa por motivo de luto será concedida por ocasião
do falecimento de pais, esposa, n!hos e irmãos do militar, mediante
exibição do respectivo atestado de óbit6.
§ 3• A dispensa comum será concedida:
a1 a pedido, mediante motivo justificado: neste caso, o p,eríodo
correspondente udispensa será descontado das férias anuais a que ti·
ver direito o militar:
hi por prescrição médica, mediante o respectivo laudo.
Art. 79. As dispensas poderão ser gozadas fora do Distrito Fedcrul. com permissilo dos Comandantes do Corpo, Diretores do Serviço e Chefes de Repartição.
Seçào VI/

Das Licen~as
Art. 80. O militar da Polícia Militar do Distrito Federal tem
direito à licença, pelos seguintes motivos:
I- Tratamento da própria saúde:
li- Doença em pessoa de sua família:
III- Tratamento de interesses particulares:
IV- Aperfeiçoamento técnico ou realizaçilo de estudos no país
ou no estrangeiro, concernentes à sua proóssilo:
V- Exercer função estranha ao serviço da Corporaçilo.
Art. 81. A concessão da licença compete:
I - Ao Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores,
quando superior a um (I) ano:
l i - Ao Comandante Geral, ati: um (I) ano.
Parúgrafo único. A licença poderá ser cassada, nos termos deste
Regulamento, pela autoridade que a houver concedido.
Art. 82. As licenças não poderão exceder os prazos seguintes:
1-Atéum(l)ano:
ai para trmamento da própria saúde;
h) por motivo de doença cm pessoa da famllia:
c) pura tratamento de interesses purticulurcs.
li -O prazo necessário, nos demais cases, atendendo à nature·
zu da conccssi\o,
Purúgrafo único. As licenças concedidas i1s praças poderão ser
prorrogadoos, até o dobro do prato, no caso da alínea 11 do item I dcs·
te artigo.
Art. 83. Terminuda a licença, o militar reassumir{!, imediu·
ta mente, o exercício, salvo quando se tratar de conclusi\o de \lcençu
rmra tratumcnto da própria saúde. cm que scrú previumcnte
suhrnctido i1 inspeçào médica.
Art. H4. O militar poderio desistir da licença, no todo ou cm
parte, observado o disposto no urtigo unterior.
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Art. 85. Concedida a licença, exceto para tratamento da própria saúde, o militar dcvcrú entrar no gozo da mcsmn dentro de dez
(!O) dias, sob pena de caducidade.
Art. 86. A licença poderú ser gozada, onde o militar o desejar:
o gozo dela fora do Distrito Federal depcndcrú de permissilo dos
Comandantes de Corpo, Dirctores de Serviço c Chefes de Reparti·
çilo.
Art. 87. A licença inicial c sua prorrogaçiio scriio concedidas:
I- ex-officio, quando para tratamento da própria saúde:
11- a pedido, nos demais casos.
Art. 88. No caso de tratamento da própria saúde é indispensúvcl a inspcçiio médicu, que se dever{\ fazer por uma junta médica da
Corporaçito, quando o militar estiver no Distrito Federal: por uma
junta médica militar, quando nos Estados c Territórios, c, excepcionalmente, por dois (2) médicos civis, onde niio haja qualquer unidade, repartição ou cstubclccimcnto militar.
Art. 89. O inicio da licença coincidirú com a data cm que o
militar for considerado doente, em inspeçilo médica, ainda que
afast<ldo anteriormente do exercício, por motivo de parte.
Art. 90. A duraçilo da licença serú nxada em ata de inspeção
de saúde.
Art. 91. Sob pena de cassaçito da licença e de punição disciplinar, o militar licenciado para tratamento d<.1• própria saúde ou por
movimento de doença cm pessoa de sua família niio poder{! exercer.
remunerada ou gratuitamente, qualquer atividadc que tenha c:1rútcr
pronssional.
Art. 92. No caso de cassaçiio da licença, o militar que se
encontrar no Distrito Federal deverá apresentar-se dentro de quarenta e oito (48) horas, se estiver fora, no prazo que lho foi marcado
no ato da cassação.
§ J9 Os prazos são contados da d~ncia ao interessado.
§ 2o O militar licenciado, para tratamento da própria saúde, que
tiver u licença cnssada, dcverá, após a sua aprcscntaçfto. submeter-se
a nova inspeçào de saúde: se continuar doente, baixarú uo hospital
da Corporaçüo.

Art. 93. As licenças poderão ser negadas ou suspensas, por
motivo de segurança nacional ou do manutenção da ordem pública.
Art. 94. O pedido de prorrogaçito deve ser apresentado antes de
nndo O prazo da licença anteriormente concedida.
Parúgrafo único. As licenças concedidas dentro de sessenta (60)
dias, contados da data da terminaçito da anterior, desde que pelo
mesmo motivo, serão considcradus como prorrogação.
Art. 95. Para obter licença, por motivo de doença em pessoa da
sua família, o requerente deverú provur:
I -grau de parentesco:
11 -que a pessoa, cm c:ausa, vive cm sua companhia ou tas suas
expensas.
III- a doença dessa pessoa, mediante inspcçào rculizada por
junta médica da Corporaçilo.
Parúgrafo único. SUo parentes, para cfdto da licença:
n) a esposa, salvo quando houver scparaçüo de corpos, cm virtude de decisão judicial:
b) os nlhos:
c) os pais:
d) os irmiios.
Art. 96, As licenças a que se referem os itens III a V do art. 80
somente poderão ser concedidas, nào havendo prejuízo pura o
scrviço, uos oliciuis que contarem, pelo menos, cinco (5) anos de
oliciuluto, computada o tempo de aspirante a alici:ll.
Art. 97. O aliciai só podcrC1 ohtcr nova lkcnça, nos casos dos
itens III u V do urt. 80, depois de decorridos cinco (5) anos du ter·
minaçào da anterior.
Art. 9H, Além dos casos pn.:vistos neste Regularm:nto, o militar
tcr(l direito à licença especial de seis (6) meses, por decênio completo
de serviço, na fonnn da lei.
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Seçiio VIII
Das Férias

Art. 99, Férius silo dispensas totais do serviço, concedidas
anu:.1l c obrigatori<~mentc no militar.
Art. 100. As férias devem corresponder ao ano civil em que foi
prestado o serviço c t;.ll circunst:incia constarú do ato da concessão.
§i' A praça somente terú direito a férias após o primeiro ano de
ingresso, depois de nndo o período de instrução e mediante escala
nrganizad01 paru esse lim.
S 2• 0 oncial e O aspirante U oncial gozariio RS férias, mediante
escala, em qualquer época do uno.
~ 3~' As punições decorrentes de trunsgressões di.,ciplinares não
importurào cancelamento ou redução das férias a que tiver direito o
militur.
4'·' Somente por motivo de segurança nacional, ou da mnnutcn·
çito da ordem, ou do serviço, poderiio ser negadas, ou suspensas as fé.
rias do militar: nestes casos. é licita a sua acumulação em época pos·
terior, até dois (2) períodos.
5' As férias escolnrcs serão fixadas pelo Regulamento de
Ensino.
Art. 101. Os pcriodos deférias terão as seguintes durações:
1- trinta (30) dias, para O oncial e aspirante a oncial;
11- vinte e cinco (25) dias, pura o sargento:
III -vinte (20) dias, para o cabo o soldado.
Art. 102. As férias serão concedidas pelos Comandantes, Che·
fcs c Dirctorcs :.~os oficiais, aspirantes a oficial e praças, mediante es·
cala organizadn com a devida antecedência.
Art. 103. As férias poderão ser gozadas onde o militar o
desejar: o gozo delas fora do Distrito Federal dependerâ de
permissilo dos Comandantes de Corpo, Diretores de Serviço e Cheft:s de Rerwrtiçào.
Sectio IX
Ou Demissão Voluntária c Baixa do Serviço

*

s

Art. 104. Ao oncial é facultado pedir demissão do serviço ativo,
quando contar mais de cinco (5) anos de oncialato.
I,, A demissilo só serú concedida com menos de cinco (5) anos
de oncialuto. quando o oncial indenizar as despesas correspondentes
ii sua preparuçilo e formaçiio, calculadas pela Contadoria.
2' A demissilo voluntária não poderá ser concedida quando o
ólidal estiver respondendo a processo no foro militar, ou preso cm
cumprimento de punição disciplinar.
·
§ )o A praça que estiver cumprindo punição disciplinar e requerer haixa, só :t terá após o término da punição.
Art. 105. A praça poderá pedir baixa do serviço, ao término de
qu:dquer período do tempo de serviço constante do art. 17 ou
ainda,em qualquer data, quando estiver servindo independente de
engajamento.
i' Somente quando indenizar a Fazenda Nacional das dívidas
que haj:t contraido, poderá a praça obter baixa.
S2~ A praça que estiver respondendo a processo no foro militar,

s

s

s

ni'1o tcrú bai.xa.
§ J• t\ praça que estiver cumprindo punição disciplinar e

requerer haixa, só a lcrú após o término da punição.
Art. 106. O Com:tnd:tnte Geral poderá excluir a praça que nilo
demonstrar aptidão p:tr:t a pronssão policial-militar ou que,
mediante a justilicaçào procedente, ,a requerer antes de terminar o
pcriodo do tempo de serviço que se comprometeu a prestar,
Art. 107. '' praça r:xcluídu por conclusão do tempo de serviço
ser:"! considcrad:1 reservista, se jú não o for, e receberá um certificado
de :~cordn com a legislação cm vigor.
St•çiioX
Dus Recompensus
ViÇLlS

Art. IOH. As recompensas constituem reconhecimento dos ser·
[lfi!Slados reJo llliJitar,
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Art. 109, Süo recompensas:
1- prêmios de honra ao mérito:
11 - medalhas de serviços prestados na paz ou nu guerra e de
comemomçõcs:
III- medalhas de distinção:
IV -louvores ou elogios:
V -dispensas do serviço, especiais:
VI - quaisquer outras, de natureza especi'al, instituidas'pelo
Governo.
Parágrafo único. Para recompensar os bons serviços prestados
i1 Corporação, será concedida a medalha de mérito de que trata o De·
creto número 5.904, de 24 de fevereiro de 1906, modificado pelo
7.901, de 17 de março de 1910.
Art. 110. Serão louvados ou elogiados em Boletim, pelo Presi·
dente da República, Ministro de Estado da Justiça e Negócios
Interiores, Comandante Geral c demais Comandantes, Chefes e
Diretores, os que se portarem com reconhecido critério, inteligência
c dedicação ao serviço.
Parágrafo único. Os louvores e elogios individuais serão transcritos, na íntegra, nos assentamentos do militar que a eles fizer jus.
Art. III. As dispensas do serviço, especiais, serão concedidas, a
juizo do Comandante e por prazo por ele estipulado, como rccom·
pensas de trabalhos de longa duração e muito penosos, executados
pelo militar fora das horas de expediente normal, ou cm serviços de
socorros.
SeçàoXI
Do Direito de Petição
Art. 112. t. permitido ao militar da Polícia Militar do Distrito
Federal, da utiva ou reformado, requerer ou representar, pedir recon·
sideração e recorrer, desde que o fuça com urbanidade e em termos
adequados, observadas as seguintes normas.
I - toda e qualquer petição deverá ser entregue no protocolo da
Corporação e dirigida à autoridade competente para decidi-la:
11 - o pedido de reconsideração, para ser apreciado, deverá
conter novos argumentos e será sempre dirigido à autoridade que
houver expedido o ato ou proferido a decisão:
III- nenhum pedido de reconsideração poderá ser renovado;
IV- só caberá recurso à autoridade superior, quando indefe·
rido o pedido de reconsideração:
V- nenhum pedido de reconsideração, ou recurso, poderá ser
encaminhado mais de uma vez à mesma autoridade:
VI - das decisões, ou atas, do Presidente da República caberá
um único pedido de reconsideração, salvo do despacho denegatório
de provimento de recurso, o qual determinará, na esfera adminis·
trativa, o encerramento definitivo do assunto.
Art. 113. Só poderá ser recebida em protocolo, a petição
quando:
I - dirigida ao Presidente da República, tiver sido encami·
nhada por ordem da mesma autoridade: ou do órgão competente
pnn1 instruir c opinar sobre o assunto:
li -declarar o seu objeto, de moda claro, expresso e conciso:
li -mencionar se se trata de pedido inicial, de recansideraçilo
ou de recurso:
IV- indicar o endereço completo do requerente, se não perten·
ccr uo serviço ativo:
V - assinada por procurador, estiver acompanhada do res·
pectivo instrumento de mandato, e, quando a rogo, com as firmas
das tt:stemunhus devidamente rcconhccidus:
VI -estiver conforme as normas disciplinares de respeito aos
seus superiort:s hierárquicos.
Art. 114. E; proibido ao militar pleitear, cama procurador ou
intermediilrio, junto às repartições públicas, salvo quando se tratar
de pcrcepçiio de vencimentos, proventos c vantagens de parentes até
segundo p.rau.

Art. 115. A correspondência dirigida ao Presidente da Repú·
h\ica ou ao Ministro de Estudo da Justiça c Negócios Interiores,

relativa a assunto de pessoal militar, quando encaminhada à Cor·
poruçi1o, salvo ordem em contrúrio, será estudada e solucionada pelo
seus órgüos próprios, cientes os interessados.

SeçaoX/1
Da Herança Militar
Art. 116. A herança militar é constituida pela pensão de monte·
pio e meio soldo, ou pelas pensões especiais.
Art. 117. O oficial da ativa, ou reformado, contribuinte do
montepio militar, deixará, por morte, a seus herdeiros, uma pensão
de montepio e meio soldo.
Art. 118. A praça da ativa, ou reformada, contribuinte do
montepio militar, deixará, por morte, a seus herdeiros, uma pensão
de montepio.
Art. 119. O militar falecido, em virtude de acidente em serviço,
ou moléstia nele adquirida, na defesa da ordem pública, ou em
campanha, deixará a seus herdeiros uma pensão especial, na confor·
midade do disposto na legislação referente a Pensões Militares.
Art. 120. O oficial da ativa, contribuinte do montepio militar,
que perder posto e patente, será considerado como falecido, e seus
herdeiros terão direito à pensão de montepio, correspondente à cota
mensal descontada de seus vencimentos.
Parágrafo único. A praça, contribuinte do montepio militar, ex·
pulsa e não relacionada como reservista, por efeito de sentença, ou
em virtude de ato de autoridade competente, serã tida coma falecida,
para efeito de montepio, e seus herdeiros terão direito à pensão
correspondente à cota mensal descontada de seus vencimentos.
Art. 121. Os herdeiros de pensão especial perdem direito às pensões de montepio e meio soldo, quando ambas as pensões forem da
mesma origem.
Art. 122. A herança militar é isenta de qualquer taxa ou
imposto: não é penhorável, nem responde por divida do seu insti·
tuidar: a sua percepção não constitui acumulação, ressalvada a restrição de que trata o artigo anterior.
Art. 123. A contribuição, o valor mensal, o direito e a
habilitação às pensões serão reguladas na legislação referente a
Pensões Militares.

Seçào XI//
Do Foro Especial
Art. 124. Aplicam-se, em toda plenitude, aos militares.da PaU·
cia Militar do Distrito Federal, o Código Penal Militar e o Código
da Justiça Militar que vigorarem para as Forças Armadas.
Art. 125. Os processos serão formados e julgados pela
Auditoria da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal.
Art. 126. Dos julgamentos proferidos pela Auditoria da Polfcin
Militar e Corpo de Bombeiros dn Distrito Federal, só caberá recurso
pura o Superior Tribunal Militar.
Art. 127. O militar que, no exercicia de sua funçilo ou cm razão
dela, for processado, terá direita à assistência judiciârin.
Parágrafo único. Ao Comandante Geral cube baixar portaria
determinando a prestação da assistência e encnminhâ-la, alternada·
mente, a um dos advogados de ofício da Policia Militar e Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal.
Art. 128. i\s justificações pura as habilitações a pensões mili·
tares, relativas ao pessoal da Corporuçilo, serilo processadas nu Au·
ditaria da Polfcia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Art. 129. O militar da Corporação que, no exercicio de sua
funçiio, for obrigado n usar de suu arma, em cumprimento da lei, nu
manutenção da ordem, ou cm defesa de suu pessoa ou de outros, res·
pond~rÍI soltou processo c concorrerúno serviço, nu formu du lei.
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Capitulo V
Do Tempo de Serviço

Art. 130. O militar começa a contar tempo de serviço na
Corporação a partir da data do ingresso ou da posse.
Parágrafo único. Na apuração do tempo de serviço são usadas
as seguintes expressões:
n- tempo de efetivo serviço;
b- anos de serviço.
Art. 131. Constituirá "tempo de cfctivo serviço", a soma dos
seguintes tempos;
I -espaço de tempo, contado dia a dia, entre a data inicial de
ingresso ou posse e a data da exclusão ou da reforma, deduzidos os
períodos não computáveis e desprezados os acrt:~cimos de arredon·
damento;
li - espaços de tempo, nas mesmas condições, prestados nas
Forças Armadas; Corpo de Bombeiros do Distrito Federal; exercício
de cargo público temporário, elctivo ou não, e de efetivo serviço pú·
blico federal, estadual ou municipal;
III -tempo dobrado de serviço em campanha;
IV- tempo de curso académico de nível superior, contado a
razão de um (I) ano para cada período de cinco (5) anos de serviço
na Corporação.
Art. 132- Constituirá "anos de serviço", para efeito de inativi·
dnde, a soma dos tempos constantes do artigo anterior, mais os acrés-

cimos legais como a licença especial não gozada, contado pelo
dobro, e arredondamento de fração superior a seis (6) meses.
Art. 133. O tempo que o militar da Corporacão estiver afas·
tudo de suas funções, conseqUência de ferimentos recebidos em cam·
punha, manutenção da ordem pública, doença adquirida em ato ou
decorrente do serviço, será computudo como se estivesse em exercício cfetivo.
Art. 134. Entende-se por tempo de mviço em campanha, o pe·
ríodo de operações de guerra ou delas dependentes ou decorrentes;
ou, ainda, em expedições fora do Distrito Federal para reprimir gra·
ve perturbação da ordem pública.
§i' A contage.m do tempo de serviço pelo dobro é determina·
da em lei especial.
§ 2• Durante os períodos dennidos neste artigo, será abonada
ao militar, uma quantia correspondente ao terço do soldo da tabela
em vigor, denominado "terço de campanha".
Art. 135. Será contado para todos os efeitos o tempo:
I- de prisão por motivo de processo militar ou civil, no caso de
sentença absolutória dennitiva;
·li -de detenção ou prisão disciplinar;
III- de tratamento em hospital;
IV- de licença para tratamento da própria saúde:
V- de agregação por moléstia;
Vi- de dispensas;
Vil- dcférias.
Art. 136- Não será contudo para efeito algum o tempo:
I -da licença para tratnr de interesses particulares, ou por meti·
vo de doença em pessoa da família:
li- de suspensão, por sentença, do exercício da função;
III- de ausência ilegal;
IV- de dcserr;Uo.
Capitulo VI
Dns Trnnsfcrênclus, Chtssiflcu~;li'-•s,
Pcrmutus c Substituições

Art. 137. As trunsferêncius c clussificuçõcs de cargos c funções
dos militures seriio fcitus:
I -pelo Ministro de Estndo du Justiça c Negócios Interiores,
quando de oficiais superiores:
II- pelo Comundunte Geral, quando dos demais aliciais c aspiruntc:s a oliclnl:
III- pelo Chefe do Estado-Maior, quando se referir a praças;
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IV- pelos Comandantes de Corpo, Chefes c Di retores de Serviço, quando se tratar de trunsfcrências no :.imbito interno das Uni·
dadcs c Serviços.
~ I\' As transferências c clussificaçõcs dos oficiais superiores
tambêm se poderão fuz~:r, em caráter provisório, pelo Comandante·
Gcrul por absoluta conveniência do serviço,
2~' As transfcrêncius serão feitas por conveniência do serviço
ou da disciplina, a juizo do Comandante, quando assim se tornar
ncccssúrio.
Ar!. 138. As permutas entre os militares somente serão concedidas quando não houver prejuízo para o serviço ou para a disciplina.
Ari. 139. As substituições tempol'ilrias são:
I- Interinas, quando, ainda mantendo o cargo, o militar afastar-se de suas funções, por período previsto, superior a trinta (30)

*

di:~s:

li- eventuais, nos casos de férias até trinta (30) dias e quando,
por período igual ou inferior a trinta (30) dias, o militar se afastar do
cargo por motivo de serviço, de sa1ldc, de outras licenças e de dispensa do serviço.
§ I• As substituições interinas obedecem ao principio
hicrúrquico, ncando subentendido que, em igualdade de posto, o
mais antigo ~ o mais gruduudo, respeitado os quadros e as especialidades.
~ 2Y Nas substituições eventuais responde pelo cargo o substituto h:gal ou, à falta deste, outro militar que for designado pela autoridade competente.
Ar!. 140. As substituições temporárias entre onciais serão efe·
tuadas do seguinte modo:
I - À falta, ou impedimento, do Comandante Geral,
responderú pelo expediente da Corporação o chefe do Estado-Maior
ou o do Gabinete, conforme a precedência hierárquica; nos demais
casos, a substituição cuberá ao oficial mais graduado, ou mais antigo. em serviço na Policia Militar, de conformidade com as regras
hicrúrquicas.
11 - O Comandante de Corpo, Chefe ou Diretor de Serviço,
pelos subcomandante, subchefe ou subdiretor.
111 - o subcomandante, subchefe ou subdiretor, pelo oncial
mais graduado.
IV- O ajudante, o comandante de companhia, esquadrão ou
secção, por outro capitão, sem função, ou pelo mais graduado dos
subiilternos prontos.
•
§ 1o Somente concorrem ao preenchimento de cargos de
Comando, Chefe, ou Diretor de Serviço, os onciais pertencentes ao
respectivo efetivo.
§ 2\' As substituições de oficiais em cargos não citados neste
artigo. são feitas a juízo do Comandante Geral, por proposta do
Comandante de Corpo, Chefe, ou Diretor de Serviço,
Art. 141. As substituições entre as praças serão efetuadas pela
formu s~:guinte:
1 - os sargentos ajudantes, ou intendentes, pelo !•-sargento
moais untigo:
11 -o sargento ujudantc contn1mestrc de banda de música, pelo
1'~-surgcnto músico mais antigo;
III -os demais sargentos serão substituídos por outros de gra·
duação imcdilltamente abaixo, ou, quando isso nüo for possível, pelo
uuxili:.ar design:.ado.
Ar!. 142. Não havcrú substituição de onciul por praça, salvo
quanto ao aspirante u oficial que concorre t1s substituições como se
fosse segundo-tenente.
C11pitulo VI/

Ou lnutlvldudc
Scção I
Du Agreguçüo
t\rt. \43. A agreg:u;üo é a situaçiio de inutividadc transitória
do olkinl que, embora pertencente aos quadros du alivu du Corporu-

J
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çüo, não é computado nas respectivas escalas numéricas do Almanaque, por diversos motivos.
Parúgrufo imico. Serú também agregado, a despeito de continuar no serviço ~uivo, o aliciai promovido sem sutisfuçüo dos requisitos legais, ou por excesso.
Art. 144. São motivos de agregação:
I - incapacidade física temporúriu, para o serviço da Corporação, verificada em inspeçào de saüde, após um (I) ano de liccn·
ciamento, ou de internação em hospital militar, por igual prazo:
li-licença para tratar de interesses particulares:
III- o decurso de um (I) ano de licença por motivo dedoença
cm pessoa da família:
IV - condenação à pena restritiva da liberdade por prazo
maior de seis (6) meses e menor de vinte e quatro (24) meses, em sen·
tençu passada em julgado, enquanto durar sua execução:
V- deserção;
VI- extravio:
VIl- posse em cargo civil de nomeação temporária:
VIII- passar à disposição de outro órgão da administração fe.
dera!, territorial, estadual ou municipal, pura o exercício de função
estranha aos serviços da Corporação:
IX- exercício de mandato pitblico eletivo.
Parágrafo único. O oficial não conta, pum qualquer efeito, o
tempo em que estiver agregado, pelos motivos constantes dos itens 11
a VI deste artigo.
Art. 145. O oficial desaparecido por mais de trinta (30) dias,
quando no desempenho de qualquer serviço, cm campanha, em
viagem (terrestre, marítima ou aérea) ou em caso de calamidade pú·
blica, é considerado extraviado.
Art. !46. O período de agregação por moléstia é contudo do
dia imediato ao da conclusão de um (I) uno de licença para truta·
menta da própria saúde, ou de internamento em hospital militar.
Seção 11
Oa Reforma
Art. 147. O militar da Polícia Militar do Distrito Federal terá
direito à reforma:
1-a pedido:
11- "ex officio".
Art. !48. A reforma a pedido só serú concodida ao militar que
contar mais de vinte e cinco (25) anos de efetivo serviço: essa con·
cessão não lhe poderá ser negada, salvo se estiver respondendo a processo, ou preso disciplinarmente.
Art. !49. Será reformado "ex officio" o militar:
1- julgado inválido e incapaz definitivamente para o serviço da
Corporação:
11 -condenado à pena de reforma por sentença passada cm
julgado:
III- após dois (2) anos de ugrcgaçüo por incapacidade fisica,
em virtude de enfermidade continuada, se for oficial:
IV - após dois (2) anos continuas de licença pura tratamento
du própria saúde, se for praça:
V- nomeado pura cargo civil de provimento efetivo.
Art. !50. A incapacidade no caso do item I do artigo anterior
poderú s~:r conseqUente a:
I- rerimcnto ou acidente nu manutenção da ordem, cm campunha, cm ato de serviço ou enfermidade contraída em conseqUência
dessas situações:
11 -acidentes ou molêstius sem rclaçào de causa c efeito com o
serviço:
III- tuberculose atiV<I, ulir.:nação mental, ncoplasia nwlignu,
ccgul!iru, lepra, paralisia ou cardiopatia grave, embora sem rcluçUo
de causa c efeito com o serviço.
9 I\I Considcra-sc nlit!naçilo mcnt:~l todo o distúrbio mental ou
ncuromcntal grave c persistente, que, apesar de csgotm.los os meios
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habituais de tratamento, tenha produzido lesão completa ou considerilvel du personalidade, afetundo a autodeterminação,
§ 2• Considera-se paralisia toda neuropatia grave c definitiva
que afeta a motilidade, sensibilidade, troficidade, e mais funções nervosas, que, apesar de esgotados os meios habituais de tratamento,
tenha produzido distúrbios graves, extensos e definitivos.
§ 3• Silo também equiparadas às paralisias as afecções ósteomúsculo-urticulurcs graves c crônicas (reumatismos graves, crônicos
ou progressivos e doenças similares) que, apesar de esgotados os
meios habituais de tratamento, tenham produzido distúrbios ex·
tensos e definitivos, quer ósteo·músculo-articulares residuais, quer
secundários das funções nervosas, motilidade, trolicidude ou mais
funções.
§ 4• São equiparados à cegueira, não só os casos de afecções
crônicas, progressivas e incuráveis que causem a cegueira, como,
também, os de visão rudimentar que apenas permitam a percepção
de vultos, não suscetíveis de correção por lentes, nem removíveis por
tratamento médico-cirúrgico.
§ 5• Os casos de cardiopatia grave são os indicados nu le·
gislação em vigor.
Art. !51. Terá direito à reforma, com o posto ou graduação
imediata e o vencimento que lhe competir no novo posto, ou gra·
duação, o militar amparado, por leis especiais.
Art. 152. O militar que passou, ou venha a passar à inativi·
dadc, com direito de acesso ao posto ou gradução superior, em
virtude de leis especiais, poderá ser promovido até o posto de
coronel que, cm nenhuma hipótese, será ultrapassado.
Art. !53. O militar que tendo pedido reforma com direito a
ela, ou tenha sido incapacitado por um dos motivos especificados no
artigo !50 e falecer antes de obtê-la, será considerado reformado,
para todos os efeitos desde a data do óbito.
Art. !54. Os sargentos ajudantes e os primeiros-sargentos que
contem mais de vinte e cinco (25) unos de serviço e possuam o curso
da Escola de Formação de Sargentos da Corporação, ou curso de es·
pecialidadc equivalente ao de comandante de pelotão, serão refor·
mudos no posto de segundo tenente.
Parágrafo único. A equivalência dos cursos de especialidade
ao de comandante de pelotão, poderá ser reconhecida em portaria do
Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, mediante pro·
posta do Comandante da Corporação.
Art. !55. O pedido de reforma não exonera o militar dos seus
deveres, enquanto não forem publicados o ato que a conceder e o de
desligamento do serviço ativo.
Art. !56. A passagem pura a inatividade, voluntária ou ex
offlcio, não isenta o militar do pagamento da indcnizução dos pre·
juízos causados à Fazenda Nacional, ou a terceiros, nem das pensões
decorrentes de sentença judicial.
Art. 157. O militar, quando reformado, perceberâ os pro·
ventos a titulo de abono provisório, de acordo com a legislação cm
vigor, até o registro da concessão, pelo Tribunal de Contas,
Art. 158. A reforma desobriga o militar dennitivumentc do
serviço da Corporação.
Art. !59. O militar reformado poderá ter residi:nciu onde lhe
convier, mas dcverú comunicá-lu à Dirctorin de Contabilidade.
Art. 160. O direito à reforma, a pedido, pode ser suspenso, n
juízo do Governo, na vigência do estado de guerra ou de mobili·
zaçito, ou ainda no cnso de grave perturbação du ordem pública.
Art. 161. Perdcrú o direito à reforma:
I -o militnr que for condenado à pena privativa dn liberdade,
por tempo superior u dois (2) unos:
11- a prnça que desertar, ou for expulsa da corporuçi\o.
Art. 16~. A prnçn, depois de excluída com bnixn do serviço, só
poderá obter reformn se 11 pedir dentro prnzo de um (I) uno, contudo
da duta da cxc\usUo, c desde que liquc provadu u suo invalidez pura o
serviço da CorporuçUo.
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Art. 163. A reforma do militar será concedida mediante:
I -decreto, quando cm grau hierárquico de oficial;
li - portaria ministerial, quando cm grau hierárquico de praça.
Capilulo VIl/
Da Reversão
Art. 164. O militar agregado reverte ao serviço ativo, mediante
decreto, cessado o motivo que determinou a agregação.
§ I o O militar que reverter a atividadc figurará em seu quadro,
sem número, cm colocação homóloga ao que se lhe seguir cm anti·
guidade e será incluldo na escala numérica na primeira vaga que se
verificar em seu quadro e posto.
§ 2• O militar que reverter, enquanto aguardar vaga na escala
numérica de seu quadro c posto, perceberá vencimentos c vantagens
como adido.
Art. 165. O militar reformado cm virtude de sentença,
somente por igual decisão judiciária, poderá reverter à situação an·
tcrior, com ressarcimento dos prejuízos porventura sofridos.
Art. !66, O militar reformado que, cm virtude de lei ou scn·
tença, reverter ao serviço ativo, deverá ser submetido à inspcção de
saúde; se for julgado incapaz para o serviço da Corporação, será no·
vamcnte reformado; caso contrário, proccdcr-sc-á, de acordo com o
disposto no§ I' do artigo 164.
Art. 167. A reversão de praças, cxcluldas no interesse do
serviço ou por motivos disciplinares, dependerá de processo admi-

nistrativo.

Capítulo IX
Do funeral
Art. 168, Ao militar, que falecer, serão prestadas as honras
fúnebres constantes do Regulan1cnto de Continências.
Parágrafo único. As hon:.; fúnebres poderão ser dispensadas:
a) por escrito do militar;
b) pela famflia do morto.

I
j
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Art. 174. Pura arrolar o espólio, será nomeada, pelo Coman·
dantc, Chefe ou Diretor, uma "Comissão de Espólio", composta, cm
principio, de 3 (três) oficiais, sendo presidente o mais antigo c escrivão, o mais moderno.
§ I• Os bens pertencentes à Fazenda Nacional serão arrolados
cm separado.
§ 2• Os objetos pertencentes ao falecido, em virtude de molés·
tia contagiosa serão incinerados, por ordem da Comissão, para
evitar contaminaçilo.
§ 3• O arrolamento do espólio, feito cm 2 (duas) vias, será
entregue, juntamente com os valores e objctos nele mencionados,
dentro de 3 (três) dias, ao Intendente.
§ 4• O Intendente recolh:r(o os valores c objetos c cncami·
nhará, a primeira via do arrolamento ao· Subcomandante, para a sua
publicação em Boletim.
Art. 175. Os bens não reclamados pelos herdeiros, dentro de
30 (trinta) dias, serão vendidos cm leilão. com a assistência do lntcn·
dente; o respectivo produto ficará à disposição dos herdciros.durantc
5 (cinco) anos.

Titulo II/
Dos Órgãos

Capítulo I
Do Comando Geral

Seção I
Do Comandante Geral
Art. 176. Ao Comandante da Corporação compete, na forma
dns leis e regulamentos: executar as decisões do Governo Federal;
assegurar o desenvolvimento uniforme da instrução c a preparação
eficiente da Corporação para o desempenho das missões que lhe
forem atribuídas; manter a disciplina c prover a execução dos ser·
viços; zelar pela boa marcha dos trabalhos administrativos c critc·
riosa gestão dos fundos c materiais do Estado.

Art. 169. Depois de construído o Mausoléu da Corporação, o
militar falecido cm conseqaência de desastre cm serviço, nele será
sepultado, desde que haja aquiescência de sua famllia.
Art. 170, Ã famllia do morto, como auxilio para as despesas
de sepultamento, será paga uma quantia igual ao vencimento mensal
do militar da ativa, do mesmo posto ou graduação, mas nunca infc·
rio r ao q uc perceberem os cabos.
§.I• Mediante comunicação do falecimento, ou apresentação
do atestado de óbito, o pagamento do auxílio far·sc-á imediata·
mente, sem formalidade, antes do sepultamento, a parente idônco.,
ou a pessoa incumbida pela Corporação para providenciar o enterro.
§ 2• Aquele que houver pago as despesas de sepultamento, sem
indcnização prévia, poderá reclamâ-las da Corporação, dentro de 30
(trinta) dias, até o limite provisto neste artigo, comprovando os
gastos.
§ 3• Quando a pessoa que houver pago as despesas de sepulta·
mcnto não as reclamar, ou recebê-las, deixando saldo, nos termos do
parágrafo anterior, será pago à família, conforme o caso, o auxilio
total ou o seu remanescente.
Art. 171. Se as despesas do sepultamento forem pagas pela
Corporação, atendendo a motivos relevantes, o auxilio niio será devido.
Art. I72. Cabe à Corporação tomar as providências para o
sepultamento d,o militar, quando a famllia nilo o fizer cm tempo
oportuno.
Parágrafo único. Caberá. sempre, à Corporação, as providên·
cias para o enterro do militar falecido cm conseqUência de desastre
em serviço,
Capitulo X

Art, 178. O Estado-Maior, como órgão do Comando Geral,
destina-seu preparar os elementos necessários às decisões do Coman·
dante Gerul e de coordenar a sua execução, competindo-lhe:
I -Obter os elementos e elaborar os estudos necessários às decisões do Comandante Gerul, encarrrcgando-sc, ainda, de transmitir
estus decisões aos órguos subordinados;
11 - Submeter ao Comandante Gerul os assuntos que dcpcn.
dem de suu decisão:
III - Manter o Comandante Geral sempre informado sobre

Do Espólio
Art. 173. Pura deito deste Regulamento, são considerados
como espólio os bens particulares deixados nu Corporação pelo mi li·
tur ralccido, dcsupurecido ou considerado desertor.

IV- Manter um estudo continuado da situuçilo, no que se rela·
cionc com a ordem c segurança públicas no Distrito Federal;
V- Elaborar os documentos correspondentes à opcraçuo, orga·
nizaçuo c mohilizaçuo da Pollciu Militar do Distrito Federal e,

Seção lf
Do Gabinete do Comando Geral
Art, 177. Ao Gabinete do Comando Geral, como órgilo de
planejamcnto, estudo, controle c assessor do Comando, compete:
I -Preparar as sínteses necessárias às decisões do Comandante
Gerai, sobre assuntos estudados pelos órgãos competentes;
II- Estudar e informar os assuntos que lhe forem atribuídos
pelo Cum~mdanlc Geral:
1t t - Elaborar os planos, instruções, ou outros documentos,
quando incumbido pelo Comandante Geral;
IV- Manter ligações com os diferentes órgãos da Corporação;
V - Cumprir outras missões determinadas pelo Comandante
Geral.

Seção 1/1
Do Estado-Maior

tudo o que se rcl:.tcionar com u Corporuçiio;
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ainda, as dirctrizcs que se lizcrcm ncccssúrias parn o preparo de
planos de aquisição de material bélico c motorizado c de equipa·
mcnto, fixando-lhes as carm:tcrísticas:

VI -Supervisionar a instrução nos Corpos de Tropa c nu Es·
colu de Recrutas, dentro das Dirctrizes rtxadus pelo Comandante Gc·
ral:
Vil- Apresentar estudos relacionados com a segurança pú·
blicu e manutenção da ordem, quer mediante a chJborução de pareceres. quer propondo representantes junto u outros órgãos cncarr.cgudos do mesmo asst•nto:
VIII- Agir a lim de que a Corporação se mantenha cm condi·
çõcs de cumprir as missões militares 4uc lhe forem determinadas
pelas autoridades competentes.
St•ccio IV

Dn Ajudlincin Geral
Art, 179. A Ajudftnciu Geral, como órgão do Comando Gerul,
destina-se :.1 tratar das questões de carátcr geral c individual relativas
ao pessoal. competindo-lhe:
I - Aprcsentur, diariamente, ao Comandante Geral o Boletim
do Quartel General:
Il-Publicar as ordens de rotina cu corrcspond~ncia oficial:
III- Manter atuulizudo o rtchi~rio de informações c de alte·
rações do pessoal:
IV- Ter u seu c~1rgo o arquivo d~1 Corporaçflo:
V- Manter cm pcrrcitt~ harmonia com a lcgislaçflo vigente o
G<~hinctcde ldentiGcuçüo:
VI- Manter cm perfeita ordem o Museu da Corporaçfoo:
Vil - Preparar todo o expediente relativo a pessolll c que não
cstcj;.1 atribuído a outro órgf1o:
VIII- Supervisionar o relato de todos os processos, que sejam
de suu compct~ncia.
St'C'lio V
Da Diretoria de Ensino

;\rt. lHO. A Dirctoria de Ensino~ o órgJo que superintende,
orienta. coordena c fiscaliza as atividadcs de instruçtiO c de ensino na
Cnrporuçtao.
/\rl. I HI. A Dirctoria do Ensino tem a seu cargo:
I -O Curso de Aperfeiçoamento de Ortciais:
li- A Escola de FormaÇttO de onciuis:
III -O Curso de Formação de Cabos;
IV- O Curso de Fonnuçt10 de Surgcntos:
V- O Curso de Apcrl'ciçourncnto de Sar~cntos:
VI- O Curso de Especialidades.
St•rcio VI
l>u Diretoriu de lntendênda

i\rt. 11\2. A Diretoria de Intendência ~ o órgf1o destinado a
suprir as necessidades materiais da Corporacflo c controlar a situaçfln linan~.:ciru. conforme orçamento antml.
Art. \Xl A Diretoria de lnt~:ndên~.:ia, rara o cumprimcrllo de
sun missão. compor-se-(! de:
I - Suhdirctoria de Finanças:
li - Suhclirctoria de Suprimentos.
~ \1 A Suhdirctoria de Finanças cot11pcte o exame da rcct:ita c
dcspcsa da Corporaçfto, o proccssn t.lc t:xamc de lt:galizaçfiO das
l.!ontas c ns respectivos pa).wmcntos, quer de pessoal. tJucr de materiu\ c outros serviços,
1
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A Suhdirctoria de Suprimentos compete as

imlispens(tv~is i1

da Corpnraçt!o,

aquisil.;fHl tle todo o matcriul

provid~ndas

ne~:ess;'u-in

ao

s~rviço

Malodel977

Dn Dlrclorln de Snúdc
Art. I~.\. A Dirctoria de Saúde é o órgão destinado a preservar
c manter o estado hígido do pessoal da Corporação, aplicando. os
recursos d~ hig.icnt: ~terapêutica n~ccssúrios i1 consecução desse lim,
Parúgrafo único. Cahe tamh~m l1 Dirctoria de Saúde a ho~pi
t;.!lizaçflo C tratamt:nto dos dcpendcntcs dos oncii!ÍS c praÇUS da
Corporaçflo, conrormc u\cgislaçào cm vigor.

Seçào VIII

Do Serviço Reembolsúvcl
Art. INS. O Serviço Reembolsável é destinado a suprir de gêne·
ros, viveres c outros alimentos ncc~sst1rios, bem como de peçns de
roupa. Calçados c uh:nsilios domésticos, os oficiais. praças e seus
dependentes.
Art. I~6. O Serviço Recmholsávcl disporá do número sunciente de armaz~ns de modo a atender uos Corpos c demais órgãos.

Seçâo /.V

Serviço Social
Art. IR7. Ao Serviço Social cabe proporcionar condições
sociais favor(! veis ao pleno cumprimento das atribuições do pessoal;
assegurar crescente produtividade individual c colctivu: preservar o
fortalecimento moral, espiritual c nsico do pessoal da Corporação.
Art. IXH. O Serviço Social estender-se-[!, tanto quanto possível. aos dependentes do pessoal du CorporaçUo, conforme a legislaç~o cm vigor.
Secào X
Conselho Administrativo
Art. IR9. O Comandante Geral disporá, ainda, para exercer a
su:t missflo, de um Const!lho Administrativo, ao qual cabe providenciar sohrc o que ror ncccssúrio ii vida do crctivo orgãnico du Cor·
roraçflo.
~i'' O Conselho de Administmçfto compõe-se do pessoal se·
guinte:
a) Comandante Geral, como Presidente:
b) Chefe do Gabinete do Comando Gemi: Chefe do Estudo·
Maior: Ajudante Gemi. como membros, funcionando o último
l:llnlO Secrcttlrio:
c) Di retores c Chefes de Scrviçtl, wmhém como membros, ex·
l:cto o da Diretorin de Ensino:
dl J (três) Comandantes de Corpo, substituídos trimestral·
mentt:,
S 2' O Conselho regularú os cfetivos do pessoal c material dos
Corpos, Dirctorias c Serviços, de acordo com us necessidades de
emli.l um. com o cfetivo de oficiais c rraças da CorporaçUo c com a
disponihilidadc de mnlcrial existente.
S)\' O Conselho rcsolvcrú todos os casos administrativos e se
im:umhirú du cluhnruçào d~ projetos de regulamentos, ou modificucões, neccssôrios aos serviços t1 disciplina da Corporação, u serem
submetidos it nprovuçfto do Presidente da República, por intermédio
do Ministro de Estudo da Justiça t: Negócios Interiores.
~ 41' O Conselho fiscalizarú a uplicaçtlo de toda a rt:ccita c des·
pesa da Corroraçflo. para o qut: lht: serão presentes, menSalmente, os
re~pediVllS halan~.:ctcs c o da Caixa dt: E!.:onomius.
Art. 190. O Consdhn rcunir-se-ú. ordinariumcntt:, umu vez
ror mês: cxtraordinariaml!nte, se o Comandante Geral julgar nccessúrio. ou, ainda, lJUilndll snlicitado pela nwioria dos seus membros,
S JV Para qut: n Cnnsclho pnssa dcliherar, bnstarú qut: se uche
pn:scn1e a maioria de seus membros, indusivc o Prcsidcnlt:, que tt:rú
1l vntn ordinúrin t.:, no caso de emp:llt.:, nwis o de lJLHIIidadc,
1

~ 21• Os membros do Conselho podt:rfio propor, cm scssi\o, qual·
quer nwdida que lhes pareça conveniente cm bcnt:flcio dos quartéis,
dos serviços ou do conforto do pessoal.
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~ J• As atas do Conselho mencionarão todas '" delibcracõcs
por c\r.: tomadas: scrno lavradas cm livro próprio, imediatamente depois da sessão u que se referirem c assinadas pelos membros presentes, após a leitura pelo Sccrctúrío.
~ 4• O Conselho proccdcrú ao recebimento das propostas das
concorrências para fornecimentos à Corporação.
S• O Conselho julgarú também a comprovacfoo das colctus de
preces, para as aquisições de material feitas independentemente de

auxiliado pelo )1CS~oa\ necessário c lixado no respectivo regulamento, com o lim de preparar todos os meios ncccssúrios ao perfeito

concorrência.

Seçàn XI

Do Comissão de Promoções
Art. 191. A Comissão de Promoções é órgão consultivo da Cor·
porucão: tem por finalidade assistir ao Comandante Geral na sclccào
dos oficiuis candidatos à promoçiio aos diversos postos da hien\r·
quiu, c emitir 11arcccr sobre as questões concernentes í1 carreira mílí·
ta r.
Art. 192. A Comissão de Promoções, presidida pelo Comandante Geral, compor-se-á do Chefe do Estado-Maior, do Ajudante Gc·
rui c de mais quatro (4) Tenentes-Coronéis. substituídos, anualmente
na primeira quinzena de janeiro.
l• Os membros nomeados cm caráter temporário podcrfoo ser
reconduzidos na falta absoluta de outros que os substituam.
2' O Di rotor de Saúde fará parte da Comissão de Promoções,
quando se tratar de preenchimento de vaga naquele Serviço.
3• Só por absoluta necessidade, a juízo do Presidente da
Comissão de Promoções, ou parte de doente, poderá justificar-se a
ausência de qualquer membro da Comissfoo, durante os periodos dos
trubulhos,
4• A Comissão de Promoções terá como Secretário o subujudante,
5• Dus reuniões du Comissão de Promocõcs serão lavradas
atus, em livro próprio, ussinudus por todos os seus membros
presentes.
Art. 193. Compete precipuumente à Comissão de Promoções:
I - organizar, em janeiro de cudu ano, os Quadros de Acesso
purn as promoções:
11 - fazer a indícucão dos oficiais u serem promovidos por
antiguidade:
III - fazer a escolha dos aliciais pura comporem u lista pura
promoção por merecimento:
IV - emitir parecer sobre os recursos e quaisquer dúvidas
relacionadas com a promoção, a agregação, o cômputo de tempo de
serviço, u classificação em Almanaque, a reversão e outros assuntos
correlatas.
Art. 194, O expediente de promoção de oficiais será encaminha·
do, pelo Comandante Geral, uo Ministro de Estado du Justiça c
Negócios Interiores, nos meses de abril, agosto e dezembro, cu&o
existum vugus u preencher.
Art. 195. O expediente de promoção constará:
I- quando se trutur de acesso por antiguidade, du cópia:
ai do último quadro de acesso:
h! da ata du reunião da Comissão de Promoções, da qual conste
o nome do oficial com direito u promoção:
·
c) du ata de inspecilo de saúde.
l i - quando se tratar de promocilo por merecimento. du cópia:
ai do último quadro de acesso:
h! da ma da Comissão de Promoções, du qual constem os no·
mes dos oficiais que concorrem U vagn, ou vugas, escolhidas dentre
os componentes do quudro de acesso, que sntisfucum us exigências
do urtigo 67:
c) du ata de inspeçilo de saúde:
di du ficha onde estejam enumerados os títulos que recomen·
dum o oficial e onde esteja lançado um juizo sintético que ponha em
relevo us suas principais qualidades.
Art. 196. Subordinada ao Presidente du Comissão de Premo·
cões funcionurú a Secretariu da Comissão, dirigida por um major,

*
*

*
*

"

funcionumcnto dos traho.1lhos.

Titulo V

Das Disposições Flnuis
e Transitórias
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Art. \97. Os médicos radiologista, tisiologista, ócu\o-otorinolaríngologista c buctcríologísta, terão o posto de Capitão, sem direito
a acesso.
Art. 19X. O aluai Corpo de Serviços Auxiliares passa a denominar-se Batalhão de Scrvicos.
Art. 199. As atuuis Intendência Geral c Contadoriu, passam a
denominar-se Dirctoria de Intendência, constituíd:.1 de Subdirctoria
de Finanças c Suhdirctoria de Suprimentos.
Art. 200, O Comandante Geral cncaminharú ao Ministro de
Estado da Justiça c Negócios Interiores, no prazo de seis (6) meses os
scg.uintcs projetas de regulamentos:
1- interno dos Serviços Gc:rais:
li- de Administração:
III- Disciplinar:
IV -do Gabinete do Comando Geral, do Estado-Maior e da
Ajudioncia Geral:
V- das Di reterias c dos Serviços;
VI - do Conselho Administrativo c du Comissão de Promoções.
Art. :!01. Este regulamento entra cm vigor na da tu de sua puhli·
caçno, rcvogad~s as disposições cm contr(lrio.
Rio de Janeiro, 7 de marco de 1957.- Nm•u Ramo.t

DECRETO-LEI N• 9- DE :!5 DE JUNHO DE 1966
Dispõe sobre u orgonizaçiio da Policio Mllitor e do Corpo
de Bombeiros do Distrilo Federal, c dâ outras pro~idênclus.
O Presidente du República, no uso dus atribuições que lhe confere o artigo 30 do Ato lnstitucionul n• 2, de 27 de outubro de 1965:e
Considerando que à Uniào cube legislar sobre todos os assuntos
. da compcti:ncia legislativa do Distrito Federal, até que se instale u
Ciomaru respectiva (Emenda Constitucional n• 3, art. 3•):
Considerando que a organizuci\o du Polícia Militar c do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal. bem como a atribuição de meios
que permitem a essas Corporacões o eficiente desempenho dos
encargos que lhe são próprios, i: matéria de Segurança Nacional,
dccret<~: ·
Art. I• Enquanto não for criudu, no Distrito Federal, a Secre·
ta ria de Segurança Pública (lei n• 4.483, de 16 de novembro de 1964,
urt. 15. parúgrafo único), a Policia Militar c o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ficurfoo subordinados ao Prefeito. por
intermédio do Chefe de Policia.
i<' Criada u Secretaria de Segurança Pública, as atribuições da
Chefia de Policia serão exercidas pelo respectivo Sccrotário.
* :!• O Chefe de Policia, com hierarquia equivalente à de
Sccrctúrio de Estado, serú de livre nomcacão do Prefeito do Distrito
Federal.
Art. 2~,~ Süo transferidos para o Distrito Federal os cargos
constantes dos anexos n•s I, li, III e IV - Policia do Distrito
Federal- d:t Lei n'' 4.483, de 16 de novembro de 1964, modificada
pela Lei n'!4.813, de :!5 de outubro de 1965.
Art. 3• Até que o Distrito Federal dis~ Mhn dos meios neccssúrios para a radicacuo, na Capital da República, dos funcionúrios de
que trata o artigo :!0 da Lei n• 4.483, de 16 de novembro de 1964,
enquadrados nu Policia do Distrito Federal, continuarão eles LI
disposição do Departamento Fede oai de Segurança Pública, que
podcrú movimcntú-los de ucordo com u conveniência do serviço, por
todo o território nucionu\, ou efctuur convénios com unidades du
Federação, pura o desempenho, por purtc desse pessoal, de tarefas
compatíveis com u sua qunlificuçt\o profissional.

*

..•

1800 Quartn-fclra 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçdo 11)

Art. 4• Os quadros da Policia Militar c do Corpo de Bomhciros
do Distrito Federal ficam assim organizados:
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çôes, quanto Íl posição hicríl'rquica, situaçtiO idêntica ii que ror garantida pt.:la União aos militares qut.: vierem a ser reincluídos nu Polícia
Militar dn Fstudn da Guunahura.
I- Policio Militar do Distrito Federal
Parúgrafo único. O disposto ncstt.: artigo aplica-se, no que
Coronel ............. , ................................... .
couber. ao pessoal :1provcitado no Corpo de Bombeiros do Distrito
Tenentes-Coronéis ......... , ...................... , ........ 2 l'cdcrul.
Mnjorcs ....................................... : . ....... , . 6
Ar!. 7'' As despesas da Policia do Distrito Federal continuarão
Major Médico ........................................... , 1 :1 ser atcndid<ts, no corrente exercício, pelas dotações constantes da
Cupitiies .... , ............................................ c5 Lei n"4.900, de lO de novcmhro de 1965.
Capitiics Médicos , , . , .... , , , , ... , ...... , , . , , , ............. c
:\ rt. H'-' :\s dcspcs~1s de rcmoçiio para Brasília, do pessoal de
1•-Tcncntcs,, .......................................... : . .)O que trata este dccretn·lt.:i, hem como :ts decorrentes du execução du
1•-Tencntcs Médicos ...... , ................................ 4 Lei n'' 4.010, de 20 de dezembro de 1961, inclusive no que concerne
I•-Sargentos .... , , ...... , ... , ........... , , .. , .. , ........ Ic ao!'~ servidores que jí1 se encontram na Capital da República, conJ•-Tcncnlc Músico,,,,.,.,,,, ... ,, ....... ,,,,, ... , ........ 1 tinuarão a ser atendidas. no corrt.:ntc exercício, pelo Grupo de TraI•·Sargcntos.,, .. , .. ,,.,.,,,,, .. ,, ....... ,,,, .... , ........ c balho de Brasília.
1°-Sargcntos Músicos . , . , .. , , , ........ '· ............. , .. ,, .15
Art. ')1• f: o Poder Executivo autorizudo a trunsrcrir à Pre2•-Sargentos ................ , ............................. c5 feitura do Distrito Federal os hens móveis c imóveis do domínio da
2°-Sargcntos Músicos ...................................... 15 Unir"' que. na data da puhlicuçf10 deste decreto-lei. cstojum sendo
29-Surgcntos Enfermeiros . , . , ............................... 3 utilizadns, cm Brasília, pela Policia do Distrito Federal.
39-Surgcntos ............ , . , •.............................. 32
t\rt. 10. Este decreto-lei entrarú cm vigor na dat:l de sua pu3•-Surgcnllls Músicos , , ............................. , ...... 15 hlicaçfHl, revogadas as disposições cm C011trí1rio.
3°-Surgcntos Enfermeiros , , , ....................... , ........ ll
Brasília. cS de junho de 1961\: 145' da Independência c 7R• daRe·
Cuhos , . , , . , , , , , , , , , , , , . , ...... , , ...... , . , , ..... , ....... .50 púhlicu.- H. CASTELLO BRANCO- Mcm de SIÍ.
Soldados ............................................... ,9c5
DECRETO· LEI No 1.072, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1969
Tlll:ll , , , . , , . , . , , , , , , ....................... , , ..... l.cOO
Dú nova redução ao art. 39, letra ua" do Decreto-lei n9
llll7, de 2 de julho de I91\9, c diÍ outras pro•idéncius.
11- CORPO DE BOMBEIROS DO
O Presidente da Rcpéihlicu, usando das atrihuiçõcs que lhe con·
DISTRITO FEDERAL
J'erem (1 ~1rt. 55. item I c o arl. H~'. item XVII, letra v, du Constituição,
decreta:
Coronel
Art. Jl.' Pass;~ ~~ter a seguinte rcdaçào o arl. 3'-\ lctnt a, do DeTcnt:ntcs-C.oronéis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
crcl•>·l·'i
n'' 667, de cdcjulhn de 191\9:
Mujores .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . ..
5
CupittiCS ' '''' ''''.' ''.'.''' '. '' '. '' . '' ... ' ..... '' '' '
c4
a) cxc.:cutar com c:'!.clusividudc, rcssalv~1dus us missões
Cupiliio-Médico , , , , , , , , . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
peculiares das Forç~1s Armadas. o polichtmcnto ostensivo,
Cupitiio-Quimico . , , .. , , . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
f:1rdí1do. ph1ncjadn pcl:1s autoridades policiais compctcntcs, a
Ü.lpitüo-Furmucéutico .. , , .. , , .......... , . . . . . . . . . . . . .
I
filll de asscgumr n cumprimento da Ld, u manutcnção da
1'1. T cnc:ntcs , , , . , , . , , , , , .. , • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
ordem pühlic:1 c o cx~.:rcício dos poderes constituídos.
2'~-Tcncntc~ .........................................
\J
Ar!. 1 Dentro do prazo de c~.:nto c oitcnta (ISO) dias. a !.!ontur
Suhtoncnlcs , . , , , , , , . , ... , , , , .......... , ...... , , , , , , ,
li
da puhlicaçt1o deste dt.:creto·1ci, podt.:rfw ser ~1provcitados, no quadro
I•·Sargcntos . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . ..
7X
de nlki:.1b d<ts Policias Miliwrcs, os integrantes dos quudros de Guar21'-Surgentos .............. , , ..... , ....... , ......... ,
I ~H
das-Civis qu~.: tenham nivd t.:quivalenlc a ofidal c sntisruçum. cm cstá3o.Smgcnlos . , , , .. , , , , , , . , , , ... , , ..... , . , ....... , . . .
97
gin de :1d:1ptuçtw a que dcvcrt1o suhmetcr-sc, os requisitos que puru
Cuhos , , . , . , , , . , , . , , , , , , . , , , ................. , .... , .
170
is~o se t.:'itahelcccrem.
Soldados , .. , . , , , , ............................... , 670
Art. Y Este dccrctn-lci, que st.:rú suhmetido t1 apreciação do
Total , ...... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. • 1.23H
Congrcss(l Nacional. nos tcrnos do~ I'' do artigo 55 du Constituição,
11.1 Os servidores do Depilrlamento Federal de Segurunçu Pú· t.:ntr:l cm \'Ígnr na data de sua puhlicução, ficando rcvog:.1das i.IS dishlicu c da Policia do Distrito Federal que, no prazo de trinta dias, pnsiçtlcs cm contrúrio.
Brasil ia. 30 de de~emhro de l'llllJ, 14H'' da lndcpcndêndu c Hi'
contados da pub1icuçt10 deste decreto-lei, opturem pelo ingresso n~1
Policia Militur do Distrito Federal, sl!rão ~lprovcitudos, nos cargos a da Repé1hlica.- EM I LIO G, ~lf.:J>IC'J- Orlando Geisel.
que se refere o item I deste urtigo, por alo do Prefeito do Distrito Fc·
dera I.
LEI N'' 5.6cc- DE i'' DE DEZEMBRO DE JQ70
21' Scrú, ainda. aproveitado, mediante aprcscntuçt1o do MiFixa os ofeth·os da l'oliciu Militur do Distrito Federal, c
nistério da Justiça c Negócios Interiores, no prazo de trint~l dias,
dti nutrns provídêncins.
contados da puhlicaçno deste decrcto-lr.:i, nos cargos previstos nos
itens I e li deste artigo, conforme o I.' :ISO, o pessoal da Polich1 Milit".lr
O Presidente da Repllhlicu
e do Cor)')o de Bombeiros do untigo Distrito Federal. liUe retornou
Fuço saber (.1l\C o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a
uo serviço da União, nos termos dn arl. 46 da Lei n1• 4.24~. de 17 de
scp.uintc Ld:
julho uc 1%3.
:\rt. I'·' Os cl'ctivos de Oficiais do Quadro da Polida Militar do
Jl' Tcrú priorid~1dc paru o uruovcitamcnto previsto nos parúDistrito Federal. de lJUC trata o item I do artigo 41' do Decreto-lei n11
g.ru l'ns :~ntcriorcs o pessoal que jl1 serve cm Brasília,
9, de ~5 de junho de J%(,, alterado pi.!ln Decreto-lei 11'.' 495, de 11 de
Arl. 51' O disposto no url. 31' aplica-se íHl pessoal da Policia
março de IWl9, por posto!'~, süo fi:\ados, de acordo com o artigo 6\1 do
Militar c do Corpo de Bomhciros do antigo Distrito Federal que, cm
l)c~:rctn-1ci n(Jmcnl ~ 15. de I:\ de man;o de llJh7, cm:
virtude deste Uccrcto·lci, ror transferido pam o Distrito Federal.
Art. (Jv 1: assegurada, no primeiro provimento dos cargos a Cornnéis P~1 ............................................................................... 1
(.JUC se refere o art. )\',item 1, deste decreto-lei, cm igualdade de condi·
·rencntcs-C'oronéi!'l Pt\1 ................................................................ 6
1
·'

*
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Majores PM ,,, .. ,..........................................................................
Cupitucs PM · · · · · · · · · · · · · · · · ............................
l<'s-Tcncntcs PM ..........................................................................
21's-Tenentes PM .................................................................. ,, ......

DECRETO N•

Quarta-feira 18 1801

um. DE 19 DF. ABRIL DE IQ71(•)

13
44
51
52

Estubclcec critério pura promoções dos oficiais da Polícia
Militar do Distrito Federal, c dá outros providências.

Ari. 2• Os cfctivos de praças do Quadro de que trata o artigo
anterior são nxados cm:

O Govcrnudor do Distrito Federal. no uso das atribuições que
lhe confere o inciso li do urtigo 20 da Lei n• J.7SI. de IJ de abril de
I<JM, decreta:

Suhtcncntcs PM ......................................................................... 23
l<'s-Sargcntos PM ...................................................................... 51
2<'s-Sargcnlos PM ....................................................................... 137
J'!s-Sargcnlos PM ....................................................................... 314
Cubos PM .................................................................................. 388
Soldudos PM .......................................................................... 1.994
Purágrafo único. Os Aspirantes-a-Oficial PM serão em númc·
ro vuri<Ívcl, de acordo com a necessidade do rccompletamento de
oficiais do Quadro a que se refere o artigo anterior.
Art. J• Ficam organizados os Quadros de Oficiais Médicos, de
Administração, Especialistas c Músicos da Polícia Militar do
Distrito Federal. com os seguintes efctivos:

Quadro de Oficiais Médico.,
Major PM ................................................................................. ..
Cupitilcs PM ................................................................................ 2
l<'s-Tcncntcs PM · · · · · · · · · · · · · · · · .... · · · · · .. · .. · · .. · · · · · · · 4

Capiwlo I
Dus condições gero is para promoçiio
Ari. t• As promoções dos oficiais da Policia Militar do Distrito Fcdcnll deverão ser feitas graduul c sucessivamente, nas seguintes
proporções, cm rcluçtlo ao ní1mero dc vng:us:
I -us de Coronel: todas por merecimento:
11 - as de Tenente-Coronel: 2/l (duas terças partes) por
merecimento c 1/3 (uma terça pune) por antigUidade:
III - '" de Major: metade por merecimento c metade por
antigUidade:
IV- as de Capitão. I• e 2• Tenentes: todas por antigUidade.
Parágrafo único. No caso de Oficiais Médicos. as vugas serão
prccnchidus somcntc por antigUidade.
Arl. 2• Os Quadros de Acesso por AntigUidade c Merecimento
st:rflo constituídos pelos Oficiais cm condições de serem promovidos,
colocndos rcspcctivnmcntc cm ordem de: precedência hierárquica e
cm ordem decrescente do grau de merecimento. até os seguintes limi·
tcs:
I - Curso Superior de Policia.

Quadro de Oficiais de Administração
t•s-Tcnentes PM · · · · · · · · · · · · · ..... · ........... ·. · · .... · · · 5
2<'s-Tcncntcs PM .......................................................................... 13
Quadro de Oficiais Especialistas
I•·Tcnentc PM ............................................................................ .
2•s-Tcncntcs PM .......................................................................... 2
Quadro de Oficiais Músicos
1•-Tencntc PM ............................................................................ .
2~'s-Tcncntcs PM .......................................................................... 2
Art. 4• O preenchimento dos claros decorrentes da aplicação
do disposto nesta lei será regulado pelo Governador do Distrito Fe·
deral. devendo efctuar-se em função das disponibilidades orçamentá·

rias.
Art. 5• O efetivo global da Polícia Militar do Distrito Federal
será distribuído da forma constante dos Quadros de organização a
serem aprovados pelo Governador do Distrito Federal, a quem
compctirt1 u criação, transformação, extinção, dcnominuçUo,
localilaÇ(Il> c estruturação dos órgãos de Comando, UnidadeS e
Subunidades.
MI. h'' U (invcrnadnr do Distrito Federal, mediante proposta
do Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelecerá
as qualificações policiais militares de praças, dentro do efetivo previsto no urtigo 2Y,
Pari1grufo único. As condições de formação, habilituçílo e
movimcntaçuo de praças dentro das respectivas qualificações,
obedecerão us prescrições que forem estabelecidas no Regulamento
Geral da Corporação.
Art. 7• As despesas decorrentes da uplicuçiio desta lei corre·
rào i1 conta de dotações orçamentárias do Governo do Distrito Fc·
dera!.
Arl. H• Esta Lei entrará cm vigor a partir de I• de janeiro de
1971, revogadas as disposições cm contrário.
llrasflia, I• de dezembro de 1970: 149• du lndcpcndi:nciu c 82• da
Rcpúhlicu. - EMILIO G. M!;:DICI -Alfredo Duzuld - Oriundo
Gclsel.

par~1

as promoções ao posto de

Coronel:
11 -Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, feito nu Corporação ou cm Policia Militar de outro Estudo, pura as promoções ao
pnsto de Major:
III- Curso de Formação de Oficiais. para as promoções aos
postos do 2•-Tcnentc a Capitão:
IV -Idoneidade moral. dignidade militar. correção e disciplina
comprovudu:

V- Capacidade física indispensávol ao exercício das funções de
seu posto, verificada em inspeção de saúde prévia.
~ I• Serão considerados como satisfazendo o requisito exigido
no item III os oficiais enquadrados no art. 9• c seu parágrafo único
do Decreto-lei n• 667, de :1 de julho de 1969, c os oficiais aproveilados nos termos do* t• do urtigo 4• do Decreto-lei n• 9, de 25 de
junho de !966.
§ 2! As atas de inspcção de saúde serão lavradas cm duas vias
pela Junta Mi:dica da corporação e remetidas ao Presidente da
Comissão de Promoções de Oficiais.
Art. 4• Incupucita o Oficial ou Aspiruntc-u·Oficial, para a pro·
moção:
I- por antigUidade ou merecimento: cumprimento àe
sentença, por crime, passada cm julgado:
11- por merecimento: punição, no posto atual, por uma das
seguintes transgressões consideradas atcntutórias à dignidade e no
pundonor policiais militares, tais como embriaguez: faliu de probidade: simulação de doenças pura esquivar-se do serviço que lhe
tenha sido designado.

Capitulo /1
Do processamento das promoções
Art. 5• O processamento das promoções obedecerá useguinte
seqUência:
I) lixuçào, pelo Comandante-Geral, dos limites pura remessa
du documentação dos oficiuis a serem uprcciudos pura posterior in·
grcsso no Quudro de Acesso:
,
2) lixuçào, pela Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), dos
limites pura ingresso dos oliciuis nos Quudros de Acesso por Mereci·
menta c por AntigUidade:

Quurta-lclra IS
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inspcçr1n de salldt: dos .oficiais incluídos nos limites ~1cimu:
organizaç;,o c remessa ;, CPO da documentação relativa às
prnmoçllcs:
5) organizaç"o dos Quadros de Acesso (AntigUidude e MereciJ)

4)

mento):
6)
t: Sl.l;l

apnwaçfw, pelo Comandante-Gera\, dos Quadros de Acesso

ruhlicaçJo cm Bo\l!tim Rcst.:rvado;

7)
X)

n:curso~. por p:1rtc dos interessados, c seu julgamento;
de va!:!aS a prccnch~.:r:

apura~;io

9) organizaçf•o pela CPO das Propostus (Conjunto de Listas)
para promoção, por mcrccimt.:nto c nntigilid::Jdc c seu cnca·minhu~
llll!nto ao Gnvt:rn:u.lor do Distrito Fcderül, através do Sccrctúrio de
Scgur~mç:.1 flúhlic:l; c

I 0) promoção.

Art. 6!1 t\ documentação a n:mctcr il Secretaria da CPO será a
:o;c~uintt::

I) Ficha de Informação (FI) pelos Comandantes, Chefes e
Dircton.:s de Orguniz~tçõcs Policiais-Militares;
2) ata de inspcçün dt: saúde:

3) !"olha de altcraçi\cs pelas OPM:
.\) rcln~<•o de corretivos publicados cm Boletim.
Art. 71' ,\ apreciaç<•o das qualidades do oficiul será feita den·
tro da s!!guintc cnncdtuaçUn:

a) O curá ter ó constituido pc\u reunião de qualidades que definem a personalidade do ofici"\, apreciadas pelo conceito cm que é
lido no meio policiul-militur e nu sociedade civil. Na apreciação do
car{lt~.:r dcvcrf1o ser considerados, entre outros, os seguintes aspectos:
atituLh:., claras c bem dl!linidas: amor à responsabilidade, comportamento dcf:lssombrudo cm face du situuçUo imprevista c difícil: cner!lkl c rcrsl!vcrança n~t cxccuçUl) das próprias decisões, dominio de si
ll\I.!Sinn: cnnst(nh.:ia llU :"mimo: cocr~ncia no procedimento: lealdade c
indcrcndénci:1:

b) A inte\igóncia i: c'timuda pch• faculdade de apreender, rápida c c\:.tmmcntc, as situuçõcs: fucilidadcs de conccpçUo: poder de
;m{l!i~c

c d~.: sintcsc, clan:t.a cm interpretar ordens de qualquer nature-

za cjustt.:za m1 av:.1liaçào do mérito dos subordinados;
c) O espírito c a conduta palicial·militur suo apreciadas conso·
ante as manifestações habituais du atividude do oficial: subordina·
çào c rr.=srcito aos surcrion:s; corrcct10 no tratamento que d:í a seus
suhordinados: discrição: espírito de iniciativa: precisão e método no
cumprimento dos deveres: amor ao serviço e dedica~ão à profissão:
pontu"lidade c assiduidade: espírito de camaradagem: aspecto mar·
cia! c l:Orn:çiin dos uniformes:
di a cultura profi"ional c geral é avaliada pela soma dos conhe·
cimt!ntos prllfissilllwis c gentis, cspcci:.tlizados ou não, adquiridos
pdo olicial: gl'~llls, dassificaç1'ío e conceito obtidos nos Cursos e esco·
l"s uc Fnrmaç;'"· Aperfeiçoamento c Especialização: diploma de
nível Superior; produç"o de livros c trabalhos valiosos que revelem
possuir {ltJficial. conhcc.:ímcntos gcruis, técnicos ou profissionaís de
real intcrcssc c unidadc.:s par01 a corporação. Na sua aprcciuçr\o, levar·
sc-rtu cm contu, principalmente.:, os conhc.:cimentos mais úteis c pro·
vcitosos l1 atividadc policial·militar:
c1 a condu tu civil ó avaliada pelo procedimento cm público,
t!ducaçf~tl c proccdim!.:nto privndo: moralidade nos compromissos
assumidos: espírito de cavalheirismo c urbanidade: corrcçào de ati·
tuJ~.:s: ohsc.:rvüncia cxatn das convenções sociais c respeito às leis c
autoridatl!.:s civis:
f) " capucidaJc Cl)ffiO Comandante, Chefe ou Dirctor é rcvc~
!~1da, nns v~irios cstúgius c.: cscollôcs do Comando, pela uscendi!nciu
do ofici~1l sobre us suhordinuJos, npoiudu, sobretudo, no cx.cmp\o e
na confiança mútu•1 c conquista, pela prúticu, das vcrdudeirus vir·
tudcs policiais-militares c pela demonstração de qualidades de Chefe,
tais como: dccís~o prontu c.: convincente: firmeza c cntusiusmo nu
aç(lo; otitnismo, const~inciu de tinimo c serenidade, mesmo nus situn·
çõcs difíceis, abncgaçUo, devotamento cm prol do sucesso ulmcjudo c
interesse rc!os subordinados:
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~) a capacidade como instrutor é apreciada pelos resultados
"presentados nos e~amcs de instrução de tropa: facilidade de cxpres·
srw: muior ou menor grau de precisão, descmbaruço c c\arezu com
quc transmite assumas técnico-profissionais a instruendos c subor·
di nados: facilidade, perfeição e dcsemburuço em projctur c executar
trabalhos c cm dirigir atividadcs de sua especialidade:
h) a ct1pacidadc como a.dministrudor é revelada pela probidade
nu gcsttlo dos dinheiros públicos c particulares: zelo no trato c con·
scrvaçào dos bens da Corporação: rendimento do trabalho, aferido e
comprovado, nas inspcçàes administrativas e nos encargos correntes:
empre.endimentos c melhorias introduzidas na vida administrativa
da Orguni7.açào Policial-Militar: obras e estudos realizudos em bcne·
fício dos interesses da Fazenda do Distrito Federal:
i) a capacidade física, relativa uo posto, é avu\iadu pelo estado
orgânico c de robustez do oficial comprovada em exume.: médico; ati~
vidade. disposição pura o tntba\ho, presteza e boa vontudc nos tra·
balhos policiais-militares correntes: rcsisténciu à fadigu e às intem·
pérics evidcnciadu cm trabalhos prolongados sob as mais variadas
situações climáticas e, finalmente, pelas partes de doente e dispensa
do serviço por doença.

Capitulo 1/1
Da promoção por merecimento
Art. 91' Nu promoção por merecimento deverá ser obedecido,
rigorosumentc, o seguinte: critério:
-para a primeira vaga será escolhido um entre os dois oficiais
que ocupam as duas primeiras classificações no Quadro de Acesso
por Merecimento:
-para a segunda vaga será escolhido um oficial entre a sobra
dos concorrentes tt primeira vaga c mais dois que ocupam us duas
c\assir.caçõcs que vêm imediutamente a seguir no Quadro de Acesso
por Mcrccimento~
-para a terceira vagu será escolhido um oficial entre a sobra
dos concorrentes à segunda vaga e mais dois que ocupam as duas
classificações que vém imediatamente a seguir no Quadro de Acesso
por Merecimento:
-c ussim por diante.
Art. lU. Sào requisitos pura a promoção por merecimento,
além dos referidos no urtigo 3•, mais os seguintes:
I) haver o oficial atingido os limites fixados pelo urtigo 2•;
2) obter o oficiu\ o conceito fuvoráve\ resultante da estimativa e
exames das qualidudes exigidus no artigo 7•.
Art. li. As apreciações da Ficha de lnformuções seruo calcadas nas folhas de alterações do oficial e nas observações procedidas.
§ I• Para emitir o Conceito Final na Ficha de lnforma~ões, o
Comanduntc, Chefe ou Dirctor levará cm conta os seguintes valores:
a) excepcional - quando no conjunto dos conceitos sintéticos
parciais o número de conceitos de categoria "Excepcional" for igual
n metudc mais um e os demais forem, no minimo, de categoria
.. Muito Bom".
h) Muito Bom - quando a metade mais um do número de
conct:itos sintéticos purciuis emitidos for de cutcgoriu "Muito Bom",
ou de graduaçlio superior, c o restante for, no mínimo, da categoria
"Bom":
c) Bom- quando a metade mais um do número de conceitos
sintéticos pu reiais emitidos for de categoria ''Bom", ou de graduação
superior, c o rcstunte for, no mínimo, de categoria "Regulur";
d) Regular- quando n metade mtlis um dos número de conceitos sintéticos parciais emitidos for de cutegoriu "Regular'' ou de
gruduuçào superior, c o·rcstunte for de categoriu "Insuficiente":
e) lnsulicicntc- quando 11 metade mais um dos números de
conceitos sintéticos parciais for de cutcgoriu "Insuficiente":
f) quando a soma dos conceitos sintéticos for impur deve ser
considerado como "metudc mais um" o quociente inteiro dn divisUo
duquelu soma por 2 (dois), mais I (um):
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J::) nu apreciação dos conceitos parciais sintéticos deverão ser
registrados pelo menos 15 (quinze) observações dentre as indicadas
pela Ficha de Informações.
§ 29 Ao conceito linal atribuir-sc-ú um valor numérico, se·
gundo o seguinte critério:

-Conceito excepcional .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Conceito muito bom . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. .
-Conceito bom . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
-Conceito reguhtr . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-lnsur.cicnte ....... , .. , .. , , , , .. , .... , , ... , . , , . .

4,0
3,5
3,0
2,0
0,0

§ 39 Nenhuma autoridade poderú eximir-se da elaboração da
Ficha de Informações do oficial sob suas ordens. Quando não tenha
apreciação firmada, por se achar o oficial hú menos de 90 (noventa)
dias sob suas ordens, o juízo poderá ser formulado com base, exclusivamente, nas alterações do oficial, circunstância que scrú con·
signada naquele documento.

Capiwlo IV
Da Promoção por Antiguidade
Art. 12. A promoção por antiguidade, em qualquer Quadro,
compete ao oficial que, tendo atingido o número I (um) da escala hie·
rárquica cm que se achar, satisfizer os requisitos referidos no artigo
39 e não estiver compreendido nas restrições do artigo 49
Parágrafo único. Não satisfazendo o oficial mais antigo os requisitos referidos, os direitos assegurados de acesso passarão ao ali·
cial imediato, se possuidor dos requisitos neccssàrios, c assim sucessivamente.

Capitulo V
Do Critério pRrR RContRgcm de Pontos
Art. 13. As qualidades, conceito, tempo de serviço, cursos,
medalhas, referôncias elogiosas, trabalhos realizados e outras atividades policiais-militares que sejam fatores de mérito na vida profissional do oficial são computados na Ficha de Informações (FI) e na
Ficha de Promoção (FP), através de graus justos e equilibrados, cuja
soma ou média dará a classificação do oficial no Quadro de Acesso
por Merecimento.
Art. 14. Na "Ficha de Informações", a cada uma das qualidades referidas no art. 7• complctudas em sua definição e caracterização pelos dados julgados necessários, corresponderá um conceito
sintético "excepcional", ''muito bom'', "bom", ''regular" e "insufi ..
ciente".
§ I• Ao conceito final do comandante, chefe ou diretor, dado
em função dos conceitos sintêticos, utribuir·St:·á valor numêrico.
§ 2• Quando o conceito for "insuficiente", deverá o coman·
dunte, chefe ou diretor justificá-lo cm documento anexo i1 "Ficha de
Informações''.
Art. 15. Para a organizaçilo dos Quadros de Acesso por
Merecimento, somente concorreriio ao segundo escrutínio os oficiais
que no primeiro tenham alcançado, no mínimo, noventa por cento
da média aritmética dos pontos obtidos por todos os oficiais em
confronto naquele primeiro escrutínio.
Art. 16. Os resultados discriminados do i' escrutínio serão
publicados pela CPO, cm caril ter "Reservado".
Parúgrafo único- Ao oficiul que discordar do número de pontos que lht: fornm atribuídos, caber{! recurso ao Comandante: Gerul,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data du publicação
daqueles resuhudos no Boletim Reservado da Organizaçi\o PoliciuiMilitar.
Art. 17. O oficial nilo podcrú ingressar no Quudro de Acesso
por Merecimento, st: o julgamento du CPO considerú·lo com mérito
insuticientt: ou inabilitado pura o uccsso.
Art. IR, Os aliciais jú incluídos no Quadro de Acesso teri\o re·
vista, semestralmente, sua contagem de pontos.

Quarta-feira 18 1803

Art. 19. As atividades profissionais do oficial serão apreciadas,
para cômputo de pontos, a partir da data de dcclaraçào de aspirante
a oficial ou, nu ausência desse ato, de nomeação para 211 ou 19
Tenente ou aproveitamento na Polícia Militar do Distrito Federal.
Art. 20. Para os efeitos deste Decreto, o tempo d~servico em cada função ou situação policial-militar será computado da data de
aprcsentaçrao do oficial, pronto para o exercício da função atê o seu
desligamento da Organização Policial-Militar.
Art. 21, Não é permitido computar simultaneamente os tempos
de serviço arregimentados em Organizacilo Policial-Militar e como
aluno de Escolas, Cursos e Centro de lnstruçilo de Oficiais.
§ 19 Quando não for permitida a cumulação de pontos, o tempo
de serviço _que for qualificado em mais de uma categoria será computado pelo de maior valor.
§ 2• Aplica-se a mesma norma quando o oficial, em virtude de
substituição temporária normal, passar a exercer a função de posto
superior, de categoria diferente.
Art. 22. O oficial adido como se efetivo fosse, a uma Organizacão Policial-Militar, considera-se na função que cfetivamcnte esteja
exercendo.
Art. 23. Consider~-se arregimentado o tempo de serviço prestado pelo oficial em Unidade de Tropa ou no desempenho de função
de ensino ou de instrução cm estabelc:cimento de ensino ou de instru·
cilo policial-militar.
Art. 24. Para organização dos Quadros de Acesso por
Merecimento licam estabclecidos·os seguintes valores para a conta·
gcm de pontos, na Ficha de Promoção (FP):
Primeiro Escrutínio

A - Pontos Positivos
I -Conceito do Comandante, Chefe ou Diretor:
a) f: o conceito numérico resultante do critério fixado no artigo
11, § 2•:
b) O conceito numérico é o obtido na Ficha de I nformacão,
decorrente da apreciação pela autoridade competente de que trata o
artigo 6•, item I, deste Decreto:
c) O valor numérico que se levará à Ficha de Promoção é o da
mêdia aritmt:tica dos valon:s numéricos das diversas "Fichas de
Informações" do oficial correspondente ao mesmo posto.
2- Tempo de efetivo serviço no exercício de funções essencial·
mente policiais-militares:
a) 0,15 de ponto por semestre ou fraçi1o igual ou superior a 90
(nove'nta ) dias:
b) Entende-se como "função essencialmente policial-militar"
aquela que:
-só pode ser exercida por policiais-militares da ativa e corresponde sempre, a cargo ou encargos peculiares à Polícia Militar do
Distrito Federal, definidas em leis e regulamentos especiais, devendo
constar dos Quadros de Organização e Distribuição de Efetivos ou
estar prevista dentro du estrutura administrativa da Corporação.
3- Tempo de serviço arregimentado:
0,25 de ponto por semestre ou fraçilo igual ou superior a 90
(noventa) dias.
4- Tempo de serviço cm funçilo no Gabinete Militar do Go·
vernudor do Distrito Fedcrnl, no Serviço Nacional de Informações;
- 0,25 de ponto por semestre ou fraçilo igual ou superior a 90
(noventa) dias, até o milximo de 3 (três) anos consecutivos ou não;
5 - Tempo de serviço como Comandante de Tropa isolada,
Chefe ou Di rotor de repartiçào, estabelecimento, comissào ou órgão
congCncre, com uutonomiu administrutivn, inclusive nus substituições por período igual ou sur::rlor u 6 {seis) meses, por motivo de car·
go vago. E esses pontos serão computados nos postos de oficial
subalterno c Capillio, apenas para promoção ao posto de Major c
lll1S (10Stos de oficia\ SUperior para i.lS demais promoçÕes;
ll) O, \0 de ponto por semt.~stre ou rr~u;í'ao iguul ou ,otupcrior a 90
(noventn) dias, até o múximo de 3 (três) anos, consecutivos ou nilo:
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b) Esses pontos, nos postos de onciul subalterno, serão computados, upcnus, para promoção ao posto de Cupituo, e nos postos subscqílcntcs para as demais promocões.
6 - Tempo de serviço como aluno de Escolas c Cursos de
Olicíuis como aproveitamento.
a) 0,25 de ponto por trimestre ou frução igual ou superior a 90
(noventa) dias. somando~sc previamente as durações dos Cursos;
b) Não serão computados os tempos perdidos por falta de aproveitamento.
7 -Tempo de serviço como Instrutor de Escolas, Centros e
Cursos, conforme sun natureza, assim classificados:
I -de Estúgio ou Adaptação de Onciuis;
11- de Formuçuo e Aperfeiçoamento de Oficiais;
III- de Formação c Aperfeiçoamento de Sargentos;
a) 0,10 de ponto por semestre ou fração igual ou superior u 90
(novcntll) dias no curso de natureza I;
b) 0.15 de ponto por semestre ou frução igual ou superior a 90
(noventll) dias nos de natureza 11 c III, respectivamente, até o máximo de 3 (três) anos, consecutivos ou não:
c) o tempo de serviço como Instrutor de Escolas, Cursos ou
Centro. de natureza I, II e III será computado unicamente a partir de
\~'-Tenente. inclusivc.
K- Ferimento cm ação:
a) 0.25 de ponto;
b) Só se consideram os casos de ferimento decorrente de ação
policiul-militur.
9- Trabalhos julgados úteis e aprovados por comissão especial
designada pelo Comandante Geral;
a) trabalho sobre assunto proflssionul- 0,25 ponto;
b) trabalho sobre assunto de cultura geral ou científica:- 0,15
ponto:
c) só se computará o máximo de 2 (dois) trabalhos, para o
conjunto das duas categorias.
lO- Cursos:
a) CSP;
-conceito Muito Bom- 2,00 pontos
-conceito Bom - 1,50 ponto
h) CAO:
-conceito Excepcional - 1,50 ponto
-conceito Muito Bom-i,OOponto
-conceito Bom- 0,50 ponto.
c) Curso de Especialização, de duração mínima de 6 (seis)
mt:scs: 0,50 de ponto .raru um curso no máximo.
d) Curso de nível universitário completo, de duração mínima de
3.(tri:s) unos:
-0,25 de ponto por uno de curso até o máximo de 3 (três) anos.
Somente será computado um curso desta categoria.
li -Medalhas:
a) de tempo de serviço, sendo computada a de maio valor;
TS I de bronze . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 0,10 de ponto
TS2dcprata ............................. 0,15deponto.
TS l de ouro . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 de ponto
h) de distinção:
I• classe ...... , ........ , . , ... , .... , ..... . 0,10 de ponto
2' classe, ...... , , ...... , , .... , ......... , , 0,20 de ponto
c) Duque de Caxias:
-0,20 ponto
d) Mérito de Brasília:
-0,20 de ponto
12- Elogios individuais:
n) por bravum, se não deu lugar upromoçilo:
- 0,30 de ponto
b) ação meritória, de carúter excepcional, com risco da própria
vida:
-0,20ponto
c) dos rclacionudos cm "a" só serão considcrudos, puro efeito
de contugcm de ponto, os que descrevem, incquivocnmcntc, uçào

Maio de 1977

destacada de coragem do oficiul no cumprimento do dever, ou que
mencionem cm seu texto as palavras "bmvuru", "coragem" ou
expressões equivalentes atribuídas ao oficinl.
d) os compreendidos cm "b" serão sempre considerados para
efeitos de contagem de pontos.
B- Pontos negativos:
I - Punições disciplinures, como onciul:
o) repreensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 Ode ponto
· b) detenção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 de ponto
á rristoo:
- umu pristoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 0,50 de ponto
-duas prisões . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1.00 ponto
-três prisões . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2,00 pontos
-quatro prtsoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 4,00 pontos
e, assim por diante, acrescentando-se nu razão 2,00 pontos,
d) Quando houver mais de uma puniçiio cm conseqUência de
uma mcsmu falta (ugruvução, represcntuçào ou queixa, etc.) só será
computada u m~lis severa.
2- Scntcnçu pussudu cm julgado por crime culposo:
- uté 6 (seis) meses, inclusive- 2,50 pontos
-superior a 6 (seis) meses- 5,00 pontos
-se o crime for doloso computa-se o acréscimo de 1,00 ponto.
3- Fultu de aproveitamento em curso como facial:
0,50 de ponto.

Segundo Escrutínio
I - Soma dos pontos, referidos apenas ao posto atual, dos
requisitos a que se referem os n•s 3, 4, 5 e 6 dos pontos positivos do
Primeiro Escrutínio com idi!ntico critério.
2-Somu de:
o) tempo de permanência no posto
- 0,30 de ponto por semestre ou fraçào igual ou superior a
noventa (90) dias;
b) pontos computados no Primeiro Escrutínio para os requisitos a que se referem os n•s 7, 8, 9, 10, li e 12 dos Pontos Positivos c I,
2 e 3 dos pontos negativos.
3- Julgamento da Comissão de Promoções de Oflciais, de
acordo com o urtigo 13 deste Decreto, obedecendo ao seguinte critério:
-conceito Excepcional .......................... , .. . 6,0
-conceito Muito Bom . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . 4,1
a 5,9: inclusive
-conceito Bom .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. 2,1
a 4,00 inclusive
-conceito Regular . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . 0,5
a 2,00 inclusive
-conceito lnsuflciente . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . 0,00
u 0.4 inclusive.
4 - A soma dos pontos dos três itens acima durá o total
segundo o qual será classincudo o oflciul no Quadro de Acesso por
Merecimento, sendo inabilitado pura ingresso neste Quadro aquele
que obtiver conceito "Regular" ou inferior no julgamento da
Comissão de Promoções de Oflciais.

Copitulo VI
Disposições Gerais
Art. 25 -O presente decreto terá uplicuçilo u partir de I• de
janeiro de 1971, dutu du vigência da Lei 5.622, de I• de dezembro de
1970, que nxou novos efetivos du Policia Militnr do Distrito Federal.
Purôgrafo único. Punt u execução do disposto neste urtigo, u
Comissão de Promoções de Onciais da Policia Militnr reformulará
os utuuis Quudros de Acesso.
Art. 26. O preenchimento dos claros resultantes dn nplicnçilo
do disposto na Lei n• 5.622, de I• de dezembro de 1970, serú cfetuado cm funçi\o das disponibilidndcs orçumentúrins.
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Capítulo VI/
Disposições Transhórlus
Art. 27. As promoções efetivudus de ucordo com este terão
efeito retroutivo u conhlr de 5 de fevereiro de 1971.
Art. 28. Este Decreto entrurá cm vigor nu dutu de suu publicaç"o. flc:mdo revogudus us disposições cm contrário.
Distrito Federul, 19 de abril de 1971: 83• da República e li• de
Brasília.- Hélio Pratos da Sil•clra.
(À.<

Comi.<.<rie.< de Constituição e Ju.fliça e do Di.<trito Fedual.!
MENSAGENS

Do Senhor Pmidente da Reptíbli~a. submetendo ao Senado a
escolha de nome.< indicados para cargo.< ctljo pro••lmento depende de sua
pré1•ia aqr1irscência:
MENSAGEM N• 87, DE 1977
(N•I48/77, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federul:
De conformidude com o urtigo 42 (item III) da Constituição, c
nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezcm·
bro de 1972, tenho u honru de submeter à uprovuçào de Vossa Exce·
lênciu a escolha, que desejo fuzer, do Senhor Puulo Cubrul de Mello,
Ministro de Primeiru Ciusse, du Curreira de Diplomatu, para exercer
u função de Embaixador do Brusiljunto à República da Áustria.
Os méritos do Embaixudor Puulo Cabral de Meilo, que me in·
duzirum a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função,
constum da unexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brusiliu, 16 de maio de 1977.- Ernesto Geisel,
INFORMAÇÃO
Currlculum Vltae:
Embuixudor Paulo Cabral de Mello
Nuscido no Rio de Janeiro, Guanuburu, 7 de julho de 1925.
"Mustcr in Arts", da Universidade de Harvurd.
Cônsul de Terceira Clusse, pelo Curso de Prcpuração à Curreira
de Diplomata, do Instituto Rio Brunco, 1948.
Auxiliur do Chefe da Divisão Politica e Comercial, 1948.
Membro du Delegação do Brusil à IX Sessão do Conselho
Econômico e Sociul (ECOSOC), Genebra, 1949.
Vicc-l'tinsul cm Boston, 1950 u 1953.
Terceiro-Secretário du Embuixudu em Buenos Aires, 1953.
Promovido a Segundo-Secretário, por untiguidude, 1953.
Segundo-Secretário da Embuixudu em Buenos Aires, 1953 a
1956.
~'""''"" da Dde~"'''" d<> llrasil li III Reunião Regional da
Organitw;fw das N~1~ilcs Unidas par:t Alim~.:ntucllo c Agficultura
ii"AOI. \'!~4.
Representante do Brasil na Reunião da Junta LatinoAmericana de Peritos nu Indústria de Papel e Celulose, Buenos
Aires, 1954.
Delegado.@ Brasil à III Reuniüo lnteramericnna de Produção
Pecuária, Buenos Aires, 1955.
Chefe du Scçào de Política Comercial du Comissão Consultiva
de Acordos Comerciais, 1957.
Rcprcscntuntc do Ministério das Relações Exteriores nu
Comissf1o Consultiva do Trigo, 1957.
Membro da Delegação do Brasil 11 Conferénciu Econômicu da
Organi-.acüo dos Estudos Americanos (OEA), Buenos Aires, 1957.
Membro da Seçiio Brasileira da Comissão Mista Especial Brusil·
Argentina de Transporte Maritinw, 195R.
Representante do Ministério das Relações Exteriores, nu
Comissãn Consultiva de Comércio com o Exterior (COCI E), 1957.
Rcprcscntuntc do Ministério das Relações E:~tcriorcs, nas convcrsnçõcs económicas entre o Presidente du Rcpúblicn c os Go~crnn·
dores de Províncias Argentinas, São Borja, 195H.
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Br~tsil

;,s Rcuniõcs das Comissih:s
Br:tsii--C'hilc. Suntiago: c

~listas Bra~ii-Arg~.:ntina, BuciHl'. Aires:
Brw.. il-llnl~uai. ~11111\!.:vid~u. 19:\H.

Membro da Delegação do Brasil à 11 Reunião do Grupo de
Trubalho de Bancos Centruis, Rio de Janeiro, 1958.
Assessor Técnico do Ministério das Relações Exteriores junto à
Comissüo Especial de Estudos da Exportação e lmportaçüo do
Senado Federal, 1958.
Consultor Brusileiro à 11 Reuniüo sobre Comércio do Sul do
Continente pela CEPA L, Suntiugo, 1959,
Delegudo do Brasil à Reunião do Comitê de Comércio da
Comissão Econômicu pura a América Latina (CEPAL), Panamá,
1959.
Delegado do Brasil ao VIII Período de Sessões da CEPAL,
Panamá, 1959.
Membro da Delegação do Brusil às I e li Reuniões lntergovernu·
mentais puru o Estabelecimento de uma Zona de Livre Comércio na
Américu Latina, Montevidéu, 1959 e 1960.
Representante do Brasil à Reunião dos Puises da Zona do
Comércio Livre, Lima, 1959.
Membro do Grupo de Trabalho pura estudar a atuaçilo do
Brusil nu XI Conferénciu lnterumericunu, Quito, 1959.
Consultor Técnico du representuçào do Delegado do Brasil à
Reunitlo de Peritos de Bancos Centrais. Montevidéu, 1960.
Membro da Delegação do Brasil às XVI e XVII Sessões das par·
tes Contratantes do Acordo· Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio (GATT), 1960.
Representante dos Sete Paises Signatários do Tratado de Monte·
vidéu, no Grupo de Trabalho Especial criado pela XVII Sessão do
GATT, 1960.
Representante-Suplente do Brasil na Comissão para os Assun·
tos da Associação Latino-Americunu de Livre Comércio (ALALC),
1960.
Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1961.
Membro da Delegação do Brasil à 11 Reunião da Assembléia
Anual de Governadores do Banco lntcrumericao do Desenvolvimen·
to (BID), Rio de Janeiro, 1961.
Delegado do Brasil à Reunião Extruordinúriu do Conselho
lnteramericuno Econômico e Social (CIES), em Nível Ministerial,
Punta dei Este, 1961.
Chefe da Divisão da Associação Latino-Americana de Livre
Comércio, 1962 a 1966.
. Título de Conselheiro, 1962.
Delegado do Brasil aos I, 11, III e VI Períodos de Sessões da
Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu:
Montevidéu, 1961 e 1965: México, 1962, Bogotá, 1964.
Conselheiro da Delegação do Brasil às I e 11 Reuniões Anuais
do Conselho lnteramericano Econômico e Social, México e Silo Pau·
lo, 1962 c 1963.
Chefe da Seção Brasileira do Grupo Misto de Cooperação
Industrial Brasil-México, 1962.
Delegado do Brasil à Primeira Reunião Conjunta do Grupo
Misto de Cooperação Brasil-México, 1962.
Membro da Delegação do Brusil à Reunião do Sub-comité
sobre Uso Pacífico do Espaço Cósmico, 1963.
Membro da Delegação do Brasil ao Comitê de Coordenação da
Comissuo Nacional pura Assuntos du ALALC, 1963.
Membro du Delegação do Brnsil à XI Reuniào do Grupo Misto
Chi\eno·Brnsileiro da Indústria Automobilísticu, Suntiugo, 1963.
Membro da Delegação do Brasil ao Seminário da CEPAL de
Peritos Governamentais em Politica Comercial, Brus!lia, 1964.
Delegado do Brasil ao 11 Período de Sessões Extraordinárias da
ALALC, Montevidêu, 1964.
Representunte do Brasil nas Prê-Negociuçõe' à IV Conferência
du ALALC, Montevidêu, 1965.
Representante do Brasil nu ReuniUo Especial do Comitê
Executivo Pcrmunente du ALALC, Montevidéu, 1965.
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Membro da Dclcgaçilo do Brasil à Conferência dos Chanceleres
das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, Montevidéu,
1965.
Membro da Seção Brasileira da Comissão Especial Brasileiro·
Argentina de Coordenação (CEBAC}, Buenos Aires, 1965.
Representante do Brasil na Reunião Especial do Comitê
Executivo Permanente da ALALC, Montevidéu, 1965.
Participante da Reunião do Acordo de Complcmcntaçilo Indústria Elétrica e Elctrônica, Montevidéu, 1966.
Membro da Delegação do Brasil nas Pré-Negociações ·entre a
Argentina, Brasil e México, 1966.
Membro da Comitiva do Ministro de Estado cm visita a Santiago, la Paz, Buenos Aires e Montevidéu, 1966.
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento,
1966.
Ministro-Conselhciro em Bonn, 1966 a 1969,
Encarregado de Negócios em Bonn, 1967 e 1968.
Membro da Delegação do Brasil às Negociações da "Rodada
Kenncdy",doGATI,Gencbra, 1967.
Chefe da Delegação do Brasil à IJI Sessão da Conferência das
Nações Unidas sobre Cacau, Genebra, 1967.
Ministro-Conselheiro da Delegação em Genebra, 1969 a 1971,
Delegado do Brasil à IX Sessão da Junta de Comércio e
Desenvolvimento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), 1969.
Chefe da Delegação do Brasil à Conferência das Nações Unidas
sobre Estanho, Genebra, 1970.
Encarregado da Delegação cm Genebra, 1970.
Chefe da Delegação do Brasil à Conferência Diplomática sobre
Classificação Internacional de Patentes, Strasbourg, 1971.
Subchefe da Delegação do Brasil à Reunião do Comitê de
Negociações Comerciais entre Países em Desenvolvimento, no Âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT),
1971.
Ministro-Conselheiro da Embaixada cm Buenos Aires, 1971 a
1974.
Chefe da Delegação do Brasil ao XI Congresso lnteramcricano
de Turismo, Buenos Aires, 1971.
Delegado do Brasil à VIl Reuniãu dos Ministros de Saúde da
Bacia do Prata, Buenos Aires, 1971.
Encarregado de Negócios em Buenos Aires, 1972 e 1973.
Chefe da Delegação do Brasil à Reunião do Grupo de Peritos
em Complementação de Áreas Limítrofes, Buenos Aires, 1972 e 1973.
Chefe da Delegação do Brasil à Reunião do Grupo de Peritos
do Projeto A-5 (Interconexão Rodoviária, Ferroviária e de
Telecomunicações), Buenos Aires, 1972.
Delegado do Brasil à XI Reunião da Comissão Assessora de
Assuntos Monetúrios da Associação latino-Americana de Livre
Comércio, Buenos Aires, 1972.
Chefe da Delegação do Brasil à III Reunião da Comissão Técnica "ad hoc" para o Projeto A-6 (Integração Energética), da Ata de
Santa Cruz de La Sierra, Buenos Aires, 1972.
Chefe da Delegação do Brasil à Reunião do Grupo de Trabalho
sobre Cartografia, Buenos Aires, 1973.
Chefe da Delegação do Brasil para participar da IV Reuniilo do
Grupo de Peritos do Projeto A-4, Buenos Aires, 1973.
Chefe da Delegação do Brasil à 11 Reunião do Grupo de Peritos
do Projeto A-7 da Ata de Santa Cruz de La Sierra, 1973.
Chefe da Delegação do Brasil à I Reunião .do Grupo de Peritos
do Projeto A-5 (Infra-estrutura de transportes), da Ata de Punta dei
Este, Buenos Aires, 1973.
Delegado do Brasil 11 VI Reunião de Chanceleres dos Pulses du
Bacia do Prata, Buenos Aires, 1973.
Chefe da Delegação à li Reunião do Grupo de Peritos em Áreas
Limítrofes c Turismo, Buenos Aires, 1973.
Chefe do Departamento de Organismos Rcgionuis Americanos,
1974,
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Encarregado de Negócios cm Buenos Aires, 1974.
Chefe da Deleguçilo do Brasil à Reunião do Grupo de Trabalho
sobre Ciência e Transferência de Tecnologia, Brasil ia, 1974.
Subchefe da Delegação do Brasil à I Reunião das Negociações
coletivas da Assrn:iaçiio Latino-Americana de Livre Comércio
Buenos Aires, 1974.
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento,
1975.
.
Chefe do Departamento Econômico, 1975.
· ·Ghefe da Delegação do Brasil na Reunião Preparatória da
Conferência Energética Mundial, Paris, 1975.
Chefe da Delegação do Brasil às Reuniões de Consultas com a
Comunidade Econômica Européia sobre Importações de Têxteis de
Algodão Provinientes do Brasil, Bras !lia, 1975.
Membro da Comitiva Presidencial, à República Oriental do
Uruguai, 1975.
Delegado à Conferência Econômica Internacional, Paris, 1975.
Chefe da Delegação do Brasil à V Sessão das Comissões da
CCEI, Paris, 1976.
O Embaixador Paulo Cabral de Mello encontra-se nesta data no
exercicio de suas funções de Chefe do Departamento Econômico, do
Ministério das Relações Exteriores.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 9 de maio de 1977
-Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)
MENSAGEM N• 88, DE 1977
(N•I49f77, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item lll) da Constituição, e
nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de 1972, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Jorge de Sã Almeida, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da
Indonésia.
Os méritos do Embaixador Jorge de Sá Almeida, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 16 de maio de 1977.- Ernesto Geisel.
INFORMAÇÃO
Curriculum Vltae:
Embaixador Jorge de Sá Almeida
Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 9 de abril de 1922.
Diplomado pela Escola Superior de Guerra, 1954. "Master of Arts
in Government", pela Universidade de Georgetown, Washington,
1965.
Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1943.
Terceiro-Secretário da Embaixada em la Paz, 1946 a 1949.
Membro da Missão Especial às Solenidades de Posse do
Presidente da Bolívia, 1947.
Membro da Delegação do Brasil à Conferência lnteramericana
para a Defesa e Segurnnça do Continente, Rio de Janeiro, 1947.
Encarregado de Negócios cm La Paz, 1947 a 1948.
Vicc-Cônsulem Buenos Aires, 1950 a 1951.
Promovido a Cônsul de Segunda-Classe, por :mtiguidnde, 1951.
Cônsul-Adjunto em Buenos Aires, 195 I a 1952,
Segundo-Secretário, provisoriamente, da Embaixada cm
Buenos Aires, 1952 a 1953.
Representante do Ministério das Rduçàes Exteriores no Grupo
de Trabalho pura a Organização do Serviço Nacional de Segurança
Nacional. 1955.
Membro da Comissilo para a Revisão dos Arquivos ConfidenciuiscSccrctos.J955 .
.Scgundo·Sccrctúrio da Embaixada cm Copenhague, 1956 a
195K,
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Encarregado de Negócios em Copenhague, 1956 a 1958.
Segundo·Secretúrio da Embaixada em Washington, 1959 u 1960.
Promovido u Primeiro-Secretário, por antiguidade, 1960.
Primeiro-Secretário da Embaixada em Washington, 1960 a 1961.
Membro da Delegação do Brasil à Reunião do Subcomitê
Financeiro do Comite Jntergovernumentul para Migrações
Européias (CIME), Genebra, 1960.
Titulo de Conselheiro, 1963.
Membro do Grupo de Trabalho Preparatório da Conferencia
Internacional de Plenipotenciários sobre Relações Consulares, 1963.
Chefe da Divisão da América Central, 1963.
Chefe da Seção Brasileira do Grupo Misto de Cooperação
Industrial Brasil-México, 1963.
Chefe da Divisão da América Setentrional, 1963 a 1964.
Representante do Ministério das Relações Exteriores na instala·
ção da IV Conferência Jnteramericana de Relações Públicas, 1963.
Membro da Delegação do Brasil às Segundas Reuniões Anuais
do Conselho lnteramericano Económico e Social (CJES), em nível
técnico, São Paulo, 1963.
Conselheiro da Embaixada em Washington, 1964 u 1966.
Delegado-Suplente do Brasil à 11 Conferencia lnteramericana
Extraordinária (CJE), Rio de Janeiro, 1965.
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento,
1966.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Washington, 1966 a
1969,
Encarregado de Negócios em Washington, 1966, 1967 e 1968.
Ministro Plenipotenciário em Budapeste, 1969 a 1973.
Embaixador do Brasil junto à República do Panamá, 1973.
Embaixador do Brasil junto ao Domínio da Jamaica,
cumulativamente, 1974 a 1975.
Chefe da Delegação do Brasil no XII Congresso lnteramericano
de Turismo, Panamá, 1974.
Ordem do Condor dos Andes, Bolívia; Ordem de Danebrog,
Cavaleiro, Dinamarca; Ordem do Mérito Naval, Comendador;
Ordem do Mérito Militar, Oficial; Ordem do Mérito Aeronáutico,
Comendmlor; Ordem do Rio Branco, Grande Oficial; Medalha de
Rio Br;mco: Medalha de Lauro MUller.
O Embaixador Jorge de Sá Almeida encontra-se nesta data no
exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à República

Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito du
Universidade do Brasil.
Cônsul de Terceira C\usse, por concurso, 1943,
No Departamento de Administração, 1943.
No Departamento Diplomático e Consular, \943.
No Cerimonial, 1944.
Ã disposição do Ministro das Relações Exteriores do Uruguai,
em visita ao Brasil, 1945.
Ã disposição do Secretário-Geral da III Conrcrôncia lnterame·
ricana de Radiocomunicações, 1945,
Terceiro-Secretário na Embaixada em Madrid, 1946 u 1949.
Terceiro-Secretário da Embaixada no Cairo, 1949 a 1950.
Promovido a Segundo-Secretário, por antigUidade, 1950.
Segundo-Secretário da Embaixada no Cu iro, 1950 a 1952.
Encarregado de Negócios no Cairo, 1951.
Ã disposição do Presidente do Peru, em visita uo Brasil, 1953.
Membro da Missão Espocial pura entrega do Grande Colar da
Ordem do Cruzeiro do Sul ao Presidente do Chile, 1953.
Ã disposição do Presidente da Nicarágua, em visita ao Brasil,
1953.
Introdutor Diplomático-Adjunto, 1954 e 1955.
Ã disposição do Presidente do Líbano, cm visiw uo Brasil, 1954.
Ã disposição do Cardeal A.dcodato Giovanni Piuzzu, Legado
Pontifício, 1954,
Chefe do Cerimonial da Presidência, 1955.
Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1955.
Cônsul-Adjunto em Genebra, 1956 a 1958.
·
Encarregado do Consulado-Geral em Genebra, 1957 a 1958.
Primeiro-Secretário da Embaixada em Bogotú, 1958 a 1961.
Título de Conselheiro, \961.
Conselheiro da Embaixada em Bogotú, 1961 a 1962.
Encarregado de Negócios em Bogotá 1958, 1959, 1960 e \961.
Introdutor Diplomático, 1961 e 1962.
Membro da Comitiva do Ministro de Estado em visita à Argentina, 1961.
Membro da Delegação do Brasil à VI II Reunião do Consulta
dos Chanceleres Americanos, Punta dei Este, 1962.
Membro da Delegação do Brasil ;i Reunião do Comitê de
Desarmamento das Nações Unidus, Genebra, I962.

do Panumá.

1962..
Chefe de Gabinete do Subsecretúrio de Estado das Relações
Exteriores, 1962 a 1963.
Ã disposição do Ministro da Fazenda, 1963.
Ministro-Conselheiro da Missão junto'" Nações Unidas, 1963
u 1964.
Delegado do Brusil à XVIII SessfLo da Assembléia Geral das
Nações Unidas, Nova York, \963.
Delegado do Brasil no Comcté do Ano Internacional para Direi·
tos do Homem, Novu York, 1963.
Membro da Deleguçuo do Brusil iLS Reuniôes dos Comités de
Programas, do Orcamcnto Administrativo c du Junta Executiva do
Fundo Internacional de Socorro à JnfiLncia (F\SI), Nova York, 1964.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Viena, 1965 a \967.
Chefe da Delegaçilo do Brasil iL Reunião da "Unit ed Nations
Joint Starr Pension Board", Viena, 1966.
Encurregudo de Negócios cm Viena, 1965, 1966 e 1967.
EmbLLixudorem Tegucigalpa, 196i a 196'1.
Membro da Comitivu do Presidente da República no Encontro
com o Presidente do Uruguai, Chui, 1970.
Membro du Deleguçuo do Brasil ú Posse do Presidente du
Co\itmbiu, 1970.
Chefe do Cerimoniul. 1970 u I974.
Presidente da Comissào de Assistência l1 trunsl'crência do Corpo
Diplomútico purn Brasiliu, 1970.
Prmnovido n Ministro de Primeira Classe, por merecimento,
1971.

Secretaria de Estudo das Relações Exteriores, 9 de maio de
1977.- Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal.
(À Comissão de Re/açcies E.tteriom.)

MENSAGEM N•89, DE 1977
(N• 150/77, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, e
nos termos dos artigos 21 e 22 de Decreto n'71.534, de 12 de dezem·
bro de 1972, tenho u honra de submeter u aprovação de Vossas
Excelências a escolhu, que desejo fuzer, do Senhor André Teixeira de
Mesquita, Ministro de Primeira Classe, du Carreira de Diplomata,
paru exercer a runçào de Embaixador do Brasil junto ao Reino du
Norucgu.
Os méritos do Embaixador André Teixeira de Mesquita, que me
induzirum a esco\hí:·lo para o desempenho dessa elevadu função,
constam du anexa informucüo do Ministêrio dLlS Rduçõcs Exteriores.
Brusiliu, \6 de maio de 1977.- Ernesto Geisel.
INFORMAÇÃO
Currlculum Vltuc:
Embaixador André Teixeira de Mesquita.
Nascido na Francu (brusilciro, de acordo com o arl. 69, inciso
II. da Constituição de IK<Jl), IK de setembro de 191R. Bueharel cm

Promovido n Ministro de Segunda Classe:, por merecimento,
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Membro da Comitiva do Presidente da República no Encontro
com o Presidente da República do Paraguai para a inauguração da
Ponte sobre o Rio Apa, Bela Vista, 1971.
Membro da Comitiva do Presidente da República no Encontro
com o Presidente da Colômbia, let!cia, 1971.
Chefe da Missão Preparatória às visitas do Ministro de Estado
aos países da América Central c do Caribc, 1971.
Chefe da Missão Preparatória à visita do Presidente da Repúbli·
ca aos Estados Unidos da América, \971.
Membro da Comitiva do Presidente da República no encontro
com o Presidente da República da Bo\lvia, Corumbâ-ladârio, 1972.
Representante do Ministério das Relações Exteriores na
Comissão de Alto Nível para a coordenação das solenidades
comemorativas do Sesquicentcnârio, 1972.
Chefe da Missão Preparatória das visitas do Ministro de Estado
a dez países da África Ocidental, 1972.
Membro da Comitiva do Presidente da República no Encontro
com o Presidente da República da Venezuela, Santa Elena de Uia·
ri:n, 1973.
Membro da Comitiva do Ministro de Estado cm suas visitas
oficiais à República Árabe do Egito, Quênia c Israel, \973.
Chefe da Missão preparatória da visita do Presidente da
República a Portugal, 1973.
Membro da Comitiva do Ministro de Estado cm suas visitas
oficiais à Colômbia, Venezuo\a, Bolivia, Equador c Peru, 1973.
Embaixador do Brasil junto à República da Áustria, 1974 a
1975.
Chefe do Grupo de Trabalho para colaboração na organização
c execução das cerimônias de posse de Sua Excelência o General-de·
Exército ErncstoGeisel, 1974.
Missão Especial, Posse do Senhor Presidente da República da
Colômbia, Bogotá, \974.
Membro da Comitiva do Presidente da República ao encontro
com o Presidente do Paraguai, Foz do lguaçu, 1974.
Membro da Comitiva do Presidente da República em sua visita
oficial a Bolívia, \974.
Membro da Comitiva do Ministro de Estado em visita oficial ao
Senegal e a Portugal, 1974.
Representante residente junto à AIEA, 1975.
Representante permanente junto à UNIDO, \975.
Condecorações: Gra·Cruz da Ordem Militar do Cristo,
Portugal: Grã-Cruz da Ordem Infante Henrique, Portugal; Grã·
Cruz da Ordem Mérito AI Mayo, Argentina: Grã·Cruz da Ordem
Morito, \'amgulli: Grà-Cruz d:~ Ordem Condor dos Andes, Bo\lvia:
Grã-Cruz da Ordem O Sol do Peru, Peru: Grã-Cruz da Ordem
Mérito, Equador: Grã·Cruz da Ordem Boyacá, Colômbia; Grà-Cruz
da Ordem San Carlos, Colômbia: Grii-Cruz da Ordem libertador,
Venezuela: Grã-Cruz da Ordem Francisco de Miranda, Venezuela:
Grit·Crut d" Ordem Ruhen Dario, Nicarágua: Grã-Cruz du Ordem
Migud Larreynaga, Nicarágua: Grã-Cruz da Ordem Morazan,
Honduras: Grã-Cruz da Ordem Muthias Delgado, E\ Salvador: Grã·
Cruz da Ordem Quetza\, Guatemala: Grande Oficial da Ordem
Mérito, Ãustriu; Grande Oficial da Ordem Mérito, Senegal; Grande
Oõcial da Ordem Cedro, Líbano: Grande Oficial da Ordem Mérito,
Egito: Grande Oficial Mérito, Camarõos; Comendador da Ordem
San Martin, Argentina: Comendador da Ordem Mérito, ltâlia;
Comendador da Ordem Sun Gregorio Magno, Vaticano:
Comendador da Ordem Mérito, Senegal: Comendador da Ordem
Moritn. Cnsta dn Marfim; Comendador da Ordem Mérito, Togo;
Comendador da Ordem Estrela Equatorial, Gabão: Comendador du
Ordem Morito, Multa: Comendador da Ordem Bernardo O'Higgins,
Chile: Grã-Cruz da Ordem de Rio-Bmnco, Brasil: Grnnde Oõcial do
!Vl~ritn Naval. Brasil: Cirande Oõcial do Mérito Militar, Brasil;
<irumk· Olidal d11

~l~ritn r\.:rnnúuth.:o,

Brusil: Gmmlc 01'idul do

Mõritll dll Tmhalhll. Bmsi\; Cirande Oficial do Mérito de Brnsíliu,
Bra,il: f\ll!d:1lha So111h1s Dumont. Brasil.
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O Embaixador André Teixeira de Mesquita encontra-se nesta
data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à
República da Áustria.
Secretaria de Estado dus Relações Exteriores, 9 de maio de
1977.- Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal.

IÀ Comissão de Relações Exleriores.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel\a) - O Expediente lido
vÚi·à publicação.
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei
do Senado n• 46, de 1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres,
que modifica a Lei n• 4.717, de 29 de junho de \965, que regula a
ação popular, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito,
da comissão a que foi distribuldo.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel\a) comunicação que será lida pelo Sr. 1•-Secretârio.
1:: lida a seguinte

Sobre a mesa,

Em 17 de maio de 1977
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausen·
tarei do Pais a partir de 19 do corrente, a fim de, no desempenho de
missão com que distinguiu o Senado, participar da Delegação
Brasileira à II Assembléia Mundial de Turismo, a realizar-se em
Málaga, Espanha, no perlodo de 23 de maio a I• de junho do cor·
rente ano.
Atenciosas saudações- Auausto Franco.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel\a)- A Presidência fica
ciente.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Secretârio.
I'; lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 86, DE 1977
Dá nova redação ao § 1• do artigo 381 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de
I• de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O§ I• do artigo 381 da Consolidação das leis do Tra·
bulho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de \943,
passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art.381 ..................................... .
§ I• Para os fins deste artigo os salários serão acrescidos
duma percentagem adicional de 20% (vinte por cento), no
mínimo, elevada para 30% (trinta por cento), quando se tra·
tar de mulher em estado de gravidez, comprovado mediante
atestado médico,"
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.

J ustlncaçào
Com muita propriedade, a legislação trabalhista pátria adota
inúmeras providéncias protelaras da maternidade. Assim é que a
mulher não pode se~· despedida, por motivo de gravidez; a mulher
grúvidu tem, ainda, o direito de nfastar-sc do trabalho no período de
quutro semanas antes c oito semanas depois do parto.
Essas medidas, por certo, foram inspiradas no fato deu mulher
apresentar cuructcrlsticas fís~cas peculiares, por ocusiiio du gravidez e
logo depois do parto.
Ora, se considerarmos que a Consolidação das leis do Trabalho
condiciona o trabalho noturno da mulher, em estudo normal, às
hipóteses especiais do urtigo 379, atribuindo-lhe, além disso,
rcmuncruçUo udicionul dc 20% (vinte por cento), com incgúvcljustiça
deve adotur-sc um adicional maior puro a mulher cm estudo de
gravidei'., como sugerimos através deste projeto.
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Como j(l acentuamos, no período d~: gravidez a mulher tem de
suporwr uma enorme sohrccarga física que. se dilicuha o trabu\ho
normal. dcsgusta~lhc tcrrivclmcntc as energias, quando precisa
trabalhar i1 noite.
Daí, pretendermos seja instituída umu contraprcstaçilo pr.:lo
esforço c dcsgustc físico anormais, o que eliminaria o desequilíbrio
de tratumento que ocorre atualmente no artigo Jg I,§ 1•. da Comoli·
dação das Leis do Trabalho.
Saiu dus ~essàes, 17 de maio de 1977.. Nelson Curneiro.
LEGISLA (tl O C!Ttl DA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
• • • • • • • • ' ••• o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '

•••••• ' " . ' ••

Art. 381. O trubulho noturno das mulheres tcrú salário superior
uo diurno.
§ \9 Para os fins deste urtigo, os salúrios serão acrescidos duma
pcrccntagcnl adicional de vinte por cento (20%) no mínimo.
§ 2• Cada horu do periodo noturno de trabalho das mulheres
terá cinqUenta c dois minutos e trinta segundos.

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

(Às Comis.fões de Constiwiçào (' Ju.\·tiça. dt• Le~:islacão Spcial e
___,
.. de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O projeto, após
publicado, será enviado às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Augusto Franco.

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O trabalho realizado pela UNESCO, ôrgão da Organizaçuo das
~ações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, enviando u
partir de 1954, uma missão ú Núbia para estudar a possibilidade de
salvar o templo de Abu Sim bel, ameaçado pelas inundações do Nilo,
com a construção da represa de Assuan, causou emoção no mundo
civilizado. Sessenta paises atenderam ao apelo e participaram do
movimento destinado a salvar uma obra de arte do incalculável valor
histórico que antes da ameaça das águas tiveru contru si a arda,
calculando-se que, à época da XXVI dinastia, ou seja, hi1 uns 2.500
anos, já estivesse enterrada sob u areiu escaldante do deserto da
Núbia.
Abu Sim bel foi desmontado. As estátuas colossais de sua facha·
da foram cortadas cm blocos, alguns pesando 15 a 20 toneladas,
transportados por gruas gigantescas, com precaução infinita para evitar que alguma peça se desfizesse, comprometendo a beleza do
conjunto arquitetônico. Trabalhando sem descanso, tanto nus horas
tórridns do verão como durante as noites quase glaciais do in~erno
núbio, engenheiros, capatazes c trabalhadores salvaram das águas
amea'çadoras os dois santuários de Abu Sim bel, reconstruidos mais
acima, cm lugar seguro. E hoje, graças a esse trabalho, podemos
contemplar em toda sua beleza aquele monumento, testemunho de
uma civilização, simbolo do valor humano, erguido sob o sol
inclemente <'o deserto, num atestado do valor do homem, capaz de se
impor à natureza, dominando-a com vontade c técnica.
Infelizmente, Sr. Presidente c Srs. Senadores, nem sempre é
possível interessar os órgãos intcrnucionuis cm programas de defesa
de acervos históricos c artísticos, conforme ocorn:u cm Abu Sim bel,
bem como no Paquistão, Indonésia, Coréia, Iraque, Marrocos c
outros países, e temos que nos socorrer dos nossos próprios recursos
municipais ou estuduuis, em alguns casos, apelando pura o Governo
Federal, rc:sponsúvel pela preservação t.le muitas monumentos de
grunde valor.
O apelo que desejo ruzcr, hoje, desta tribuna, nào exige
nenhuma campanha internacional ou desmonte de monumentos. E
nUa nfcta o Nilo, nem mcsmn o nosso Si1o Francisco, mas sim o
modesto Cotínguiba, que nlto obst:1nte sua :tparcntc mansídiio,
durante umu parte do ano, cresce c se agiganta no inverno, trunshor·
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da do seu leito c ameaça o acervo histórico e artfstico da histórica
cidade de Laranjeiras, no Estado de Sergipe, provocando o clamor
do próprio Dirctor-Prcsidente da Empresa Sergipana de Turismo,
Sr. Carlos José Magalhães de Melo.
1\l1 ,·i·;itar Laranjcir:1s, o Dirctor·Prcsidcnte da EMSETUR não
consc~uiu conter sua surpresa, dirigindo-se ao Diretor do Dcparta·
m·:ntu Nacional de Ohras c Saneamento, propondo a dragagem do
\{iu Clltin!!uih;i. o qul!. conftlfllll! rccord;.1, é n:comcndação contida
no Plano Urbanistico de Laranjeiras, elaborado pelo Grupo de
Restauração c Renovação Arquitetõnica e Urbana - GRAU, da
Faculdade de Arquitctura e Urbanismo da Universidade Federal da
Bahia. I' fa1endu mou o apelo do Dirctor-Prcsidcnte da EMSETUR,
traduzo o anseio de todo o povo sergipano, cioso de sua história c de
suas tradições .
O problema, Sr. Presidente, está equacionado. O trabalho do
Grupo de Restauração e Renovação Arquitetônica e Urbana da
Faculdade de Arquiteturu e Urbanismo da Universidad.e Federal da
Bahia foi elaborado a pedido da Secrctar.ia de Planejamento da
Presidência da República (SEPLAN), através da Delegacia Regional
do Nordeste c da Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR). Ele
prevê a dragagem do Cotinguiba, que irá compensar os efeitos do
assoreamento do leito, permitindo que as águas tenham vazão,
evitando o alagamento de Laranjeiras, salvando seu valioso
patrimônio.
Segundo o Dr. Hurry Amorim Costa, Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Obras e Saneamento, além da inclusão
de St10 Cristóvão e Laranjeiras nos projetes do Governo do Estudo
de Sergipe, através da EMSETUR, e da Secretaria de Planejamcnto
da Presidência da República, desde 1973, com vistas à preservação
do património histôrico e artistico das cidades, dentro do Programa
Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste para
Fins Turisticos, prevê-se a realização de projetes cm Estância,
Propriú, ltaporanga d'Ajuda, Aracaju, Ncópolis, Santa Luzia do
ltanhy, Tomar do Geru, Brejo Grande e Tobias Barreto, representando um investimento global de CrS 125.036.000,00 dos quais
CrS 100.028.800,00 são de responsabilidade da Secretaria de Plancjamcnto da Presidência da República (SEPLAN(PR),
CrS 25.007.200,00 cabem ao Governo do Estado.
O Governador José Rollemberg Leite vem dando todo apoio ao
Programa de Preservação dos Monumentos Históricos e Artísticos; a
maior parte dos recursos, porém, cube à Secretaria de Planejamento
da Presidência da República. E é a ela que me dirijo, neste momento,
cm busca da compreensão que nunca faltou aos órgãos do Executivo
Federal, para os problemas do meu Estado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Entre as medidas editadas pelo Poder Executivo, no último mês
de abril, figura a extensão, a todos os pleitos, du chamada "Lei
Falcão". Se havia umu providência oficial que se esperasse, era esta.
O Senhor Presidente du República já proclamara, de público: as
excelências da lei, "ú examina,r o resultado das eleições municipais.
E, desde sua votação, não tínhamos, nós os do MDB, nenhuma
ilusão que vigoraria também no pleito de 1978. Assim, acredito, nilo
pcns:wnm muitos integrantes du Bancada situucionistu, csquccldos
d!.: qu!.:. d!.:sl~li.'õ~d:l." p!.:dr<~ da e.xceçào. comcçundo u rolar, nlto pura·
ri:1 cm m~.:i~1 do ~.;aminhn.
Invocando autores modernos, inclusive Schmidt, J.M. Othon
Sidou divide os direitos fundamentais em absolutos e relativos, E
tt~\iim dennc os primeiros:
"Direitos absolutos seriam aqueles que s~ fazem vnlcr
por si, tais a inviolabilidade do domicilio, o sigilo du
correspondência, u liberdade de opinii\o. Para fruf.Jos, ni'l.o
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carr.:cc o cidadilo de quulqucr norma adjctiva: nem para
amrliú-\os nom rara garanti-los. São alheios à velhíssima
lul:1 Estado IW.\'11.~ indivíduo."
Num J'l<lis d01 cxtcnsl1o tcrritoriul do Brasil, quando a lei manda
que se Cl)nvoquc o clcitorudo cm torno do progrumol dos dois Parti·
dos. a mensagem não se pode resumir aos cantatas dirctos entre
candidatos o olcitores, quo o ovo\uir dos meios de divulgação jü não
rode convertê-los cm único. f: certo que, sem u amplitude de tais
recursos. grundcs campunhas políticas abalaram este Puí~,;,·as de Ruy
Barhosa, Nilo Pecanha, J.J. Seabra, de Getúlio Vurgas c seus com·
panhciros da Aliança Liberal, de Armando de Sullcs Oliveira c Josê
Américo de ,\Jmeida, de Eduardo Gomes c de Eurico Outra, c de
Jucdino Kuhitschck e Ji•nio Quadros.
A História Política ujuntará u essas, pela sua gratuidadc c por
seu saldo positivo, u cruzada dos anticandídatos U\ysses Guimariles
c Barbosa Lima Sobrinho, numa hora em que tudo parecia perdido
rar:• a normalidade democrática. Líder então do M D B nesta
Casa, acomp:mhci .. os cm sua pcrcgrimu;ão, c posso testemunhar as
di fiou idades, de toda ordem, que tiveram de ser vencidas. A palavra,
l.ltl~ d~.:d~fl~ol .iudidúria nfw permitiu f~lSSI! lr~lnsmitidu gratuitamente
pelo rúdio c tc\evisf•o. acabou ecoando por todo o Pais, c as urnas de
1974 atestaram a oportunidade c as resultados magníficos daquela
caminhou.la cívica.
Mas o que annal se nega, com a perenidade da Lei Falcão, niio é
~ó n direito de informar, é o direito essencial de !'ler informado. Num
rcgimt.: hipanidúrio, a verdade de um deve ser contrastada com a
verd"tlc do outro. A Oposiçt•o tem muito que explicar ao País.
Necessita. ror is~o. que desobstruídos estejam todos os canais de
comunic<JÇào com o povo. Mas o Partido do Governo terá ainda
nulis o que esclarecer à Nação. marcada de tantas an~ústias e
aprcensõt.:s. Postergar esse dever é faltar a irrecusável compromisso,
I.JUI! su~1 posição majoritária impõe.
Sinto que hú um ambiente de ansiedade, disseminado por toda a
pmtc. Hú fome c sede de noticias, que ganham significado quando
contrnstadas com outras noticias. Fomm a Imprensa, o Rádio e n
Telcvisr1o que diminuiram sensivelmente os currais eleitorais, e que
começavam a varrer o dinheiro dos pleitos partidários. Quem, como
cu, vive os embates políticos desde a juventude\ isso mesmo poderá
alirmar, cm louvor da expressão maior do voto popular.
N~1 valiosa contribuiçrlo que deu à série de conferências promovida por Thc Bar Association af St. Louis Foundation, e reunidas em
volume soh o titulo 6n.uilutional Freedom and tfle Law, Thomas H.
Eliot, Reitor da Universidade de Washington, proferiu essas
J')ahtvrns lJUI! devem ser rememoradas:

"Uma democracia (ou uma república) pressupõe que o
p<W<\ pode fazer scleçõcs informadas entre políticos ou pro·
p:ramus, ~.·ntrc partidos c cundidtltos. Isto signilicu que antes
da c\cíçno deve haver uma ampla oportunidade de discutir
puh\icamcntc acerca dos problemas e escutar as alegações de
uns c outros. Se se aprovam leis perniciosas, nem tudo estú
perdido enquanto hú uma possibilídadc de revogá-las. A
existência dessa oportunidade deponde de que o povo tenha o
direito de criticú-la."
:\ conscqU~nda muis gruve da uplicuçllo du Lei Falcão Us cJeí ..
çôc:-. rmrlamcntarcs, agoru jú nrlo tão gerais como roi regra. quase
sl!m cxccçnn. Cllnl todos os seus dc:fcitos, nus diversas Repúblicas que
nns scpar:m1 do Império, é u cslugnaçUo dos quadros partidários, li
ditkuldadt: de upmcccrem c se utirmarcm novos nomes, novas
\'llCaçi)c~. novos homcns públicos.
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Permite V, Ex• um
apartr.:'!
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- País nua, com
muita honra.
O Sr •. José Llndoso (ARENA- AM)- Temos assistido u um
prm:cdimcnto acusatório, permanente, dn Oposiçl\l), rc\utivumcnte U
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chamada Lei Falcuo, que rcdiscíplinou o problema da propaganda
partidloria face ao pleito c\oitora\. Entendo que u colocação está sen·
do fcíw soh um prisma que foge li justiça, a um julgamento correto.
O Código Eleitoral estabelece que a propaganda deveria desenvolver·
se de modo que não críusse estados emocionais cnpa~es de influir de
modo não correto nos pleitos eleitorais. A verdade (: que o Estado
brasileiro, que é: extremamente generoso com os partidos no tocante
to propaganda e\eitorai - c isto foi sobejamente demonstrado no
relatório do Senador Jarbas Passarinho, quando se discutitl a Lei Fal·
ciid - teria a obrigação- c assumiu essa obrigação - de racionalizar a propaganda eleitoral. A Lei FalcUo objetíva essa raciooalíza·
ciio, evitando a criação desses estados emocionais prejudiciais a um
julgamento correto por parte do eleitorado. Não se quis absoluta·
mente emhargur os passos dos politicas, muito menos impedir a
renovação politica que se tem feito c se furá, normalmente, dentro da
dinâmica da sociedade e da atívídade normal dos Partidos
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - lnícíalmente
quero ressaltar que í: a nobre Vicc·Líder da Maioria quem chama de
Lei Falcão: eu disso a chamada Lei Falcão.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - O Viee-Presidente do
Senado.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) -O Více-Presi·
dente do Senado í: quem diz que é a Lei Falcão: eu disse a chamada
Lei Falcão, mas V. Ex• afirma que é a Lei FalcUo, Então, ela fica
batizada,já agora, pela Maioria, coma a Lei Falcão.
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - A Minoria elaborou
essa denominação. O Ministro Armando Falcão, responsável pela
ordem, pela justiça c pelo aprimoramento dos processos democráti·
cos, não vai corar diante dessa denominação, porque se ele elaborou
esse projeto de lei inspirado na responsabilidade do Governo, o fez
consciente de que estaria prc:stando um grande serviço ao Pais e à
sociedade brasileira.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Agradeço, mas
veja V. Ex•, o Senador Jarbas Passarinho -e lamento que S. Ex•
nUo esteja presente - quando da votaçiio do projeto que instituiu a
Lei Fu\cUo para as eleições municipais, estava convicto, ou pelo me·
nos proclamou, de que ela nUo se estenderia às eleições par\am~nta·
res: aliás, esse c:ra um pensamento genera\ízado, e faço justiça entre
os membros do próprio Partido situacionista, mas circunstüncias
posteriores determinaram essa extensUo.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me honra com
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB honra.

RJ) - Com muita

O Sr. Eurico llezende (ARENA- ES)- Em primeiro lugar,
V, Ex• nUo deve estranhar o fato de a ilustre Sr, Senador José Lindose ter falado cm Lei Falciio, porque realmente era uma ...
O SR. NELSON CARNEIRO (M !)B - RJ) - Eu precisava
era de um butísmo oficial c ninguém melhor do que ...
O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - V. Ex• foi um dos
sacerdotes desses projetes.
O SI!. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Não: eu chamei
a chamada Lei FalcUo ...
Estú aqui no início do meu discurso:
"Entre as mcdid•os editadas pelo Poder Executivo no últi·
mo mí:s de abril, figura a extensUo, a todos os pleitos, da
chamada "Lei Falcão".
Mns ugoru tem o bntismo olich1\: então, por que recusar·~

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- Mas ficou no domlnio
c na denominaÇão do povo coma Lei Falcão. E V, Ex• deve ser o prí·
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mciro a aceitar esta política ou este hábito de paternidade legislativa,
porque se a emenda divorcist:.l passar ela se chamará, não a
denominada Emenda Nelson Carneiro, mas Emenda Nelson Carneiro, embora haja mouros na Peninsulu Ibérica de V. Ex• querendo
reivindicá-la. Entrta, tem uma participação condominal, mas justiça
lhe fazem as gerações presentes e justiça lhe fará a História, se a sua
luta se tornar vitoriosa- entronizando V. E~• como autor da emenda do divórcio ou autor du ld ordinária du implantação da reforma
do instituto do casamento. Assim, neste ponto, Ndson Carneiro e
Armando Falcão são colegas e devem se entender muito bem. Mas
V. Ex• vai me permitir opor duas rcstricõcs, intentando demonstrar
que, pela vocação da luta, V, Ex• está divorciado da realidade. Em
primeiro lugar, foi uma necessidade de adequação democrática que
inspirou a Lei Falcão, como diz V. Ex•, porque o Estado e a iniciativa privada não dispõem de recursos de comunicação de massa
capazes de assegurar a presença de todos os candidatos no mesmo
pleito eleitoral. A observação nos mostrou, no passado, que só
ocupavam as imagens da televisão e se utilizavam das vozes do rádio
aqueles candidatos se\ecionados, apadrinhados pelas direções
partidárias. Lembro-me de noticiário de São Paulo, no tempo em
que o nosso colega Orestes Quérciu era candidato e tinha, lá, a sua
facção brigando com a facção do Senador Franco Montoro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Lá vem V. Ex•
com a intriga municipal.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- O Senador Orestes
Quércia chegou a se queixar de que a Presidência do MDB não dava
vez aos seus candidatos a prefeito e vereador. No Rio, V. Ex• deve
estar lembrado, chamaram até a polícia, por causa desse
apadrinhamento, dessa discriminação. Então, o que fez a iniciativa
governamental, com o apoio maciço do Congresso, inspirada na
realidade nacional? Estabeleceu u restrição, em benefício da
oportunidade para todos. Em segundo lugar, V. Ex• comete uma
injustiça- e afirmo em tom de desafio- quando diz que o sistema
politico brasileiro evita a participação de novas vocações.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Eu ia dizendo
exatamente isso.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- V. Ex• me permita
concluir o aparte. Se V. Ex• fizer um confronto entre o período an·
tcrior a 1964 e o período posterior a essa data, há de considerar o
Executivo c o Legislativo daquela época envelhecidos, e o Executivo
c o Legislativo, depois de 1964, rejuvenescidos. Não estou dizendo
que os Poderes Executivo e Legislativo daquela opaca eram providos
por gente velha. Não estou dizendo isso. Mas, hoje, através de
concursos públicos e dos pleitos eleitorais, os órgãos do Executivo
contam com a presença maciça e mujoritMia da mocidade, De modo
que a Revolução não pode aceitar a afirmativa de V. Ex• como inspi·
rndu na exatidão. V. Ex• opera, a toda carga, na deformação, na má
vontade. A Revolução brasileira abdu oportunidade, abriu novos horizontes para a juventude neste País.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ)- Agradeço o
aparte com que me honrou o i:ustre Líder da Maioria.
Inicialmente, reliro a um episódio a que assisti na terra de S. Ex•
na Capital espirito-suntense. Era um programa de televisão.
Comparecia um candidato a Deputado pela ARENA. Chegando à
televisão, ele ficou mudo, não conseguia dizer uma palavra. Então, o
orador que o huviu antecedido, o substituiu, pura continuur a palestra, pura dizer uquilo que o primeiro nUa conseguiu dizer, o que mostra que os Purtidos devem, realmente, selecionur aqueles homens
capuzes de transmitir a sua mensugem ao eleitorado. Não podem ser
todos uqucles que estiio inscritos, porque nem todos têm u capacidade de manifestar, perante uma Ciimcia de televisão, o que desejam
ou no que uspiram.
Quanto ao confronto, o nobre Senador Eurico Rczende se
esquece de que niio faço aqui a crítica du Revolução, à qual dei u
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minha contrihuiçfto, de maneira pública, em sucessivos discursos c
criticas feitos no Parlamento, quando poucos se erguiam para fazêlo. Fi-lo sucessivas vezes. Não a Revolução, mas a extensão da Chamada Lei Fu\cão às eleições purlumentares é que impede a. presença
de novos valores na vida pública bmsileira. E é: natural que impeça,
porque onde comparecer o Senador Eurico Rezende, candidato ao
Senado, e um jovem que lhe dispute a vaga, sem a tradição polftica
de S. Ex•, evidentemente que o povo conhece mais o Senador Eurico
Rezendc do que seu competidor. 1: natural. Por isso mesmo é que a
presença, na televisão e no rádio, dos valores novos é: importante:
p:tr:t que eles sejam melhor aproveitados.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO)- V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita
honra.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Nelson Carneiro, V. Ex• rememora um episódio a que assistiu na
Capital do Estado do meu Líder Eurico Rezende. Curiosamente, ao
rememorá-lo, e contrariamente a tudo o que tem dito até agora,
V. Ex• defende o privilógio, enquanto que a Lei Falcão permite
exutamente a universalização. Todos passam a ter a mesma oportuni·
dade. Exutumentr esta, a tese da Lei Falcão: a universalização.
Todos ti:m a mesma oportunidade. Não é preciso que seja apadrinhado ou ligado aos interesses da· partido para que tenha maior acesso
aos veiculas de divulgação. Também pura rememorar a V. Ex•, cito
o episódio ocorrido com o ex-Deputado Lisáneas Maciel. Para poder
ter o direito de ir à televisão carioca, teve que recorrer a um
provimento judicial, tal o estado de animosidade da direção partidária contra ele. E não venham dizer que se tratava de pessoa incapaz
de poder ir à televisão, pois era um rapaz inteligente, culto e capaz de
polarizar us massas. O que havia era má vontade do partido. O que a
Lei Falcão pretendeu, e realmente conseguiu, foi a universalização
dos direitos de pregação na campanha, não permi<indo que a ou b,
na direção partidária, manipule o partido e só permita que alguns
privilegiados tenham acesso à televisão, para pregar as suas idéias, e,
assim, em condições de se elegerem, em detrimento do conhecimento
de todo o eleitorado.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço a
V. Ex•.
O exemplo que recorda lembra-me uma frase do Monsenhor
Arruda Câmara, que Deus o guarde. Dizia S. Ex•: se se deixar de
fazer leis com medo das fraudes, não se fará lei alguma.
Evidentemente, esta lei, como todas as outras, poderá ser frau·
dada num ou noutro Estado. De qualquer forma, a lei é má quando
impede que o candidato exponha suas idéias, e principalmente é mâ
para os jovens que iniciam sua carrdra. Era exatamente o que ia
dizendo quando tive a honra de ser interrompido pelo nobre Llder
do Governo.
A conseqUência mais grave du aplicação da chamada Lei Falcão
i1s eleições parlamentares, agora já não tão gerais como foi regro.,
quase sem cxceçiio, com todos os seus defeitos, nas diversas Repúblicas que nos separam do Império, é a estagnação dos quadros partidârios, n dificuldude de apurecerem c se afirmarem novos nomes, novas
vocuções, novos homens públicos. Num Congresso que se renovava
a cadu pleito, pelo voto popular, quase pela metade, convocando
outros interessados pura u vidu pública, esse índice cairá fatulmcnte.
O Sr. Agenor Maria (MDB -

RN) -

Permite V. Ex• um

npurte'~

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com muita honru.
O Sr. Agenor Mnrlu (MDB - RN)- Nobre Senador ]'lelson
Cnrndro, muito oportuna c muito louv{tvel n upreciuçno, u unâlisc
que V. Ex• estú fazendo, neste momento, sobre o problema de
renovação dos quadros du politica nucionul. Desejava saber da

1812 Quartu·felra 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

possihilidudc dos senadores eleitos indirctamcntc. Sedio rcmotís·
sim as- ucrcdito- as possibilidudcs de termos algum senador eleito
índírctamcntc, dentro desse espírito de renovação dos quadros poli·
ticos. Nf•o havendo renovação dos quadros políticos, realmente nos
scrú muito difícil encontrar os caminhos que prccisumos encontrar o
mais breve possível.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Muito obrigado
a V, Ex•
E u grande prejudicada será a mocidade, que V. Ex•. Sr.
Presidente, Senador Pctrõnio Portclla, procurou estimulur cm lei, c
que nU o terá como alcançar os seus lins, enquanto aos jovens sobrarem apenas migalhas de publicidade, nu forma das leis em vigor.
Ninguém percebe mais profundamente essa conseqUência de
que o próprio Governo da Revolução, que não mais criará obstá·
cu\os u que venham u pleitear cargos clctivos, cm \978, os aluais
governadores, exutumcntc por terem, além de montada a máquina
administrativa a seu favor, a natural divulgação que resulta do cargo
que exercem. Aquela proibição, que raros desconheceram cm \970, c
foi rigorosamente observada cm 1974, cai cxutamcntc para que sejam
aproveitados os que já tém propaganda feita, e não sofrerão as
seqUelas da chamada Lei Falcão.
A vida pública se empobrece a cada dia, a olhos vistos. Parecia
chegada a hora de revitalizá-la. Enve\hcccmo·la. Como se cm vez do
pais do futuro, fôssemos, quisi:sscmos ser o pais do passado. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Sobre a mesa,
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccrct:írio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 87, DE 1977
Dispõe sobre os dependentes dos segurudos da Previdência
Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O inciso I, do artigo 11 da Lei n• 3.807, que dispõe sobre a Lei Orgimica da Previdência Social, com redução nova dada
pela Lei n<' 5.890, de 1973, passa a vigorar sob a seguinte forma:

Ressalto a origem da idéia, não apenas por sentir-me honrado
pela connança em mim depositada pelos coestaduanos membros do
Legislativo de Três Rios, como tumbêm, pura evidenciar us rafzes
populares da proposta de alteração da Lei de Previdência que ora
tento formalizar.
Grande parte da população brasileira vive ainda, infelizmente,
num mar de pobreza, comprimida entre o poder exfguo dos salârios
'reais que percebe, o preço exorbitante da alimentação e o custo
proibitivio da habitação.
O único recurso do pobre em nosso Pafs é, por isso mesmo, procurar os beneficias sociais garantidos em lei e usar, no limite do possf·
ve\, os serviços nem sempre impecáveis, é verdade, mas, sempre
utilizúvcis e válidos, da Previdência Social institucionalizada, para
quem não tem outras opções.
A \egisluçüo vigente da Previdência fixa em 21 anos o limite de
idade para que as nlhas solteiras- quando não forem inválidas possam ser consideradas dependentes dos segurados, para receberem
assistência ou benefícios previdenciários.
Isso estaria certo num País cujo povo desfrutasse um nível de vida mais alto que o nosso. Não no Brasil, onde o pobre pai de família
sente--se, muitas vezes, desorientado quanto tem uma filha moça,
maior de 21 anos, sem renda própria, necessitando de um tratamento
médico de urgência.
A única solução, quando isso ocorre, é recorrer aos serviços
assistenciais gratuitos, para indigentes, se existirem, precários quase
sempre c aviltantcs para os que dele se servem.
A nlha solteira, sem renda própria, i: uma dependente natural de
qualquer pai cioso dos interesses de sua fami\ia e identificado, pelo
coração, com a segurança e o bem-estar da mesma. (;, portanto, justo, no meu entender, desfazer a restrição que existe sobre o assunto
nu legislação vigente, atendendo ao interesse de alguns milhões de
famílias brasileiras.
Estas são as razões que apresento em abono umedida veiculada
neste projeto de lei, cm atendimento a uma respeitável reivindicação
de nossas classes trabalhadoras.
Snla das Sessões, 17 de maio de 1977 . -Vasconcelos Torres.
LEGISLAÇÃO CITADA

I- a esposa, o marido inválido, a companheira, mantida h{l mais de 5 {cinco) anos, os filhos de quulquer condição
menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, c as filhas solteira:-. d~: i.JUUkJu~o:r i.:lllldit;rln até ~:nntmírcm ~.:as<~mcnhl.
Art. 2• Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta)
dias.
Art, 3• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.
Justificuçiio
A insistõncia com que proponho modincaçiics às legislações do
Trabalho c da Prcvidõncia Social decorre do rato, simples, de estar
cm cont~Jto freqUente com as clusscs trabalhadoras do Puís e conhecer, por isso mesmo, seus pcns:.unentos c reivindicações.
Os truhulhudores putricios não se considcrum desumpurudos
pelo Estudo. Ao contrúrio, reconhecem eles jú existir no Brasll um
complexo de leis uvunçadm; no ;."imhito da seguridade sociul,
carecedora apenus de alguns ajustes c complementações, com vistas u
um melhor utingimcnto dos nns colimados.
O presente projeto veicula uma dessas reivindicações. No cuso,
a motivm;flo prende-se l1 uprovaçrio de um requerimento na Ctimuru
Mlln'icipal dc Trl:!-i Rios, no Estadl) do Rio de J~mciro, no sentido de
que fosse a mim encaminhada uma sugcst1\o cxpressa, cxat:.uncntc,
atrnvês da propositura ora formulada -para a possível formulação
de um rrojctn de lei.
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LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
A!Cera a \egls!açiio da Previdência Social, e dá oulras
providências.

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

.
"
"Art. 11. ........................................ · ..... ·
1 - u esposa, o marido inválido, a companheira, mantida há
mais de 51 cinco) unos, os nlhos de qualquer condição menores de !8
(dezoito) anos ou invúlidos, c as nlhas solteiras de qualquer condição
menores de 21 (vinte c um) unos ou inválidas."
'''

....................................................... .
r:ts Comis.H)e.r de Con.rriruiçào e Jtwiça, de Legislarão
Social<' dt• Finanças.)
PROJETO DE LEI 00 SENADO N• 88, DE 1977.
Dispõe sobre u temporul\dnde do sigilo estubelecldo pura
os documcmtos do Estudo.
O Congresso Nucionnl d.ecrctu:

Art. I• E.'tinguc-sc quinze (15) anos depois de huver sido
th:c\an1do u sigilo atrihufdu, cm quulqucr grau (ultnH:.t:creto:
sc~rcto, confidencial: rc~~rvudo), uos documentos urquívndos cm
qualquer sctor du udminimução pi•blica di reta, ou indircta.
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Art. 2• A disposição contida no artigo i' desta lei nuo se aplica"
documentos rc\acionudo-; com:
-hipóteses e planos de guerra:
- descobertas c cxpcri~ncias cicntílicns de valor
excepcional, que ainda nuo h:~jam cuido no domínio público:
-planos, plantas ou detalhes de instalações militares ou
de estabelecimentos da indústria pesada que ainda preva·
lecam:
- cartas, fotografias aéreas e negativos, nacionais e
estrangeiros, que indiquem instalações consideradas impor·
tantes para a Segurança Nacional e que ainda não tenham ti·
do divulgação pública.
Art. 3• Esta Lei será regulamentada no prazo de sessenta (60)
dias.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.
Justificação
Diz o artigo 66 da Constituição Federal que "toda pessoa,
natural ou jurldica, é responsúvel pela segurança nacional, nos
limites definidos em lei".
Esse artigo, na sua singeleza, lembra a todos os cidadãos desta
República a corresponsabilidade que tém relativamente ao tipo de
tratamento que devem dar na sua vida diária, no rotinismo de suas
atividades profissionais, aos assuntos que digam respeito à segurança
nacional.
Todos nós, tanto pelos nossos atos quanto pelo nosso interesse,
nossa discrição, nossa vigilância devemos estar sempre imobilizados
para que sejam atendidos ou resguardados os chamados interesses da
segurança nacional.
Considero como interesses da Jegurança nacional tudo aquilo
que, não atendido, compromete o equilíbrio, a continuidade e n
integridade do País ou da Nação, sob a pressão dos eventuais fatores
adversos.
A indusão de determinodos \ales de documentos na categoria
de sigiloso.< atende ao propósito de evitar possíveis danos aos in·
teresses da segurança pública, ndvindos do mau uso que poderia vir a
ser feito das informações neles contidos.
A conveniência do sigilo, porém, é no meu entender circunstanrlal, na maioria das vezes. Base:l-se, apenas, na consideração de um
determinado quadro conjuntural cujo equilíbrio poderia ser afelado
pelo· conhecimento indevido de alguns fatores determinantes desse·
equilíbrio.
Cessa, pois, a necessidade do sigilo, a partir do moment" em
que o conhecimento do documentário considerado sigiloso não mais
poderia trazer prejuízos de qualquer espécie ao interesse nacional, já
então marcado em função de outras coordenadas.
importante que se preserve o acesso a determinudns informações, direi, mas, é desnecessário e ali: prejudicial ao interesse público
que se mantenham indefinidas barreiras cm torno dos documentos
que os encerram ou veiculam.
uma exorbitância tlpica de pais
subdesenvolvido.
Alimtl. tudn quanhl SI! pas..;;~ 11:1 úrca Jn Estado é 1/islliria. E
tndl)S ns p:lfl~Ís que intl!~r;un 11 thll.'l11l1Cill.:iril' l.'s\;lt;d ptH.icm c dc.:vcm
s~:r cnnsilir.:r:~Lhls /illllt'' ltiH1irirm. i1 disi''Hlsi~~~ll Uc qualt.Jlll.:r cstudillso. nu si1nplL!s cu riosn qu~o: dr.:..;cj;u· t!\<1111 in:"l·lllS.
O passado, a História de uma Nação ó um património co\etivo,
é algo que pertence 11 todos os membros da Nação. E o interesse
público consiste no caso, admito, cm ser assegurada plena liberdade
nos que queirnm conhecer
dos fatos e o papel exuto dos que
neles participnrum.
Nenhum homem público, n meu ver, tem o direito de rcsguurdtlr-sc cm dclinitivo tlll exume c ao julgamento de seus ntos, pc\tl Nacão, graças n prnticu utuul de ser mantida a perpetuidade do sigilo
em torno de: numerosos assuntos relativos l1 vida po\ítico-cconônlicu
do Brnsil. Assuntos, nfina\, que de hll muito deixurum de ter
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importância que poderiam ler tido. na í:poca cm que foram considerados sigilosos os documentos com eles relacionados.
Nenhum motivo relevante perdura, no meu entender, para que
fiquem interditados no livre exame lO ou I5 anos dcpllis, r.s razões
exutus de determinadas politicas adotadas em diferentes úrcas da coisa pública, nem, muito menos, us posições assumidas pelos homens
públicos da época na adoção ou na condução das ditas politicas.
Não me parece importante, nem mesmo manter o atmosfera de
segredo em torno de episódios de politica externa, ou sobre o
desenvolvimento de opernçõcs militares realizadas, um deci:nio depois dos fatos acontecidos. No limite em que não muis udvóm peri~?o
pura a Nação, de sua divulgoção- (:claro que não podem perdurar
razões outras de qualquer natureza que contra-indiquem o levanta·
menta do sigilo mantido em torno dos ditos.
As grandes Nações do mundo, as mais desenvolvidas, cuminham hoje pura esse movimento de aberwra em torno de tudo que
se situa na área de sua história antiga ou recente. Procumm, pura
isso, estabelecer limites de tempo aos "assuntos proibidos".
Este projeto de lei não connita em nada com o Regu\umento
pura Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, aprovado pelo Decreto n•
79.099, de 6 de janeiro de 1977. Dispõe. apenas, sobre um assuntoo limite de tempo de sigilo - de que aquele decreto não trata
explicitamente. Acredito justificur-se essa mudunça, concluo.
Saiu das Sessões, 17 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres.
(Às Comis.1ões de Cmrst!ruição e Ju.<riça e de Segurança Nacional./
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 89, DE 1977
Dispõe sobre a Inclusão de Adido Agrícola em
ções diplomáticas do País.

rcprcscnt:~·

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Adido Agrícola integrará o pessoal pcrm,mcntc nos
representações diplomáticas do País na Argentina, Uruguai, Estados
Unidos, Canadá, França, Itália, Uni:io Soviética, Nova Zd:india,
Austrália c Japão.
Arl. 2• O comissionamento como Adido Agrícola, cm qual·
quer um dos países mencionados no urtigo anterior. será feito por
ato do Poder Executivo, ouvidos os Ministérios das Relações Ex te·
ri ores e o da Agricultura e da Socied11de Nacional de Agricultura.
Parágrafo único. O comissionamento será feito pelo pmw de
dois anos, prorrogáveis por mais dois.
Arl. 3• São requisitos pura o exercício da missão de ,\dido
Agrícola o título universitário de Engenheiro Agrônomo. o dosem·
penho de cargo técnico na ãrea da especialidade e o notório saher
nos assuntos com elu relacionados.
Arl. 4• O Poder Executivo submeterá ao CongresS<>, cm pra1.0
nüo superior a trinta (30) dias, projeto de lei criando recursos orça·
mentários para o cumprimento do que ora se dispõe.
Art. 5' Esta Lei será regulamentada até noventa (~01 di:1s
após suu vigênciu.
Art. 6• Esta Lei entra em vigor na dma de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Juslificução

Uma dus muis vt:lhns fi nulidades d•1 rc.:prescntuçrto diplom:hica.
desde ~1uc a Diplomacia se institucil1na\izou utn\V~S do tnumlll, foi
g.urnntir o uccsso filcil Lts dirc:rcntc:s rculizuçõcs c, muito l!m p:micu·
lu r. ao progresso tecnológico nlcunçudo pelo País omlc a rcprcsl.!nta·
çi\o cstú ncrcdituda.
Antig.umcntc essn huscu de informações obcdecin a ohjctivos de
md~.:m miHtnr c (.1 fl\tO st: inscd~1 no contexto de umu sndcdadc intcrnucionul que vivin cm constuntl! perspectiva de guerrus.
Mu~. os tempos mudnrum c, ~:mhoru :tl).!.umas !lUI!rr:ls \(,~,_·ais
continuem u eclodir- impera no rcla~:ionalllcntn dip!~);n;ttil.\\ t.:ntrL'
as ~açõcs, cm nossa época, um ohjctivu d'c coopcnH,'r1n c lh: pa1..
Pelo menos nós, brusileiros, ussim pensamos e agimos.

I

!i
Ir
1814 Qunrcu-fclru 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇio II)

Maio de 1977

J,

I
A ccss\\o de informações técnicas fuz-se, hoje, u pleno conhe·
cimento dos Governos. com vistns a transferir a Nuçõcs amigas o
conhecimento dr.! tecnologia c de experiências bem sucedidas, cujo
emprego ns possa ajudar nu supcraçUo de suas dinculdudcs, cm qual·
quer lidxa de problemas.

LEG/SLtl Ç'rlO C/T:f DA

DECRETO-LEI N• 5.452, DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

O conhccimcn!o do que se faz através do mundo, cm matériu de
técnic~1s

dt:stinadus a maximizar a produtividudc agrícola é de extre·
mo intcn:sst: pam o Brasil, observo, País imenso qu·e é, voltado em
grande parce para a produção agtúria, mas, praticando uma agricultum ainda rotineira. de huixo rendimento.
Assim, assegurar um constante acompanhamento do que se faz
cm matéria de rmprcgo de novos meios paru elevar u qualidade c o
volume de produçiin ag.ricol:.t, cm países que se dcstucam cxutumcnte
pelo que ji1 ulcunçaram nesse esforço, é ohjetivo do ulto significado
p:~ra o Brasil.
V;.tmos, pois, usar nossu cstruturn diplomática, tiio apútica e inócmt na nminria dus vezes, como estamos cunsudos de saber. para
unw coisa útil. Que seja para viahilizar o conhecimento c a uvuliaçào
do que vem scndl) feito alhures. ni.l esfcm ug.rúria. de modo a que posS:IIllllS apn1veitnr ns lições,
Este~. cxat:uncntc. o modcstll lim colimado por este projeto.
Sulu dus Sess<ies. 17 de maio de 1977.- Vusconcclos Torres.
Comissiit•s de Constiluiccio e Justic·a, th• Relaclie.'i
f:x~t•riort•s t' tlt• .·lgricuftllfQ. I
f .:rs

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 90, DE 1977
Allora disposição sobre a jornuda de lrabulbo dos banca·

rios.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• O artigo 225 du Consoliduçilo dus Leis do Trabalho,
uprnvada pelo Decreto-lei n' 5.452. de I•' de muio de 1943, passa a
ter a seguinte redm;iio:

"A duraçflo normal de trotb:.llho dos h;.tndrios poderá
ser prorrogada até oito horas diúri~ts. niio excedendo de
lJll~tn:ntól c cinco horas semunuis. ohservadns os preceito!'.
gerais snhre duruçrto de truhalho."
Art. ~\ Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
revogadas <IS disposições contrúrius.
1

Juslificaçllo
A l'ornw reducional do urt. 225 du Consolidaçilo das Lois do
Tmhalho prevista neste rrojctu de lei exclui du tt:xto u cxpn:ssUo
t'.\'Ct'f)('ifmllllllt'llte. presemc nu atu~tl i·.:daciio, quando diz que "a
duracftn normal de trahulhn dos huncürios podt=r:"t ser cxcepcionulmcnt~.: prnrrnguda até oito hor;.•s di:"trhts",
t\ alteraciin proposta ~llcndc a uma antiga c constunte reivindicm;fto Uns hancúrios. 1\lcgam eles que a C\cepcionnlidadc du
prorrngucftn lia jornada d~: trah:lllw. previstu cm lei. constitui motiVll para constantes c injustilidveis ahusos do empregador c cria
nhstúculns i.l unw dilnçf1n normal do trahodhll intcrno dos bancos.
cnm cventuais pn:juims para os próprios cstahclccimcntos c paru os
que n~.:lc~ trahalh:nn.

O uso, conHl se sahc. v:ti ~.:viUcnciando as fulhas n:dacionais dus
lei~. Simrlcs p~ll~tvrus ou dctulhes de pnntlmçfw pndcm dar ao
cumprinH:nto dc lllll:t norma legal scntidns imprevistos. contruditórilh \,'(l\ll i.l ~lli.l rrllpria linalidudc que é disciplinar proccdimcntos.
gar:tntir dircitn~ c criar \.'Ondici\cs quc h~.:m atcnd~tm :10 int~.:rcssc
plthlil:ll.
,.\chn 1.!\istir nn pres~.:ntc cas1l, C\:ttamentc, um c.\ctnplo típico
di.! imrrnpriedmlc redar.:innal cm te.\ to Uc lei. e.\igindo a corrccftoora
pnlf1ll.,ta.
Sala d:t"i se .. ~tles, 17 de nwin dl! 1977. - Vuscuncclus Torres.

,,
À
c]

Are. 225. A duração normal de trabalho dos bancários poderá
ser excepcionalmenco prorrogada ató oiro horas diárias, nilo excedendo de quarenta c cinco horas semanais, observados os preceitos
geruis sohrc duruçiio de trabalho.

f ,:,,. C'tJmiJ.Hits
Soda(.!

de Conftituirào e Justica e de Legislação

PROJETO DE LEI DO SENADON•91, DE 1977
Escabelece placa especial para vlacuras de médicos.
O Congresso Nacional decreca:
Ar!. l' Inclua-se entre os parágrafos I• e 2• do art. 66 da Lei n•
S. IDR. ddl de selembro de 1966, o seguinte parúgrafo:
"i\ Carteira Nacional de Habilitação cujo ricular for
médico, habililado por um Conselho da Classe para o exercicio da profisstlo, conlor:í em caracleres de fúcil leicura a
indicaçiu> desse qualificativo pror.ssional.
I -A Carreira Nacional de Habilicaçào que apresentar
a unott1çito prevista neste purágrafo conferirá a seu portador.
direito a rccehimento de placa especial purn o respectivo veículo.
a) a placa especial referida no inciso exclui o veículo que
a conduzir de quaisquer restrições vigentes para o
estucionamento em lugares públicos."

i\rt, 1• Esta Loi entra om vigor na data de sua publicação,
revngadus as disposições em contrúrio.
Jusclflcação
O projel<l visa a etirrigir omissão do Código Nacional do
Tr;.insito.
t. verdade que. nesse mesmo Código (Loi n' 5.10R. do 21 de
setembro de 1966), sou arl. 14 • respectivo pari1grafo VIII ostabele·
cem que "de acordo com tis conveniências de cadu local a uutoridude
de trilnsito poderú permilir escacionumontos especiais, d<Vidumonte
,iustilicadns".
Acontece que ns médicos não vém reccbendo, com base nessa
disposiçiin. o trat<tmcnto especial :.a que farium jus. E faço u presente
cnnsiderw;ào encurundoo assunto, nrao de um ponto de viShl que seriu o deles - m~dicos -. mus do tingulo de um outro interesse, o
púhlicn. que di1. rcspcittl u todos nós.
Interessa a lodo.,· os cidudiins. cuhe frisar. pclu segurunçu própria
c de suas famflias, que n mt:dicn. no excrcfcio da prolissUo, não s~ia
ccrce01do mt conveniência de parar n seu carro. cm qualquer lugar.
Dessa !i herdade de estucillmtr podcr(t dcrendcr, em muitos casos, a
s;.\lvaçfw de vidus humanas. nu :.t menos demorudu utenuucào de:
sofrimentos físicos, pelo socorro chegudo no momento cm que se ra;r
rrcd~o.

i\chci lJUe a melhor maneira de assegurar essa liheralizncào dns
restrições (cudn 11e1. muiores) dns cstacinn:.uncnhls, scriu
vincul;tndn-a <ltl prórritl dncumentndc h<tbilituçào pitnt dirigir. uccs.,(n:l a lJllilkJller \.'idadfto que utcnda its Cllndiçôcs exigidus nu lei.
~~~ mom~:nto cm LJUC receh~-la iniciulmcnlc, após prestar n
c\am~.: de motorista. nu nas ocnsiôcs cm que proceder tt rcnovucUn
rcgul:tmcntar do documento. o m~dico fmú rmva de que se encontra
Ctlll\ :t 'itua~·iitl prnlls..;illnul cm ordem. perunte o Conselho Rcg.ionnl
ii que ~:stivcr vinculado,
Otwiamentc as autoridades do trtinsito, cm 'JUot\qucr ponto do
P:li.,, disrnlcm dos nccess:'trin"' mdns. dentro da própriu ncxihilidmll'
m~dicn~ i1~

I
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do Código Nucionul de Trânsito, puru coibir os eventuais ubusos que
ocorrum na linha de permissão que ora se procuru firmar, zelando
pura que o seu uso se r~u;a, com plenitude, nos estritos limites em que
se cvidcnch~r u coincidi:nciu com o interesse público.
Saiu dus Sessões, 17 de mui o de 1977.- Vasconcelos Torres.
LEGfSLAÇtlO C'frADA

LEI N• S.IOR, DE li DE SETEMBRO DE 1977
Institui o Código Nacional de Trânsito.
:\n. hh.

Atll.'amlilfato aprtl\'ildtl cm C\\11111! de iHihilitaç;ill par:.1

l'tt1Hfutil' vd~.·uhl ;!ulnllhl\llr, l.'tlllii.:rir~sc·(! a

Carteira Nacional 1.h:
qui.' lhc dar;', n dirdhl a diri~ir vdculns na sua c:.~tcgori;.l,
1.'111 tmf11 tl.'rriltlritl lli!l.:il111al. indcpcndl!llll.!'ntcntc da prestação de
t\11\ ,, l'\illlll.'. l.'lllfUilflhl '"ti'ifitcr :ts cxi~(:nl.'i:ls lcl:!ais c n:gulamcnll:d'li!ita~,·:"ltl

l;tn:,.
~I·' <Juamh1 '''-'tliHiutnr tram.l'crir seu dnmicíliu. dever{! n.:gis~
Irar ,11:1 Carteira :\:!I.:ÍIIIlill de llahi\ita~,.:fl\1 na rcfHtrtiçfHl de trúnsito
lut::tl dPI1P\"Illhllllh.:íli~lnl1namai:o; prll:o;ima Uclc.
~ ~·· ,\ ( 'mtl'ira ~:tdnnal dc ll:thilit~td'ul ~,tcvcr{t scr suhstituid:t
I'CI'(IHiic:lllll'llll.'. ~~litH.:ÍdÍtllhl\!111\l ;t rC\'HJida..;ftll do C'\óllllC lh: St~Úde,

c) fomcntur. utruvés de onunciamento u empresa
pesquciru u aquisiçiio de frotas de pescu, especialmente na·
vios~usinu:

d) Gnunciur tiS indústrias de bcncflciumento do pescado
c de uproveitumento dos subprodutos:
e) financiar frigoríGcos puru urmuzcnumcnto do pescado:
f) orgunizur escolas de pesca.
Art. 5• Os serviços administrutivos necessários ao funcionumento do Conselho de Administruçi!o do Fundo Nacional da Pescu, scrf10 executados pelu SUDEPE.
Art. 6• Trintu dius após u publicaçi!o du presente Lei, o Minis·
térlo du Agricultura buibrá o regulamento necCssúrio ao funciona ..
mcnto do Conselho Administrativo do Fundo Nacional da Pesca c
indica ri• ao Presidente da República os nomes que deverão compor o
Consclhü, cxccçiio feita dos representantes u que refere a letra "c" do
art. 3••, 411c scriio indic:~dos pelos Governadores ilos Estados produtores de pesc:1do industri:~li7.:1do.
Art. 7•' A presente Lei entrar:í em vigor nu data de sua publicaçi'in. rcvof.:cdus :~s disrosiçõcs cm contrário.

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

DECRETO-LEI N• 237, DE29 OE FEVEREIRO OE 1967
Modifico o Código Nacional de Trânsito.

...... ..... ................. .. ... .. ............ ........... .
Arl. 4' É :tcrescent:tndo o§ 3• ao art. 66 do Código Nacional de
Trilnsito. com u seguinte rcdaçào:
"Art.66 ....................................... .
3• Estão isentos da Carteira Nacional de Habilitação.
os conduton:s de biciclos c triciclos c dos aparelhos automo..
tores :t que se refere o art. 64, purâgr:tfo único."

s

1.·1, ( ·u/1/Í\I!it•'

( ollllllli,·apit'' ,.

d1• (

'oi/1/ÍIIIÍI'C/11 t' .f/1\lirct I'

t/('

'li'llll\'flll'f('.l,

(J/Jra' f'·íhfka,.l

PROJETO OE LEI DO SENADO N• 92, DE 1977
Crio o fundo Nacional da Pesco, e diÍ outros providências.
O Cllngre"o Nacional decreta:
Art. \'> Os proprietários de embarcações mercantes, maríti ..
mns, nuviais ou lacustres, pagarão, mensulmente\ uma tmut cor~
rcspllndente :t um vigésimo do tot:tl das folhas de p:tgamento 'dtls
suas tripulações, tuxu dcstinadu ao fomento da Pesca.
Art. 2~,~ ;\ taxu u que se rcfe;e o artigo untc::rior sc::r{l dt:posit:.tda
na CuiXa de Crédito d:.t Pesca c constituir{! o Fundo Nacional da Pcs~
C:l.

Art ..1>1 O Fundo Nacional da Poscu, destinado ao fomonto du
nn País, scroí adminístradn por um Conselho com u seguinte

pcs~:a

comrnsic;~o:

u) DirctM dtl SUDEPE:
b) um representante de cudu Eswdo du Fcdcraçiio que
pnssua felhrictl de produtos d:.~ pcsc:.1 c seus derivados:
c) um representante do Ministériotla Marinha:
d) um rerrcsenwntc do Sindico.1to de Pescadores.
Purilgml'n único. O Conselho, Úrgiin do Ministério da
A!!rh.:ultura. ser{\ presidido pelo Ministro desta Secretaria de Estado
l'unçftn dc ~:nnsclllciro, consídcr:.u.lu relevante serviço prcstudo ao
P:tis. scrú gratuita c exercida pelo pra/o de quatro unos.
Art. ~~· t\o Consclho~:nmpctc:

c,,

f·lcsc:.1:
h) Or!!anitar, para dctcrminndns

u) Or1!ttnitur ,, Carta dc

pcri~)dns dt.: tempo,
phuHls de fomento ;, pcscu. propiciando aos ór1!àns próprios
do t\'linistérin da Agricultura ns recursos m:~:cssúrios para
eXCI.!UI(l·ln~:
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Justlflcaçiio
Emhoru a assertiva pareca alarmante. somos um País que tem
fome. No País da fartura. jú disse brilhante escritor, é uma tristeza
nf1n ler o que comer, c.omo se vcrilica com as populações nordesti ..
nas, cm sua maioria. subalimentadas. apcs~tr da farta c rica fauna
dos rios. dos lagos c dos mares brasileiros.
País dos ptlrudoxos. embora possuamos um dos maiores
rebanhos do mundo. pouca carne exportamos, porque desde que nào
conseguimos pescar como fazem outros povos. somos obrigados a
consumir curnc, prejudicando. substancialmente, a exportação.
Quem medita sohro alguns dados referentes í1 pescá no Brusil, se
tllarma.
Enquanto no Japão o peixe incide na base alimentar em 65 por
cento. nos Estados Unidos cm 55 por cento e entre nós nilo consegui·
mos pa"tlf dos 3 por cento. é que compreendemos nadu termos feito
no tocnntc t1 pesca e. neste assunto, conforme já se tem asseverado,
até ~)ficialmcntc, uinda cst:.1mos atrasndos como no tempo do impé·
rio.
Urge trn.,_er ~~pesca J'Hint a ord~.:m do dia dos assuntos nacionais
c dar un seu fomento a precedência necessária.
Caso consig:anÍos pescar. beneficiar. urmuzenar, industrializar o
pescado c suprir o mercadl) interno do pc:ixe. fazendo o mesmo figu.
rar nu tllimcutaçilll nacional cm proporções adequadas, isto i:. pelo
menos na proporct111 de 50 por cento. teremos, decerto, prestado um
grande hencfício i1 Naçt1o, pois, melhorando a tliimcntaciio do povo,
:tind;.t propnrcil1nnrcmos uo País us divisus necessárias ao seu
dcscnvlllvimcnto,
Sul a das Scs<ôes. 17 de main de 1977.- Vasconcelos Torres.
t

X,· Comis.wi,•.,. clt' Cmwirui<'tio e Ju.,·tiça, dt! Agrirult11ra r

dt• Fiuanms.l

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portellu) - Os projetas serilo
f!Uhlicndos c remetidos tts comissõc:s competentes.
Sllhre u mesa. requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
(;lido o seguinte
REQUERIMENTO N•l28, DE 1977
Requeiro, n11s termos do item I. do nrt. 195, do Regimento lnter·
no. u inclusii11 na Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 38,
de 1'!72 (Cllmplementar), que exclui dus inelegibilidades os casos de
simrlcs dcnltnciu.
Sulu da< Sessôcs. 17 de muio de 1977.- franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - O requerimento
lidll scrú inclnído cm Ordem do Diu. ,
S11hrc u mcsu. comunicncüo que ser(\ lidn pelo Sr. !•·Secretário.
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f.lida a seguinte
Em 17demaiode1977.
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me
auscntcrarei do Pais a partir de 19 do corrente, a fim de, no descmpe·
nho de missão com que me distinguiu o Senado, participar da Dele·
gaçüo Brasileira ü 11 Assembléia Mundial de Turismo, a realizar-si:.,
cm Málaga, Espanha, no período de 23 de maio a I• de junho do
corrente nno.
Atenciosas saudações.- Franco Montoro.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Dinarte Mariz - Jessé Freire - Marcos
Freire- Paulo Guerra - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto
- Franco Montara- Otto Lehmann- Osires Teixeira- Accioly
Filho- Tarso Outra.
. O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Está finda a Hora
do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 34, de 1976 (n• 68-A/76, na Câmara dos
Deputados). que aprova as contas da Rede Ferroviária Fedcr~ll S.A. c de suas subsidiárias relativas ao exercício de
IIJ72. tendo
PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- Por não
se tratar de matéria que justifique a apresentação de Projeto
de Decreto Legislativo - sob n•s 37 e 38, de 1977. das
Comissões:
-de Constituição e Justiça; c
-de Finanças.

•

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam qucirum permanecer
scntados. ( Paus:.1.)
Rt:jcitado.
O projeto será arquivado, fcitu a devida comunicação à Câmara
dos Deput,tdos.
·•

f: o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 34, DE 1976
( N• 68-A/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova a.~ contas da Rede Ferroviária Federal S.A. e de
suas subsidiárias, relativas ao exercício de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I•• sr,~ aprovadas as contas prestadas pela Rede Ferroviá·
ria Federal S.t\. c suas subsidiúrius, Rede Ferroviária de Armazéns
Ferroviitrios S.A. c Urbunizudoru Ferroviária S.A., relativas ao
exercício de 1972, na forma do disposto no art. 34, parágrafo único,
da Lei n'' J.liS. de 16 de março de 1957, ressalvados qunisquer
v~dnrcs que eventualmente venham a ser apurados junto u responsú·
veis. ordenadores de despesas ou gestores de fundos.
t\rt. ~~· i:stc D~.:crcto Legislativo entrará em vigor nn dntu du
sua puhlicuçi'io.
O SR. PIIESIDENTE (Pctrônio Portcllu) -Item 2:

Votaçrto. cm turno único. do Requerimento nY 99, de
1977, do Sl!nhor Sl!nador Vasconcelos Torrt:s, solicitando a
tran~l!riçi'to nns Anais do Sl!nado Pcdcral, do discurso feito
peln Cnnwndttnte da I• Brigada de lnfantmiu Motorizndu,

General O"Rcilly de Smw>. no dia 14 de abril de 1977.

Maio de 1977

Em votaçi'to o rl!qucrimcnto.
Os Srs. Senadores que o apmvam qudram pennaneccr
sentados. (Pausa.)
Aprnv:tdn.
Scrú fdt~t a tr:mscriçi'to solicitadtt.

r:() seguinte() discurso cuja transcriçrto é solicitada:
"Vumos ii uucrra nwstrar no mundo do que é capaz o soldado
hrasi\r.:iro, Vmn;1s mnstr:tr, tamhém, u nôs mesmos, do que é capuz o
homem brasileiro." Assim falavam os tenentes, preparando os seus
pelotões, ios vésperas da partida para os campos de batalha da Itália,
na 2• Guerra Mundial.
Povo, por tradiçt1o c convicçtto, eminentemente dcmocratu, o
brasileiro iria participar daquele holocausto de ferro c fogo, colabo·
rundo na destruição da ditadura nazi-facista que intentava dominar
o mundo livre.
Com estes pcnsumcntos, o Exército brasileiro, expressão de ~cu
povo, foi à guerra c Iii cobriu de glória a Piltria enternecida.
14 de abril de 1945. Precisamente ios lO horas c 15 minutos, ini·
ciava-sc a mais sangrenta batalha travada pela Força Expedicionária
Brasileira cm toda u campanha da ltillia.
Quntro jornudas sem tréguas. cm que os nossos bravos soldados
seriam submetidos a um incessante fogo da metralha c aos muis
pesados bombardeios desencadeados pela artilharia alemã, cm toda
a frente. Terreno favorúvcl i1 progrcsst10 de c~1rros de combate, nele
conccntraru·sc u resistência inimiga t1 espera dos tigres da I• Divisão
Blindada americana -seria ali. por fim. a grande prova do homem
brasileiro.
Antes, numa dcmonstraçrto de perseverança c agressividade,
conquistara, a 21 de fevereiro, o Monte Castelo, bastião que se
tornara inexpugnável, barrando a investida sobre Bolonha. Foram
quatro meses a enfrentar o morro sinistro c mortal. Lama c chuva,
neve c sangue põem i1 prova o estoicismo, u adaptabilidade, a resis·
téncia c, nwis do que tudo, o valor moral do nosso homem. Nesses
quatro meses. o brasileiro se transformara num sold;ado rígido e
experimentado, num combatente temido c rt:speitado.
Pow:ns Ui as mais. a 5 de mun;o, nunw manobra inteligente c vi·
gorosa, surpreende o inimigo c conquistu Custelnuovo, numa ação
de nanco, enchendo de orgulho o comando brasileiro.
f\.·la~. l'oi cm Montcsc, no 14 de ahril. quc o dctcrminismo, a von·
tadc férrea c a coragem indõmita iriam revelar o homem brasileiro,
cm definitivo. Naquele dia, cm toda a frente de combate, só o pra·
cinhu brasileiro atingira seu objctivo. Sobre ele, nu munhü seguinte,
cm seu cntusiusmo de comandante, assim f~liou o Gen. Crittem~
bergcr. Comandante do IV Corpo de Exército americano, a oficiais
de seu Estado-Maior:
"'Nu jornada de ontem, só os brasileiros mereceram as minhas
irrcstritus congratulações: com o brilho de seu feito c seu espírito
ofensivo, a Divisão brasileira cstú cm condições de ensinar Us outras
como se conquista uma cidade."
Engrandecido, agora, c confiante cm si próprio, o brasileiro dcs·
ceu os Apeninos c ganhou a planície do Pó. Em sua arrancada de
glórias. cercou c aprisionou duas divisões inimigas, cm Fornovo c
Collccchio, libertou cidades italianas c chegou à vitória final,
ombreando-se orgulhoso aos grandes soldados do universo. Havia
contribuído com sua parcela para a dcrrota total da ditaduru nazista.
E, assim. aquele homem simples. que daqui saíra ignorando o
scu valor c que voltara ü Pútria cnvuidecida, aureolado c g\orilicudo,
aquele homem provndo no duro c umargo cudinho da guerra total .•
uquclc homem j{l ntto era o mesmo: uma nova chamu brilha em seus
olhos, um novo horizonte anseia par:t sua PC1trin.
Sem tardança, derruba a ditadura quc aqui sc lirm:ara jú há
muitos anos.
O espiritn livre, sem medo I! esdarccido, viu o ~rcdn vermelho
-a ditadura marxistu·lcninista- a se inliltrar ror toda a pmtc,amcaçando u Naçf1o hrasileira. Vai para as ruas c f.az a "mardw da família
com Deus pela liberdnde", E, a J I de Março de 1%4, expulsa oco·
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munismo, abatendo a República Sindicalista que, soh sua influência,
se cstuvu rarmando.
Com sua Revolução, inicia a grande caminhada nu conquista de
umu democracia genuinamente brusilciru, coerente com a índole de
nosso povo, nosso território, nossas tradições, nossa raçu. nossas
convicções religiosas.
Sabe que será difícil. Mas, não lhe faltam a coragem, a perseverança e a imaginação.
Sabe que o inimigo apátrida c sub-rcptício não esmorecerá cm
criar todas as dificuldades para que se atrase o processo do nosso
desenvolvimento.
Sabe que não serilo poucos os que colocarão u :1mbiçào pessoal

l
lj
j.

c de grupo acima dos interesses da Pátria.
Sabe que os extremados e os exaltados não se acordam de que a
liberdade sem limites é a anarquia, que nada constrói, muito menos
uma rarma democrática de se conviver.
Sabe que interesses alienígenas haverão de pressionar, pro·
curando perturbar de todas as formas o desenvolvimento.
Sahc ~ojUC tlldos se uniriio, conscientes nu inconscicmcs. disfur~o·~tiH.Io sl.!us propósitos. m:~s. dcscjnsos que ;.~ RcvllluçriO de 3\ de
f\.l:m;n ~c \964 sc interrompa c sc.: dt:sagrc!.!UC. Para isto. arvorundo~c cm ;~rautos dn pnvo hrasilciro, tcnturilo inimi1.ur u Revolução com
n prúpri1l Puv~l ;.1 ljUl!tll t:Sli.l Rt:voluçào pt:rtt:nct:, dcsucrt:ditundo, so·
l:~p:tndn c th:ncgrindtl, com mt:ntiras c mcius-vcrd;.Jdcs, todus as
;.u;tl~:s n:vuiLu.:innúrias,
Mas, também sabe que o processo revolucionário jamais se de·
terá, até que possa proporcionar o bcm-estar c uma vida digna ao
povo brasileiro e conduzir a Nação brasileira ao seu destino inexorá·
ve\ de grandeza.
Na cpopéia dos Apeninos, sublimado em Monte Castelo, Custei·
nuovo e Montese, o brasileiro mostrou ao mundo o valor da sua
gente e vislumbrou o destino de grandeza de sua Pátria.
Esta a herança mais cara que o Brasil recebeu dos campos de
batalha da Itália e que, hoje, recordamos sobre os túmulos dos
nossos heróis, na certeza de que o Exército, como a Nação brasileira,
sejam quais forem os inimigos c os obstáculos. farão dela sua cons·
tante inspiração."
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Porte \la) -llem 3:
Votuçilo, em primeiro turno (aprcciaçilo preliminar du
constitucionalidade, nos termos do arl. 296, do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 215, de 1976, ck>
Senhor Senador Evelásio Vieira, que dispõe sobre a inclusão
dos serviços especializados de medicina, higiene e segurança
do trabalho, como serviço conlllante do elenco de benefícios e
serviços do sistema geral da previdência social, tendo
PARECER, sob o• 117, de 1977, da Com-issão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Sobre a mesa, requerimento que scrú lido pelo Sr. !•·Secretário.

t: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N•l29, DE 1977
Nos termos do art. 350, combinado com a a\!nea c do art. 310
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de
Lei do Senado o• 2\5, de 1976, a fim de ser feita nu sessão de 17 de
junho próximo vindouro.
Sul a dus Sessões, 17 de maio de 1977. - Evehíslo Vieira.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - De ucordo com u
deliberaçi1o do Plenúrio, a matéria figururí1 na Ordem do Diu da sessuo de 17 de junho do corrente uno.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel\a) - A Presidéncia

CO•

municu uo Plcnúrio que u sessão conjunta convocudu anteriormente

pura us dezenove horus de hoje foi antecipada partt as dezoito horas e
trinta minutos.
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portel\a)- Esgowda a maté·
ria conswnte da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria.
O SR, AGENOR MARIA (M DB- RN. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Hú dh!S procurei analisar, desta tribuna, as dinculdades que o
Governo vinha encontrando no sentido de evitar o desemprego, pois,
a cada mês que se passa a indústria automobilística vem encontrando
maior dificuldade cm colocar no mercado os seus automóveis.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, procurei estudar, com uma
certa profundidade, este fenômeno, c cheguei a uma conclusão
realmente delicada: o problema não está em possuir mas, em manter
o veículo: ~:omprú-lo ntw i: tt1n t.lil'iL.:il. :\ sua nwnut~.:nçtul rcprcscntu,
agor.1. pura a classe média, um sacrifício que atinge o orçamento
doméstico. E hoje, uma grande parte da classe média brasileira, tem
duas opções: possuir o veículo em detrimento do seu orçamento
doméstico ou se permitir a dispensa da aquisição daquele veículo.
O problema, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é muito grave.
Manter, hoje, uma casa, pagando aluguel, água, luz c gás, acredito
que nenhum assalariado, em nosso Pais, tenha renda familiar que lhe
permita fazer face a estas obrigações. Só elas absorvem o ordenado
daqueles assalariados e os que não têm renda familiar estão cncon·
trando, também, dificuldades para manter a casa, dentro desses
requisitos normais, nat~rais e indispensáveis. Ninguém pode, mesmo
pagando aluguel, possuir um tela e dispensar a luz, u água, o gás. Es·
w é a situação do assalariado que, não tendo renda familiar, fica com
o seu salário absorvido só nestes quatro itens, sem falar no iridis·
pensúvel, que é a alimentação. I! o problema da classe média e assa·
lariada tomando por base, já não digo o aluguel da casa, mas a pres·
tacão do BNH, da Caixa Económica, acrescida do telefone ou do
automóvel.
Há dois ou três anos, na minha retião, na minha cidade de
Natal os jornais anunciavam várias pessoas querendo comprar tele·
l'nn~.:s. Hojt:. i: ll ~.:ontrilrin; us anúncios são rmr:.1 vcndt:r. Por L,uê'!
Porque a manutenção do aparelho encareceu de lll! f01ma que não
está dando oportunidade nem àqueles que já o possuíam há 4, 5
anos. de arcar com o ânus, ceda vez maior. da~ tarifas telefõnicus.
Portanto, o problema precisa ser estudado com a profundidade
e a gravidade que merece porque a dificuldade não está tanto em
comprar, mas, em manter.
Conheço muita gente, em nosso País, que se receber de presente,
um carro, não vai poder usá-lo, por falta de poder aquisitivo para
mantê-lo.
Em 1964, um dos carros mais "populares do Brasil, o
Volkswagen, custava 4.230 cruzeiros; o litro de gasolina era
CrS 0,05. Este mesmo veículo custa, hoje, 43.631 cruzeiros e a gaso·
lina elevou-se de Cr$ 0,05 para 6 cruzeiros o litro. O emplacamento
desse Vo\kswagen, cm 1969, custava 270 cruzeiros; hoje este mesmo
emplacamento custa CrS I .957,00. Elevou-se astronomicamenle não
só o preço do emplacamcnto do veículo como o preço do combuslí·
ve\, ou seja, a manutenção deste veículo não oferece oportunidade a
grande parle da classe média brasileira de poder, realmente, possuir
o seu automóvel. Isso precisa ser estudado pelo Governo com pro·
fundidadc, para que, pelo menos, a classe média possa continuar a
usul'ruir du dir~.:itu dt: possuir u s~:u veiculo, que -dt.!ixou de st:r um
instrumento de conforto, de lazer para ser um instrumento de neces·
sidude.
A luz, Sr. Presidente, 100 quilowatts de luz, em 1970, custava
Cr$ \4,59; em 1977 custa CrS 82,00. A e\evaçüo do preço da luz, nesta proporçilo assustadora, sobrecarregou demasiadamente o
orçnmento doméstico do assalariado brasileiro, que não tem condi·
ções, atuu\mente, de responder por esse pagamento. Em seis anos es•
su energiu elevou-se quase SOO%. Dai o lucro nstronômico e cndn vez
mnior, dn ELETROBRÁS que, realmente, aumenta n cadn ano que
M.~ p;.1ssa. O upcrúril) que nUo tc111 remiu fumilim c que, "'Ó com o seu
sa\(lrio, tem que pagnr essa luz que se elevou de Cr$ \4,59 partt
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CrS X".OO, essa ilguu que custava CrS 10,41 cm 1970 e que em 1976
o SR. AGENOR MARIA 1~1DB- R~l- Mui111 llhri~adtl ...
elevou-se paru CrS 1H.49, c esse gús que de CrS 10,01 elevou-se paru
CrS 67,60.<H>pcrilrio.repito,óosucriflcado.
O Sr. Vlr"íllo Tóvoru IAREN·\- C'Ei- V. 1'\' n11s permite
l'.m 1970, a lu1.. a itguu c o gits custuvum·um total de CrS 35.00: 11111 apme·~
emi977.custamumtotuldeCrS 17H,OO.
O SR. AGENOR :\tARJA iMDB- RNl- ... Senador
Sr, PrcsidL"ntc. Srs. Senndun:s. estes aspectos prccisum ser unu\i.
Fvclí1~h\ Vieira. nru1 quero chegar uo c:.. tremo de di1cr que o
sadns pcln Governo cum u pmfundídudc que ii sítum;ào utuul rcquCr.. Ciuwrnn cstú perdido. porque nós t~.:llHls um Pais rcu\mentc
pontue ninguém vivti! sem u luz, o gús. n úgun e teta. ·
· ···mur:l\'ilhnsn: rwssuimus um p:.1is c'>trnorliinúrin. de um rovo
Os :duguéis ch:varam-sc astrónumic:.Jmcntc! Nàn tenho nqui,
cxccpcionalmcntc crente e créduln. um:mte du pat. du justiça c cheio
f1MlJLir.: nihl Cllnsl!gui. dudl)S sohrr.: u\ug.uéis. mui\ tenho os da (1guu. du
de espcrnnçll. Mas, acredito. Senador Evclúsin Vieira. lJUe esta crenlut c tln gús. E li g.cnte observa li difcrcnçu nagrunte do que era em
çu, CSti\ ·ré. cst:\ csrcrança. niw pnder{l cnntinuur pelo tempo ul'ora. :1
1'170 c dn 4110 é hojo. cm 1971. Vou repetir. Sr. Presidente: CrS 82.00
esperar. passando priwçiics. snfrondo fome: tendo esperança. lnt·
a III/. CrS ~K.49 (\ úgua. CrS 67,60 o g(\S, num total de CrS 118,00.
halhandn. Cll\11 """" dorramado, nunllfercccndo itquele (j\IC !Uniu
l'.m 1'170. CrS 14.59 u luz, CrS 10.41 a úguu c CrS 10,01 o gás. De
esperança tem a.< condições de vivor no sou lar. pagando a suu lu1.,
C'rS JS.Oil. clevmt pllra CrS 17K.OO. o preço do gú>. du luz c du águu.
pagando a sua úg11<1. pagando o sc\1 gús. cnlim. vivendo e1:1 função
Es.;cs dados me foram fornecidos oficialmente c demonstram que o
do seu csfon;n cntidiunn.
ass:dariadn. cm nnssn Pnís. nUu tendo renda fumi\iur, mesmo truba~
r
Mas. tcnhll cspernnça, repito. t\ esta crítica, tdta nesta hora,
lhando. ocupando a su<~ funçi1o. percehcnd<.l o seu sulúrio. nüo tem
f'und:uncntadn cm d:Jdns cspccíiicllS, cu nàn ucredihl que nenhum
~tHlHlm:tntcr umu cnsu com úguu. luz. gús, porque llssim fazendo ele
Vicc-l.idcr du ARE:\ A pns~;l, realmente. ~e contrupnr, poi~ i: um
nf1n vai pndcr. realmente. se ttlimcntar.
:lr!!Uillcntn que se estrihil nu razt~tl de ser. cm números. E é com
Fstc é n aspecto du classe ussaluriada. ohservundo-se u ulta de 70
esrenmça de ver este prohlc:mu soluciont~dll pcln Governo que trago
a 76. pnrqut: estamos no começo. P''dcmos dizer. de 1977. Em seis
mais llnlól vct ;1 trihuna cst:l minha pre,1cupuçào. Tra~o cst:t
ano:\ o ao.;pcetn do nutomóvcl c do telcfon~:. que cstnvam ao ulcuncc
prc:ncup:IÇfln pmque tenho cspcrnnçn d~: que 0 Guvcrno pode
lhl rnder aquisitivo du clnsse média. é tão contristudor quunto o
soluch)nar: tragn csHI prcncup:.u;r10 J'Hlrquc ucrcdito que 0 Govr:rno
il~p~o:l'hl daqueles outrllS itens. que cfituvum uo ulcuncc da clusse us~unito cst{l pc:rdidll: 0 Governo podcrú acn:ditar que cstú crrndo e
l~lriud~l.
corrigir. Considero rculmcnte um erro a luto gds c a :ígm1 subirem
l'm 1<170. o V<>lkswugcn cusutva CrS 12.RR6,00 c o cmplucu.
.
de trinta c cinco crutciros pum cento c setenta c mto cruzc1ros.
tnenh> era C'rS :!70.00. Elevou·>• para CrS 43. 63 i.OO • 0 empluca·
pcsand<> na holsu do assal:triado a um ronw <)ue. paru ele possuir
monto de C'rS 270.00 veio para CrS 1.957,00. tirando a oportuni·
. .
Íl!llHI.Itlt c gôs fa1.-sc neccssúritl se privar do seu rrúpr10 ailmcnto.
dade. diante do cmplacumonto. diante da manutenção do veiculo. de
uma urandc parte da nossa classe médi:.1 comprur o automóvel.
Realmente. a a\1:1 desses trés int.lispc.:nsúvcis comrmncntes qut: re·
fHlri.Jt;c, rt.:pitn. Sr. Presidente. Srs. St.:nudorcs, o problema não está
prcst.:ntum a lut.. u úgua c n gf1s. nUo dú nptlrtunidudc ao o1ss:i\ari:ldo
m:~is cm comprur. 0 prohlema é u manutcnçtto. Conheço centc::mts c
hrusilcirn. i14Uclc que ntm tem renda familiar c tem de ~:onlar com u
milhares de opcrúrios dn meu Nordeste: se se der a casu u eles. instaseu sa\úrin p:tra o pag.ilmt:ntu dessa úgu:t. dessa luz c dt:sst.: g:'1s, cud:~
liida. cnm úgua. luz. gás, na ohrigaçào de cle mensalmente rmgar- o dia mais caros. violentando. repito. a c:conmni:J desse ussnluriudo a
~, 1 ~ 1 e ~ lúg.ico- 0 gús. u luz. ;.1água c o u1uguel. por mínimo que seju.
pnntn de prcjudicur n seu orçamento domést'lcl,, no que di1 respeito
1!\c vai h:rmin:1r sem poder pag:~r: c ntlo v:ti poder pug.:tr. não porque
a illimcnto.
11ilo qucim. nl:IS porqut! ll seu poder aquisitivo cstú abaixo do custo
Pmtunto, untes de cun!.!cdcr 0 up~lrtc an nohrc Senador Virl:!ilio
ascendente dn gús. du C1gua e du luz.
Túvom. cu me pergunto por que é. jú nn casll da clussc !1\~dill, que o
Ent:io. pergunto. Sr. l'rosidcntc. Srs. Senadores: paru onde
minuto adicional cm cada telcfnncma. 4uc cr:t de 1,16. clcvnu·<o. de
vamo»er arrastados, se o problema não repousa, hoje, no crcdiúrio,
1970 rum 1977. pura 9 crul.ciros c 60 centavos. Eru 1.16 om 1970: de·
nw~ facilidades de udquirir ou de possuir uqudu energia. mas nu m~lvou-se pura 9 cruzeiros c 60 centavos. faltando adicionar 30% do
nut~nçrio'~ No caso dos uss:1lariudos é 01 m:mutençüo du água, da luz,
Fundo Nacinnul de Tclecornunic~lçõc::s c quot~l de prcvidí:nciu de'
do gC1s. por<.Jlle. p:1ra muntê-los, eles vão prejudicar o orçume?to ~o\O'!r·. ·A chamudu excedente. LJUC era 0,05. elevou-se pura 0.60, prcméstkn, nn qui! diz respeito i1 ulimcnt:1çr1l): c sem alimento nmguem
judicundo ui u cl:.1sse médiu.
vive.
Hoje, um cidadiio du classe mí:di:1, para possuir Úf!Uil, lu1.. gús.
O Sr. Evclúslo Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um
telefone c um c~1rro nu garagem, com lO mil cruzeiros mensais j:'l ni\o
tlpilrtc'!
se pnd~: munter. E poUCllS gunhum 10 mil cruzeiros. No meu Estudo.
um Juiz de Direito niio ganha lO mil cruzeiros: um Promotor Púhlico
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Com o muior
níio
gunhu lO mil cruzeiros. Eu pergunto. então: por que ~~ clcvuçt1o
pratcr. Scnudor l:ve\CJSÍI.l Vieira.
de<>c telefone. que paguvu em 1970 1.26, ~uru 9 cru7.eiros e 60 cen·
O Sr. Evcldslo Vieira (MDB- SC)- V. Ex• tem constunte·
ta vos'? Pum aprcscntur um lucm muior par:t a TE LER RÃS'~ Por que
mente ocupado a trihunu e se preocupndo cm ruzer upreciuçàc:s n resesse lw:ru hiliont1rin u cadu ano que pus!m, cm d~:trimcnto dc::ssu
peito da puliticn cconômico-nnnnceim do Governo Fedcrul, pro·
!.:lnssc médiu, quundll muitos jú nUo cs\Ül) podendo mais num ter o
curando sempre unalis:'1-la com dndos ohjetivos que visuu\izum
lclcfonc'? Eu ueho errado. O prohlcmu é poder manter o telefone: o
melhor o prnhlema que utruvessumos cm nl)Sso Puis. Mus, ê preciso
pnlhlcmu é dur oportunidude til) povo de poder usur todos os instru·
tllle se diga, nestu oportunidtldc, c que nUo í: upenns u clusse ussu~
mcntm nccc!\súrios à suu vida. ao seu cotidiano. o que só ser:'! polisílarh1di1 que eslú LI sofrer us conseqUências dessu {1ollticu c::conômico~
vcl l'm•cr truhulhundo. Mus, nu caso cm telu. du parte do ussuluriudo.
financc.:íra. nÜtl é upcnus u clussc dos trubulhudores que cstú se empo~
repito, não pl>><uindo ronda familiar. conlu cl>m u esposa c um filho
hreccndu. " clnsse mi:din. Nuo! r: o cmprcs~rio nucionul, nu SUl\
rccém·nuscidl>: u mulher niio pode truhalhur porque prccisu flcur cm
grunde muiorin. que cstú u empohrcccr. Em ruzi'\o disso, começu u cusu pnru cuidur do filho. ruru fuzcr o almoço pura o nutrido, tomur
allnmr o dcscmprcp.n no Brasil que scrú o pior. 1: o desemprego que contu du casu. Enti\o, uquela cusu tem de contur com uquclc ~ulúrio:
cst~·, a m:orrer. V. Ex• tem ruzUo de sohra quundo voltu u chumnr n
nUo tctn rc:ndu fumiliur: é o sulúrio de um homem que truhulhu numa
;1\t.:IH.;ilo do Governo. lnl'clizmcnte. cm mutériu de po\lticu cconô· jnrnudu de Khorus por diu. Entill>, cu me pergunto, pergunlundo ''
mic.:n-Gnnnccira. tamh~m o Gnverntl Fcdernl cstú perdido c cm razão Cilsu: como é que pode esse ussaluriudll pagar n ulugucl. a :'1guu. u 1111
dis~n sorn:mns ;1~ conseqOl:n~:ias cm todos os setorcs du sociedade
c o gús'? Ele ni\n pode f1U!.Uir, c nf1o é justo que ele, trnhalhanchl, nt111
hr:1-.ilt•ira
no~su rnuwr.cs':\u illl', c:ssu Úl!ll'.l c l!ssc 1!\1s. que• se cl~·vou. de 70 \1\lr
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77. de CrS .15,00 para CrS 17X,OO, ai'ctando monstruosamente a
l.!l.!llllOillia

doméstica do assaluriadu hnasilciro,

i: com prazer que cnnct:do o :aparte ao nnhrc Senador Virgílio
T:h·ma. pedindo dcscu!p:1s pr.:l:1 dcrnor:.1.
O Sr: VlrgOio Távora (ARENA -CE) - Jít cstúv:t'ntu> até
t1 :tp:~rtc nttn nns scria concedido. lnidulmcntc,
~:om.:ordamos num ponto do st:u discurso, cm que contradita um
aparte do st!u correligionilrio, o combativo representante de Santa
Catnrina. Este P:1is, este Governo nUo cstú perdido, não. Perdido
cst(l qu~:m pensa que ele nssim esteja. Feita c~ta digressão, nobre
Senador, vamos dizer mais uma vez: V. Ex• esposa tese popularíssima. niio rcsltl a menor dúvida, mas entre o desejar e o st:r vai uma
dist:inciu muito grande. Vamos, entUo, novamente a esta Casa trazer
o :1ssuntn. Este Governo não é sádico: quando ele permite a uma
cnmp~1nhia de economia mista aumentar as tariras, sendo ela respon ..
s(lvcl pela cxocuçün do serviço público. é para tornar possível a ela
realizar as obn1s necessárias ao atendimento de toda a comunidade.
O que existia. antignmcnte, erum tarirus irrcalísticus que eram pagas
- visto - por todo o conjunto, usuário ou não, mercê da necessi ..
dadc que se havia de, pelos cofres públicos, cobrir deficit.< cada vez
maiores. A justa remuneração do serviço, a tarira pelo justo preço
foram das maiores conquistas da Revolução. Naturalm~nte, não foi
uma conquista mcil. Se V. Ex•. tem um sistema de telecomunicações
estendida a todo o Bnt>il, se V. Ex• não tem o colapso no fornecimento dos serviços energéticos, ncstt: País, roi, justamente, pela
adoçtlo de uma política como esta. O que nós víamos, numa época
que nfw v:d longe, cru a cobrança de tarifas absolutamente nctícias,
irrculisticas c, por que não dizer, demagógicas. E quer V. Ex• usasse
ou não n serviço em questr10 pagava, indiretamentc, tudo isso, mercê
das emissões pura cobrir de.ficits que se :.:cumulavam cada vez mais.
Esta a verdade, o se pode, de maneira nenhuma, ilidir a verdade aqui
ditu. E se V. Ex• tom solução para esses casos vamos tratar de apre·
sentur. porque essa crítico LJUC V. Ex• raz, aqui, já ouvimos e não
umu vez, mas variadíssimas vezes c a resposta tem sido a mesma.
Vamos ver, pura não ncar na divagação: Tarifas de energia elétrica.
Como V, Ex•. no alto da sua tribuna, procuraria resolver o problema
das turiras clétricas no Pnís~ Vamos adiante. do gás, que V. Ex• há
pouco falou.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Da seguinte maneira: A PETROBRÃS ganhou. no ano passado, três bilhões e oitocentos milhões. Então, a ELETROBRÃS, dado este lucro satisfatório, não elevaria as tarifas de luz este ano, porque a
ELETROBRÃS ganhou o sunciente, e esse usuário da luz não podcrÍI continuar a sofrer sobretaxas, para proporcionar, para 1977 e
197H. um lucro muior i1 ELETROBRÃS.
ccrltls de que

O Sr. Vlrgmo Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador V.
1:.\;·' c~tú lahtlr:tlldlll.!lll um I.!LJUÍVnco imenso.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Esse lucro excessivo du ELETROBRÃS i: que estú ocorrendo, no caso de elevar·se os
preços dw; turirus de luz.
O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Está V. Ex• equivocado ao extremo, est{\ equivocudo do começo atí: o fim. Nu suu elucj ..
d:H;;,,,, \'. 1·\· c"tú csqucddtl dn scg.uintc: primeiro, V. Ex•s tanto
fa;cm lhtl dtl 11Lltidúritl d:1 ilnpr~.:ns:1 para. cm baseados nele,
aprl.!'l'lll:il\:111 cl'itÍI..';h an (Jon:rnn, Lh:vcriam recordar-se de que o
nH:,mt~ lltlti·..:iút·i~,, da i111pn.:nsa, ugnru. mostru tJUe, só este uno, ulém
daquck.., J hilhih:s d~.: cru1ciros, eminente Senador, u
I.I.I·'I'IWiliC\S. para sustentar n patanwr mínimo do seu invcstilllcn\11, c.. t;'i pn:d'iandtl de lhl\'C, Investimento não se ruz senão li
custa de recursos que, ou nós os possuímos, através de rundos espe~.·i;li:-. tlll tll\'anH.:nt:íritls, nu hlllHnmls, atrav~s d~.: empréstimos,
l'tlll_jug:llldtl ;h duas 1\mna .... geralmente, como fazem us companhias
de l'L'tllltllllia mi,\;1. l:nttHI, se V, E\~ ucha que a ELETROBRÃS, 11
Tl.l.l.llRAS e a I'I'TROIJR,\S nftn deveriam ter o lucro- porque
L''"l.: lu~..·rn, ~ 111''-''-'isn~.luc se diga.tinu.la a purte Uo 1m rosto dt: Rt:ndu,
1
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l'l'Íil\l',tid,,- ,c esse lucrtl l'nssc- comn V. E~~~ dit.
'll'l' iljll'l',Cill:ldll l'llllltJ att.::-.tmln Jc ho:t l!t.:.~tào. ~:ntào.
c'lill'iílllh" til' ilt.:tJrd,, ~..·nm V. ~:,~ ~l:1s. 'lih1 lucros absolutamente
lll'l'l'"':·11'1,,, p.tr:l 11:·'" illtt.:l'l'nmp~:r ·- n que t:1111h~m é necess:hin que
'c.i:1- ''' 111\t..' .. tilnt.:lllt"· para dt.:i\ar o Pais prnssc!!uir no scu {Jt:..,cn·
\tll\tllll'll\tl. <.>u:11Hit' l'fl!l'billlltls de :'1!!\lil, Uc lut. dc h.:l~:l'onl.' :-.ú te·
llltl' l'"''-'' ht.:lll'fil'Ítl' ;'t l'LI .... ta de Íll\'t!'\lilllCJlll)S, C CStCS iiWC~IÍillCIIlm
'11,1 ptllk'lll ,l'l' ft:itm h;l'lt.:;n\11'1 l'l\1 rct.!llrSil"i t.!apt:llhls ror CSS:tS
l'tlllll'illlhl:l,, th:"a' 1\,l'ln.t,,
1:

\tl\alnll'llt~:

íiJ'l'tl;t' p;tl'il

O Sr. Frunco Monturo (MDB- SP)- Permite V,
aparte'.'

E''

um

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Estou rcspn11dcndo
no Senador Virgílio T:'1vor:.1. Logo Ucpois, ouvirei V. Ex• com muiltl

pr:11cr.
Tenho a imprcssrw de tJliC o S(!tmclor Virgílio Tilvora nnll cstú
entendendo o meu raciocínio. O que estou nhscrvnnclo é qUt.: ess!.!s
assaluriadns. dado o alto custo da água, da luz c Un gús, ele jú n~o
cstú podendo arem com tl ônus lJUe isso cstú representando r~1ra seu
nrç:nnentu doméstit;o: pOH]liC p<tr:.t po!'suir a (tgmt, ~~ ht7. c t.> g.{Ls ele
v~ti se privar do prôrrio alimento. Entr1o, nrw acho justo que a
EI.ETROBRÃS. que precisa. realmente- cu reconheço- de l'atcr
sempre maiores investimentos, investimentos mais nwciços, c cst:'!
!'atendo. queir:1 continuar u fuzC~ILlS lts custas de estômago desse
oper:'irill, qw.: cstú truhalhandn c passando rome. Aí é que cstú :t di fi·
culdudc, aí t: que cst:'1 o parudn.xo. N~o desconheço que a
EI.ETROBRÃS precisa f:IZf!r investimentos: reconheço que cst:'l in~
vestindo, rcconhcçtl que cstú. realmente, c.:orn o objctivo de uma poli..
tica st:riu.

O Sr. Vir~ílio Túvorit (i\ REN;\- CE)- V. Ex• jí1 cstí1 mclho·
rnndn.
O SR. AGENOR MARIA IMDR- RN)- Mas. é preciso que
se cnmprt:cnda que esse opcr:'!rio que pagava. cm JQ70, por :'tgua. luz
e gús CrS .15.00 e que paga hoje CrS 17H.OO, representando 35% do
seu sal:'trio. ele nUu tem condições de continuur :.1 arcar com o ónus
desses preços. dessa resronsubilidadc, porque ele precisa também se
ulimentur. Esse: o grundc prnblcmu. Rcconhcço a nccc.:ssidadc que 11
Governu tem de investir maciçamcntt:: r!.!conhcço que está invcs~
tindo, mas reconheço que entre o fin:tncciro e o social é preciso que
se compreenda, o social tern que se sobrepor ~~o linanceiro.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Muito bem! Permite
V. Ex• um upartc'.'
O SR. AGENOR MARIA (MDB -- RN)- Com prazer, nobre
Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• respondeu com
absoluta objetividade, O problema é de prioridades. O que é priori·
t:"trio puru o Brasil'? Ãguu puru u popuhtç:lo ou umu ponte Rio- Ni~
terói'? Ou umu Trunsumuzõnicu'?
O Sr. Lázaro Barboza (M DB - GO) - Ou estúdios c autó·
dromos'?
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ou unu1 série de outras
obras suntmírius? Estas. sem nenhum retorno. Crític:t, sim. criticu
objctiva, para mostrar que o Brasil precisa mudar de rumo. Esta
preocupnçrto de ujudar os grandes conglomerados, obras do grandes
fachadas, que marcaram o atual Governo e o Governo anterior, pre·
cisum p:tss:tr por umu revisão tot:tl, e cudu um nssumir perante u
Nnçuo, u sua responsabilidade. Vumos ncar no exemplo du úguu, ci·
tudo por V. Ex• Hoje, quundo se serve u úgua puru u populuçuo, o
município é obrigado a fazer umu opcrução dctcrminudu pela ccntrn·
liUIÇUll de podctc'S, autorit(llill. Enu1o, só há umu forma: é o nnuncinmento com o BNH. Esse linunciumento é reito ~omo se rossc umu
operuçün bunc:'lrlu, ondt: o município vui pag:1r corrcçüo monetítriu
integral -hoje quusc 40%- Taxa de juros, outrus tuxas que sobem
u dois ou três por cento, além da umortizaçilo. Operaçilo bunc!\ria
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que tem que ser devolvida até o último tostão, Mas, quando se construiu a Rio - Nitcrói não se cogitou disso; não vai haver devolução
alguma. !;: investimento a fundo perdido. Considera-se importante a
Ponte Rio- Niterói, e considera-se secundilrio o serviço de úgua
pura a população. Este critério de prioridade é que precisa ser revisto. r;, profundamente injusto, atenta contra o interesse público que
se trate o serviço de ãgua como uma operação bancâria, que deva ser
reembolsada na sua totalidade, c consiaere-se investimento a fundo
perdido a Ponte Rio- Niterói. Quem fez isso foi o Gover.no
passado, que não permitiu sequer que se fizesse uma comissão parla-·
montar de inquérito para apurar as irregularidades. Diz V, Ex• · .,
muito bem: i: cm nome do povo brasileiro, que cstú pagando duramentc, com miséria, com fome, com aumento da mortalidade infantil, com abandono de menores. O lndicc do abandono de menores
está aumentando em percentagens impressionantes, e não hâ dado
mais grave do que uma criança abandonada, Se os pais abandonam
uma criança é porque o seu grau de necessidade ultrapassou todas as
limitações. Pois bem, isso i: agravado pela politica mercantilista ado·
tuda em relação a esse problema, preciso que a população pague a
úgua como se fosse uma operação bancária, mus quando o Governo
socôrrcu !52 empresas- conglomerados- ele ni!o foi verificar pre·
viamente, c eles não vllo pagar juros e corrcções monetárias.
O Sr. Lázaro B~rboza (MDB- GO)- Muito bem!
os•. Franco Montoro (MDB _ SP) _Essa í: que é a diferença
Subvenção e incentivo pura os poderosos, e a dura lei de operação
bancária para 0 povo que está sofrendo. v, Ex• estâ de parabéns.

e

C· S:. Os!:ea Teixeira (ARENA- GO)- Permite V, Ex• um
ttpart.:'!
C Sr. V!rgnio Távora (ARENA - CE) - Havia pedido um
ttp:me.
O s::;. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Franco
;.,;,,ntoro. fico muito honrado pelo corolàrio que V. Ex• traz a este
humildo reprco•ntantc do Rio Grande do Norte.
!vias veja, Senador Virgllio Tãvora, se tenho ou não razão?

'D Sr. V!rgfilo T:Svora (ARENA- CE)- Dizemos que nilo tem.
O sr;:. AGENOR MAIRA (MDB- RN)- Em 1971, o lucro
da ELETROBRÁS foi de 667 milhões 710 mil cruzeiros, a taxa de
luz era de 14,59- !00 Kw- a taxa passou para 82 cruzeiros e o
lucro elevou-se pum 8 bilhões 889 milhões. Quer dizer, caiu de 667
miihõcs pura H bilhões c 889 milhões e 50! mil cruzeiros. Considero
este lucro exorbitante cm relação uo poder aquisitivo desse assalaria·
do. Esta a minha preocupação: que o lucro está acima do poder
aquisitivo desse operário.
Nuo sou contra a que o Governo, podendo, venha a ganhar
mais. Absolutamente! O que acho injusto é o Governo querer ganhar
sempre mais, quando o poder aquisitivo do povo está sempre cada
·:cz :nenor. A mãe de famllia levando para o mercado sempre o
rn:::srno dinheiro. trazendo cUda vez menos mercadorias, e cm certas
s!tuuçõcs até levando mais dinheiro c trazendo menos coisas.
Fui ao meu Nordeste c ninguém me perguntou se o Congresso
ficou ""' recesso; o povo nem sabe o que 1: isso. A preocupação do
povo i: o custo de vida; a preocupação do povo é a inflação dcsen·
bad1•.. O :lroblema é de estômago; o problema í: sério! O problema
.1:: ini1oç1\n é sério! Provei na semana passada e estou provando
:"".gtlrn.

Na scmnnn passada falei a respeito do problema do automóvel e
on'vd, co:n do"umcntos, que a inflação é de custo tributãrio. E o
-:•~ .... 1 ~,\) ::-i'<t..::;i! é: muito curo: no entanto, o imposto que grnvn aquele
.. <·IC'l'•:"'": " mais curo ainda do que o valor do veiculo. Então, a
;,, ..,,.,:;,.·é :!e cw>to tributário, c assim sendo, não hú por que aquecer
· · ·' ·· :·1!1~:-.":r a economia. {;preciso que o Governo entenda que
··- · 1v.;liti.::l, w1 quul o linnncciro se sobrepõe sobre o econômico c o
-;··~·númlco, per sua vez, se sobrepõe sobre o social, cria esta situação
quo ní estú, que a cudu diu nos arrasta para o imprevislvc!. Acredito,
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Senador Virgílio Távora, na confiança, acredito na inteligência, na
boa vontnde de V. Ex• como Vicc·Líder do Governo, na sua luta do
cotidiano para defender o Governo. Mas não estou acusando o
Governo. não.
O Sr. Vlrgillo Tli•ora (ARENA- CE)- Mas não cstú defendcndo, pelo que estamos vendo.
o SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Porque o
Presidente não í: oniscicntc, não í: oniprcscnte, para estar.cm tudo
isso, mas ele precisa tomar conhecimento de que esses lucros
absurdos dessas empresas estatais, estão concorrendo para inflacionar o Brasil c para arrastar o nosso opcrârio a uma situação de
miséria, que afronta, Porque a pobreza digna c honrada não tem
nada de mais, mas a pobreza no Brasil estâ se transformando cm
miséria, que, por sua vez, vai à promiscuidade; c a promiscuidade é
porta aberta para a prostituição. fi. isto que temo. E apelo com números, porque posso afirmar a V, Ex•: os tccnocrat~s todinhos do
Brasil não vão conseguir fazer com que a soma de dois mais dois dê
cinco ou que dois mais dois dêem três, porque dois mais dois são
quatro; não há sofisma na Matemática.
Com o maior prazer, concedo o aparte ao nobre· Senador pelo
Ceará, Mauro Benevides,
o Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador
Agenor Maria, o meu aparte dizia respeito mais especificamente a
um trecho anterior do discurso de V. Ex•, em que era ressaltado o
irrealismo cm que se assenta a politica salarial do Governo. E cu me
permitiria lembrar a V. Ex• que no dia 29 de abril, quando eram
anunciados os novos níveis de salário mínimo, o Líder da nossa
Bancada, Senador Franco Montoro, em pronunciamento veemente,
na tribuna desta Casa, apresentava uma estatística impressionante,
utilizando aqueles percentuais clássicos destinados à alimentação,
vestuário, ao transporte, higiene e habitação; c se constatava então,
diante daquelas estatísticas, que o salário mínimo estabelecido
naquele momento, para o Pais, era indiscutivelmente irreal, mesmo
que fosse o dobro, não atenderia as exigências do assalariado brasileiro. Era esse o aparte que eu desejava transmitir a V. Ex•, na parte
especifica do seu discurso quanto à politica salarial posta em prática
na presente conjuntura.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado,
Senador Mauro Bcnevidcs.
Em 1970, o salário da minha região era 124 cruzeiros e 80 ccnta·
vos; c eles pagavam de luz, gâs e água, 35 cruzeiros, ou seja, 35% do
salário era para âgua, luz e gás. Em 1977, o gâs, a luz c a âgua elevarum-se pura 178 cruzeiros; e o salârio, cm 1977, para 544 cruzeiros c
80 centavos- antes da alta, porque esses dados são de antes da alta
do salúrio. Então esses opcrârios, ganhando 544 cruzeiros e 80 ccnta·
vos, descontando 8% do 1NPS, recebia liquido CrS 501,30. E paga·
va, para aqueles gastos, Cr$ 178,00. Quer dizer, menos de 30%. Ele
estava realmente sofrendo incidência sobre o gás, a luz c a água, Veja
como vem piorando para o assalariado: cm 1970, ganhando
CrS 124,MO, pagava menos úgua, luz c gús, Em 1977, até abril,
ganhando CrS 544,80, comprava menos água, gás e luz. O aspecto é
esse. que esse operário nilo pode ser sobrecarregado continuada·
mente, porque assim sendo, ele termina perdendo o amor pelo traba·
lho. 1: como expliquei, Srs, Senadores. Um opcrârio recém-casado,
com um ano ou dois de cusaao e que tem um filhinho, recém-nasci·
do, que conte apenas com u renda do seu salário, eu pergunto: como
é que ele pode manter esta famllia constituída de mulher c um filho
recém-nascido, se ele paga hoje mais úgua, mais gús c luz, 200% u
mais do que pagava em 1960? Esse é o aspecto desse operãrio, que
nilo possui telefone, nem automóvel. O problema do telefone tum·
bí:m é um problema que o Governo precisa consultar porque, repito,
a taxa do telefone cru de CrS !,26 e elevou-se pura CrS 9,60. Esta
elevuçilo de 1970 paru 1976, de I cruzeiro c 26 centavos pura 9 cruzeiros e 60 centavos c as chamadas exccdcnt<·s que custavam Cr$ 0,05 e
elevurum·se pura Cr$ 0,60, isso realmente dú à TELEBRÁS condi·
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ções de inaugurar 4 canais, como inaugurou ontem, para fahr com o
México, com a Venezuela. Mas acho muito mais importante deixar
de falar com o México, com a Venezuela e morrer menos crianças
neste Pnís.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Muito bem!
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Acho mais impor·
tunte deixar de se falar com a Venezuela c tratar da diarréia que estú
matando centenas de milhares de crianças, por causa da subnutrição.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- r! prioridade.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - ... Subnutrição
oriunda de um salário que não representa o poder de compra da
família assalariada brasileira. Aí é que está a divergência, Sr. Sena·
dor Virgflio Túvora, é porque eu considero o social acima do
nnanceir~. é porque cu considero a situação da famfliu operária
brasileira acima do interesse de se falar com a Venezuela ou com o
México c que se inaugure cm um só dia, como o de ontem, 4 canais
de comunicação.
O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - V. Ex• vai-me
permitir conceder, primeiramente, o aparte no Senador Virgflio
Távora, que já o solicitara anteriormente,
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Estávamos olhando
essa discriminação e, com muita paciência, ouvindo o seu discurso.
Eminente Senador, gostaríamos de dizer a V, Ex• que a privuti·
vidade de ser humano não pertence à Oposição. Pertence ao Gover·
no, à Oposição, pertence a todo o Brasil.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois não.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Segundo: V. Ex• teve
uma tirada- vamos responder a V. Ex• do nm para o começo, para
chegarmos até ao aparte do eminente L!der do seu Partido. V. Ex• te·
\'C uma tirada aqui c, -vai-nos permitir dizer- que não tem o mais
longínqUo fundamento. Eminente Senador, o que existe, o que vai
pura a TELEBRÁS é o Fundo de Telecomunicações. (Parte) E esse
Fundo de Telecomunicações é cobrado sobre as chamadas intcrurba·
nas c internacionais. Se V. Ex• acha que não deve haver chamadas
interurbanas, realmente não se instale, não se crie, nem se aumente a
nossa capacidade de, cm canais, falar para as outras partes do mun·
do. Uma coisa é a tarifa do telefone- e V. Ex• a vê cm sua lista te·
lefónica - outra coisa é a sobretarifa sobre esta c, principalmente,
sobre as chamadas interurbanas, para a constituição do FUNTELFundo de Telecomunicações. Então, permita-nos - isso ar deve ter
sido um lapso de V. Ex•
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Em absoluto, eu ci·
te i um e outro: o minuto adicional era de I,26 elevou-se para 9,60, c
as chamadas do Fundo Nacional de Telecomunicações são de 20% e
as chamadas excedentes elevurnm-se de 0,05 para 0,60.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Mas eminente Se·
nadar ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- r! um e outro.
O Sr. VlrgRJo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
V. Ex• pode ver o que nós dissemos: é que a parte relativa à
chumada urbana nuda tem que ver com TELEBRÁS, com
EMBRATEL. Nada tem que ver com isso, constitui recurso du com·
pnnhia local-" foi isto que dissemos
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Renro·me no que
sni do bolso do povo, Senador. Para onde ele saiu, não sei.
O Sr. Vlrgnlo Tóvorn (ARENA- CE)- Mas V. Ex• estava se
referindo à TELE BRÁS, numa tirada ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Bem, o problema
ni'lo é meu.

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA- CE)- ... numa tirada de efci·
to, dizendo que era muito melhor cortar os canais do México, não
criar mais quutro canais, foi a éxpressão de V. Ex•. c não se aumcn·
lassem, como foram aumentadas, as tarifas ui apresentadas por
V. Ex• Da tarifa urbana não vai nada para a TELEBRÁS; ncu nu
companhin concessionária local.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Operário não usa
telefone. Scnudor Virgílio Túvora. Eu me referia n ÍI[Hin, luz c t!ús.
O Sr. Virgnlo Tóvoru (ARENA- CE)- V. Ex• foi quem fa·
\ou cm telefone, nt:stc momento, não só cm Tclc~:omunic;.lçtlcá, cm

telefone, como nté citou os quatro canais para o México c outros
puíscs.
O SR. AGENOR MARlA (MDB- RN) -Ilustrando.
O Sr. Virgnlo Távora (ARENA- CE)- Pois hcm, mus disse o
contri~rio anrmundo que o operário não tem telefone. Que diuho de
ilustruciio é essa'! Mas vumas para udinntc: V. Exf estava nn discur·
so, com o qual discordávamos, em grande parte, do passionalismo
que lhe era atribuído, mas íamos seguindo seu ruciocínio, achando
que é muito fácil criticar, desde que, pedido como lhe foi, ni1o era
dada u solução. mas algo aqui não pode passar sem vi:>t:.t. O s~nadoi
Franco Montara é o Líder da Minoria: foi Ministro, como nós, c
sabe da responsabilidade do Poder Executivo. E. S. Ex• fazor
comparação da ordem de grandeza, dos recursos necessários pura o
saneamento em todo o Brasil, c, aqueles que, cm aperte de recursos o
eram para a Ponte Rio-Niterói, isso daí, Senhor, é: apenas noreio
literário. Mas iríamos mais adiante: S. Ex• diz que a ponte RioNiterói foi construída a fundo perdido. O Governo do Presidente
Geisel não tem conhecimento disso, o Governo do Presidente Gcisel
tem conhecimento de juros que está pagando de empréslimo feito
para tal. Parece-me que a anrmutiva tem que ser colocada dentro da
relatividade, no seu lugar. Ao que o Governo atuul sabe - estamos
dizendo isso para que nque bem constante dos Anais desta Casa pagam-se juros, amortização c, diremos ainda mais, chamando u
atenção de S. Ex•, não só a ponte cobra pedágio, como tamhém, pc·
las minidesvalorizaçõcs cambiais, se há algo que tem similitudcs com
corrcção monetária, chama-se correçào cambial. Mais outra:
eminente Senador,já dissemos mais de uma vez, c vamos dizer bem
claro: há duas necessidades fundamentais neste Pais: a primeira de
todas, é os homens de boa vontade se entenderem: c, depois de se
entenderem, darem soluções, não irreallsticas, mas soluções rcalísti·
cas, a problemas que anigem a nacionalidade. E quando aqui,
aceitando, volta e meia, críticas que julgamos certas c por isso leva·
das uos escalões superiores, pedimos "está aqui a critica, apresente a
solução", não apenas como ruciocinio puro, pura confundir o
adversário momentâneo, mas única c exclusivumcntc pnra huurir
também aquelas idéias, aquelas medidas necessárias. O Governo não
é sádico, se ele pudesse cobrar a metade dcssus tarifas. por que razilo
iria cobrar a tarifa à altura que está cobrando? O que havia é que
antigamente as sociedades de economia mista eram, nada mais nada
menos, na parte operacional, uma fantasia. O Governo cobrava
tarifas irrealistas, mus todos pugúvumos por essas tarifas. Este Plená·
rio tem ouvido, não uma mas várias vezes, dizermos que dois sc:torcs
do Governo - c aqui quando nos reclamados são - precisam ter
alocados recursos espccfncos, fundos pura us missões a que se
destinam, o setor siderúrgico e o setor ferroviilrio. E o que fez o
Governo Geisel'! Pura o selar siderúrgico, o mais apaixonado critico
há de reconhecer que se o Governo nilo alocou a esse selar 100% dos
recursos necess!lrios o fez numa altura de quase 95%. Enlilo, em vez
de ir no empréstimo, em vez de ir ils operações sempre onerosas de
finnnciamento, sempre caras porque temos os recursos, a poupança
compulsória do Pais, o sctor jú tem os seus próprios recursos. E o fer·
roviúrio'! Por esses dias V. Ex•s vila tomar conhecimento das medi·
dus, uli(u;, isso jú foi ununciudo par nós há tempo, os estudos concluidos e, cm principio, já aprovados, fultundo apenas u apreciação
presidencial pura llll, sobre os recursos que também tornem u Rede
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Ferroviária Federal uma empresa, a exemplo das demais, hoje de um lado, as ligações diretas inauguradas agora, como se fossem
indiretamcnte recebe de V. Ex• algo por uma passag~m que V, Ex• uma grande conquista pura o País. Elas representam uma vantagem,
nunca utililU, merca da contribuição do Tesouro à empresa, mas o problema é das prioridac\es. O Governo considera funcontribuiçuo que também é de V, Ex•s, sob a forma dos impostos. dumentul essas ligações mas, c V. Ex• disse muito bem, o que in·
Era isso que quedamos dizer. Este Governo não faz, e deu prova tcressu pura o povo brasileiro u ligação di reta pura a Venezuela, pura
provada, essa inversão aqui citada pela Oposiçi\o de pôr o sctor o México, pura a Argentina, pura u Dinamarca ou para qualquer
cconômico-finnncciro ucima do social. Quantas vezes o Presidente já outro país do mundo~ O interesse é muito remoto, o in~cresse maior
tem colocado esse problema cm realce, e agora mesmo, dentro da éti· é outro. O erro que a Oposição denuncia e reafirma é que o Governo
cu que sempre norteou nossa ação aqui nesta Casa. Há dois ou trés está olhando pura certas coisas grandiosas na aparência, mas que
dias estamos fazendo o quê? respondemos no eminente Senador·. não interessam fundamentalmente ao povo. Discutimos ainda há
Rllbcrto Saturnino, mostrando que justamente foi por atender muito ".pouco a lei das Sociedades Anónimas e dissemos aqui, em nome du
ao setor socia! que o Governo teve esse grande desembolso, para que Oposição, que era preciso uma lei que olhasse para as oitocentas mil
os investidores, cm diferentes entidades que se tornaram inadimplen· pequenas e médias empresas e não uma lei em benefício dos conglo·
tos com relação à poupança popular. não tivessem prejuízo. E: o que merados. Denunciamos isto aqui e trouxemos um Professor de Dihouve, o Governo foi em seu socorro, quando podia cruzar os reito Económico, que alertou o País para o risco dessa proteçuo aos
braços, c quem houvesse feito mau investimento que agUentasse o grandes conglomerados. E ai estiio os fatos - esses conglomerados
prejuízo.
trouxeram um prejuízo de vinte bilhões de cruzeiros já confessados.
0 SR. AGENOR MARIA (MDB _ RN) _ Senador Virgllio Quem vai pagar? 1':: o povo. Esta preocupação pelo grandioso é que
Távora, entendo a dificuldade de v. Ex•
está matando o Brasil. O mesmo ocorre em relação aos serviços que
V. Ex• aponta. Disse o nobre Senador Virgllio Távora que o custo
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço um aparte parares· da Ponte Rio- Niterói i: desmesuradamente pequeno em relação à
ponder ao Senador Virgllio Távora.
solução do problema da água, do saneamento básico. Não quis fazer
o SR. AGENOR MARIA (MDB _ RN) _ Senador Franco paralelo quanto à grandeza das necessidades, e aqui S. Ex• confessa
mais de uma vez ou incide mais uma vez no erro, o problema da
Montoro, só um segundo.
água é problema do município. E o que está acontecendo com o muQuanto ao emplacamento de automóvel, pagando-se 270 cruzei· nicipio?
ros em 1970; é justo elevá-lo para 1.957 cruzeiros, o que representava
50% do valor do automóvel em 1964? 0 emplacamento hoje repre·
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Faz soar a campainha.)
senta a metade do valor do veiculo em 1964- ele subiu astronomica·
O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- O Governo tira recursos
mente. O problema hoje não é nem comprar o carro, é pagar o em pia· do total de impostos, taxas e contribuições pagas no município. O
camento.
que fica no município, hoje, são 7%. 93% são tirados do município e,
O Sr. VIJ10lo Tá•ora (ARENA- CE)- Não diga uma barba· depois, paternalisticamente, com os gr•~des planos nacionais, dão
ridade dessas. Eminente Senador. não afirme uma barbaridade ao município, mas então exigem do município correção monetária
dessas em seu discurso.
integral, juros de 5, 6 e 7%, taxas de administração, taxas até de ini·
cio de execução de obra, além da amortização. 1':: preciso é olhar para
O SR, AGENOR MARIA (MDB - RN) - O emplacamento a base, é respeitar a Nação brasileira. O Brasil não é o Governo fe·
do veiculo em 1971, era de 270 cruzeiros. Esse mesmo emplaca- dera!, não são os conglomerados, não são essas grandes obras sun·
mcnto, hoje, í: de 1.957 cruzeiros. São dados.
tuosas. O Brasil é isto o que V. Ex• aponta: é o homem brasileiro
O Sr. Vlrgfilo Tâ•ora (ARENA- CE)- Mas V, Ex• afirmou que vive no município e que está pagando com a sua miséria os
que eram 50% do valor do veículo. Por favor. em homenagem ao desatinos da política grandiloqUente de Governos seguidos que
Senado Federal, não faça uma afirmativa dessas. Está comparando temos tido.
quantidades heterogéneas.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado
1

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Veja V. Ex•: r.m
1964, o preço de um Volkswngen eram de Cr$ 4.230,80. Pode
anotar, Preço, hoje, do emplacamento: Cr$ 1.957,00. E: quase a
metade,
O Sr. VirgOio T1hora (ARENA - CE) - Eminente Senador.
V. Ex• está equivocado. Não insista neste ponto ... São quantidades
heterogéneas. Veja os dados.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Estou afirmando.
Está aqui anotado.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam·
painha.)- Peço a V. Ex• que conclua o seu discurso dentro de cinco
minutos, cooperando com a Mesa nu observância do prazo regi·
me:1tal.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vou concluir, Sr.
Presidente, solicitando conceder o último aparte ao Senador Franco
Montoro, que foi citado no aparte do nobre Senador Virgilio Tâvora.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Observo a V. Ex• que
só tem cinco minutos puru concluir o seu uparte.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - Senador Franco
Montara, por gentileza, scju breve,
O Sr, Franco Montara (MDB- SP)- Desejo congratular-me
com V. Ex•, inclusive pelos cxctnplos trazidos. V. Ex• mencionou,

Senador Franco Montoro.
Vou encerrar, dizendo o seguinte: o Volkswagen custava, em
1964, 4 mil, duzentos e trinta cruzeiros e oitenta centavos. Assumo
plena responsabilidade do que estou afirmando, O emplacamento
desse Volkswagen hoje é de hum mil, novecentos e cinqUenta c sete
cruzeiros, ou seja, quase a metade do valor desse mesmo veiculo em
1964. Outro aspecto: não acredito, em sã consciência que, neste Pais,
nenhum assalariado, no Norte, Nordeste, Sudoeste, Sul ou Centro·
Oeste, reci:m-cusadp, sem renda familiar, possa viver de seu salário.
Isto é vergonhoso. O homem consegue um emprego e nilo pode arcar
com a responsabilidade de se casar. Estão falando muito em divór·
cio, agora digo: a pobreza brasileira nlo pode nem casar, (risos)
como é que pode divorciar?
Sr. Presidente~ Srs. Semldores~ encerro o meu pronunciamento
deixando os dados nos Anais do Senado Federal e solicitando de Sua
Excelência, o Senhor Presidente da República, que olhe o problema
desse assalariado, o problema dessa classe média, que a cada dia
empobrece muis.
O gruodc problema do Brasil, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
repousa na inOaçi\o. infelizmente é preciso que se confesse que, cm
grande parte, o rcsponsúvcl por clu é a corrupção. Precisamos banir,
de uma vez por todas, a corrupçuo eu influçuo. E o resto virú por gra·
vidadc, porque Deus é brnsilciro c o brasileiro é crédulo, cheio de csperunçu c somos, modéstiu à purlc, um dos melhores povos do
mundo. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no
nobre Senador Evelásio Vieira.

que estão sendo discutidas aqui. Esses dois pontos a( lixados
vimos, com prazer, no discurso de V. Ex•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Realmente, na sociedade brasileira estilo a se empobrecer as
classes D, C, B c A, na sua maioria. Por que esse empobrecimento
vertical da sociedade brasileira1 Em razão do modelo económico que
se adotou neste Pais. Deu-se ênfase às exportações de produtos ela·
borados e produtos semi·claborados, sem ter o fundamental, sem
possuirmos uma tecnolo~in adequada, sem termos uma mão-de-obra
qualificada, duficiente para servir de suporte ao parque fabril brasi-.,
!eira.
Nós, que temos tantas potencialidades na agropccuárin, o Go·
verno, dentro desse seu modelo, deixou a agropecuária num plano
secundário, quando poderia explorar, com inteligência e sabedoria,
essas potencialidades, para produzirmos mais, alimentar melhor os
brasileiros, para que nossos excedentes tivessem preços competitivos,
no e<terior. Do Governo que apóia as grandes emprcs~s. os grandes
conglomerados, mas que se esquece de amparar as médias e peque·
nas empresas, no Brasil. Do Governo que pretende combater a infla·
çilo, mas que dá a grande contribuição para a inflação, cada vez mais
galopante. Do Governo que contribui para o alto custo de vida, em
razão da prática desse modelo económico, tão criticado, com scnsa·
tez, ponderação e responsabilidade, pela Oposição, que, simultanea·
mente, apresenta as alternativas mais válidas e mais certas para o
nosso desenvolvimento.
O Governo continua insensivel. Do Governo que procura
combater a inflação, deixando livres as taxas de juros, porque é da
sua conveniência, porque o Banco do Brasil, com isso, tem possibilidade de arrecadar, de ganhar mais e de ter maiores lucros.
Em razão desses fatores é que estamos numa situação difícil e o
Governo, diante disso tudo, se encontra impotente para resolver os
problemas que angustiam todas as classes brasileiras, e angustiado
está, perdido está, na condução da Nação para o seu verdadeiro
caminho de desenvolvimento, Nós temos criticado o Governo, mas
ao mesmo tempo, apresentado sugestões.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Virgllio
Távora, um partido de Oposição oferece, fala, defende as suas intcn·
ções; um plano de ação de intenções para, chegando ao Governo,
estabelecer, então, o plano de ação, onde então vai executar, vai
materializar aquilo que defendeu.
O MDB, por exemplo, tem defendido a necessidade de se fortale-

O Sr. VlrgRio Tthora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
pedimos a V. Ex• que, tão logo possa, nos conceda um aparte.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Disse-se que é
muito fácil criticar. Entendemos que não. Criticar é muito diflcil
quando se critica o certo, o errado, quando se critica com rcsponsa·
bilidade, com cuidado e com zelo.
Nesta Casa, temos mostrado que os erros são apontados não
.apenas pelos homens do Movimento Democrático Brasileiro, mas,
também, tiguras da mais alta expressão, da mais alta responsabilidade do mundo econõmico, do mundo financeiro brasileiro, têm
levantado suas vozes com criticas, observações e com reprimendas severas aos erros do Governo Federal.
Antes de dar seqUência às minhas ponderações, ouvirei, com
satisfaçuo, o Sr. Senador Virgllio Távora, Vice-Lider da Aliança
Ronovadora Nacional.
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador, ó
apenas para colocar doiuópicos no seu discurso bem cm evidência c,
uo mesmo tempo, sobre eles deixar bem clara a nossa posição.
Inicialmente este Pais nilo está perdido e muito menos este Governo.
Já dissemos várias vezes c continuamos a repetir. Segundo, deixar
uin<la mais claro que já cobramos, nilo uma, mas centenas de vezes,
desta Casa, modelo alternativa de desenvolvimento. Tem sido
apresentadas soluções parciais aqui, todas elas têm sido discutidas,
mas o Movimento Democrático Brasileiro não apresentou um mode·
lo de desenvolvimento económico na sua verdadeira expressão. Isso
tem sido pedido não uma nem várias vezes. E por que afirmamos
isso'/ Porque volta c meia, aqui, hú discussão dizendo: "Já apresenta·
mos soluções". Não, Apresentam sugestões para soluções setoriais
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cer o mercado interno.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Muito bem!
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O MDB defende
as exportações dos produtos industrializados, dos produtos semi·
industrializados, mas sem se esquecer do mercado interno. O MDB
defende a tese de que para termos possibilidades de aumentar,
gradualmente, as exportações desses dois itens citaelos, temos ...
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - ... que descn·
volver a tecnologia que é muito fraca neste Pais:'llrcparar o homem
para ele se habilitar melhor para desenvolver, produzir mais, para
conseguir maior índice de produtividade.
Abro um parênteses para dizer: o grande problema do Nordeste, de matérias-primas, do homem, é da preparação do homem,
da falta de maior número de escolas para habilitar melhor o homem
do Nordeste para produzir mais.
Não é o problema da seca; esse cu registro como ilustração.
O MDB defende o desenvolvimento da agropecuãria, instrumentando o agricultor para produzir mais mas, também, com produtividade: de o Governo investir na infra-estrutura da comercialização no
campo agropecuário.
O MDB defende construir vias de transportes nas ãreas priori·
tá rias. Entretanto, o Governo - do Partido de V. Ex• - assim ni!o
pensa c procura investir cm áreas onde a reprodução dos investi·
mcntos não é a médio prazo; c sim a longo prazo. O MDB tem defen·
dido uma linha. Defende, por exemplo, maiores investimentos para o
campo da instrução, para o campo da educação, porque essa é a via
mais rápida da promoção do homem.
São pontos básicos do programa de intenção do nosso Partido
que. entretanto, os Srs. não querem aceitar. Só poderemos ter um
plano de ação na hora que estivermos com o governo cm nossas
mãos, pura executarmos esse programa de ação. Enquanto isto nilo
poderemos fazê-lo. Esta ê a posição do nosso Partido.
Parece-me que V. Ex•s estilo desejando que o MDB imprima um
livrete para distribuir: está aqui o nosso programa. Mas a nossa
carta de intenções está inserida no Diário do Congrosso, mas Assem·
bléias Legi>lativas, nas Câmaras Municipais. Somos contra a centralização, somos a favor da participação de todos. Defendemos o mo·
dei o económico com a participação do povo, que V. Ex•s não concor·
dam, V. Ex•s são contrários ...
O Sr. Virgnlo Távora (ARENA- CE)- V. Ex• nilo vai nos
obrigar a fazer um discurso só para responder o que está afirmando
aí. Isso nilo é modelo económico nenhum, Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... à participação
dos Municípios, ao fortalecimento dos Municlpios, entretanto
V. Ex•s procuram dar cobertura a um Governo que enfraquece, debi·
lita, suga os Municípios brasileiros. Esta ó a grande verdade, que tem
sido, inclusive, confessada nesta Casa por eminentes homens da
Aliança Renovudora Nucional.
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA- CE)- Se V. Ex• nos der o
upurte, responderemos a tudo isto.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC)- Darei o aparte a
V. Ex•, mas gosto de seguir as prioridudes c, por seguir, vou ouvir o

representante de Sergipe, Senador Gilvun Rocha. paro depois ouvir
V. Ex•
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O Sr. Gllvun Rochu (MDB- SE)- Muito lhe agradeço, nobre
Senador. Aliú:·i, V. Ex• tem sido -

como é de costume nos seus

pronunciamentos - bastante explícito c feliz. ~ uma verdade que
precisa resposta, precisa ser posta nos devidos termos, nesta Casa, é
aquela jú monótoma história de que o partido do Governo nos diz
que somos oposição destrutiva, que não apresentamos alternativas.
Situou V. Ex• muito bem: nós apresentamos normas. Evidentemente
que não vamos apresentar o nosso terceiro, quarto ou quinto PND.
O Sr. VIrgílio Túvoro (ARENA- CE)- Depois do ano 2000
niio será o quinto, será bem uvançudo na numeração.
O Sr. Gilvon Rocha (MDB- SE)- Não somos só nós, mas
inclusive cx-Ministros do Governo na área económica, por exemplo,
que vêm quase todo dia, na imprensa, apresentando alternativas a
que a teimosia governamental faz ouvidos surdos. E vou mais longe.
Não é só no económico: o nosso partido tem apresentado alternüncius uo Governo em termos de saúde, em termos sociais e, o mais
importante, cm termos políticos. Eu, inclusive, desafio o representante, o Líder do Governo. que diga qual rórmula de saída do nosso
impusse institucional que jú não foi apontada pelo MDB? Contamos
todas as alternativas possíveis: substituição do Al-5, Assembléia
Constituinte, regime parlamentarista, distensão lenta e gradual,
democracia ortodoxu, democracia lenta, todas as alternativas possíveis c imagin{IVcisjá foram aprescntndas nesta Casa em todos os seta·
res da vida pública nacional. Evidentemente que elas não vêm cm
pacotes mas vêm cm alternâncias, cm termos gerais, para que se
possa desenvolver, se houvesse, realmente, interesse de diálogo
dcmocrútico neste País. Está V. Ex• coberto de razão.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a

v. E,,,

Ouço o nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Antes de mais nada
vumos louvar a sua democracia, porque cuidamos que os seus
demais corrcligionúrios que haviam pedido o aparte a V. Ex• seriam
atendidos antes. Referimo-nos ao Senador Franco Montara que estava na nossa rrente. Louvo aí a democracia, V. Ex• parece que olvidou
isto. M<lis uma vez: não foi apn:sentado nesta Casa nenhum modelo
alternativo económico para o caso do Brasil pela nobre Oposição. E
não venham aqui dizer que ê só - no ano 2000 aproximadamente,
quando estiverem no poder - que isto seria possível, porque o
Partido de V. Ex•, mesmo socorrendo-se do IPEAC, tendo como
relator do processo o eminente Senador Saturnino Braga até, o brandiu aqui satisfeitíssimo da vida, uma vez aprovado que foi pela Sua
Executiva, o Plano Energético nas suas diretrizes gerais, lidos até
pelo eminente Senador Franco Montara, aqui presente. O que dissemos c tornamos a repetir é que os Srs. falam em restrições a
determinados selares. Os Srs. aftrmam: "a nossa prioridade é o
social, nUa é o cconômico, prioridade número um". Muito bem.
Desde quando esta anunciação política, humana, de grande apelo
eleitoral c clcitorciro - reconhecemos - conftgura um modelo
ecanômico'?
Gostaria de que se tivesse o upoio dc algum economista que
esposasse l!ssa tesl!, Modelo l!conômico ulti!rnutivo, nestu Casu, quer
dizl!r, nl!ste Congres~o.tal qual o concl!bcmos, foi o uprescntudo cm
1967, ou 1968 - não csl<tmos bem lembrados - pelo eminente
Professor Celso Furtado, peranll! a Comissão di! Economia da
Cflmuru dos Dcputudos. DL!Ii! discordamos, como discorda o
Governo. Mas. ntw se pmiL! dd.'\ar di! reconlu.:cer que foi um modelo
cconümku apn:sl!ntaUo, an ver do autor, como a salvacUo da
t:conomia hwsildra, "Um proj~.:to para o Brasil" t: S. Ex• não estava
no Gov~.:rno, ~.:stava at~. naqu~.:lc tempo, t:.'\ilado, cassados que lhe
tinham siLkl os dirdtos politkus ;'t ~roca. EntUo, vumos deix.m bem
claro: LJUando aqui cobramos Ua OrosiçUo uma alternativa vúlida
nrw é p~.:lu dcs~.:jll d~.: calar ninguém,~ pnrque justamente essa ainda
nrto fui apr~.:scntmlu. No inicio de sua hrillwntc atum;Uo nesta Casa o
emint:rlte Senador Roberto Snturnino, trouxe um dec(liogo. Devem
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os Srs. Senadores estar bem recordados de que foi mostrado, nilo só
pela situação como por economistas dos mais brilhantes, que aquele
decálogo não podia configurar, de maneira alguma, um modelo
cconõmico: quando muito, era umu somatôria, como o nome diz, de
dez pontos, vários dos quais o Governo já adotavu, variando apenas
a ênfase dada aos mesmos. Queremos dizer muis uma vez ::1 V. Ex•, e
bem claro: estes dois pontos é que gostaríamos de deixar inseridos
nos Anais da Casa.
O Sr. Fnnco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
upartc?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o aparte do
meu Líder, Senador Franco Montara.
O Sr. Franco Monloro (MDB- SP) - Aquilo que o nobre
Senador Virgílio Távora pede, V. Ex• acaba de dizer. Apenas
S. Ex• não pode pretender nos dizer até o gênero de rarmulação, a
redação do texto.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Detalhes.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- As alternativas V. Ex•
as anunciou e, para satisfazer o pedido de S. Ex•, vou procurar,
quase que didaticamente, dizer: pede S. Ex• alternativas. Ei-las estão no discurso de V. Ex• A primeira ...
O Sr. VI11Dio Tbora (ARENA - CE) - Cuidado que vamos
tomar nota do seu modelo·. Então, pela primeira vez, o MDB vai
apresentar aqui um modelo económico. Estamos quase batendo
palmas.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- fi o que V. Ex• está afirmando, mas não é verdade. Vou repetir pela centésima vez aquilo
que j:í roi dito praticamente por todos os membros da Bancada do
MDB e em documentos: Primeira: prioridade pela defesa da agricultura.
O Sr. Viramo Távora (ARENA- CE)- Qual o Governo que
deu mais à agricultura brasileira do que este?
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Poucos abandonaram
tanto a agricultura. A prioridade tem sido ...
O Sr. Viramo Tívon (ARENA- CE)- Não. Quando muito,
poderíamos dizer que V. Ex• se afasta da realidade.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V. Ex• pede informadá-se essas inrormações c V. Ex• já deriva para outros problemas.

~ões,

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campainha.) - Solicito a cooperação dos Srs. Senadores para à observância do Regimento. Os apartes devem ser dados com a aquiescência do orador, dentro do prazo regimental.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Estou utilizando o
aparte que me foi dado pelo nobre Senador Evdásio Vieira. Esta a
primeira prioridade. Diz o Senador Virgílio Távora que ninguém como este Governo protegeu a agricultura. Gosto de ter resposta dada,
nilo pelo Governo e os órgãos de divulgação, que estilo monopolizados pelo Governo, Quero ouvir a agricultura, e o que eles dizem é
outra coisa! Eles protestam contra o confisco cambial; des protestam contra uma si:rie de medidas de proteção, c desamparo à agricultura. O amparo que nós temos conhecido ê aos grandes conglomerados. Veio a lei das sociedades anónimas c nós pedimos exutamentc
isto: em lugar de olhar para os grandes conglomerados, imitando o
exterior, vamos udotar um modelo de desenvolvimento do Brasil,
produzindo elementos necessários à nossa população e que podem
servir também ii exportação pura um mundo que está passando
rame. Este ó o caminho do Brasil que o MDB aponta e o Governo
ni\o segue. E: u primeira alternativa, A segunda, é u orientação das
nossus decisões purn u nossn situnçào internu, diminuindo a nossn
dependência cm relação uo cx.lcrior. Essa dcpcndênciu vem numcn-
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tando; ela se traduz aritmeticamente num dado que se Chama: divida
externa c que chegou a limites inadmissiveis hoje. Por quê? Depen·
dência principalmente em relação ao petróleo. O MDB clamou pela
modificação dessa politica, para que olhássemos outros meios de
produção de energia, c nílo apenas a dependência cm relação ao
petróleo, pois como o plano do álcool, carvão, apresentamos um pia·
no elaborado nílo apenas pelos homens· do MDB, mas pelos maiores
cientistas brasileiros, especialistas. Trouxemos este estudo, c o Go·
vcrno não ouviu, baixou a "simoncta", adiou as medidas de
racionamento ou racionalização. Só quando a matéria chegou ao
ponto explosivo é que o Governo deu o seu passc:i. Estâ, ai, a segunda
medida defendida pelo MDB, não apenas cm tese, mas com um pia·
no concreto, plano tílo importante que mereceu um número especial
da Revista Ciência c Cultura, órgão oficial da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência c da revista norte-americana Sclenct,
considerada a mais renomada c que se ocupa dos problemas cientffi·
cos, c dedicando um artigo a esse estudo. O MDB não pode ser criti·
cado por não apresentar alternativas. Outra alternativa: a defesa da
pequena c média empresas c não 1a grande empresa c dos grandes
conglomerados. B a luta, é a divergência, é a alternativa. O Governo
insiste, não por palavras, mas pelas suas decisões. Estamos aqui. O
nobre Senador Virgilio Tâvora nos informava, na sessão de quinta·
feira, às 18 horas e 30 minutos, que estava decretada mais uma
intervenção, que custaria alguns bilhões de cruzeiros, cm relação a
um conglomerado, que foi constituido, cresceu c se desenvolveu ao
amparo das medidas governamentais, de apoio à grande empresa, à
economia de escala, como dizia o Ministro Delfin Nctto c como foi
continuado pelo atual Governo. A alternativa do MDB é outra, é a
defesa nilo das 3 ou 4 mil grandes empresas, mas das 800 mil de um
milhão das pequenas c. médias empresas do Brasil que estilo na base,
centralização de recursos, centralismo. Nós queremos autonomia
dos Estados, autonomia dos municípios, descentralização. São alter·
nativas que o nobre Senador Evelásio Vieira enumerou de forma bri·
lhantc, sem mencionar outros aspectos que foram aqui também tra·
zidos: como a prioridade para os investimentos cm educação, para a
defesa de uma cultura autenticamente brasileira, cultura artistica,
tecnológica, cientifica. Tudo isso representa contribuições positivas,
alternativas trazidas pelo MDB. Eu me congratulo com o discurso de
V, Ex•, nobre Senador Evelásio Vieira, pela oportunidade c pelo bri·
lho, c trago apenas a minha contribuição, porque para isso fui de·
safiado pelo nobre llder, que parecia invalidar as afirmações de
V. Ex• dizendo que não havfamos apresentado alternativas. Ei·las:
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Muito obrigado.
O aparte de V, Ex• dú uma extraordinária contribuição às nossas
considerações. E, para dar prosseguimento, quero antes ouvir o re·
prcscntantc por Minas Gerais, o nobre Senador Itamar Franco.
O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Senador Evclâsio Vieira,
é interessante como a Liderança da Maioria nesta Casa cobra, a todo
instante, um modelo econômico. Acho que já é hora de nós inver·
termos e perguntarmos a S. Ex• se o Governo, realmente, tem um
modelo cconômico. Porque, qual é o modelo cconômico do Go·
vcrno? Ainda outro dia, ouvramos da tribuna o Senador da
ARENA, Milton Cabral, criticando o endividamento do empresa·
ríado nacional. E S. Ex•, no debate, o que é que disse à Oposição?
Que o Governo ainda não tem um modelo econômico, o que ele tem
é um modelo cconõmico cm formação. Por incrivcl que pareça, isso
foi dito da tribuna pelo eminente Senador da Aliança Renovadora
Nacional.
O Sr. Vlrgnlo Távora (A RENA - CE) - Mas essa nilo é a
opinião do Governo.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) -O Senador Virgrlío Tâ·
vora vem e cobra da Oposiçilo esse modelo. Mas que modelo é esse
que ui está, cm que um Estado, como o de Minas Gerais, não um
Estado como o Rio Grundc do Norte, um Estado do Nordeste, mas
um Estado como o de Minas Gerais que, nilo através do MDll, mas
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através do Departamento da Associação Comercial de Minas
Gerais, vem dizer que a politica cconômica do Governo está tra·
zcndo para o nosso Estado as maiores dificuldades?
Creio, Senador Evclásio Vieira, que nós é que devemos pcrgun·
tar ao Senador Virgllío Tãvora que modelo cconômico é esse c onde
está esse modelo?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• tem razão,
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Gostaria, antes,
Senador Evandro Carreira, de trazer para a reprodução um dcpoi·
menta muito importante nesta Casa, porque os homens da ARENA,
especialmente da Liderança, têm o hábito de dizer que o MDB
critica pelo prazer de criticar c que apenas o MDB é que crítica.
Agora, os homens do Governo jâ estão também lançando a culpa
sobre a Imprensa, dizeódo que ela está criticando muito o Governo.
Mas não é s6 o MDB c a Imprensa, silo figuras exponenciais, dignas
do maior respeito de todos da Aliança Renovadora Nacional, tanto
nesta Casa, quanto na Câmara dos Deputados. Silo lideres do meio
empresarial brasileiro que estão, diariamente, a criticar com respon·
sabilídade, com sensatez e com ponderação, os desacertos constantes
do Governo Federal. Ainda há dias ouvimos aqui o Senador Otair
Bccker, da ARENA de Santa Catarina, reproduzir um verdadeiro li·
belo dos lideres da Federaçilo das Indústrias do Paraná, de Santa Ca·
tarina c do Rio Grande do Sul. Trago hoje mais um depoimento a
respeito da politica errônea do Governo Federal no campo econô·
mico. Mas, antes ouvirei o nobre Senador Evandro Carreira,
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador Evelásio Vieira, para contribuir, o Governo não tem modelo algum, se o
tem é o da contradição. Haja vista o que ele preconiza: o reforço do
capital privado, a reformulaçiio das empresas médias e pequenas, es·
truturando-as com capital, com recursos. No entanto, promove o
confisco da soja e do café, descapitalizando essas empresas. Então
está provado que o modelo do Governo é o da contradição e do
desencontro.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• tem razão,
inclusive porque pequeno e médio empresários nílo têm condições de
pagar o juro exorbitante que está sendo cobrado neste País.
Mas vejamos o que diz o Sr. Bernardo Wolfgang Werner, Presi·
dente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, titular da Elec·
tro Aço Altona, grande empresa catarincnsc, homem filiado à Alian·
ça Renovadora Nacional, homem que participa sempre de todas as
listas para custear os banquetes das autoridades que visitam o Es·
tado de Santa Catarina ou promovidos cm outras capitais brasi·
!eiras. Ei-lo:
"0 Presidente da Federação das Indústrias de Santa
Catarina c Diretor da Metalúrgica Electra Aço Altona, Bcr·
nardo Wolfgang Wcrncr, está de pleno acordo com seu
colega Nílson Bcndcr, também grande empresário pertcn·
centc à Aliança Renovadora Nacional, da Cidade de Join·
víllc, Santa Catarina, Dirctor Financeiro da Fundição Tupy,
de Joinvillc, empresa que conta com vãrios milhares de
empregados, que cm entrevista à imprensa carioca responsabl·
/l:ou as despesas financeiras (destacando a corrcçílo mane·
tária) pelo desmoronamento da empresa nacional. Wcrncr que
esteve durante toda manhã de hoje discutindo problemas
desta ordem com os demais dirctorcs da Altona, foi mais
além, ao declarar que "a situação financeira de toda a indús·
tria de Santa Catarina, sem exccçílo, é grave, caótica até, c o
pior de tudo é que ninguém vê uma soluçilo para os nossos
problemas".
A Electra Aço Altona "para citar um exemplo bem pró·
ximo" disse Wcrner, cstâ estudando se vai ou não adiante
com seu plano de expansão, que prevê a duplicação da atual
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capacidade produtiva da fábrica "porque estamos receosos
cm levantar financiamentos internos ou externos pois são
caros demais". Recordou o dirigente que para aumentar a
capacidade produtiva do projeta n• I da Electra Aço Altona,
que prevê, para 9 final deste ano, a fabricação de 1.000 toneladas de aço/vendáveis/mês, a empresa recorreu ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico em 1972. "Pois
bem, estamos amortizando esta dívida há dois anos e o saldo
devedor, ao invés de diminuir, aumentou, duplicou por causa
da c,orreçào monetária .. t:xplicou para justilicur o receio em
realizar novos investimentos."
E continua aquele grande empresário do Sul do País.
"O mais lamentável para o Diretor da Altona é que te·
mos mercado, um mercado crescente para o ramo. Preten·
díamos expandir nossa produção para 2 mil toneladas/mês
para atender a demanda, mas o elevado custo de dinheiro
não nos permite."
"Durante a recente visita do Ministro da Indústria e
Comércio, Ângelo Calmon de Sá, a Santa Catarina, os empre·
sãrios que por ele foram recebidos em audiência na Capital,
expuseram a grave situação por que atravessa o seta r, devido
ao custo do dinheiro. '"Calmon, pelo menos foi sincero", re·
conheceu Werner, "e nos disse claramente que não tinha di·
nheiro, que o caixa do governo estava igual ao nosso e arre·
matou declarando que alguém terá que pagar e que
obviamente esse alguém não seria o governo".
Mas segundo o Presidente da FIESC, os empresários
tampouco têm condições de arcar sozinhos com tal ânus,
mesmo porque estão impedidos de fazê-la, uma vez que as
despesas financeiras não podem ser incluídas nos custos de
produção: "O Conselho Interministerial de Preços limitou o
aumento de nossos produtos em 35 por cento, aproximada·
mente, quando a inflação reconhecida foi de 46 por cento.
Nos últimos três anos, as despesas financeiras sobre o futura·
menta da Electra Aço Altona S.A., subiram de 4 por cento
para 15 por cento e sabemos que esta taxa acima de lO por
cento, no Brasil é suicida."
A afirmação é do Presidente da Federação das Indústrias de
Santa Catarina, que prossegue:
"Nem governo, nem empresários tem uma fórmula para

amenizar esta crise.,
Abro um parêntese para dizer: na hora em que o MDB for Governo, teremos a solução para o desenvolvimento desta Nação.
O Sr. VIramo Tívora (ARENA- CE)- Muito bom!
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... "mas o Gover-

no precisa encontrar um meio''. diz Werncr, para evitar que ela se
agigante e traga como conseqUência a descapitalização, o desempre·
go, a queda nas exportações c a própria desnacionalização da
empresa brasileira".
"O desemprego no Pais já temos", disse Bernardo Werner,
baseado nas informações do Presidente do Sindicato das Industrias
Metalúrgicas do Rio de Janeiro, onde o lndice atinge a 25 por cento,
umas nilo é somente o empregado que esta incerteza atinge, pois nós
também não sabemos como vamos amortizar os financiamentos c
expandir para aumentar quantitativamente a produção."
"Uma outra ameaça, citada pelo Presidente da FIESC, é o
enfraquecimento da empresa privada nacional e a eventual desnacionalização em função disto. Mas, para Werner aceitar a entrada de
capital estrangeiro, ndo seria um mal tão grande assim, pois "afinal
de contas, dinheiro nilo tem cheiro c o que precisamos é de uma
legislação nacionalista sobre o ingresso de capitais externos, discipli·
nnndo a remessa de lucros". Os empresários brasileiros vivem entre
dois fogos: o capital de fora e a estatização: "eu mesmo sou o acionis·
ta majoritário do Electra Aço AI tona S/ A, mns existe umn cláusula
no contrato de financiamento contraldo com o BNDE que prolbe
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"!•• eu me desfaça de meu pacote de ações. Como se võ, o Governo
estí1 aqui dentro. Eu não posso vender o que Cmeu."

1':: um depoimento do Presidente da Federação das Indústrias de
Santa Catarina, a exemplo de tantos outros que ouvimos de empresários brasileiros, de críticas das classes liberais, de criticas dos inte·
lectuais, da Imprensa e de homens da Aliança Renovadora Nacional.
E o MDB vai realizando, cumprindo a sua missão.

Infelizmente, Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
não entende as críticas, as colaborações como sadias, como honestas,
como tentativa de colaboração, para o reparo dos erros, na busca
dos acertos, a fim de que esta Nação possa progredir, possa se dcscn·
volver, para que o povo possa participar das riquezas nacionais.
Trago essas considerações, com o depoimento, Sr. Presidente e
Srs. Senadores- mais um depoimento insuspeito- para provar, ratificar e confirmar que o Movimento Democrático Brasileiro está
numa linha patriótica, numa linha na defesa dos interesses, não de
meia dúzia de privilegiados, mas na defesa de todos os brasileiros.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRG{L/0 TÁVORA PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra como Li·
der, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Franco Montara, que falará como Líder da Minoria.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Llder da
Minoria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um problema, de certa forma grave e até mesmo explosivo, está
preocupando setores da vida econõmica do País nesses dias.
O Jornal do Brasil, na edição de hoje, publica editorial com o
título "Bolsa de Lamentações", onde se aponta o fato de inexistirem
sanções adequadas para correção de desvios e operações irregulares.
O editorial da seção econômica do mesmo jornal apresenta o se·
guinte titulo: "Bolsa não vê meios legais de punição para pessoa
física".
Nesse artigo, salienta-se o fato de que nem a Bolsa, nem a
Comissão de Valores Mobiliários contam com dispositivos legais
para punir pessoas r.sicas. Esses dois artigos apenas apontam uma
situação que é da maior gravidade.
Para a carroção desse problema, acabamos de receber magnifica
contribuição do Professor Arnaldo Valter, que realizou um estudo
detido sobre a matéria, c apresenta uma série de sugestões que transformamos em projeto de lei c estamos encaminhando à Mesa, para
leitura no expediente da próxima sessão.
Trata-se de um estudo objetivo, sério, que estabelece duns grandes inovações nessa lei das sociedades nnõnimas; lei que criou o mcr·
cu do de valores mobiliários. Na primeira, define as infrações, e na segunda estabelece expressamente as sanções aplicáveis, desde aquelas
n serem cominadas em caráter sigiloso, até aquelas de caráter público
e mesmo car!1ter penal.
Truta-se de um estudo da maior seriedade, que 'submetemos à
aprovação dn Casn, dns comissões competentes e outras sugestões.
Temos n ccrte1.a de que esta será uma contribuição oferecida pela
Minoria, purn a soluçilo de umn questão que está preocupando todos
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aqueles que lidam com o problema do nosso mercado financeiro. e
principulmentc, do merendo mobiliúrio.
Sr. Presidente, cru u comunicução que eu queria fuzer.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra uo
nobre Senador Lourival Baptista.
·
O S!l. LOU!liVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Dr. Camilo Calazans assumiu a Presidência d~ Instituto
nr.,sikiro do Café cm momento difícil, quando problemas diversos
se acumulavam no setor. De outro lado, encontrou forte oposiçuo
por parte de alguns setorcs da cafeicultura, do que redundaram acer·
bus críticas it sua escolha e dúvidas quanto it política que ia adotando
para o IIJC.
Em nenhum momento tivemos dúvidas da capacidade do
Presidente do IBC c expressamos desta Tribuna nossa confiança em
su" açfto. É que conhecemos, de longa data, o Dr. Camilo Calazans e
sempre acompanhamos, de perto, sua atuação cm cargos elevados,
como o de dirctor do Banco do Brasil para a Regiüo Nordeste.
Capuz. din;imíco, honesto, trabalhador e de espírito criador, seu
êxito na missão a ele conftadu pelo eminente Presidente Geisel sem·
prc se nos afigurou uma certeza. E é o que agora vemos comprovado,
com o café propiciando ao Brasil recursos tão importantes e, num
instante de dificuldades como o que vivemos, decisivos.
Evidc:ntc que circunstâncias diversas, internas e externas,
propiciaram u extraordinária elevação dos preços do produto no
mcrc<~d,, internacional. As duras contingências de quando o Dr.
Camilo Culazuns assumiu o posto foram, assim, substituídas por
uma rc<~lidade auspiciosa. Mas, o que nos importa, neste momento, é
nol~lr que restrições e até oposições inicialmente feitas a esse ilustre
sergipuno desapareceram por completo e dúvida alguma subsiste do
acerto de suu escolha pura a Presidência do IBC, onde está marcando
de forma indelével sua presença, sempre dinâmica, inovadora e firme.

Sr, Presidente,
A elevada cotação do café no mercado internacional não fez o
IBC descumr de aspectos fundamentais para reforçar nossa posição
como maior produtor. Mantém o IBC sua política de diversificação
do úrcas de plantio e, especialmente, de conquista de novos merca·
dos. Este último ponto é da maior relevância, pois natural seria que,
cm instante de tanta euforia, dele se descuidasse administrador me·
nos experimentado c previdente.
H1i alguns dias, lemos noticiário relativo à nova ofensiva na área
do comércio internacional, o IBC fechando negócios, Governo a
Governo. com a Tchccoeslováquia c com a Hungria para vendas de
cnfé cm grão. O Presidente Camilo Ca\azuns assinou acordos com as
empresas cstutuis Koospol, da Tchecocs\ováquia, e Monimtex, da
Hungria•; pura a venda de 320 (trezentas e vinte) mil sacas de café. O
acordo foi realizado entre Governos, mas a venda será feita por fir·
mns cxportndoras privadas, na preservação de interesses dessas
cmprcsus c do Brusil.
Demonstra isso que u formitláve\ cotação do café no mercado
intcrnacionnl nuo faz o IBC, sob a segura gestão do Dr. Camilo Cala·
zans, desacelerar um esforço e muito menos a abandonar aspectos de
uma política global que se preocupa com o futuro.~ a extraordinária
capacidudc de ução c previsão que sempre caracterizou o utual
Presidente do Instituto Brasileiro do Café -IBC. E é com satisfaçuo
que fuz~.:mos essas observações, pois vemos confirmada a confiança,
que alirmamos dcstu tribuna, no Dr. Camilo Calazans, cuja escolha
para " posto, entuo repleto de desafios e dificuldades declaramos
accriudu. Eo que oru constata o Pais inteiro, pura a\e;ria daqueles
4uc h(t muito conheeeni c se acostumaram u connur no Dr. Camilo
Cal:wms, que nuncu mede esforços c sacrifícios pura servir ao Brasil!
(Muitll bem!)
O SR. l'llESIDENTE (José Lindoso)- Concedo n pulavm ao
nuhr~.: S~.:nadur Han~.:ll

tvlnntom.
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O SR. FRANCO MONTORO (M DB - SP. Pronuncia o
l,rcsidcntt:, Srs. Scnudorcs:

s~:gu int~.: dis~:ur:-.l1, l-Sr.

Ccntenúrlo da Comarca de Siio Simão
Tnmscorrcu a 12 do corrente, o primeiro centenário dn instnln·
çuo do Poder Judiciúrio cm Suo Simão, uma das mais antigas cidades'
do interior paulista, situuda na serra do mesmo nome.
Efctivamcntc, após integrar as Comamts de Franca, de Moji·
Mirim e dc·Cusa Branca, Suo Simão foi elevada a Comarca pela lei
n' 63. de 12 de maio de 1877.
Em seu p:.tssado, este município inscreve acontecimentos que,
por sua relevância, extrapolam sua rcgionalidade para marcar a
própria história nacional. E, dentre eles, dois merecem ser
destacados.
O primeiro consubstancia-se na representação que a Câmara
Municipal dirigiu. u 31 de janeiro de 1888, ao Governo Imperial,
protestando contra dispositivos da Constituição do rmpério e
dcl'endcndo a imrl.,ntaçfto tl'1 Rcp(tblica. Esta atitude causou a tlissoluçüo do Legislativo municipal e levou o município de São Simão a
CO!!JHll1lin:.tr-sc •• Bcr\:n da R~.:públict.t".
O outro em 1896, quando, por causa da febre amarela, o
Governo estadual encampou o serviço de água, sob os protestos da
Climara, provocando, cm conseqUência, a realização de um congros·
so municipalista cm defesa da autonomia municipal.
O povo de São Simão nào poderia, portanto, deixar de
comemorar tão importante data de sua história. Assim, sob a
presidência do Dr. Nihon Messias de Almeida, Juiz de Direito da
Comarca, formou-se uma Comissão para organização dos festejos,
entre us •1uais. de forma alusivas à data, figura u publicação de um
caderno especial do jornal O Trabalho, tradicional órgão da impren·
sa local, com temas relativos ao Poder Judiciário.
~. pois, com grande satisfação que, desta tribuna, congratulome com u população do município de Silo Simão, cuja história honra
as tradições democráticas do llrasil.
Festa da Soja em Siio Joaquim da Barra
Outro registro a ser feito, Sr. Presidente, relaciona-se com a
soja, produto agrícola que, a cada uno, adquire maior importância
na economia nacional.
Trata-se da XI Festa da Soja, realizada no per!odo de 8 a 15 de
m~io corrente, no municfpio paulista de São Joaquim da Barra, de
CUJa pro~ramuçào constaram conferências, exposições, debates e ou·
tras mantfestações.
A importância do acontecimento está na crescente contribuição
que u "scmctllc de ouro", como é conhecida a soja, vem dando à
agricultura, à indústria, às exportações e à alimentação brasileiras.
De uma produção irrisória, chegou o Brasil à condição de grande
exportador de soja, rivalizando, inclusive, com os Estados Unidos,
maior produtor mundial.
~ oportuno, pois, ressaltar, nesta hora, a apreensão e o
desencanto que atinge nossos agricultores após a criação, pelo
Governo Federal, do confisco na exportação do produto, Entende-se
a necessidade de defender o consumo interno, mas espera-se que esta
defesa nào seja feita às custas do homem do campo, que já tem
contra si tantas dificuldades naturais.
Estabeleceu-se, no caso, a figura do eterno perdedor, porque, se
o preço internacional está elevado, cria-se o confisco, e, se o preço
baixa avilta-se o produto, arcando, sempre, o agricultor com os
prcj'uíws.
A manter-se esse mecanismo, dcsestimula·se u produção
agr!cola e, ao fimtl, é a nação que perde, por nào ver crescer u sua
economia. ImpllC·SI!, pllr isso, a rcvís~u da ()Oiftícn ccnnômicn c ugricola do Pais. E 11 festa dn Soja oferece n oportunidnde de ser foculizu.
do o problcmu.
Pt.:lu rclcvüncia c oportunidade assumidas pela XI Festa du Soju,
congratulo-me com os aulorcs da inicinlivu, Comissão de Fcstus c o
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povo do progressista municipio de São Joaquim da Barra. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Endosso plenamente o apelo feito pelos Empregados de Edifi·
cios do Rio de Janeiro c de todo o Brasil, no sentido de que essa cate•
goria profissional tenha, o mais rãpido posslvcl, a sua situação
regularizada.
Essa laboriosa classe, nos momentos de reajustamento salnrtnl,
tem de enfrentar uma verdadeira via crucis, uma vez que, para ser
levado a efeito, hâ necessidade - que considero absurda ..:: de se
convocar todos os sindicas, ou seja, um caos autêntico c que deixa no
nlvcdrio deste ou daquele representante dos proprictârios de imóveis
uma situação que fere as boas normas do Direito Trabalhista
brasileiro.
Sr. Presidente, recebi a visita, cm meu gabinete, do ilustre
dirigente sindical, Sr, José Feliciano de Aquino, dando-me cicncia
sobre o Processo n• 318.959/75, que se encontra aguardando despacho do digno c honrado Ministro do Trabalho, durante dois anos.
Muito ligado a esse sctor, ao hipotecar o meu apoio a essa justa
reivindicação, apelo veementemente ao meu prezado amigo e ilustre
Ministro Arnaldo Pricto, a fim de que tome conhecimento dessa
situação anômala e esdrúxula, atendendo à aspiração de milhares c
milhares de humildes trabalhadores, não só da cidade do Rio de
Janeiro, como de todo o País, que se encontram, prâtica c injustificadamcntc, à margem da lei c da boa politica sindical, ora exercitada
pelo eminente Presidente Ernesto Geiscl.
Era o que tinha a dizer (Muito bem!)

a

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (ARENA- ES. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em pronunciamento neste plenário, no dia 27 de abril, focalizei
o levantamento realizado pela Comissão de Educação e Cultura da
Câmara dos Deputados, quando era presidida pelo Deputado Álvaro Vali e. De acordo com esse inquérito, cujos resultados foram divul·
gados na edição de 25 de abril do "Jornal do Brasil", 110 Prefeituras
não despendiam um cruzeiro sequer com educação, enquanto outras
destinavam ao ensino quantias irrisórias, que variavam entre lO c 20
cruzeiros por ano.

Entre as Prefeituras incluídas nessa lista negra, constava uma do
meu Estado natal, a de Barra de São Francisco, Em face dessa rcvc·
lação, procurei apurar in loco a veracidade da informação. Felizmen·
te, tenho o privilégio de anunciar que o município de Barra de São
Francisco deve ser excluído da relação de municípios, passívois de
decretação de intervenção, em conseqUência do desrespeito à legisla·
ção que previ: a aplicação mínima de 20% da receita tributária na
área educacional.
O Prefeito Antonio Vallo, c o seu Secretário da Educação,
Professor Milton Sampaio, exibiram-me a documentação que
comprova ter o município de Barra de Suo Francisco dispendido
com o ensino, CrS 454.368,05 cm 1974, CrS 434,279,63 em 1975,
CrS 741.866,04 cm '!976, e dcverã gastar, no corrente uno,
CrS 949.902,00.
O Município possui 35 escolas municipais, cujas professoras gn·
nham 800,00 mensais, salário que, u partir de julho, serã aumentado
pura CrS 1.1 oo,oo.
A Prefeitura ajuda ainda a manter 236 escolas estaduais.
~ extremamente grato a um soldado da cttustl du educação
poder divulgar esses dados, que excluem o Estado do Espirita Santo
da melancólica listt1 das unidades da Federação que contam com mu·
niclpios nllo inlcgrndos no csrorço nucionul cm fuvor do ensino.
Outro motivo de júbilo me traz, hoje, u esta tribuna, Sr. Presidente.
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Nos primeiros dias de novembro do uno passado, constatei que uma
professora municipal de Baixo Guandu, no Espírito Santo, ganhava
o ínfimo salário mensal deCrS 87,50, Essa revelação me foi feita pelo
'próprio Prefeito, que se mostrava profundamente acabrunhado com
as limitações do orçamento municipal. Comentei, ~m vãrias opor·
tunidadcs, esse episódio, que alcançou a maior repercussão, por equiparar o Espirita Santo a ulguns Estudos mais pobres do norte c do
nordeste, ainda condenados a pagur às profossoras municipais salários entre 40 e 100 cruzeiros por tni:s.
Nu semana passada, visitundo novamonte Baixo Guandu, o seu
novo Prefeito, Dr. Wilson Sant'Anna Lopes, anunciou-me ter to·
mudo a iniciativa de aumentar a remuneração das professoras primãrius municipais para CrS 550,00, ·rigorosamente de acordo com a
lei que estabelece o sistema de remuneração do magistério de I' grau,
O que ocorreu, neste modesto município capixaba, próximo da
fronteira de Minas Gerais, pode repetir-se em todo o Brasil, desde
que todos nós, empenhados na sacratrssima luta cm favor da educução, nos mobilizemos, denunciundo ao povo os casos mais
clamorosos.
Como não é tão elevado o número de professoras municipais de
I• grau, a pressão dos representantes do povo e dos lideres comunitários acabará alcançando êxito semelhante ao de Baixo Guandu.
São estas as alentadoras notícias do Espírito Santo que, com o
coração cm festa, transmito, neste momento, ao Senado Federal.
(Muito bem!)
BRASIL TEM I lO PREFEITURAS
QUE NÃO INVESTEM EM ENSINO
E OU:rRAS APLICAM SÓ CrS lO

Brasília- Com Minas Gerais encabeçando a lista (25 municl·
pios), 110 prefeituras brasileiras nuo aplicam absolutamente nada, de
suas receitas, cm educação. Centenas de outras prefeituras confessam aplicar quantias irrisórias, algumas delas especificando:
C:rS 10 ou CrS 20. Por ferirem a Constituição, que manda aplicar
cm educação 20% da receita, são passíveis de intervenção.
A constatação é resultado de pesquisa que, como Presidente da
Comissão de Educação da Câmara, o Deputado Álvaro Vallc
(ARENA·- RJ) promoveu no ano passado e foi agora concluída.
Rio, Silo Paulo c Belo Horizonte são os municipios com maior par·
cela de recursos próprios investida cm educação.
Os I lO que não aplicaram
Nada aplicaram cm educação cm 1976.
Minas Gerais: Alterosa, Bandeira, Cttmpanário, Capitólio, Chá·
cara, Conceição do Mato Dentro, Coroaci, Dores do lndaiá, Dou·
radoquarn, Fama, Guarani, ltaipé, ltamarati de Minas, Jtamarandi·
bu; Laranjal, Jequitai, Jordânia, Lagoa Formosa, Leandro Ferreira,
Piuu, Piedade do Rio Grande, Presidente Juscelino, Qucluzito, Sar·
do c Soiedade de Minas.
Espírito Santo: Barra do São Francisco.
Rio de Janeiro: Traja no de Moraes.
Goiás: Ananás, Aragoiitnia, Arupoemu, Aurililndia, Bom Jesus
de Goiás, Brcjinho de Nuzari:, Cttmpestre de Galãs, Crix"ás, Córrego
do Ouro, Caldas Novas, Campo Alegre de Goiás, Filadi:lfia,
qointins, Janduia, Luziânia, Miracema do Nprtc e Ponte Alta do
Norte.
Mato Grosso: Aripunãn, Pedro Gomes e Tesouro.
Purunú: Cündido de ,\breu, Clevclilnditt, Conselheiro
Mayrinck, Generul Cttrneiro, lrncuima, Inácio Martins, Palmas,
Planalto e Porto Rico,
Santa Catarina: Alfredo Wagcr, Anitápolis, Arroio Trinta, Bom
Jardim da Ser:a, Imbuiu, Loberto Leal, Pinheiro Preto e Rio Maina
(distrito do Crisciúma).
Rio Grande do Sul: Caccqui, Nova BasS<tno c Planalto.
Alugous: Suntu Luzia do Norte,
Bahiu: Baiunópolis, Campo Alegre de Lourdes, Entre Rios,
lguur e Santn Inês.
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Ceurá: Antonina do Norte, Grunjciro e Hidrolândiu.
Maranhilo: Grajaú, Lima Campos, Mirador, Nova Iorque,
Poção de Pedras, Presidente Juscelino, São Domingos do Mnrnnhi!o,
São João Batista, Sucupira do Norte e Tutóia.
Paraíba: Lucena e Silo José do Sabugi.
Pernambuco: Amarabi, Betania, Cabrobó, Catente, Exu,
Floresta, Lagoa dos Gatos, Pernamirim, Terra Nova, Triunfo c Ver·
dejante.
Piauí: Barreiras do Piauí, Bertolínia, Marcos Parentes c São
Gonçalo do Piaul.
Rio Grande do Norte: Ceará-Mirim, Extremos, Gunmnré,
lpueira e Olho d'água do Borges.
Sergipe: Murihecu.
Acre: Rio Grande e Sena Madureira.
Amazonas: Borba.
Pará: lgarapé, Óbidos e Salinópolis.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo
"luc tratar, vou encerrar n sessão, designando pura a próxima a
scguintt.:

ORDEM DO DIA
-I-

Yotw.;rw. t:m turno único, do

Rcquerim~:nto n~'

102, de 1977, do

Senhor Scn<tdor S~ldanha Dcrzi, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso feito pelo Ministro Arnaldo Pricto,
'"" fc<tividadcs do "Dia do Trabalho".

-2Vota\''"'· cm turno único, do Requerimento n' 113, de 1977, do
St.!nlwr S.:nudor Daniel Krit.:ger, solicitando tenham tramitação cm
cnnjunto os Projetas de Lei do Senado n•s 186, de 1976, e 75, de
1'177. que introduzem modincações na Consolidação das Leis do
Trah:dho.

-3Discus.são, em turno único, do Projeto de Lei da Càmara n• 7,
de 1977 (n'' 2.556-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dá nova redução :10s artigos 2• c 3• do
Decreto-lei n• 1.016, de 21 de outubro de 1969, que "dispõe sobre o
p;.1gamento de serviços industri:ds ou comerciais prestados por
ôrgàos vinculndos ao Ministério dos Transportes", tendo
PARECERES FAVORÃVE!S, sob nos 175 e 176, de !977, das
Comissões:
-de Transportes, Comunlcucões e Obras Públicus: e
-de Flnançus.

-4Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do ari. 296, do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 205, de 1976, do Sr, Senador Frnnco Montara, que dispõe sobre o regime de trabalho, remuneração e demais vantngens dos empregados nas empresas signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo com "clúusula de risco",
tendo
PARECER, sob n' QS), de 1976, da Comissão:
-de Constltulçiio c Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri·
dicidadc, Ct)lll voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro.

-5Discuss.lo, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitudonulidude, nos termos do artigo 296, do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1976, do Senhor Senador
Itamar Franco, que cria o Consolho de lntegraçilo de Investimentos,
destinado a avnliur operações de qualquer natureza. referentes a
fus~o c incorporações, nquisiçào de controle ucionúrio e cessi\o de
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ntivo; dimensionar o impacto do investimento externo dircto de
capital estrangeiro, c dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 1.027, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) sessilo.

Está encerrada n

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 54 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OSIRES
TEIXEIRA NA SESSÃO DE 5·5-77, E QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE:
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Como Lldcr,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na verdade, viveu o Senado nesta tarde, um dos seus momentos
gloriosos. Pudemos, através da brilhante palavra do Senador Lázaro
Barboza, reviver a lenda de Phoenix, sentir as belezas celestiais,
encantadoras, que só a Mitologia pode nos trazer.
Aliás, tenho aprendido muito nestes últimos tempos, nesta
Casa. Não faz muito, daquela Tribuna, o nobre Senador Franco
Montoro, à guisa de criticar o Governo, rememorava, a Declaração
dos Direitos do Homem. Dias depois, sobe a Tribuna o nobre Vicc·
Líder do MDB, Gilvan Rocha que, negando à polltica a caractcrlsti·
ca de ciência, faz a esta Casa uma bellssimn poesia polltica, falando
das reformas Presidenciais. Agora, vem o Senador Lázaro Bnrboza;
por certo, amanhã, virá o nobre Senador Paulo Brossard, com a sua
voz tonitrunnte, com o seu sotaque tfpico e com a sua caractcrlstica
messiânica, também, a repetir a cantilena de sempre: "que Pais é
este"? Em que Pátria vivemos nós em que as liberdades silo segrega·
das pelo autoritarismo do Poder Presidencial"? Respondo, Srs.
Senadores e é evidente que poderia usar muito tempo pura responder
ao nobre Senador Lázaro Bnrboza. Prefiro, todavia, ater-me a ai·
guns pontos que reputei importantes do seu discurso, para redargUir
c trazer no conhecimento da Casa.
Na verdade, além da Lenda de Phoenix. nada de novo no
discurso de S. Ex• Além dos conhecimentos de Vieira, nada de novo
no discurso de S. Ex• Além dos conhecimentos históricos sobre
Pedro II, em que, lamentavelmente, no discurso elaborado e escrito,
V. Ex• deixou que houvesse um ulapso de memória''. c recorreu,
então, ao Senador Paulo Brossard, Inicia S. Ex• o seu discurso dizcn·
do que estava assomado de tristeza, preocupação e desalento. Devo
dizer, Sr. Presidente, que estou assomado de tristeza, preocupação c
desalento. Tristeza por sentir que nesta Casa se foge inteiramente da
realidade nacional, trazendo-se, para aqui, teorias c quimeras. Fala·
se em liberdade, canta-se liberdade, quando na verdade se reconhece
o grande esrorço governamental, o grande esforço do Presidente
Geisel em retirar esse Pais do subdesenvolvimento, c colocá-lo no
concerto dos Estados de todo mundo, como um pais civilizado, culto
e adiantado, em que se respeita a liberdade individual. Ninguém
pode, em sã consciência, dizer desta tribuna, que não se respeitam os
direitos individuais nesse Pais, como também não pode acusar este
Governo de torturas c de posições contra as liberdades públicas.
Na verdade, o que o Governo nilo tolera, c o que a Revolução
de Murço de 1964 não pode tolerar, é a tentativa de fraudar o regime,
usando de liberdade para pregar a badernn. um direito que assiste
a toda a democracia de auto-defender-se, Por isso, buscado na
intolerância do Congresso Nacional, que geraria, sem dúvida alguma
a paralisaçilo da Justiça n:sse Pais, e que pretendia impedir a
modernização da Justiça que ainda caminhava a passos de cágado
como na época do Império, foi que esta Casa roi rechadn. evidente,
nilo se tomaram providências se nilo aquelas destinadas
especificamente a aprimorar os mecanismos pollticos nacionais. Nilo
se baixaram éditos anilo ser com a preocupação rundnmental de me·
lhorar com a preocupaçilo búsica de disciplinar e de fazer o desenvol·
vimcnto das nossas instituições pollticus.

e

e
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Não vejo por que toda essa guerra, todo essa movimentação; e
até epítetos negativos uo fato de se instalar, no Brasil, a eleição para
esta Casa, estipulada em I/3 pelo processa indireta. Exemplos as
temas inúmeros nos países da Europa: nu velha Inglaterra, nu
Bélgica, e em n países em que a escolha dos Senadores da Câmara AI·
ta se processa por escrutínio indireto.
Ademais, com o colégio eleitoral ampliado como foi, com a
participação efetiva de todas as comunas brasileiras, através de
representantes das câmaras de vereadores, niio vejo como e nem por
que querer-se dar coloração de antidemocrática a uma eleição
processada dentro dessas bases, dentro desses.moldes.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Concedo o
aparte a V. Ex• pedindo, apenas, brevidade, visto o tempo que me
resta.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Compreendo V. Ex• Se·
rei breve, cumprindo o Regimento. Indago, apenas, a V. Ex• se
significa desonvolvimenta formar um colégio eleitoral, com aquele
casuísmo, dando por exemplo, à cidade de Anhanguera com 1.080
habitantes- dados do IBGE- o mesmo peso eleitoral que se dá a
Anápalis, com cento e cinqUenta mil habitantes. Pediria a V. Ex•
que citasse um só País, onde a eleição indireta de Senadores se opera
com esse casuismo.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Nobre Sena·
dar Lázaro Barboza, sem dúvida que a aparte de V, Ex• enriquece
sobremaneira o meu pronunciamento e, além de enriquecê-lo, enfatiza uma posição que, lamentavelmente, acha estranha. Não consigo
entender- e quando falava V. Ex• ainda pensava comigo mesmao que a Senador Lázaro Barboza tem contra a nossa pequenina c
querida Anhanguera. Por que essa marcação e esse exemplo com a
nossa pequenina Anhanguora? Seria talvez pela infância da nossa
Estada, descoberto pela velha Anhanguera?
Peça a V. Ex• que não me interrompa, pais estou apenas
comentando uma frase de V. Ex• Confesso, Sr. Presidente, que a
argumentação aqui trazida pela nobre Senador Lázaro Barbozu é
daquelas das mais estapafúrdias que já ouvi na minha vida. S. Ex•
diz que hú injustiça parque 60% da população procede de cidade
grande e que o número de votos í: menor. Na verdade, a vigir a tese
de V, Ex•, teríamos uma cidade como São Paulo, com quinhentos
mil vereadores, para poder representar praporcionalmentÇ aquele
mesmo número de eleitores, que S. Ex• quer para a nossa querida
Anhunguera. Na verdade, o vereador de uma cidade de quinhentos,
seiscentos, um milhão de habitantes, tem atri1s de si uma representa·
çãa popular numérica, expressiva, e lhe dá, evidentemente, a
responsabilidadr.: dessa sua representação.
t cvident!!, que o número de votos recebidos por este ou aquele
Parlamentar nüu truz e nem representa, na verdade, maior ou menor
qualiflcaçüo. O Senadnr Adalberto Sena senta-se numa das cadeiras
deste Senado, com 40 mil votos como o Senador Lázaro Barbaza,
com 250 ou 300 mil votos e o Senador Orestes Quérciu, com 5 mi·
lhões de votos. E, nem porisso, a Senador Orestes Quércia é melhor
do que o Senador Lázaro Burhozu, nem por isso Oresteli Qui:rciu
represent:.1 mais o povo e m interesses da Nação do que o nosso
querido Senador Adalberto Sena, homem ciente e consciente dessas
respansabi Iidades.
Nu verdade, o argumento uqui trazido pt:lo nobre Senador Láza ..
ro Barboza - repito - estapafúrdio, nào prospera frente a uma
análise pura e simples de raciocínio.
S Ex• coloca posições realmente curiosas no seu pronunciamento. Em determinada n\turu do seu discurso, S. Ex• nlirmn.
peremptoriamente, que nlguns itens da reforma esti\o utravessudos
nu garganta dos bru~ilciros.
S.Ex•, por certo, tem o condão múgico de saber a posiç~o dn
povo brasileiro frente i'ts reformas. O que conhcc!:mos, Sr.

Presidente, o que o povo hrasildro conh·~~:~·. Sr~. S•:11:Hk~r.:-:, é que:\
grande maioria do povo hrasileir<1 c~t:'1 ;w l;~~:t, dú l'IHinC"nlc:
Presidente Ernesto Gdscl c deu à Ali:m~·:1 Rcnovadur:1 ~:ll'Ít~nal,
uma estrondos:1 vitóriu no último pleito cll!ih,ral queM.: v~.:rilicuu 1:m
1976, fazendo eleger prutic:tmente quatro q~lirnns d~u\ pr~fcitur~ts,; a
grande maioria dos vereadores c:m todo o País. l,or i:;sn, nfto wjo
como
possa o eminente Senador Urt.uro Barho:t:t alirmar
peremptoriamente que as reformas estão atravcssaJu~ n:t gurganta
da povo brasileira.
Mail; adiante S. Ex•, após dar-nos uma grunde liçiio Ui! conheci ..
mentos históricos, de mitologia, diz que, na verdade, as ref<ltn>as
propostas pela Governo além de estarrecerem a Nação, a sobros;alta
e tem o indisfarçável objctiva de aniquilar com a Oposição.
Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, agora pergunto: que País é
este em que se distorcem providências da mais alto sentido político
pretendendo dar-lhes condições cnusuisticas?
Alterou-se o processo da levada de pessoas ao poder. Onde o
Movimento Domocrática Brasileiro é maioria, ele fará Senador da
República: onde o Movimenta Democrático Brasileiro é maioria de
fará a Governador do Estada. O que colocou a Aliança Renovadora Nacionn.l cm condições de absolutu maioria em pruticmncntc,
todos os Estados da Federucão não foi um ~1to institucional, n:":tl túí
um ato de exceçUo, não foi a vontade unifah.:r~tl do ~cnhor Presídt:nh.:
da República. Foi n soberana vontade dn pov\1 que clcgc:u n maioria
das representantes nas Assembléias legislativas. foí o povo que elegeu a maioria dos vereadores na maior parte dos municípios brusl ..
Jeiros. E par isso que a Aliança Renovadora Nacional furú a maioria
dos governadores, como faria, sem dúvida nenhuma, u maioria
desses governadores, fosse a eleição direta: como faritt a maiorm
nesta Casa da Senado Federal fossem todas us cadeiras disputadas
par eleições di retas.
Longe de pensar que houve cusu(sma específico no sentido de
ganhar-se eleição. Não! Não nos preocupam os arrufas do Movimento Democrática Brasileiro, quando se diz intérprete e representante da grande maioria do povo brasileiro, porquo as elciçõos tém
demonstrada que a maioria da povo está com a Aliança Renovadora
Nacional. As últimas eleições demonstraram. ns eleiçõos de 1970 do·
manstrarum, e se, episodicamente, na ano de 1974, a Movimonta
Democrática Brasileiro fez um número maior do Senadores da que a
Aliança Renovadora Nacional, tal não acantoceu em todo a Congresso Nacional, onde mantivemos, mantemos e manteremos,
Senador Lázaro Barbozu, a maioria da representação popular,
pqrque, na verdade, a Aliança Renovadora Nacional, na embasur
politicamente o Governa do eminente Presidente Ernesto Gdscl ...

O SR. PRESIDENTE (Jasê Lindasa) - (Fazondu soar a
campainha.) - V, Ex• deverá concluir o seu discursa em cinco
minutos.
O Sr. Lázaro Barboza(MDB- GO)- V. Ex• me permite?
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA concluindo. Sr. Presidente,

GO) -

Estou

A Aliança Renovadora Nacional, ao dar suporte politico ao
cmim:ntc Presidente Ernesto Geisel, sempre manteve maioria nus
duns Casas do Congresso Nacional c irá manto-la porque o povo está
alheio t1s cuntilcnns como a que ouvimos hú pouco. Isto, sim, está
fora da realidade brusileiru; isto, sim, é palmilhar terrcua do irreal.
O que nós procurumas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o que
procuru o Governo é criar o progresso nacional: o que procura n
Gowrno ~ gurnntir a soberania deste Pafs: o que procuru o Governo
é garantir a nossa integridade territorial: o qu~: procura o Governo é
dl!senvolvcr u educação, cerno, ainda há pouco, ouvimos na pula·
'""do eminente Ministra Ncy Braga. O que se procura é dur nova
dimensi\o nos progrnmns !iidcrúrgicos, ainda hú pouco criticado p~l~)
nohrc Senador da República, como se não snuhcssc S. Ex• qu~: ,
rcdimcn~ionumento do Progrumn Siderúrgico Nacional se deve ,,:;
continr,êncins de ordem intcrnucionul que inlluiram c inllucm,
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que,

Vurgus Neto cru a sua capacidade de compor m. versos; a sua tcndên·

lamentavelmente, nuo encontra fronteiras e nem pode viver c
permanecer a salvo das grandes crises internacionais.
S. Ex•,em nome da verdade, há do reconhecer que o Brasil conse·
guiu, pratÍCilmente, ultrapassar o período mais crucial da nossa crise
económica. E que nua fora a eficácia e a eficiência do Governo, que
n:io fora a dedicação extrema do Senhor Presidente da República,
que nfoo fora a qualificação ti:cnica dos Srs. Ministros de Estado,
nós. não teríamos sobrepujado as dificuldades que assolavam este
País a partir do momento em que os árabes resolveram ditar .r~gras
no mundo com as altas sucessivas do petróleo. ·
·"
Eu teria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, inúmeros reparos a
fazer ao discurso do nobre Sr. Senador Lãzaro Barboza.
Lamentavelmente, submisso às regras ditadas pelo nosso Regimento
interno, encerro as minhas palavras para dizer que nua foram, não
são, e jamais posições casuisticas informaram a mente do alua!
Governo para praticar esta ou aquela reforma política. E nem
poderia ser casuismo quando nós detemos a maioria, e nem poderia
sc:r casuísmo quando temos a maioria da representaçilo no Senado, a
maioria da representação na Câmara, a maioria da representação,
praticamente, em todas as A"embli:ias estaduais. Como dizia,
inúmeros reparos poderiam ser feitos, mas valendo-me tambi:m da
limitação regimental, deixo, mais uma vez, para a Casa, registrado o
meu encantamento. E, tenho a certeza, encantamento de toda a Casa
pela bela peça produzida pelo eminente Senador Lázaro Barboza
que, se não tivesse mi:rito algum, teria aquele de reviver a Lenda de
Fônix para o deleito e para o encanto de todos os Srs. Senadores e,
por certo, para o encanto da Nação Brasileira, quando amanhã ler
suas palavras. Muito obrigado. (Muito bem!)

cia para a poesia. Era um gnmdc poctu, cm vcrdo1dc. Autor de vúrios
livros, entre eles "Joú", "Gado Xucro", "Tropilha Crioula". Mas,
quando publicou o primeiro livro do versos, o Dr. Getúlio Vargas fez
essa observação: "Ganhastes a glória, untes de aprenderes a ganhar o
pão".
Realmente, o livro que ele publicou, ainda muito jovem - se
não mo falha a memória, "Tropilha Crioula" -teve, logo após sua
publicação, enorme repercussão.
Sr. Presidente, ele era um regionalista: fazia pnrtc de uma geração modernista, do Rio Grande do Sul. Por isso que a Academia
Gaúcha de Letras o elegeu, por unanimidade, como seu membro,
sem que ele se candidatasse.

decisivamente,

nu

problcmútica

cconom1CU

nacional

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BENJA·
MIM FARAH NA SESSilO DE 12·5·77, E QUE, ENTRE·
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE:
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho a esta tribuna fazer o seguinte registro: faleceu na cidade
do Rio de Janeiro, a cinco deste mos, o Dr. Manuel do Nascimento
Vargas Neto, Constituinte de 1946. Estamos profundamente conster·
nados com a gran'éle perda daquele ex-Parlamentar.
Filho do Ministro Viriato Vargas e de Dona Maria Balbina
Nunes Vargas, Vargas Neto foi Advogado e Procurador do antigo
Estado da Guanabara.
Na Constituinte, Sr. Presidente, não era um homem que fre·
qUentava assiduamente a tribuna, pori:m, fez um discurso, muito ouvido e de grande repercussão neste País. No entanto, era um homem
de uma dialótica bastante agradãvel. Quando, em contato com os
seus colegas, se comunicava, todos tinham o maior prazer de ouvir as
suas observações, as suas considerações.
Faz-me recordar um parlamentar inglês, William Hamilton, que
proferiu um discurso, notáveltambi:m, tuo apreciado, tua admirado,
que nunca mais William Hàmilton voltou à tribuna. E, assim, du·
rante inúmeros mandatos, freqUentava o Parlamento, a Câmara dos
Comuns e seus conselhos, suas palavras e suas observações eram
comunicadas aos seus colegas dessa forma, E desses conceitos saiu,
inclusive, um trabalho chamado "Ciôncia Parlamentar",
Vargas Neto era assim: a conversa, na intimidade, tão simpú·
tica, tão agradável como aquela de Milton Campos, que todos gostavam de ouvir.
Sr. Presidente, Vargas Noto era um amigo tambi:m do esporte.
Foi Presidente da Federação Metropolitana de Futebol, no Rio de
Janeiro, c Presidente dó Conselho Nacional do Desporto.
Mas, o que caracterizava aquela figura profundamente humana
era o seu sentimento poético. Ele cru um grande poctn.
Ainda hú pouco, conversando com o Senador Ruy Carneiro,
S. Ex• chamava-me atenção para este fato: um aspecto importnntc de

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite-mo V. Ex• um
aparte'!
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ) - Recordando a
história, quero lembrar o seguinte fato:
O Sr. Ruy Carneiro (MDB -

PB) - Permito-me V. Ex• um

aparte~

O SR. BENJAMIM FARAH (MD3- RJ)- O tão querido
Vargas Noto, no Rio de Janeiro, embora gaúcho, de São Borja,
quando o Dr. Getúlio Vargas veio à frente da Revolução, ele era o
sou Ajudante-do-Ordens.
Ouço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Ruy Carneiro.
O Sr. Ruy Carneiro (MDB - PB) - Nobre Senador, desejo
associar-me, com o maior pesar, ao registro fúnebre que V. Ex• está
fazendo, nesta iarde, do ex-Deputado Vargas Neto, embora com as
maiores dificuldades, devido à premência da tempo. Foi ele um
intelectual, político, tendo sido Deputado mas, acima de tudo,
Vargas Neta foi uma figura profundamente humana. Mantínhamos
ótimas relações do amizade e tinha mesmo, por ele, profunda estima.
Daí por que solidarizo-me com o pronunciamento de V. Ex•,
lamentando que o tempo nua nos permita falar mais sobre a
personalidade desse ilustre brasileiro que acaba de desaparecer. Foi
Vargas Neto, como disse, um intelectual, um poeta, enfim, uma figu·
ra profundamente humana e boa, cujo desaparecimento o Brasil
muito tem a lamentar.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado,
nobre Senador Ruy Carneiro, pelo aparte que V, Ex• oferece ao meu
pronunciamento, V, Ex• que foi um grande amigo do Dr. Getúlio e
de toda a família Vargas. O seu aparte tem um sentido todo especial.
O Sr. Itamar Franco (MDB aparte?

MG) -

Permite V. Ex• um

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um ligeiro aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Ouço o aparte de
V. Ex•, Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, desejo,
em nome da Maioria, associnr-ri'lc: u este registro que V. Ex• faz. Não
privei-me da intimidade, da estima e da umizud~ do Sr. Vurgns Neto,
mus o conheci através de sues truba\hos e, também, da utuuçàc
murc~mtc que ele teve em favor do esporte nacional.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado,
nobre Senador Heitor Dias. V. Ex• truz o apoio naturu\mcntc du sua
bancada, o que me leva a dizer que esta homcnugcm, então, é de todo
o Senado Fcdcrul: fula a Oposição c também o Governo, através de
V. Ex• E V. Ex• está citando o caso do esparto. Realmente, ele ern
um desportista. fi um paradoxo, Sr. Presidente. O grande dos·
portistn. o grundc homem que dedicou o longo tempo de sua vida uo
esporte, também foi um atleta. Militou, como membro do Internacional. Praticou csportt! como amador no Internacional. Este dcs·
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portista que foi atleta foi também um grande poeta, foi o prlncipe
dos poetas gaúchos,
O Sr, Ruy Santos (ARENA - BA) - V. Ex• permite um
aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Ouço o aparte
do nobre Senador Itamar Franco, Depois ouvirei V, Ex•
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Benjamim
Farah, conheci o Dr. Vargas Neto cm Juiz de Fora, por intermédio
do Dr. Sérgio Vieira Mendes. O Dr. Sérgio Mendes é um ilustre
mho da Manchester mineira c que honrou Minas Gerais no Conselho Nacional de Desporto. Vargas Neto, na época, era o Presidente
do Conselho Nacional de Desporto - CND. Quando V. Ex•
reverencia sua memória, peço licença para associar-me a esta
homenagem que recorda, sobretudo, um homem bom.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado,
nobre Senador Itamar Franco. No exerclcio da liderança, V. Ex• dâ
assim o apoio de toda nossa bancada,
Ouço o nobre Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - DA)- Era um homem bom c
cordiallssimo. Foi meu companheiro na Constituição de 1946.
Apesar de sobrinho do Senhor Getúlio Vargas, o Dr. Vargas Neto
tinha o apreço c a estima de toda a Oposição, porque ele sabia tratar
a todos muito bem, com elegância c compostura. De maneira que cu
me associo ao pesar de V. Ex•, porque Vargas Neto, além de um
grande esportista, de um poeta admirãvcl - ele tem sonetos realmente esplêndidos - era um cavalheiro c um homem digno do
apreço de todos nós.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado,
nobre Senador Ruy Santos, o aparte de V, Ex• engrandece o meu discurso, tanto mais que V. Ex• também pertenceu àquela Constituinte
a que pertenceu o grande morto que homenageamos hoje.
Vargas Neto deixa os seguintes irmãos: Ccl. Umbclino Vargas,
Gcn. Serafim Vargas, a Sr• Cândida Vargas Tatsch, progenitora da
Dr• !vete Vargas, que foi brilhante Deputada Federal cm vãrias
lcgislaturas. Deixa também a viúva O. Zulmira Carneiro Vargas c
filhos.
Sr. Presidente, ainda hã pouco o Senador Ruy Santos falou da
fidalguia, do cavalheirismo de Vargas Neto, Realmente ele era um
homem simples, modesto, inteligente, comunicativo c não se prevaleceu jamais do nome de famUia para qualquer exibição. Era realmente
um homem digno de menção honrosa.
Quero consignar aqui o profundo pesar, transmitindo-o a sua
família, ao Estado do Rio, ao Rio Grande do Sul, aos esportistas c
ao Brasil. Creio que este pesar é de todo o Senado da República, vale
dizer, também do Parlamento, porque Vargas Neto foi exConstituinte de 1946, e se houve nesta Instituição com muita
dignidade, (Muito bem!)

ATA DA 51• SESSÃO, REALIZADA EM 9-5-77
(Publicada no DCN- Seçào II- de 10·5-77)
RETIFICAÇ0ES
No Parecer n• 169/77. da Comissão de Segurança Nacional,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1977 (n• 84-B, de
1977, na Câmara dos Deputados}, que "aprova o texto do Acordo
para Utilização de Estações Costeiras c de Navios nu Região Amazô·
nica, assinado entre u República Federativa do Brasil c a República
do Peru, u bordo do navio da Armada Peruana, Ucayall, fundeado
no Rio Amazonas (Solimões), nu linha de fronteira brasileiro-perua·
nu, cm 5 de novembro de 1976" :
Nu púginu 1488, t• coluna, no parecer,
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Onde se lê:
PARECER N• 169, DE 1977
Relator: Senador Adalberto Sena
Leia-se:
PARECER N• 169, DE 1977
Da Comluio de Se1111rança Nacional
Relator: Senador Adalberto Sena
No Parecer n• 172, de 1977, da Comissão de Constituição c
Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 209, de 1976, que "acrescenta parãgrafo ao artigo 91 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973,
que altera a Legislação de Previdência Social, c dá outras providências".:

Na pãgina 1489,21 coluna, na numeração do parecer,
Onde se te:
PARECE~ N• 173, de 1977
Leia-se:
PARECER N• 171, DE 1977

ATOS
ATO DO PRESIDENTEN•7, DE 1977
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 52, item 38, c 97, inciso IV do Regimento lntcr·
no c de acordo com a delegação de compctencia que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dirctora n• 2, de 4 de abril de 1973,
Resolve aposentar Mourillo Edson Coelho de Souza, Assistente
Legislativo, Classe "C", Código SF-AL-012, Referencia 41, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigo~ 101,
inciso III c 102, inciso I, alínea "a" da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso 11, 404,
inciso I c 392, §4• da Resolução n• 58, de 1972, com vencimentos integrais c a gratificação adicional a que faz jus, na forma do artigo 3• da
Lei n• 5.903, dc9 de julho de 1973.
Senado Federal, cm 16 de maio de 1977.- Patnlldo Portella,
Presidente.

...

ATO DO PRESIDENTEN•B, DE 1977
O Presidente do Senado Federal, usando das atribuições que lhe
conferem os artigos 52, item 38, c 97, (nciso IV do Regimento ln·
terno c de conformidade com a delegação de competência que lhe foi
outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973,
Resolve aposentar, por invalidez~ Joaquim Pio Ramos, ncnico
Legislativo, Classe "C", Código SF-AL-011, Referencia 52, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101,
inciso I, c 102, inciso I, aUnca "b" da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso 111, § 2•,
404, inciso III, 359 e 392, § 4• da Resolução n• 58, de 1972, com
vencimentos integrais c a gratificação adicional a que faz jus, na
forma do art. 3•, da Lei n• 5,903, de 9 de julho de 1973.
Senado Federal, cm 16 de maio de 1977, - Petr6nlo Portella,
Presidente.

34' REUNIÃO DO CONSELHO DE SUPERVISÃO
DO CEGRAF, REALIZADA NO DIA 17·5-77
Aos dezessetc dias do mi:s de maio do ano de 1977, no Gabinete
do Senhor I•·Secrctilrio da Mesa Diretoru do Senado Federal,
reuniu-se o Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob a Presidência
do Senador Mendes Cannle, presentes os Conselheiros Antonino
Pio da Cümura Cavulcanti de Albuque•·quc, Vicc-Prcsidcnte, Luiz do
Nascimento Monteiro, Abel Ra[ucl Pinto c Luciano de Figueiredo
Mesquita. Teve ainda a presença do Sr. Arnaldo Gomes, Diretor
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b"cutivo do CI'C1RAF. Ab"rtos os tmbalhos, o Sr. Diretor Executi·
vn arrcscnltHI n prnl!cssn 000074/77, paru uquisiçtto de mf1quinns
pru~.,;c~:-.;idtHa~ de filmes, ~]UC jC1 tinha sido objcta de utençilo do
(\lnsclhu. O Scnlwr Presidente designou relutar do processo o
Consdhciro Lw.:iano Mcs,]uiw que upn:sentou parecer favorável, o
'I"" foi aprovado por ununimidade. O citudo processo foi
cncHminh:1do i1 Comisstu1 Dirctoru do Scnudo Fcdernl, para ho~olo-

guçUo. Fon1m discutidos uindu ussuntos B:Crais.Nudumuis huvcndo u
trutur, o Senhor Presidente encerrou a reuniüo. Eu, Josí: Paulino
Neto, Secrctl1rio do Conselho, lavrei u presente Ata que, depois de
lidu c ;,provudu, scrilassinudu pelo Senhor Presidente. Brusílin, 17 de
mui o de 1977.

Senador Mendes Canale, Presidente do Conselho do CEGRAF.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
.1\• J(JLJi':IAO.IUoAI.IZADA EM I~ DE MAIO DE 1977

As rwvc IHJrus ~.: trinta minutos do diu do:lc de maio de mil
"'ctcnt:1 c ~etc. na Sala ''Ruy Burhosa''. sob a prcsidên·
da do Sr. Sctlalhlr lkniamim l:arah c a pn:scnçu dos Srs. Senadores
11-.:iltJI' l>i:1~. lta111:1 r l,.r.:tncn L! ,\Jc.\~llldn: Cnsta, reúnc·se a Comissão
lltlh:I..'L'Illn~ ~.:

tk· SL'r\ i~·~~ Pl1h!ict1 <'i\·i!.
lki\;tll1 de cnmparccL!r, por motivo justificado, os Srs.

Scll:ldtn..:"' .\..\:itl!~ l:illw. ,\u~u~hl Frm1co. Lcnoir Vargas e Salda·
nlwlkr:i.
Aut:Dtt-,1;\l;u :1 ... ,i"'t~nd:1 dc quorum n.:gimcnt~tl, ll Sr. Presidente
dcd:1ra Ílllt..'Í:ithl~ th !r:tlw!!w~. c. l!lll St:!!uiUa, dispensa u leitura da
..\la tl:t n·utti:·,,~ :llllL'I'Ítll", •!lll! ~ daJa cnnltl apmvaUa.
J'r""~t:r!u;ndo . ..:111 L.'lllllpl'im~.:ntn ao lJLIC prcccituu o Artigo 94,
J1ill':lt'.r:tl',, l111il!tl. d11 !{t.:t!inwnttl lntt.:rnu. pm.;sa >~ Presidência ao Sr.
S..:nadnr :\h.:.\andr..: L't,~la, pam lJliC pnss•t relutar us seguintes Proje·
ltl~:

l':trl'l.'l'l' I:Jvol':hd ~1n Pro.icto dt! Ld du Senado nY 5, de 1972, que
"cstimul:l n aprovcil~tmt:nto dt: cmprcg:~1dos de idude mais alta,
mt.:di:111tc :1lixaçfto de cnntrihui~;õcs vuriúvcis para o INI>S": e Projeto lie l.ei do Senado n'' 174 de JQ75. qu~ "dispô~ sobre o aproveitamento de mrw.dc·ohra de pcssn~1s com idudc superior u 35 anos,
L! dú nutr;t~ prtwidl:ncias".
Pal'cccr l'uvtli'Ítvt:l nos termos do Suhstitutivo da Comissão de
Saúde"" J'rnjcto de Lei da Cflmara n• 6X. de 1975, que "autoriza o
aprovdtamcntn Uns ccg.ns no Serviço Púhlico c nu empresa privada,
c dctcrmin:tlllltr.ts providências",
Durante a discuss:io o Sr. Pr~.:sidcntc concede vista das matérias
:111 Sr. Scrwllor Heitor Dias.
Ao rc~1s~umir a llr~sitll:nd:t, u Sr. Scnudor Bcnjumim Farah
L!nccrra a Rcuniftn c. p:m1 Cllllstar. cu, Sôniu de i\ndrudc Peixoto,
Assistente d:1 Comissfu1, luvrl!i a presente i\ ta que, ttpôs lida c upro·
vada, .-tcrú :t~sinaJa pc!tl Prcsidcntc.
COMISSÃO MISTA

Incumbida dt.! estudo c Jlllrccer sobre as Propostas de
Emendas it Consthulçiio n's I, 6, 9, III, li o 12, de 1977, que
"modifica o§ I' do urr. 175 du Consriruiçiio e dispõe sobre a
n•uli1.uc;tio de consultu poJJU!nr": udü novu redução aos §§ lY,
2'' L' 3Y do urc. 17~ du C'onstltulc;1io"; ''thi noYu rcduçiio ao § )9
do nrc. 175 du Eml•mlll C'nnstituclunnlnll I, dl' 1969"; ualtcra
u redução do § IY do urr. 175 do Constitulçiio du República
Federutlvu do Brusll, que disptie 'obre u Indissolubilidade do
cusumcnto"; uultcru u redução do§ IY du urt. 175 du Constitui·
çiio Fedt•rul": c, "dai nnYU ret.lu1,'1io nuS 111 do urt, 175 do Cons·
tltuiçüo Fedcrul'', respcctlvumcnli.''',

I• REU:%\0 (INSTAI.A(,',\O),J(J:.\I.IZADA EM 12 DE
MAIO DF 1')1"'
,\:-. dctcs..,cb horas do dia dnzc de ntain do ano de mil nove·
ccntos L! ~ctcni:Jt: . . otc, no Auditório do S!.!nadn h:dcral, presentes os
Srs. Sctwdon:~ lkncJito Fcrrcir:1, Ruy S.antos, .'\ccioly Filho,

Dinurte Mariz, Otlo Lchmann, Alexandre Costa, Nelson Carneiro e
Lázaro Burboza, e os Srs. Deputados Geraldo Freire, Cid Furtado,
Cleverson Teixeira, lvahir Gurciu, Lygia Lessa Bustos, Rubem Dou·
rado, Padre Nobre e Magnus Guimarães, reúne-seu Comissão Mista
incumbida de estudo c parecer sobre us Propostas de Emendas à
Constituição n•s I, 6, 9, lO, li c 12, de 1977, que "modifica o§ I• do
arl. 175 da Constituição c dispõe sobre a realização de consulta popu·
lur": "dá novu redução aos§§ 1•, 2• e 3• do urt. 175 da Constituição":
"dá novu redução ao§ I• do ari. 175 du Emendu Constitucional n• I,
de 1969": "altera a redução do§ i' do url. 175 du Constituição du
República Federativa do Brasil, que dispõe sobre a indissolubilidade
do casamento"; "ulteru a redução do§ I• do arl. 175 du Constituição
Federal"; c, "dit novu redaçuo ao§ I• do art. 175 du Constituição Federal", respectivamente .
De ucordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Dinurte Mariz, que declara instalada a Comissão.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Saldanha Derzi, Vasconcelos Torres e Mauro Benevides, e os
Srs. Deputados Josias Leite, Epitácio Cafeteira e Josi: Costa.
A fim de cumprir dispositivo regimental, o Sr. Presidente cscla·
rece que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente.
Distrihaídus us ci:dulas, o Sr. Presidente convida os Srs. Senador
Nelson Carneiro e Depurado lvuhir Garcia para funcionarem como
escrutinadores.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputada Lygia Lessu Bustos ... ; . . . .. . . . . . . . . . . .. 16 votos
Para Vlce-Presldente:
Senudor Mauro Benevides ... , ... , . , , , ..... , .. . . . 16 votos
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prcsi·
dente, os Srs. Deputudu Lygiu Lessa Bastos e Senador Mauro Bene·
vides.
Assumindo u l'residônciu, u Sr• Depurada Lygiu Lessu Bustos
agradece cm nome do Senador Mauro Bcnevidcs, Vice-Presidentc
eleito, u honra com que forum distinguidos c designa o Sr. Senador
Ruy Sunros para relutar u mutériu.
A Sr• Prcsidentu concede a palavra ao Sr. Deputado Rubem
Dourudo, que protesta contra u indicaçuo lius liderançus, de igual
número de divorcistas c untidivorcistas, nu composiçilo du Comis·
são. Poderio, no seu entender, ser u proporçi\o de 13 divorcistas puru
9 untidivorcistas, pois devcriu, u Comissão, rcnctir n tendência du
vontade do Plenitrio, que nu últimu votação deu maioria uo Projeto
do divórcio.
Puru contcst(l·lo, usur:un du palavra os Srs. Senadores Dinurtc
M11riz c Benedito Ferreira, c o Sr. Dcrutmln Mag.nus Guimarncs,
Em seguida, o Sr. Senador Alcxandrc Costu lcvuntn umu qucs·

tnu de ordem, esclarcccndo

lJUC

u Cornissno foi ~:nnvocada :~penas

I
I

i
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para a eleição e posse do Presidente e do Vice-Presidente, e a deslg·
nação do relator.
Continuando, a Sr• Presidenta concede a palavra ao Sr. Depu·
tado Nina Ribeiro, que pediu explicações sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n• I, de 1977, de sua autoria, pois a referida
Proposta já havia sido votada na Comissão Mista e deveria estar na
Ordem do Dia para discussão c votação em Plenário.

....:..:.;~:....._:....._

______,_

{)'-.:''"'·"''"':: .. .. ......
,

Finalizando, a Sr• Presidenta, Deputada Ly~ia !.c::,,:, '''''"';,,
lembrou aos Srs. Membros da Comissão que o prazo para :opro::·:nt<:·
çilo de emendas so encerrará no próximo dia 20 de maio.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, r:u·a ::.::·.·
tar, cu, Clcidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente lk C•l:n: ...
silo, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, sr.:rú as~:in;,du J•·:l·.l
Presidenta, demais Membros da Comissiio "vai :1 puhl!c. ~:;:., ..

:.~·~
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MI!SA
Presidente,

LIDIIANCA DA AIINA
IDA MAIORIA
Lido r
Eurico Rezando
Vlco·Lidoros
Holtar Dias
Holvldlo Nunes
Jas6 Sarnoy
MaHos LeOa
Oslres Teixeira
Paulo Guerra
Saldanha Oorzi
Virglllo Tóvara

39-Secretório,
Henrique do La Rocquo (ARENA- MA)

Potr6nio Portolla (ARENA- PI)

19·Vice•Presldonto,
Jo•é Lindo•o (ARENA- AM)
R~nato

49·Secretários
Franco (ARENA- PA)

29·Vice·Presidentel

LIDIIANCA DO MDI
IDAJifiNOIIA

Amoral Peixoto (MOB- RJ)
Suplentes do Socrotórioo

l'·Secretatios
Mondes Conolo (ARENA- Mn

Lido r
Franco Montara
Vico·Lidoros
Roberto Saturnlna
Itamar Franco
Gilvan Racha
Lózara Barbaza
Danton Joblm

Aitovir Leal (ARENA- AC)
Ruy Carneiro (MOB- PB)
Otalr Bockor (ARENA- SC)
Braga Junlor (ARENA- AM)

29-SecrotárioJ
Mauro Bonovido• (MOB- CE)

COMISSAO DI A55UNT0511010NAI5- CAl

COMIIIOII

(7 membro•)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Dinarte Mariz
Vice·Presidente: Evandro Carreira

Dirotor1 José Soares de. Oliveira Filho
Locolz Anoxo 11 - Tórreo

Tolofoneso 23·6244 o 25·8505- Ramais 193 o 257

'fltulare1

luplentee
ARENA

A)

SO~VIÇO DI COMIIIOU PIIIMANINTU

Chofoo Clóudio Carlos Rodrigues Costa
Localo Anexo 11- Térreo
Telofonoo 25·8505- Ramais 301 o 313

1.
2.
3.
4.
5.

Heitor Dias
Jarbas Passarinho
Oinarte Mariz
Toot6nio Vilela
Braga Junior

1. Saldanha Oorzl
2. Jos6 Sarnoy
3. Otalr Bockor
MOB

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreiro

COMISSÃO DI AOIICULTUIA- (CA)

1. Evolósia Vieira
2. Gllvan Rocha

Assistente: l6da Ferreira da Rocha - Rama I 312
Reuniões: Terças·feiras, lls 10:00 horas
Local oSala "Cióvi• Bovilócqua"- Anexo 11- Ramal623

(7 membros)

COMISSlO DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Daniel Krleger
1•·Vico•Pro•idontoo Accloly Filho
24ii·Vice•Presidente: Leito Chaves

Prosidontoo Agonor Maria
Vico·Prosidontoo Otair Bocker

'fltulllree
~::-i:JUc:nroa

luplentel
ARENA

1.
2.
3,
4.

Otair Bockor
Benedito Forrolra
ltallvio Caolho
Paulo Guerra

1. Oinarto Mariz
2. Saldanha Oorzi
3, MaHas LoOo

5. Vasconcelos Torres
MOB

1. Agonor Maria
2. Roberto Saturnino

luplentee
ARENA

1.
2.
3.
4,
5,
6,
7,
8,
9.
10,

Accloly Filho
Gustavo Capanema
Daniel Krlogor
Eurico Rezende
Heitor Dias
Holvldio Nunes
Wil•on Gonçalves
ltalivio Caolho
OHo Lohmann
O•lros Tolxolro

1.
2.
3.
4.
S.
6.

MoHos LoOo
Lonolr Vargas
Arnon do Mollo
Vasconcelos Torres
Milton Cabral
Bonodlta Ferreira

MOB
1. Adalberto Sono
2, Evolósio Vieira

A~~i\lt:tnfe1 ClciiJdio Cario' Rodrlgu~n Costa- Ramais 301 o 313
r...uniõos, Torços·folras, às10.30 horas

Loca h Sola ;1Cióvis BCJvllácqua"- Anexo 11- Ramal 623

1,
2.
3,
4.
5.

Dirceu Cardoso
Leito Chavo•
Nelson Carneiro
Paulo Bronard
Orestes Qu6rcla

1, Franco Montara
2. Lázaro Barboza
3. Ruy Carneiro

Anis tonto: Maria Helena Suemo BrandOo- Ramal 305
Reuniões: Quartos·folras, às 10,00 Moras
Loca h Sala "Cióvl• Bovllócqua"- Anoxo 11- Ramal 623
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COMIIIlO DO DIITIITO PIDIIAL- (CDP)

COMIIIlO DIIDUCAÇlO I CULTUr:IA- (I:OC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente, Wilson Gonçalves
Vlce·Presidonte, Ruy Carneiro

Vice·Presldento1 Evolóslo Vieira

S..planto1

Titulara•

Presidente, Ja6o Calmon

Sup~on~oc

'iltulare>o

ARENA

1. Heitor Dias
2. Paulo Guorra

l C37

ARENA
1. Augusto Franco
2. Jos6 Sarnoy

3. Conoto Pinheiro

3, Braga Junior

4. Osires Teixeira
S. Saldanha Dorzi
6. Wilson Gonçalves

4. Altovlr leal

5, Luiz Cavalcante

7. Virgilio Tóvora
8. Aloxandro Costa

1. Tarso Outra
2. Gustavo Caponema
3, Jo6o Colmon
4. ono Lohmann
5, Jarbas Passarinho
6. Cattoto Pinheiro

1. Holvidio !'\unos
2. Ruy Santoo
3. Arnon do Mollo
4. Heitor Dia:.

MOS
1, Evelásio Vieira
MOS

1. Itamar Franc:o

1. Evandro Carreira

2. Lózaro Barboza
3. Ruy Carneiro

2. Nelson Carneiro

1. Franco Montara
2. Itamar Franco

2. Paulo Brollard
3. Adalberto Sono

Anistonte, Cloido Maria B. F. Cruz- Ramal S98

Anlstonto. Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal306
Rouni6ost Qulntas·foiras, àsll Q,OQ horas

Reuniõos1 Quintas·felras, às 10100 horas
Local. Sala "Clóvis Bovilócqua"- Anoxo 11 ~ Ramal623

COMISSlO DIPINANÇAS- (CF)

Localr Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17 mombroo)
COMPOSIÇÃO
Prosidonte1 Paulo Brossard

COMISSlO DIICONOMIA- (CI)

Vico-Presldonto, Domlcia Gondlm

(11 membros)
COMPOSIÇÃO

luplenta1

Titulara•
ARENA

Presidente, Marcos Freire
Vic:o·Prosidontot Vasconcelos Torres

Titulara•

Suplanta•
ARENA

1. Milton Cabral

1. Conoto Pinheiro
2. Augusto Franco
3, Jos6 Sarnoy

2. Arnon do Mollo
3. Jos6 Guiomard
.4, luiz Cavalcante

4. Domlclo Gondim
S. Jorbas Passarinhe

5, Paulo Guerra
6. Vasconcelos Torres
7, Dinarto Mariz
8, Otair Bockor

2. Mareei Freire
3. Roberto Saturnlno

1. Conoto Pinheiro
2. Holtor Dias

i.
S.
6.
7.

3. Lourlval Baptista

Domlcia Gondim
Holvldio Nunes
lenoir Vergas
Manos Loão

4. ·oaniol Krieger

S. Jos6 Guiomard
6•• Jos6 Sarnoy
7, Saldanha Dorzi

B. Ruy Sa~tos
9. Braga Junior
1O. Tarso Outra
11. Virglllo Tóvora
12. MagalhOos Pinto
MOS

MOS
1. Franco Montoro

1. Toot6nio Vilola
2. Alexandre Costa
3. Wilson Gonçalveo

1. Agenar Maria
2. Orestes Qu6rcla

1.
2.
3.
4.
5.

Paulo Brouord
Evelásio Vioira
Gilvan Rocha
Roberto Soturnlno

1. Donton Joblm
2. Dirceu Cardoso
3, Evandro Carreira

Ruy Carneiro

Asslstento1 Daniel Reis do Souza - Ramal 67.5
ReunlOos1 Quartas·falras, às 10130 horas

Aulstont•• C6ndido Hlpporn- Ramal676
Reunl6es1 Quintas-feiras, às 9100 hora i

Local1 Sala "Rui Barbosa"- Anexa li- Ramais 621 c 716

Loca h Sala "Clóvis Bovilócqua"- Anexo 11 - Ramal623
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<:Oi'iilSSAO DI LIOIILAÇAO SOCIAL- (CLI)

COMIIIAO DIIILAÇOIIIXTIIIOIII- (CII)

(9 membro•)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente, Je11' Freire
Yko·Prcsidonte: Orestes Quércia

Presidente, Magalhães Pi!'to
1•·Vico·Prosldontor Saldanha Dor•l
2'·Vice·Presidentet Nelson Carneiro

ARENA
1.
2.
3.
4.

Frairo
2. Ruy 5C'm1tJ!.
1.

J,:s~1·

3. lN1oir 1/argos
t,, Jarbas Pa~sarinha

Braga Junior
VirgUlo Tc!vora
O•lr11 Tolxolra
Domlclo Gondim

5. Lourival Baptista
6. Accioly Filho

MDB
1. Lázaro Barboza

1. Fronco Montoro
2. Orestos Quércia

2. Ruy Carneiro

::. l-.lcl5on Carneiro

Assistente, Daniel Reis de Souza - Ramal675
Rt'uniões: Quintas·fciras, às 1\,00 ~oral

local: Sola 11 Cióvis Bevilácqua''- Anexo 11 -Ramal 623

COMIIIAO DI MINAI IINIIGIA- (CMI)

ntul•r••
ARENA
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.

Mogolhrlt' Pinto
Aloxondro Co1to
Virgilio Tóvoro
Jou6 Freire
Arnon do Mollo
Soldanho Dorzi
José Sornoy
Jorlo Colmon
Augusto Franco
Otto Lohmonn

1. Accioly Filho
2. Fausto Castelo-Branco

3,
4.
S.
6.

(7 membro•)

Holvidio Nunes
Dom leio Gondim
Jarbas Passarinho
Luiz Cavalcante

MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente, Jarbas Passarinho
Vice-Prosidente: Luiz Cavalcante

ntulareo

1.
2.
3.
4.
S.

~nton

Jobim
Gilvon Rocha
Itamar Franco
Leito ChoYII
Nelson Carneiro

1. Marcos Freire
2. Paulo Brouard
3. Roberto Saturnino

....ente o
ARENA

1. Milton Cabral
2. Oomlcio Gondim
3. Arnon do Mello

1. José Gulomard
2. Paulo Guerra
3. Vlrgllio Távora

Aui1tontor Crlndido Hipportt- Ramal c!76
Reuniões, Quartas·feiras,l:ls 10:00 horas
local, Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo li - Ramais 621 e 716

4. Luiz Cavalcante

S. Jarbas Panarinho

MDB
1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

1. Gllvon Racho
2. Franco Montara

COMIIIAO DIIAUDI- (CI)
(7 mo111bro•)

Auistonter Ronoldo Pacheco do Oliveira - Ramal 306
Reuniõest Quintas-feiras, l:ls 10t30 horas
Loco!, Solo "Clóvis Bovilc!cquo" - Anexa 11 - Romal623

COMPOSIÇÃO
Prosidentet Ruy Santos

CO...IIAO DIIIDAÇAO- (CI)

Vice·Presidentet Altevir Leal

(5 membro•)
COMPOSIÇÃO
Pr01Jdonter Adalberto Sono
Vico·Pr11ldontor HoiYldlo Nun01

ntular••
ARENA
1. Holvldio Nunos
2. Otto Lohmonn
3. Saldanha Dorzl

1. Vlrglllo Tc!voro
2. Arnon do Mello
3, Jorbo• Pouorlnho
MDB

1. Danton Jobim
2. Adalborto Sono

1. Dirceu Cardo••

Assistente, Moda Carmen Castro Souza - Ramal134
Rauni6est Qulntas·felras, 6s 12t00 horas
localt Sala 11 Cióvis Bovilcicqua"- Anexo 11 - Ramal623

ntulareo

Suplenteo
ARENA

1. Altovir Leal
2. Ruy Santos
3. Cottote Pinheiro
4. Fausto Castelo·Branco
S. Lourival Baptista

1, Saldanha Cerzi
2. ltollvio Coelho
3. Osiros Teixeira

MDB
1. Adolborto Sono

1. Bonlamim Foroh

2. Gll,on Racho

2. Ruy Carneiro

Aul•tonter L6do Ferreiro do Rocha- Ramol312
Reuniões, Qulntas·feltas,l:ls lltOO horas
local, Sala "Rul Barbosa"- Anexo 11- Ramals621e 716

•
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COMIIIAO DI SIOUIIINC:A NACIONAL- (CIN)

COMISSlO D! TllANSPOIIUS, COMIJNICAÇOBS
I ODRAS PIIILICAS- (ICV)

(7 mombroo)

(7 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Prosldonto• Milton Cabral
Vice·Presidentez Augusto franco

Presidente, Lourivol Baptista
Vicc·Presidonte, Alexandre CI"J$to

lu!llentel

ntular••

ARENA
1. Aloxandro Cooto
2. Braga Junlor
3. Dlnarto Mariz

1. Jos' Gulomard
2. Va~eoncelos Torres
3. Virgllio Tóvoro
4. Augusto Franco

Sut"Jicn9oo

ntultor••
ARENA

I. Otto Lehmann
2. TeotOnio Vilela
3. Wil!ôon Gonçalves

1. Alexandre Costa
2. Luiz Cavalcante
3. Braga Junior

S. Milton Cabral

4. Lourival Baptista
4. Mattos Lo6o

MDB

1. Adalberto Seno
2. Benjamim Farah

1. Agonor Maria
2, Dirceu Cardooa

MDB

Assistontez L&da Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniõesz Quartas·feiras, às9z00 horas

l. Evandro Carreira

1. Lózaro Borboza

2. Evoldslo Violra

2. Roberto Saturnino

Asslstonto• Ronaldo Pacheco do Oliveira - Ramal 306
Reunl6111 Terças-feiras, àslO,OO horas

local! Sala "Rui Barbosa".- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMI55AO DI 511VIÇO PUILICO CIVIL- (CIPC)

Locah Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7mombroo)
COMPOSIÇÀO

I) SIIIIVIÇO oa COMISSOIS Ml!lTA!l, e!lPBCIAI~
aCID INQUIIITO

Prosidonto, Benjamim Farah
Vice·Presidontez Lenoir Vergas

ntular••

Comlsol!oo l.Gmporérlcn

.....nt••
ARENA
1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema
3. Mottos Lo6o

1. lenoir Vergas

2. Accioly Filho
3. Augusto Franco

4, Heitor Dias
S. Saldanha Dorzi
MDB
1. Donton Joblm
2. Lózaro Barboza

1, Benjamim Fora h
2. Itamar Franco

Cholo• Ruth do Souza Castro
local! Anexo 11 -Térreo

relolono, 25·8505- Ramal303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional
2) · Comiss6es Temporários para Apreciação de Vetos
3) Com!ss6os Especiais e de Inquérito, e
4) Comiss6o Mista do Projeto de Lei Orçamentória (ort. 90 do Regimento
Comum),
Assistentes do Comissões, Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674:
Aliou do Oliveira - Ramo I 67 4, Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598,
Mauro Lopes do Só- Ramo I 31 O.

Assistentez Sónia Andrade Peixoto- Ramal307
Reunl6esz Quintas·feiras, às 9z00 horas
Localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

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

~ERÇA

C.T
10100

10:30

S ALAS
RUY BARBOSA
RlllllalS - 621 e 716

ASSIS~EN~E

c.F.

CLOVIS DEVIIMQUA
Ramo!- 623

Cl\NDIDO

09130

o.s.i.c.

RUY BARBOSA

SONIA

LI!DA

C.A,

CLOVIS BEVIIJCQUA
Ramal - 623

CIJUDIO
COSTA

RBtna1 n - 621 e 7lti

QUARTA

09:00

c.s.N

RUY BARBOSA
Ramaio - 621 e ';'!6

LEDA

c.c.J.

CLOVIS BEVI LiiCQUA
Rllllllll - 623

MARIA
tlllLEIIA

RUY BARBOSA

CANDIOO

C.R.E.

10:30

o.B.

C.E.C•

CLOVIS DEVI!JCQUA
Ramal - 623

CLEIDE

C.D.P.

RUY BARBOSA
RamuiD - 621

RONALDO

10100

ASSIS~ENTE

HORAS

1.0:00

l0a30

RUY BARBOSA

DANIEL

716

CLOVIS BEVILiiCQUA
Ramal - 623

RONALOO

c.L.S.

CLOVIS BEVILiiCQUA
Rnllllll - 623

l\ANIEL

c.s.

RUY DARllOSA
n-io - 621 o 716

,LEDA

c.R.

CLOVIS DEVILIICQUA

MARIA

RIIIIIAl - 623

CAR>!EM

ll100

12100

Q

C.M.E.

Ro.mBlO - 621 e 716

RaiiiAiO - 621 O 716

ASSISTENTE

S ALAS

og,oo

CLOVIS BEVIIJCQUA
Ramal - 623

~

QUIN~A

RONALDO

C.A.R.

S ALA

HORAS
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BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATADA61•SESSÃO,EM18DEMAIODE1977
1:1 -ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.1.1 - Mensaaem do Senbor Presidente da República

Restituindo autôgrafos de projeto de lei sancionado:
- N• 90/77 (n• 153/77, na origem), referente ao Projeto de
Lei da.Camara n• 17/71 (n• 3.333•A/71, na Casa de origem), que
amplia o número de membros dos dirctórios municipais dos
Partidos pollticoa. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.414,
de 16dcmaio de 1971.)
1.1.1 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n• 93/77, de autoria do Sr.
Senador Franco Montoro, que define os crimes contra o
mercado de capitais c estabelece as sanções penais c
administrativas correspondentes.
- Projeto de Lei do Senado n• 94/71, de autoria do Sr.
Senador Ruv Carneiro, que altera a redação dos arts. 791, 839 c
840 dP Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n• 95J71, de autoria do Sr.
Senador Franco Montara, que estabelece que a atualização de
tributos nilo poderá exceder o !ndice oficial da corrcção monctá·

ria.
- Projeto de Lei do Senado n• 96J71, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre proteção das
informações computarizadas, é dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 97/71, de autoria do Sr.
Senador Benjamim Farah, que dispõ• sobre a propaganda comer·
cial nos uniformes esportivos do atleta profissional de futebol, e
dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 98/77, de autoria do Sr.
Senador ltallvio Coelho, que declara portos de exportação do
café produzido .e ~omercializaao no Estudo de Mato Grosso, os
de Porto Esperança, Municlpio de Corumbá c de Porto
Murtinho.
1.1.3 - Requerimentos
N• 130/71, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
sblicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do arti·

go do Professor Gilberto Frcyre, sobre o livro do Senador Daniel
Kriegcr, publicado no Dl'rio de Pernambuco, :m 8 de maio do
corrente auo.
N• 131/77, de autoria do Sr. Senador Daniel Kriegcr,
solicitando que o Projeto de Lei do Senado n• 81/17, seja anexa·
do aos Projetas de Lei do Senado n•s 41, 61, 130 c 210, de 1976,
que jâ tramitam cm conjunto.
1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR AGENOF MARIA -Apelo ao Sr. Presidente
da Comissão de Financiamento da Produção, tendo cm vista
noticias divulgadas por órgão da Imprensa, sobre o
estabelecimento de novos critérios para a fixação dos preços
minimos para a safra de 1917J1978,
SF.NADI>R DANTON J.OB~M -0 caminho a ser percor·
rido para que cheguemos ao pleno estado de direito.
1:1.5 - Comunicaçio da Presidência
- Convocação de sessão extraordinãria do Senado Federal
a realizar-se hoje. às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.2.6 - teitun de projeto•
- Projeta de Lei do Senado n• 99/77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que assegura à empregada gestante,
despedida sem justa causa ou por culpa reciproca, o direito aos
salários relativos ao período a que se refere o artigo 392 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n• 100/17, de autoria do Sr.
Scuador Vusconccios Torres, que subordina a Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) ao Ministério da
Marinha.
1.1.7 - Requerimentos
N• 132/17, de autoria do Sr. Senador Eurico Rezendc, de
urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 35/17, que amplia
os atuais mandatos partidários.
N• 133/77, de autoria do Sr, Senador Eurico Rezcndc,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal. do

--·
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pronunciamento feito ontem pelo Ministro Ncy Braga, dirigido
aos moços universitários do nosso País.
1.3 _ ORDEM DO DIA

Maio de 1977

nha. Solidariedade de S. Ex• à solicitaçilo da Vereadora Rosa
Maria Sperandio Perez junto à Presidência da Fundação N'acio·
nal do Bcm-Estar do Menor. Reivindicações do Prefeito Raul
Unhares junto à direçilo da Rede Ferroviária Federal e à Secre- Requerimento n• 102/77, do Sr. Senador SaidanhaDcrzi, soli·
ta ria-Geral do Ministério do Interior. Apresentação dos aviões
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
Emb-121 Xingu c Emb-110 P2 Bandeirante, da EMBRAER, no
feito pelo Ministro Arnaldo Prieto, nas festividades do "Dia do
Salão Internacional de Aeronáutica de Le Bourget, cm Paris.
Trabalho". Aprovado.
Apelo ao Sr. Ministro da Educação e Cultura, no sentido de
-Requerimento n• 113/77, do Sr. Senador Daniel Krigcr,
coibir·a elevação dos preços dos livros-técnicos. iniciativa do Pre·
solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do· · ... si dente da Associação Comercial e Industrial de Campos-RJ, em
Senado n•s 186/76 e 75/77, que introduzem modificações na
prol da implantação de fábrica da amônia c uréia naquela cidade.
Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado.
Apoio a reivindicações de moradores de conjunto habitacional,
-Projeto de Lei da Câmara n•· 7/77 (n' 2.556-B/76, na
localizado no Parque Santo Amuro, nu cidade de Campos.
Casa de origem), que dá nova redução aos arts. 2• c 3• do De·
creto·lei n• 1.016, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre 0
SENtiDOR LOURIVAL B,IPTISTA -Congratulando-se
pagamento de serviços industriais ou comerciais prestados por com o Presidente Humberto Barreto, pelas últimas decisões da
órgãos vinculados ao Ministério dos Transportes. Aprovado. Ã Caixa Econômica Federal na área de Habitação e Hipoteca.
sanção.
1.6- DESIGNAÇÃO PA ORDEM DO DIA DA
-Projeto de Lei do Senado n' 205/76, do Sr. Senador
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
Franco Montara. que dispõe sobre o regime de trabalho, remu·
2-ATA DA 62•SESSÃO, EM 18 DE MAIO DE 1977
ncraçào c demais vantagens dos empregados nas empresas
signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo com "cláusula
2.1 -ABERTURA
de risco". (Apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade.) Dlsoussiio adiada para a sessão do dia 16 de junho pró2.2- EXPEDIENTE
ximo vindouro, nos termo; do Requerimento n• 134, dei977.
2.2.1- Discursos do Expediente
-Projeto de Lei do Senado n• 266/76, do Sr. Senador
SENADOR ORESTES QUCRCIA -Refutando, por caJu.
Itamar Franco, que cria o Conselho de Integração de Investiniosos e escandalosos, noticiário inserto em jornal desta Capital,
mentos, destinado a avaliar operações de qualquer natureza, re·
envolvendo o nome de S. Ex• em atas de corrupção, bem como o
ferentes a fusão e incorporações, aquisição de controle acionário
bloqueio de seus bens que teria sido determinado, em decorrênc cessão de ativo; dimensionar o impacto do investimento extercia de investigações da CG I.
no direto de capital estrangeiro, e dá outras providências.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Discussão oncer·
SENADOR NELSON CARNEIRO -Telex recebido da
rada, voltando à Comissão de Constituição e Justiça, em virtude
Associação que congrega os empregados em edificios do Estado
de recebimento de emenda em plenário.
do Rio de Janeiro, solicitando o apoio de S. Ex• junto ao Sr.
Ministro do Trabalho para a solução do enquadramento sindical
1.4- MATÍ:RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO
da classe.
DIA
2.Z.l - Comunicação da Presidência
- Projeto de Lei da Câmara n• 35/77, cm regime de urgên·
-Cancelamento da sessão do Congresso Nacional convocacia, nos termos do Requerimento n• 132/77, lido no Expediente.
da as 19 horas de hoje, c convocação de uma outra para amanhã
Aprovado, após parecer da comissão competente e usarem da
às li horas, com Ordem do Dia que designa.
palavra na sua discussão o Sr. Senador Lázaro Barboza e em sua
votação os Srs. Senadores Gilvan Rocha e Helvldio Nunes. À
2.3- ORDEM DO DIA
sanção.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
sagem n• 79/77 (n• 133/77, na origem), pela qual o Senhor PreSEN,JDOR PAULO BROSS,JRD- Observações relativas
sidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Fran·
cisco de Assis Grieco, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
a ação governamenL1l nas gestões financeiras do grupo Lutfalla.
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
SENADOR EURICO REZENDE. como Líder- Resposta
junto à Republica Popular da Hungria. Apreciado cm sossão seao discurso do orador que o antecedeu na tribuna.
creto.
SENADOR FRANCO MONTORO. como Llder 2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA
Averiguação do fato mencionado pdo Sr. Paulo Brossard c ouPRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
tros semelhantes, através de Comissão Parlamentar de Inquérito,
3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES
do Congrosso Nacional.
ANTERIORES
SENADOR NELSON CARNEIRO- Dissipando dúvidas
- Dos Srs. Senadores Paulo Brossard e Eurico Rezende,
c boatos que chegam aos Srs. Congressistas através de cartas
proferidos nas sessões de 6·5· 77 c 9-5· 77. (Republicação),
esteriotipadas c de publicações diversas, u respeito da instituição
- Do Sr. Senador Benjamim Farah, proferido nu sessão de
do divórcio no País.
17·5-77.
SENADOR BRAGA JUN/OR- Desempenho dos Gover4- MESA DIRETORA
nos da Revolução para consecução dos objctivos nacionais.
5 -LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Decisão do Sr.
Ministro Geraldo J\1.cvedo Henning, dctcrminundo u constru6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENçUó, cm estaleiro brnsih:iro, de nuvio-cscolu puru n nossu Muri·
TES
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ATA DA 6~9 SESSÃO, lEM n0 !OE MAHO DE !977
3f Sessão JLegisDetüvm OrdlimÍú'llr:J, allm 99 ügfiolln~.!llia
PRF.SmtNCIA DOS SRS. PETRONlO Ji>On:t.TELILA E JOS~ LINOOSO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Altevir Leal - Braga Junior - Cattete
Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La
Rocque -José Sarney - Helvfdio Nunes - Petrônio Portella Mauro Benevides- Agenor Maria - Dinarte Mariz - Domfcio
Gondim - Ruy Carneiro - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela Heitor Dias- Ruy Santos- Eurico Rezende- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Franco Montoro - Lázaro Barboza- Osires Teixeira - ltalívio Coelho - Mendes Canale - Accioly Filho - Leite
Chaves- Mattos Leão- Daniel Krieger- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A lista de presenÇa
acusa o comparecimento de 35 Srs, Senadores. Havendo número regimental, declaro111berta a sessão.
O Sr. 1•-Secretl>tio vai proceder à leitura do Expediente.
1ô: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 90/77 (n• 153/77, na origem), de 16 do corrente, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 17/77 (n• 3.333-A/77, na Casa de
origem), que amplia o número de membros dos diretórios municipais
dos partidos pollticos. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.414,
de 16 de maio de 1977),
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O Expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr,
Sccretãrio.
São lidos os seguintes

t•-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 93, DEi977
DeDne os crimes contra o mercado de capitais e estabelece
as sanções penais e administrativas correspondentes,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• 1ô: acrescentado à Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de
1976, o Capitulo seguinte:
Capitulo VIII
Das Penalidades
Seção I
Das Sanções Administrativas
Art, 28, As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam os responsáveis, pessoas flsicas ou jurfdicas, às seguintes penalidades, aplicáveis pela Comissão de Valores Mobili~rios, de forma sigilosa ou
público:
I -advertência;
11- multa pecuniária;
lll -suspensão do exerclcio do cargo;
IV - innbilitaçi\o, tcmporúria ou permanente, puru o exerclcio
do cargo.

§ I• A pena de advertência será aplicada pela inoDservãncia
das disposições constantes das leis c regulamentos cm vigor, independentemente das sanções cspec!ncas nelas previstas, sendo cabfvcl,
também, nos casos de fornecimento de informações inexatas, de
escrituração mantida cm atraso ou, processada em desacordo com a
legislação vigente e as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2• As multas pecuniárias serão de até 500 (quinhentas) vezes
o valor nominal atualizado de uma Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, ou até 30% (trinta por cento) do valor da emissão devalores mobiliários distribufda no mercado, quando os responsáveis:
a) advertidos por irregularidades que tenham sido praticadas,
deixarem de saná-las no prazo que lhes for assinado pela Comissão
de Valores Mobiliários;
b) infringirem as disposições regulamentares relativas a capital
mínimo, serviços, operações, divulgação pronta e veracidade de
informações ao público;
c) opuserem embaraço à fiscalização,
§ 3• As penalidades previstas nos incisos III e IV deste artigo
só serão aplicadas nos casos de lnfração grave ou de reincidência cm
faltas anteriormente punidas com advertê~cia ou multa.
§ 4• Das penas referidas nos incisos 11, III e IV deste artigo
admitir-so-á recurso para o Conselho Monetário Nacional, com efeito suspensivo, dentro de IS (quinze) dias contados do recebimento
da notificação.
§ 5• Nenhuma das sançoes previstas neste artigo será imposta
sem que antes a Comissão de Valores Mobiliários tenha concedido
prazo, não inferior a 30 (trinta) dias, ao interessado, para prestar
esclarecimentos e apresentar defesa.
Art. 29. As multas cominadas neste Capitulo serão recolhidas
à Comissão de Valores Mobiliários dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento das respectivas notificações, ressalvado o disposto no§ 4• do artigo anterior, e, quando !iqÜidadas naquele prazo, serão cobradas judicialmente, pela via executiva, com o
acréscimo de juros de mora na base de 1% (um por cento) ao mês c de
correção monetária idêntica à aplicada às Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional, contados da aplicação da multa.
§ I• 1ô: vedada a participação em multa, a qualquer titulo, devendo ser integral seu recolhimento à Comissão de Valores Mobiliários.
§ 2• Acolhido o recurso pelo Conselho Monetário Nacional,
este determinará à Comissilo de Valores Mobiliários o imediato cancelamento da pena, sua redução ou reclassificação.
Art. 30. No exercicio de suas funções, a Comissão de Valores
Mobiliários ou o Banco Central do Brasil, no caso de instituições do
sistema de distribuição, poder~ exigir de pessoas ou firmas, autorizadas ou nilo, que utuem no mercado de capitais, a exibição a funcionário, expressamente credenciado, de documentos e livros de
escrituração, considerando-se a negativa de atendimento como embaraço à fiscaliznçilo c desobed,ência, tendo cm vista a aplicação das penalidades previstas nesta lei, sem prejulzo de outras medidas ou sanções cnbfveis.
Art, 31. Quando, no cxcrclcio de suas atribuições, n Comissão
de Valores Mobiliários tomar conhecimento de crime definido cm lei
como de ução públicn, oficiará uo Ministério Público pura a instalação de inquérito, independentemente da aplicação das snnções
ndministrntivns cnbfveis, previstas no urt. 28.
Parúgrafo único. Nos processos penais de interesse ,do merendo, n Comissilo de Valores Mobiliários poderá funcionar, a seu critério, como Assistente Público.
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c) no caso dos incisos VIII, X, XII c XIV, com pena de reclusão
de I a 5 anos e multa de valor igual a, no mínimo, 50 e, no máximo,
Das Sanções Penais
1.000 vezes o valor nominal atualizado de uma Obrigação Reajustá·
Art. 32. Silo crimes contra o mercado de capitais, puníveis na
vel do Tesouro Nacional;
d) no caso dos incisos XI e XV, com pena de detenção de I a 6
forma desta lei:
1 - distribuir valores mobiliários, mediante oferta pública ou
meses e multa de valor igual a, no mínimo, 50 c, no máximo, 1.000
niio, sem registro prévio na Comissão de Valores Mobiliários;
vezes o valor nominal atualizado de uma Obrigação Reajustável do
11 - exercer atividades de distribuição de valores mobiliãrios Tesouro Nacional.
§ 2• As penas previstas para os crimes capitulados nos incisos
sem autorização prévia do Banco Central do Brasil;
VIII,
IX, X, XI, XII e XIV, serão aumentadas de um terço se:
111 - efetuar distl'ibuição de valores mobiliãrios, mediante ..
1- no caso dos incisos VIII, IX, X, XI e XII, resultarem em pre·
oferta pública, em montante superior ao registrado na Comissão de ·
Valores Mobiliários ou com informações diversas daquelas presta· juizo para o investidor;
11 - no caso do inciso XIV, se o crime foi praticado com o
das no processo que instruiu o registro;
IV - colocar no mercado, oferecer ao público ou vender, intento de obter vantagem própria ou de terceiro, cm prejulzo do
investidor;
prometer vender ou permutar, valores mobiliários falsos ou falsifica§ 3• Quaisquer pessoas fisicas que infringirem as disposições
dos, que sejam ou não representados por títulos;
deste artigo ficam sujeitas às penas previstas no§ 1•, a que se sujei·
V - imprimir, gravar, confeccionar, reproduzir ou fabricar de
tarão, também, os seus administradores responsáveis pela infraçilo
qualquer forma papéis, títulos, cautelas ou quaisquer outros docometida
por péssoajurídica.
cumentos, representativos de valores mobiliârios, sem a respectiva
A:t.
2•
O atual Capítulo VIII da Lei n• 6.385, de 7 de dezembro
autorização escrita da emitente;
de 1976, passa a ~=r Capítulo IX, e os seus artigos 28, 29, 30, 31 c 32
VI - imprimir ou confeccionar prospectos ou quaisquer anúnsão renumerados, respectivamente, para artigos-33, 34, 35, 36, c 37.
cios ou material de publicidade, destinados à divulgação de disArt. 3• O item VI do art. 9• da Lei n• 6.385, de 7 de dezembro
tribuição de valores mobiliários, sem autorização escrita da entidade
de 1976, passa a vigorar com a seguinte rcdação:
emissora dos valores objeto da distribuição;
VIl- praticar ou induzir à prática de fraude ou manipulações
.. Art.99 ......................................... .
destinadas a criar condições artificiais da demanda, oferta ou preço
de valores mobiliár;os;
VI - aplicar aos autores das infraçõcs previstas no in·
Vlll - fornecer à Comissão de Valores Mobiliários inforciso anterior as penalidades cominadas no art. 28;"
mações falsas ou ocultar fraudulentamente informações relativas à
Art. 4• Silo revogados os artigos I I c 12 da Lei n• 6.385, de 7 de
empresa ou seus valores mobiliários, com vista à obtenção do redezembro
de 1976.
gistro;
Art.
5•
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
IX - utilizar, cm proveito próprio ou de outrem, valores
Art. 6• Revogam-se as disposições em contrário.
mobiliários de terceiros, representados ou não por títulos de que te·
nha a posse ou detenção;
JustiOcaçio
X - fornecer informações falsas ou ocultar fraudulentamente
A imperativldade é uma das características fundamentais da
informações sobre a empresa ou seus valores mobiliários, que impc·
normajurfdica, como manifestação do comando social.
çam o investidor de julgar adequadamente os riscàs do investimento;
Compreende-se, assim, o empenho do legislador cm dotar a lei
XI - divulgar ou dar curso a noticias falsas ou a fatos vcrda·
de
meios
de auto-aplicabilidade, provendo sobre a adoçílo de medideiros truncados ou deturpados que se relacionem com as
das assecuratórias de sua execuçilo. No entanto, a realidade prlítica
companhias de mercado c empresas vinculadas, com valores mobiliâ·
mostra que nem sempre o comando jurídico do Estado é obedecido
rios de sua emissão ou com qualquer instituição integrante do
pelos cidadãos. Urge, pois, cominar sanção, ao lado da norma estasistema de distribuição previsto no art. 5• da Lei n• 4.728, de 14 de
belecida, seja como medida preventiva, seja como repressiva.
julho de 1965;
Nilo se admite, portanto, que uma lei como a de n• 6.385, de 7
XII - ocultar, no exercício da atividadc de auditor indcpcn·
dente, cm seus relatórios ou certificados de auditoria, fatos e de dezembro de 1976. que disciplina o mercado de capitais, tenha
vinélo àoluz sem contar com um sistema punitivo eficiente, sabendoinformações sobre a situação econômico·financeira da empresa, que
se que ela abarca atividades não raro propensas ao abuso, à fraude c
possam influir nas cotações dos valores mobiliários de sua emissão,
ao crime, cm detrimento da economia popular.
ou divulgar dados invcridicos;
O artigo li do diploma legal mencionado, é verdade, prevê a
XIII- falsificar valores mobiliários ou, através de. ardil, artifi·
competência da Comissão de Valores Mobililírios para impor penalicio ou por qualquer outro meio fraudulento, obter vantagem ilícita
dades aos infratores, c estabelece as sanções aplicáveis, no âmbito
na compra ou venda de valores mobiliários;
XIV - ocultar, no cxercicio da atividade de consultor, fatos e administrativo: udverti:ncia, suspensão do exercício do cargo de
administrador de companhia aberta ou de entidade do sistema de
informa.çõcs que possam influir nas cotações dos valores mobiliários,
distribuiçílo de valores; inabilitaçilo para o exercício dos cargos
ou divulgar dados inverldicos;
rereridos; suspensão dn autoriznçilo ou registro para o exerc(cio das
XV - perder, dolosamcnte, a condição de sociedade anônima
atividades disciplinadas por lei.
de capital aberto.
Por outro lado, determina o artigo 12 que, se o inquérito instau§ I• A incidência em qualquer transgressão prevista neste artigo rado na conformidade, do§ 2• do artigo 9•, concluir pela ocorrência
constitui crime de açiio pública, que será punido:
de crime de ação público, a Comissilo de Valores Mobiliários oficiaa) no caso dos incisos I, 11, III, VI e VIl, com pena de detenção
rã ao Ministério Público para a propositura da açilo penal compc·
de um a três unos c multa de valor igual a, no mlnimo,SO c, no má· tente.
ximo, 1.000 vezes o valor nominal atualizado de uma Obrigação
Parece-nos, contudo, que, cm semelhante mister, impõe-se
Reajustável do Tesouro Nacional;
normação mais perfeita, em que se especifiquem as hipóteses de aplib) no caso dos incisos IV, V,IX c XIII, com pena de reclusão de cação das penalidades e se tipifiquem os delitos contra o mercado de
2 n ~ unos e multa de valor igual a, no mlnimo, 50 c, no mâximo, capitais.
1.000 vezes o valor nominal ntunlizndo de uma Obrigação Reajustá·
Tui o objetivo do presente projeto de lei, ao sugerir a introdução
vel do Tesouro Nacional;
de novo Capitulo nu Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de 1976. sob a
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epigrafe "das penalidades", dividido em duas Seções, a saber: "seção

ros poderia, por sua vez, ser acusada de arbitrariedade por

I - das sanções administrativas" c "scção II- das sanções penais".

elas, judicialmente."

Vale ressaltar que o te~to ora oferecido à consideração de nos·
ses nobres pares decorre de sugestões do ilustre mest<c do Direito
Profe~so.r Arnoldo Wald, uma das maiores autoridades cm Direi!~
Ec~nom1co. Esper~mos, que por seu próprio conteúdo da mais alta
v.aha para o aperfeiçoamento da lei em causa, venha a presente inicia·
t1va merecer a aprovação do Congresso Nacional.
Sobre a oportunidade c urgência da medida proposta~ significa·
tiv~ a mat~ria publicada no Jornal do Bras//, em sua edição de 11 de
ma1o de 1977:
"Bolsa nio Yê meloslqals de punlçio para pessoa tlslca
-Nem a Bolsa nem a CVM contam com dispositivos
legais para punir pessoas fisicas. Quanto às corretoras a
forma mais drâstica de punição de que dispõe a Bolsa é a s~s
pensão, após três advertências - e vários desses ates já
f?ram aplicado~, de 72 para câ. Com a lei n• 6.024/74, incluSIVe, .css~s. med1da~ resultaram na decretação da liquidaçãp
e~tra)Udlclal de sc1s delas, pelo Banco Central, a requeri·
mente da própria Bolsa.
A posição da Bolsa do Rio foi explicada, ontem, pelo
chefe do Departamento Jurldico da entidade, Andr~ Luiz
Dumortout, que afirma não ter havido omissão na fiscali·
zação e punição dos faltosos, "dentro do limite de autoridade
da Bolsa". O esclarecimento veio a propósito da denúncia
enviada pela Bolsa à CVM, sobre a manipulação feita pelo
investidor Pedro Henrique Bragança com pap~is da Acesita,
quando apenas foram enviadas circulares de advertência às
corretoras.
O advogado enfatiza que tanto as leis n•s 4.728 c 4.495,
quanto a Resolução n• 39 do Banco Central e o Estatuto da
Bolsa, não relacionam a priori, formas especificas de mani·
pulaçilo: "~ o bom senso que vai indicar, diante de fatos con·
cretos, se a prática~ ou não manipulação".
Ele acredita que a irregularidade está prevista no artigo
93, n• IV, da Resolução n• 39: é vedado "praticar manipu·
fação ou fraude destinada a criar condições artificiais de
demanda, oferta ou de preços de tltulos ou valores mobiliá·
rios negociados em Bolsa ou distribuldos no mercado de capitais" - mas diz respeito às corretoras, e não às pessoas fisi·
cas.
- Para punirmos uma corretora, temos que ter elcmen·
tos seguros de prova, saber se ela realmente compactuou com
o investidor. E~ dificil mensurar at~ que ponto ela conhece a
irregularidade.
·
Andr~ Luiz Dumortout esclarece que o art. 45, da
~esma Resolução - que determina sobre dano culposo,
mfiel execução de ordens, ou uso inadequado de importlln·
cias recebidas para compra ou decorrentes da venda de tltu·
los- permitiu a punição de seis corretoras, de 1972 para cá:
a João Carvalho, a Lincoln Rodrigues, a Acinvest, a Marig·
ny, o Escritório Godoy e a SG.
-No caso especifico da compra c venda pelo invcs·
tidor, cm duas corretoras diferentes, ni\o há como comprovar
a culpabilidade das entidades. Com a circular enviada, entre·
tanto, elas não mais poderão alegar desconhecimento c, caso
a operação se repita, serão punidas. Foi uma precaução
ncccssâria para evitar a repetição de casos semelhantes.
Ele diz não ser posslvcl elaborar uma espécie de d<cálogo
de irregularidades: "ficariam de fora formas que a todo mo·
mente surgem. Sempre hâ algu~m que inventa algo novo
para tentar ganhar mais dinheiro", alertou.
-Nos Estados Unidos, por exemplo, o Poder Judiciâ·
rio é quem julga e pune, a partir de denúncias do SEC Sccurities Exchangc Comission. Aqui, poderia ocorrer o
mesmo. Se a Bolsa acusasse as corretoras sem elementos segu·

Igualmente ilustrativo é o editorial que acompanha essa matéria:
"Bolsa de Lamentações
Silo as Bolsas de Valores o instrumento que torna possf·
vcl a capitalização da empresa privada com recursos não cxi·
glvcis. Se as Bolsas de Valores não conferem liquidez c negociabilidade às ações lançadas no mercado primário, é muito
pouco provável que a capitalização das empresas possa ser
progressivamente realizada através do lançamento de ações.
E como promover a liquidez c aumentar o volume de negó·
cios das ações cm Bolsas? Ampliando significativamente o
número de investidores individuais. E já que parece ter sido
atingido o limite de participação dos investidores institucio·
nais na Bolsa brasileira, é inadiável atrair para o mercado de
ações um expressivo contingente de poupadores.
Não nos preocupa apenas o desenvolvimento da Bolsa
em si mesma, mas a Bolsa como agente c símbolo da

imp1an~

tação de uma economia de mercado. Poucas outras apli·
cações identificam tanto o aplicador com o desempenho c a
~rajet~ria do.s •.mprcc.ndimcntos el}'lpresariais. Envolver os
mvest1dores md1v1dua1s no mercado de açõcs significa comprometê-los com o sucesso das empresas brasileiras. Ou
melhor, com o sucesso do regime capitalista no Brasil.
Por tudo isso, é lamcntãvel que a Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro tenha denunciado uma transaçilo lesiva prati·
cada por um investidor. E que no rastro dessa transação
tenha sido passivei detectar, em primeiro lugar, que a Bolsa
deveria ter denunciado, isso sim, as corretoras que se deixa·
ram envolver na operação irregular; c, cm segundo lugar, que
a operação não é monopólio de um único investidor carioca
- que outras instituições a praticam, sem que nem a Bolsa
ou o Banco Central, até agora, tenham tomado as necessárias
providências.
A Bolsa não deve ser maculada com suspeitas desse tipo.
Felizmente, começa a entrar cm funcionamento a Comissão
de Valores Mobiliários que, quando .estiver definitivamente
i~stitucionalizada, ~averâ de zelar pela probidade dos negó·
CIOS na Bolsa. Mas, até lá, espera-se que a vigilância do
Banco Central se manifeste com mais presteza. Acompanha o
Pais a montagem de uma lista de empresas sob intervenção
ou liquidadas pelo Banco Central - jã se aproxima de 150
empresas. Não seria o caso de perguntar: estará sendo o
Banco Central suficientemente vigilante para impedir que
listas dessa natureza cresçam tanto? Não seria mais barato
para o Pais se o Banco Central agisse com mais rapidez'?
A Bolsa lamenta que sejam tão poucos os investidores
individuais. lamenta nilo ser instrumento de repasse de recur·
sos oriundos de poupança compulsória, como o PlS c o
PASEP. Lamenta a popularidade das cadernetas de poupança. Deveria lamentar antes de tudo, que alguns de seu•
agentes criem obstlicufos a que desempenhe papéis ainda
mais relevantes do que. os atuaia."
Sala das Sessões, cm 17 de maio de 1977.- Franco Montoro,
LEG/SLAÇ.iO CITADA

LEI N• 6.385- DE 7 DE DEZEMIIRO DE 1976
Dispõe 110bre o merc1do de nlores moblll,r[os e cria a
Comlssio de Valores Moblll,rlos,

(Às Comissões de Constituição t Justiça, d< Economia t
de Finanças.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 94, DE 1977
Altera a redaçio dos arts. 791, 839 e 840 da Consolldaçio
das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho passa
a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. 791. Nos dissídios individuais os empregados c
empregadores far-sc-iio representar. por intermédio de
advogado ou acadêmico de Direito devidamente habilitado
na forma da regulamentação profissional.
§ 19 Ao acadêmico de Direito scrã permitido o patrocí·
nio de causas em primeira instância, cxccto no caso de inquérito administrativo c desde que o valor do pedido não
exceda de 50 (cinqUenta) salârios mínimos regionais.
§ 29 Nos dissídios coletivos será obrigatória a representa·
ção por advogado."
Art. 2• O art. 839 da Consolidação das Leis do Trabalho passa
a vigorar com a seguinte rcdação:

-1
I

"Art. 839. A reclamação pode ser apresentada:
a) pelas partes, devidamente representadas;
b) pelo sindicato de classe;
e) por intermédio das Procuradorias Regionais da Justi·
ça do Trabalho."
Art. 3• O art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho passa
a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. 840. A reclamação, apresentada por escrito, deve·
rã conter a designação do presidente da Juhta ou do Juiz de
Direito a que111 for dirigida, a qualificação do reclamante c
do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o
dissídio, o pedido, a data e a assinatura do representante do
reclamante."
Art. 4• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrârio,
Justfflcaçio
De acordo com as diretrizes do art. 791 da Consolidação das
Leis do Trabalho, tanto empregado como empregador podem 'recla·
mar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as
suas reclamações até final, sendo-lhes, porém, facultada a representa·
ção por sindicato, advogado, solicitador ou provisionado.
Inspira-se, evidentemente, a liberalidade adotada em tal passo,
no interesse do maior acesso à Justiça do Trabalho por parte de to·
dos os cidadãos e especialmente do trabalhador.
Tal era o entendimento do legislador, ao editar a lei trabalhista,
face à realidade sócio-econômica vigorante à época.
Com o correr do tempo, contudo, a prática judiciãria passou a
revelar inconvenientes relacionados com a aplicação do sistema
acolhido. As reclamações se avolumaram espantosamente. E se
constatou que, em grandc.parte, careciam de fundamento legal. E, assim, graças ao fácil acesso, os serviços judiciários assoberbados pelo
acúmulo de novos encargos, acabaram por se tornar impotentes para
atender à crescente demanda de prestação jurisdicional.

"'"'
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Era perfeitamente previsível o atingimcnto desse estado de
coisas. A grande maioria dos empregados e, cm boa parte, os
empregadores, por deficiência cultural e desenvolvimento intelectual
insatisfatório, não estavam em condições - como inegavelmente
ainda sói ocorrer - de avaliar a justeza de suas pretensões,
circunstünciu essa que os induziu, seguidamente, à irroguçilo indevida de direitos, seja por ignorância da lei, seja por interpretação
incorrctu do seu verdadeiro signincudo. Por isso, nao raras vezes se
abalunçuvam n demandas tcmerúrlus.
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Conquanto tenha se operado, de lã para cã, maior conscicntiza·
ção da classe obreira, quanto a seus direitos c deveres, graças
principalmente ao desenvolvimento sindical, não há de negar que
não se modificou substancialmente aquele panorama.
Além disso, percebeu-se muito cedo quão infcrio•izado ficara o
trabalhador no embate judicial, inobstantc a índole protetora do
Direito do Trabalho e a própria feição organizatória da Justiça do
Trabalho.
Evidenciou-se, d'essa forma, a necessidade de se dotar o
empregado de maior assistência, quando cm Juízo, frente ao
empregador, que quase sempre se faz acompanhar de advogado.
Hoje, pois, é indiscutível que a facilidade de acesso à Justiça do
Trabalho, proporcionada ao trabalhador, como prinícpio inerente à
Justiça, acabou se transformando em arma contrâria à defesa dos
seus interesses.
I
Por conseguinte, não mais se justifica que semelhante princípio
continue a prevalecer no processo trabalhista.
(; importante invocar, neste passo, a lição esclarecedora de
Mozart Victor Russomano ("Comentários à Consolidação das Leis
do Trabalho", 2• Edição, pág. 1.145):
"Na esfera da doutrina, a possibilidade de a própria
parte acionar e defender-se em juízo é uma simplificação,
perfeitamente adequada à natureza do processo trabalhista e
aos seus fins últimos.
A prâtica tem demonstrado que, ao menos no Brasil,
não é aconselhável o sistema. O índice intelectual do
empregado e do empregador não é, entre nós, suficiente alto,
para que eles compreendam, sem certas dificuldades, as
razões de ser da Justiça do Trabalho, a sua atribuição de apli·
car aos fatos a lei protecionista do trabalhador, mas
interpretada com imparcialidade. Po.r outro lado, o direito
judiciário do trabalho estâ subordinado aos princípios c aos
postulados medulares de toda ciência jurídica, que fogem à
compreensão dos leigos. (; sempre um ramo do direito positi·
vo com regras abundantes c que demandam análises de
hcrmeneuta, por mais simples que queiram ser. O resultado
disso tudo é que a parte que comparece sem procurador, nos
feitos trabalhistas, recai em uma inferioridade processual
assombrosa. Muitas vezes o juiz sente que a parte está com
direito a seu favor. A própria alegação do interessado,
entretanto, põe por terra a sua pretensão, porque mal funda·
da, mal articulada, mal explicada e, sobretudo, mal defendida. Na condição da prova, o problema se acentua e se agrava. E todos sabemos que a decisão depende do que os autos
revelam c que os autos revelam o que está provado.
Não hâ por que fugirmos, no processo trabalhista, às
linhas mestras da nossa formação jurídica. Devemos tornar
obrigatória a presença do procurador legal constituído, em
todas as ações de competência da Justiça do Trabalho, quer
para o empregador, quer para o empregado,
Dir-se·á que essa medida é prejudicial à índole do direito
judiciário do trabalho. O pequeno valor moral e ínfimo valor
pecuniário de certas questões (por exemplo- aviso prévio de
oito dias, art. 487, inciso l, parágrafo I•) não justificariam as
despesas da empresa com advogado e para o trabalhador
representariam um óbice sério a transpor, visto que lhe seria
difícil encontrar patrono que se intéressasse pela defesa da
causn,

Toca-se, portanto, em outro próblema muito impor·
tante, f; uma necessidade a organização da assistência jurídica
gratuita, mantida pelo Estado junto aos diversos órgãos da
Justiça do Trabalho, independentemente du existência de
serviços análogos, nos sindicatos obreiros e patronais,
porque as entidades profissionais só dilo essn vantagem,
como é nuturnl, aos seus ussociudos."
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Tais considerações se ajustam como uma luva à justificação do
presente Projeto de Lei.
Com efeito, impõe-se a mudança do sistema vigorante. 1:. o que
propomos desta feita.
A regra básica, alvitrada na proposição, consiste cm tornar
obrigatória a representação das partes na Justiça do Trabalho, por
advogado ou acadêmico de Direito devidamente habilitado para o
cxcrcicio profissional. Mas, a este último somente scrâ deferido o
patrocinio de causas cm primeira instância, com ressalva dos inquéri·
tos administrativos, c assim mesmo desde que o valor do pedido não
exceda de cinqUenta salários minimos regionais. Na segunda instân·
cia, por via de conseqUência, o cxcrclcio profissional scrâ privativo
de advogado, o mesmo ocorrendo cm relação aos dissidios colctivos.
Por outro lado, como se propõe na nova redação imprimida no
art. 839, abrem-se duas cxccçõcs à regra geral estabelecida no
art. 791, a saber: os trabalhadores também poderão ser representa·
dos, no ato de ajuizamcnto da reclamação, pelo Sindicato de Classe,
desde que este esteja assistido por advogado - evidentemente, ou,
ainda, cm qualquer fase do processo, por Procuradoria Regional da
Justiça do Trabalho.
Finalmente, a alteração proposta cm relação ao texto do
art. 840 decorre apenas da necessidade de adaptâ·lo à nova rcdação
do art. 791.
Com essas providências, pretendemos contribuir para o
aprimoramento de nossas prâticas judiciârias no âmbito da Justiça
do Trabalho, tendo em vista, precipuamente, acudir os legítimos interesses dos trabalhadores.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1977.- Ruy Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEIN• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Apro•a a Con10lfdaçio das Leis do Trabalho.

...........................................................
SEÇÃO IV
Das partes e dos procuradores
Art. 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar
pessoalmente perante a Justiça do Trabalho c acompanhar as suas
reclamações até o final.
§ I• Nos dissldios individuais os empregados c empregadores
poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado,
solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil.
§ 2• Nos dissldios coletivos é facultada aos interessados a assis·
tência por advogado.
Art. 839. A reclamação podcrâ ser apresentada:
a) pelos empregados c empregadores, pessoalmente, ou por
seus representantes, c pelos sindicatos de classe;
b) por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do
Trabalho.
Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ I• Sendo escrita, a rcclamaçi!o deverá conter a designação do
presidente da Junta, ou do juiz de Direito, a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos
fatos de que resulte o dissidio, o pedido, a data e a assinatura do rc·
clamante ou de seu representante.
§ 2• Se verbal, a rcclnmaçilo será reduzida a termo, cm duns vias
datadas c assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que
couber, o disposto no parágrafo anterior.

(tls Coml.r.<õe.< de Constltulçdo e Justiça e de Leglslaçdo Social.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 9~, DE 1977
Estabelece que a atuallzaçio de tributo• nio poder'
exceder o fndlce oficial da correçio monetária.
O Congresso Nacional decreta;
Art. I• Acrescente-se ao art. 97 do Código Tributârio
Nacional (Lei n• 5.1 72, de 25 de outubro de 1966), o seguinte pará·
grafo:
"Art. 97. . ........... , , .. , ........... , ...•. , ...•

......................................... ············
§ 3• Em cada ano, a atualização do valor da base de
câlculo não podcrâ exceder o indicc de corrcção monetária
estabelecida pelo órgão competente do Governo Federal."

Art. 2• Esta lei cntrarâ em vigor na
revogadas as disposições cm contrário.

dat~

de sua publicação,

Justlflcaçio
Há um clamor geral cm todo o País quanto ao aumento cxorbi·
tantc do Imposto Predial e Territorial Urbano.
Segundo alegam as municipalidades, nao há aumento, porque o
percentual relativo ao Imposto permanece o mesmo. O que há é que ele
incide sobre o valor vcnal do imóvel, anualmente atualizado,
Assim sendo, não haveria infrigência ao disposto no art. 153, §
29 da Constituição, segundo o qual
"Nenhum tributo scrâ exigido ou aumentado sem que a
ici o estabeleça, nem cobrado, cm cada cxcrclcio, sem que a
lei que o houver instituldo ou aumentado esteja cm vigor
antes do inicio do exercício financeiro, ressalvados a tarifa
alfandegária c a de transporte, o imposto sobre produtos
industrializados c outros especialmente indicados cm lei
complementar, altm do imposto lançado por motivo de
guerra c demais casos previstos nesta Constituição."
Por isso, no entendimento dos agentes do fisco, o percentual
permanece sempre o mesmo. O que varia é o valor venal do imóvel.
Ocorre, porém, que tal valor é fixado pelo fisco, as mais das
vc~cs, arbitrariamente. O Contribuinte não tem direito de interferir c
só toma conhecimento da quantia arbitrada quando é notificado
para pagar.
A experiência tem ensinado que não adianta reclamar. O fisco
não volta atrás, cm sua decisão, normalmente. Os aumentos variam
muito, Para alguns imóveis, o aumento ê razoâvcl. Para outros,
chega às raias do absurdo, eis que nã·o existe critério racional para a
fixação dos valores,
Assim é que a imprensa tem noticiado casos de aumentos
superiores até a mil por cento, de um ano para outro.
Ora, isto constitui verdadeiro contra-senso.
Segundo dados publicados pelo Correio Bra:i/iense de 14 de
abril de 1977, por exemplo, a receita do primeiro trimestre de 1977
teve aumento equivalente a 133%, relativamente a igual período de
1976, no Distrito Federal.
O IPTU teve majoração corres,pondentc a 116%. O Imposto
sobre Serviços, 133%.
O lançamento do !SS sobre profissionais liberais, cm 1977, é
cerca de quatro vc~es o de 1976, o que significa aumento de 300%,
Ora, no caso do JSS, houve aumento leal, mesmo admitindo-se
o cortccito adotado pelo fisco.
Portanto, nilo se pode negar que a tributação nilo está se
orientando pelo principio da legalidade.
O jurista Cnvalcanti de Carvalho, cm entrevista ao Jornal do
Brasil, de 14 de março do corrente ano, teceu considerações do maior
interesse, a respeito do pulpituntc assunto, que, u cada ano, provoca
rcpulsu de todos os contribuintes, Invoca ele o§ I• do art. 97 do Códi·
go Tributário Nacional, que diz:
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"Art. 97.
Equipara-se à majoração de tributo a modificação
da base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso."
§ I•

E acrescenta:
"Esse parágrafo elimina os sofismas das autoridades
arrecadadoras. Se a modificação da base de cálculo equivale
à majoração do imposto, isto só pode acontecer em virtude
de uma lei, segundo determina a Constituição Federal e o
próprio Código Tributário Nacional, que institui regras
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e
Municfpios,"
. Portanto, é evidente que os abusos e os lançamentos ilegais se
multiplicam, exigindo do legislador providências que acautelem os
legitimas direitos dos contribuintes, sem ferir o poder tributãrio do
Estado.
Daí, a razão de ser deste projeto, que impõe limite aos aumen·
tos. Esse limite será o decorrente do inaicc de correçào monetária
estabelecido pelo órgão competente do próprio governo, a cada ano.
Não é admissivel que haja aumento superior aos próprios indi·
ces de desvalorização da moeda. f:: razoável que, anualmente, se
aumentem os tributos, tendo-se em vista a perda de valor aquisitivo
da moeda. Mas não é admissível que, de ano para ano, se admita
valorização imobiliária de 200, SOO ou 1.000%. Isto jamais ocorreu.
Argumentar-so-á que hã casos de valorização excepcional, em
virtude de obras públicas que beneficiem extraordinariamente
determinados imóveis.
Nesta hipótese, cabe ao Poder Público instituir·• contribuição de
melhor/a, prevista pelo art. 18, II, da Constituição Federal, e jamais
aumentar o IPTU.
Diz a Lei Maior:
"Ar!. 18. Além dos impostos previstos nesta Constitui·
ção compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir:
II - contribuição de melhoria, arrecadada dos proprietá·
rios de imóveis valori:ados por obras públicas, que terá como
limite total a despesa rea/i:ada e como limite individual o
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel
beneficiado."
Aí é que está a solução.
Os imóveis realmente valorizados por obras públicas devem pa•
gar a contribuição de melhoria. Mesmo assim, 'porém, o fisco não
pode cobrar o que entender. A Constituição estabelece claramente os
limites mãximo e minimo, dentro dos quais a ação arrecadadora do
fisco terã de se comportar.
Isto torna ainda mais claro que o aumento exorbitante do IPTU
é totalmente inconstitucional.
Em geral, o Poder Público nilo tem cobrado a contribuição de
melhoria, que é muito mais justa, porque só pode ser exigida de
quem foi realmente beneficiado por obras públicas. O fisco tem
preferido aumentar indiscriminada e ilegalmente o IPTU, porque
isto lhe é mais fácil e cômodo, atingindo todos os contribuintes,
indiscriminadamente.
Por isso mesmo, este projeto propõe um teta para a cobrança de
tributos, que nilo admitirâ mais aumentos exorbitantes. Limita-os
segundo os lndices de correçilo monetãria, fixados pelo órgilo
competente do próprio Governo.
Acreditamos que tal critério ~eja o mais justo e mais conforme à
eqUidade, tanto mais que o contribuinte nilo tem qualquer interferén·
cia na fixação dos indices de correçilo monetãria.
Por outro lado, cumpre frisar que tais indices vêm sendo adotn·
dos nilo somente pelo Governo e pelos particulures, como também
pela Justiça, u fim de manter o principio da equivalência das presta·
ções, nos contratos levados à upreciaçilo do Poder Judiciârio.

Maldel977

f:: com tais propósitos que submetemos este projeto à considera·
çào do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1977.- Franco Montoro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 5.172, 25/X/66
Código Trlbut,rlo Nacional
Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos
Ar!. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I- a"instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o
disposto nos arts. 21, 26, 39,57 e 65;
IJI -a definição do fato gerador da obrigação tributãria princi·
pai, ressalvado o disposto no Inciso I do§ 39 do art. 52, e do seu sujei·
to passivo;
IV - a fixação da aliquota do tributo c da sua base de cAlculo,
r-.ssalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 c 65;
V - a cominação de penalidades para as açõcs ou omissões
contrárias a seus dispositivos, ou para outras inflações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
§ I• Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua
base de cálculo, que importe em tornA-lo mais oneroso.
§ 2• Nilo constitui majoração de tributo, para os fins do disposto
no Inciso II deste artigo, a atualização do valor monctArio da
respectiva base de cálculo.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 96, DE 1977
"Dispõe sobre proteçio das Informações computarizadas,
e dá outras pro•ldênclas."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As informações contidas cm tichârios destinados à
computarização, assim como os dados c resultados armazenados,
terão a protcção assegurada por esta lei.
Art. 2• Todas as informações, dadas e resultados armazenados
para fins de computação somente poderão ser consultados, modifica·
dos, extraldos ou destruidos por pessoa autorizada.
Art. 39 Constitui crime punivel com pena de detenção de I
,(um) a 6 (seis) meses a violação de segredo profissional, intencional
ou por negligência, que contribua para a divulgação, a pessoll5 não
autorizadas, de informações cobertas pela proteçilo cstabeleci:la
nesta lei.
Art. 49 As informações fornecidas pelos bancos de dados
deverão, obrigatoriamente, ser rigorosamente exalas, pertinentes,
disponiveis a qualquer tempo c de fâcil interpretação.
Parágrafo único. Na hipótese em que seja fornecidà informação
inexata sobre determinada pessoa, a esta é assegurado o direito de
examinar seu próprio registro e requerer a correção necessãria.
Art. 5• Somente pessoas com comprovado interesse, em forma
a ser estabelecida em regulamento, podcrilo ter acesso aos seguintes
dados:
a) número de identificação pessoal;
b) data c local de nascimento;
c) nome completo;
d) estado civil;
e) profissão;
f) naturalidade c nacionalidade;
K) domicilio atuul c anterior;
h) data du morte, se for o cuso.
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Art. 6• O Poder EKccutivo regulamentará esta lei no prazo de
90 (noventa) dias.
Art. 7• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
J ustiOcaçlo
Vivemos, no atual contcKto, a era da elctrônica c da computa·
çilo, onde dados globais c completos sobre os cidadãos são armazc·
nados cm sofisticados sistemas de informações,
Com isso, a cada dia é maior a invasão à vida privada, causando
graves danos aos direitos fundamentais do homem.
Não raras vezes os bancos de dados fornecem indevidamente
informações confidenciais, verificando-se, ainda, que pessoas não
autorizadas têm acesso a informações pessoais.
Por outro lado, são alarmantemente freqUentes as informações
incKatas armazenadas pelos bancos de dados, sendo que os intcrcs·
sados nilo dispõem de meios adequados para pleitear sua corrcção,
sofrendo, assim, prcju!zos irreparáveis.
Impõe-se, por conseguinte, o imediato estabelecimento de um
controle legal sobre o acesso aos bancos de dados, limitando a utiliza·
ção das informações eKclusivamcntc às pessoas autorizadas, assegu·
rando, ainda, ao cidadão, o direito de requerer a corrcção de infor·
mações incxatas.
Estabelece, ainda, a proposição, sanções aos que contribu!rcm
para a divulgação, a pessoas não autorizadas, das informações
armazenadas nos bancos de dados.
Nesta conformidade, por configurar providência indispensável
de protcção aos cidadãos, bem como ao seu direito à privacidade,
esperamos venha o projetado a merecer a acolhida dos ilustres mcm·
bras do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, aos 18 de maio de !977- Nel1111n Carneiro.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1977
Dispõe 1111bre a propaganda comercial nos uniformes
esporthos do atleta profissional de futebol, e dí outras
pro•ldênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• t:. permitida a propaganda comercial nos uniformes
esportivos do atleta profissional de futebol.
Parâgrafo único. Excctua-se da permissão a que se refere este
artigo a propaganda relativa a marcas de fumos ou de bebidas
alcóolica.
Art. 2• De toda renda proveniente de contrato publicitário fir·
mado por entidade desportiva de futebol, para propaganda cm
uniformes dos seus atletas profissionais, 10% (dez por cento) passa·
ri!o a constituir receita do Fundo de Assistência ao Atleta Profissio·
nal, criado pela Lei n• 6,269, de 24 de novembro de 1975.
Art. 3• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados de sua publicação.
Art. 4• Esta lei entra cm vigor na data da sua publicação.
Art. S• Revogam-se as disposições em contrário.
Justlficaçio
A crise financeira que se abate sobre as clubes brasileiros de fute·
boi deixou, de há muito, de ser um fenômeno clclico para ser uma
realidade de todos os dias. Raros, para nilo dizer nenhum, silo os que
conseguem apresentar superavit nos seus balanços anuais, seja por
uma politica inOacionária de salários; gastos na assistência ao
esporte amador; baixo valor do ingresso nas partidas de futebol; ele·
vadas taKas por utilização dos estádios pertencentes aos governos
estaduais; fórmulas desastrosas de realização dos nossos campcona·
tos e competições; além, como é óbvio, do completo despreparo da
maioria dos seus dirigentes.
Inexplicavelmente, os nossos clubes de futebol deixam de
carrear para seus cofres significativas receitas, que poderiam ser

obtidas se não lhes fosse vedada a propaganda nos uniformes dos
seus atletas profissionais.
Na Europa, todos ganham com a publicidade, até mesmo o ór·
gão máximo do futebol mundial, a FIFA, que também faz seus negócios, pois, como acentuou um prestigioso periódico da imprensa paulista, "nem todas as Associações Nacionais, cumprem pontualmente
com seus deveres com a tesouraria cm Zurique".
A própria Confederação Brasileira de Desportos (CBD) vai
mais além, pois passou a exigir, do atleta convocado, o uso obrigatÓ·
rio dos uniformes por ela escolhidos e fornecidos para treinos, jogos
e viagens, mesmo daqueles que contêm propaganda comercial por
ela contratada.
Hoje, mais do que nunca, os clubes de futebol necessitam
assumir uma feição empresarial, senão estarão sempre em situação
de completa penúria financeira, com rendas penhoradas, obrigados a
alienar o seu património para saldar compromissos inadiáveis,
quando não, mendigando favores governamentais, que, se
minimizam um problema momentâneo, nilo o solucionam de vez.
Ã vista do exposto, queremos crer que o presente projeto mcre·
cerá a acolhida do Congresso Nacional, pois, inclusive, prevê uma
ajuda financeira para o sistema de assistência complementar ao
atleta profissional, recentemente institu!do pelo Governo Federal c
não permite a vcicu!ação de propaganda de produtos nocivos à saú·
de c, portanto, incompat!vcis com a prática de esportes.
Sala das Sessões, I8 de maio de !977.- Benjamim Farab.
(ils Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e
de Educação e Cultura.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 98, DE 1977
Declaram portos de exportação do café produzido e
comercializado no Estado de Mato Gros1111, os de Porto Esperança, Município de Corumbá e de Porto Murtlnbo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• São declarados portos de exportação do café produzido
e comercializado no Estado de Mato Grosso, os de Porto Esperança,
Município de Corumbá c de Porto Murtinho.
Parágrafo Único. O Instituto Brasileiro do Café- IBC- man·
terá, nas localidades referidas neste artigo, armazéns reguladores,
podendo utilizar, para tal fim, próprio federal alí disponível.
Art. 2• Esta lei não prejudicará os demais portos que operam na
exportação do café produzido c comercializado no Estado de Mato
Gros.o.
Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
Justificação
O presente projeto objctiva declarar como portos de exportação
do café produzido c comercializado em Mato Grosso, os de Porto Es·
perança, Munic!pio de Corumbá c de Porto Murtinho.
As razões que justificam essa iniciativa assentam na necessidade
de se defender a economia mato-grossense, que, de 'longa data, se
vem ressentindo de uma melhor politica de controle e incentivo à sua
exportação cafccira. De fato, a produção mato-grossense, nesse se·
tor, é totalmente encaminhada aos portos exportadores de Silo Pau·
lo, fato que não deixa de constituir prcju!zo permanente para a
economia desse Estado produtor.
A medida sugerida no presente projeto, além do mais, re·
presentaria uma senslvcl economia de fretes, pois o transporte Ouvia!
revela-se bem mais accss!vc! do que os meios de transportes mais
convencionais. Diga-se, ainda, que tcr!amos uma redução de tempo
nas escalas da exportação, verificando-se que o café de Mato Grosso,
para alcançar as praças de Assunção, Montevidéo c Buenos Aires, te·
ria que seguir via Santos, enquanto pelos acessos Ouviais - Rios
Paraguai c Prata- chegaria ao destino cm muito menos tempo.
No que tange às alegações de que a abertura de portos de fron·
teiras estimularia o contrabando, vale aduzir que, em verdade, Porto
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Esperança acha-se, no particular, cercado de extrema garantia, pois
os acessos a essa localidade se fazem ou pela Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil ou pelos Rios São Lourenço c Paraguai,
restando, além desses, o grande pantanal mato-grossense,
A presente iniciativa reproduz, cm parte, outra apresentada pelo
ex-Senador Bezerra Neto, cm 1970. Naquela oportunidade, o rc·
prescntantc mato-grossense apresentou estatfstica fornecida pela
Estrada de Ferro Noroestc do Brasil, onde se comprova o extra·
ordinário volume de exportação do café mato-grossense pela referida
ferrovia. E: do seguinte teor a citada informação:
·
Quantidade
Em 1!165
Deatlnado ao IBC ou à exportaçio
em sacas
De Campo Grande para Bauru- IBC , , , , ..... , , . . . . . . . . 19.268
De Dourados para Bauru -IBC , . , . , .. , , , , , .. , , . , . , , . ·110,423
De Dourados para Santos- Exportação , , ...... , . , .. , .... 2.110
De Ponta Poril para Bauru -IBC .................. , . , .. 1.800
De Ponta Porã para Santos- Exportação . , .. . . .. .. .. .. . .. 1.097
Deatlnado a firmu particulares
De Campo Grande para Andradina
, , ....... , , ......... 3.797
De Campo Grande para Lins ......... , .............. , ..... S4
De Campo Grande para Silo Manocl ............. , , ...... , . SOO
Em 1966
Destinado ao IBC ou à exportaçio
De Campo Grande para Bauru -IBC , .................. 1.244
De Campo Grande para Promissão -IBC .................. 200
De Ponta Porã para Santos- Exportação .................. 700
De Dourados para Santos- Exportação ................. 14.400
De Dourados para Promissão -IBC , , .. , ., , , ............ 9.143
Destinado a firmas particulares
De Campo Grande para Andradina

.. .. . .. . . . . .. . .. .. . . 1.468

Atenciosas Saudações. a) Gen. de Ex. R. I Ramiro Correta
Júnior, Superintendente
A proposição do ilustre ex-Senador Bezerra Neto, que esteve
sob apreciação da douta Comissão de Constituição c Justiça desta
·casa, onde recebeu parecer favorãvcl, encarados os aspectos de
constitucionalidade e juridicidadc, não chegou a ser examinada cm
plenário, por ter sido arquivada em conseqUência do disposto no
art. 370 do Regimento Interno,
Continuando, no entanto, extremamente oportuna a matéria,
tomamos a inciativa de submetê-la ao exame do Congresso
Nacional, convencido de que o assunto sensibilizará a opinião geral
cm favor da solução que preconiza.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1977. -ltaUvlo Coelho.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finan·
ças.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Os projetas lidos,
após publicados, serão encaminhados às comissões competentes,
Sobre u mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário.
"lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 130, DE 1977
Requeiro nos termos regimentais a transcrição nos An~is do
Senado Federal, do urtigo do Professor Gilberto Frcyre, sobre o
excelente livro do eminente Senador Daniel Kricgcr, publicado no
Diário de Pernambuco, em 8 de muio do corrente.
Sulu dus Sessões, 18 de maio de 1977, - VaKoncelos Torres,
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O requerimento li·
do será encaminhado ao exame da Comissão Dirctora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr, 1•-Secrctãrio,

E: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 131, DE 1977
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno requeiro que o
Projeto de Lei do Senado n• 81, de 1977, seja anexado aos Projetas
de Lei do. Senado n•s 41, 61, 130 e 210, de 1976 e qucjã tramitam em
conjunto.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1977. - D1nlel Krleaer,
Presidente da Comissão de Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - O requerimento li·
do serã inclu!do, oportunamente, em Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao 'nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
E: um breve registro sobre a atitude da Comissão de Finan·
ciamento da Produção, que, tendo em vista o problema inflacionâ·
rio, achou por bem estabelecer uma nova filosofia de critério a rcspei·
to da fixação de preços m!nimos.
Acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a inflação não nas·
ce no sctor rural, mas em função de uma estrutura comercial danosa
a quem produz c a quem consome. Em suma, a inflação parte .:lo
intermediãrio incscrupuloso, que visa tirar lucros astronômicos, em
detrimento do agricultor c do consumidor,
A fixação dos preços m!nimos nilo deve ser elaborada este ano,
para evitar a inflação no Brasil, pois o agricultor não pode, na rcali·
dade, ser responsabilizado pela mesma. Desejo, portanto, desta tribu·
na, fazer um apelo a S. Ex•, o Diretor-Executivo da Comissão de
Financiamento da Produção, Dr. Paulo Roberto Vianna, para que
estabeleça os preços m!nimos, tomado por base levar ao setor rural
brasileiro o estimulo necessârio, a fim de que continue a produzir c a
trabalhar, pois o de que precisamos no Pa!s é de produção, c ela só
serã possível se o homem do campo estiver com preços satisfatórios,
que possam dar a ele a motivação indispensãvcl para isso.
Os jornais de hoje trazem uma nota do Dr. Paulo Roberto
Vianna, no sentido de que hã necessidade de se estudarem novos
critérios de preços mínimos para conter a inflação, a partir do produ·
tor rural.
Acho, Sr. Presidente, Srs, Senadores, que a idéia do Dirctor·
Executivo da Comissão de Financiamento da Produção nilo é
louvãvcl, porque o preço mínimo não influi na inflação brasileira. A
influência estã no intermediário, faz-se presente na tributação, na
incidência fiscal, enfim, que vai a 17 ,S%, resulta de falta de uma infra·
estrutura que possa dar oportunidade ao agricultor de escoar os seus
produtos, pois o que encarece a produção brasileira, na maioria das
regiões agr!colas, é ausência de estradas, o que elevou os preços para
o consumidor. E: o lucro astronômico do intermediário, c a incidên·
cia fiscal não tem cabimento, quando se quer evitar a inflação, achan·
do que a mesma passe do agricultor, que continua sendo um
sacrificado, O agricultor - especialmente o pequeno e o médio
laborista da minha região, o Nordeste- continua mais pobre.
Precisamos é de preços m!nimos, que possam estimular esse
homem a produzir mais, evitando o êxodo rural.
" necessário que as autoridades se voltem para os atravessado·
res, E: importante que as autoridades modifiquem a estrutura CO•
mercial, que é arcaica, é obsoleta, é danosa. E: indispensável, enfim,
que as autoridades estudem a possibilidade de tirar a incidência
fiscal, que vai a 17 ,5%, dos gêneros de primeira necessidade.
Assim procedendo, cstarilo agindo corrctamentc, pois nilo tem
sentido o fcijilo, a farinha e a rapadura sofrerem uma incidência fiscal
de 17 ,5%, ou seja -já o disse vfrias vezes nesta Casa ...- o ICM da
geladeira ser o mesmo do feijilo; o ICM do rádio ser o mesmo da
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farinha, etc. Este, o aspecto que precisa ser estudado pelas nossas
autoridades. Nilo querem fixar um preço mínimo para desmotivar o
agricultor, tirando-lhe a perspectiva de, com o seu trabalho, poder
produzir mais, trabalhando mais c, conseqUentemente, o País ter
uma fartura maior.
Quero deixar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste breve
registro, um apelo a S. S• o Dr. Paulo Roberto Vianna, para que
estabeleça os preços mínimos, tomando por base o custo da pro·
dução. O critério que deve ser adotado pela Comissão de Finnn·
ciamcnto da Produção, para estabelecer preços mínimos, deve ser
calcado dentro deste princípio, o do custo da produção. Quanto está
custando o inscticida, a enxada, a semente, enfim, o custo daquela

produção? Elaborado o custo da produção, .estabelecer critérios de
preços mínimos, dando margem de lucro a esse agricultor. Só é poss!·
vcl a aceitação desses critérios, baseada cm um princípio de justiça.
Estando o inscticida, o implemento agrícola, mais caros, não
tem sentido estabelecer preços mínimos tendo em vista diminuir a
inflação brasileira. ~ necessário que se compreenda que o agricultor
passou a comprar o inscticida, as sementes c o implemento agrícola
mais caros. Como ele pode ter um preço mínimo inferior ao do ano
passado, ou pelo menos equivalente ao do ano passado?
Se a enxada este ano cstã mais cara do que no ano passado, o
mesmo acontecendo com os implementas agrícolas c os insumos,
como se pode compreender, Sr. Presidente, Srs. Senadores, venha o
Dr. Paulo Roberto Vianna - por quem tenho o mais profundo
respeito -a achar que deve estabelecer critérios de preços mínimos,
tendo em vista a inflação?
A inflação - repito - não se origina do campo. Ela nasce da
falta de uma infra-estrutura de estradas vicinais que possam
favorecer o escoamento da produção rural; ela nasce do lucro
inescrupuloso do atravessador; ela nasce da incidência fiscal que
estrangula a economia do produtor rural. ConseqUentemente, não é
o agricultor que deva nesta hora difícil, ficar mais uma vez
subjugado a preços que tém por base evitar a inflação no Brasil.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra·
zcr, ouço o aparte do nobre Senador Benjamim Farah.
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pura a safra 1977/78, no próximo mês de julho, scrilo inferia·
rcs aos dos anos anteriores."
O Sr. Daniel Krleser (ARENA - RS) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior
prazer, Senador Daniel Kricger.
O Sr. Daniel Krleser (ARENA -RS)- Acho as ponderações
de V. Ex• profundamente justas.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Obrigado.
O Sr. Daniel Krleser (ARENA - RS) - Precisamos, porém
apreciar uma série de fatores que implicam no aumento da produção. Primeiro, o encarecimento dos arrendamentos, o encarecimento
da terra, a falta de técnica, porque nós vivemos numa época em que é
preciso produzir intensamente, tirar o máximo. Na produtividade
reside a possibilidade do lucro do produtor, mas também nilo po·
demos esquecer o consumidor. O Brasil é uno, é indivisível. O produ·
tor deve receber o maior amparo, porque a maior riqueza do Brasil
se funda, hoje, na agricultura, mas o consumidor precisa ser rcsguar·
dado. Nilo é um simples aumento que resolve o problema. ~ preciso
que se faça uma conjugação, um entendimento, entre as possi·
bilidadcs c o devido lucro do produtor e a suprema necessidade do
consumidor.
O SR. AGENOR MARIA (MDB.- RN) - Senador Daniel
Kricgcr, se neste jornal, cm que o Diretor-Executivo da CFP afirma
que os preços mínimos para safra 77/78 serão inferiores aos da safra
75/77, se lesse que os mesmos critérios seriam adotados para os
insumos, para os implementas agrícolas, eu acharia justo. Mas os
preços dos implementas agrícolas c insumos sobem. Como podemos
nós, agricultores, que ficamos sujeitos a um preço mínimo inferior ao
do ano passado, pagando os implementas agrfcolas mais caro,
concorrer para aliviar a inflação?
O Sr. Dknlel Krleser (ARENA- RS)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior
prazer.

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Muito bem, Senador
O Sr. Daniel Krleser (ARENA- RS)- Concordo plenamente
Agcnor Maria. A vítima é, principalmente, o agricultor, e muitas
com o argumento de V. Ex• O que eu quis foi frisar que determina·
vezes incompreendido, porque os seus produtos chegam aqui fora
por um preço tão alto que, não raro, dão motivo a zombaria, como é das medidas sejam tomadas para fazer uma conciliação entre aquele
que trabalha na agricultura, c merece receber uma retribuição para
o caso chuchu. Mas, cu pergunto: o que ganha o agricultor? Quase nada. O intermediário é que recebe realmente a parte do lcilo. que possa sobreviver, aquele que consome, porque a vida estã fican·
do profundamente difícil. Não tenho nenhuma discordância da
Impõe-se, sim, c com seriedade, com rapidez, com urgência, a fixa·
çilo dos lucros: dar um limite para os lucros. Essas Comissões de argumentação de V. Ex• Acho-a razoável c justa, mas, acredito que
Preços estilo completamente ausentes, liberando os preços das utili· · a diminuição não resolve o problema. O que resolve silo medidas de
dades de tal maneira que o custo de vida se agrava a cada instante. ordem geral, que possibilitem uma produção a baixo custo c, portan·
Se, porém, fixassem os lucros dando um limite no preço dentro, jã, to, uma venda a preço mais acessível ao consumidor.
do lucro, tenho a impressão de que o custo de vida sofreria uma redu·
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Compreendo c fico
çilo. De qualquer modo, estou de acordo com V. Ex•, que vem
grato a V. Ex•, por reconhecer que a medida que se divulga nilo vai
desempenhando uma campanha admirãvcl c merece o nosso respeito
resolver o problema do agricultor, nem, especialmente, o do cone a nossa solidariedade.
sumidor.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado,
Senador Benjamim Farah.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite V. Ex•?
No Jornal de Brasília, de hoje, Sr. Presidente, lê-se
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Antes de permitir·
"CFP ANUNCIA QUE PREÇOS MINI MOS
lhe o aparte, gostaria de concluir minha resposta ao eminente Se·
SERÃO CONTIDOS.
nadar Daniel Kricger.
Quero dizer que, hoje, no Rio Grande do Norte, se compra
feiji!o de corda novo a 4 cruzeiros o quilo, c, aqui em Dras!lia, custa
A fixação dos novos preços mínimos, para os produtos
IS cruzeiros. Entilo, é a estrutura comercial que precisa ser modificaagrícolas scrã alinhada no objctivo principal da politica
da, porque não tem sentido, o Rio Grande do Norte é Brasill Lá,
econômicn do Governo a curto prazo que (: o de conter a
inflação, informou ontem o Dirctor-Executivo da Comissão quatro cruzeiros por um quilo de feijão de corda novo, debulhado
de Financiamento da Produção, Paulo Roberto Viannn, no
agora, novinho; aqui em Brasil ia, esse mesmo feijão, furado,' quinze
cru:zeiros.
aélmitir que os níveis de reajustamento, que scrilo fixados
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o problema, por conseguinte, é de estrutura comercial, que é
danosa. Hâ interesse por parte desse homem que o produziu c o está
vendendo lá agora, por quatro cruzeiros, bem como de nós, consumi·
dores, que estamos pagando o mesmo produto pelo preço de quinze
cruzeiros.
O Governo precisa estudar, com profundidade - é uma salda,
como acabou de dizer o Senador Daniel Krieger- para resolver esse
impasse, porque estilo sendo prejudicados não só o produtor como
também o consumidor.
O problema é este: o preço atual do quilo do feijão de corda no
Rio Grande do Norte é quatro cruzeiros. E invoco o testemunho do
Senador Dinartc Mariz que chegou, ontem, do Rio Grande do
Norte, e pode afirmar esta verdade: quatro cruzeiros é o preço do
quilo do feijão de corda, nas feiras do interior.
O Sr. Daniel Krleaer (ARENA - RS} - V. Ex• afirma uma
grande verdade. O intermediário é quem se locupleta; o produtor é
um sofredor, c o consumidor, uma vitima. E entre o consumidor e a
vitima existe alguém que enriquece indevidamente.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito bem, nobre
Senador Daniel Krieger, e muito obrigado pela interferência de
V. Ex•, aliâs, muito oportuna.
Mas a posição é esta: está o produtor rural do Rio Grande do
Norte, agora, debulhando a sua safra deste ano c vendendo o feijão a
quatro cruzeiros o quilo, enquanto nós estamos pagando aqui em
Brasflia, no Rio,, São Paulo, quinze cruzeiros pelo mesmo quilo de
feijão.
Aquele agricultor que ama a terra, que plantou, limpou, colheu,
vende a quatro cruzeiros o quilo do feijão, o intermediário, que nada
fez, nada esperou, comprou e, setenta c duas horas depois, está
vendendo esse mesmo feijão aqui cm Brasília, por quinze cruzeiros.
Por que uma diferença de onze cruzeiros a maior entre o intermc·
diário, que faz isso em três dias, e o agricultor que levou um ano a
preparar a terra, a esperar as chuvas, a plantar, a colher, a beneficiar
enfim, o feijão e o arroz? !;; o que me pergunto, perguntando à Casa e
ao Governo.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO}- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior
prazer, Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) -Senador Agenor Maria,
eu me associo ao apelo que V. Ex• faz ao Dr. Paulo Roberto Vianna,
para que S. S•, em fazendo uma revisão dos seus pontos de vista,
manifestados à Imprensa, leve em consideração inúmeros fatores que
transformam o lavrador brasileiro num homem eternamente
dependente c que, na realidade, regando a terra com o seu suor o ano
inteiro, dela não aufere os rendimentos que lhe seria licito esperar. O
Dr. Paulo Roberto Vianna não deve desconhecer, Senador Agenor
Maria, que, do ano passado para cá, os implemcntos, fertilizantes, e
defensivos, assim como todos os, insumos básicos para a agricultura,
tiveram uma alta que supera 50%, e os preços mfninos fixados para a
safra do ano anterior, como da safra recém-finda, já eram preços
injustos, porque não atendiam aos custos reais de produção. V. Ex•,
muito oportunamente, apela para as autoridades responsáveis, para
que fixem preços minimos condizentes com os custos de produção.
Associo-me às manifestações de V. Ex• Elas refletem as preocupa·
ções não apenas do Rio Grande do Norte, mas também do Rio Grande do Sul - o eminente Senador Daniel Krieger deu razão a V. Ex•
- e de Goiás, grande produtor agricola, pois nosso agricultor,
quando não entrega parte de sua safra para servir de pastagem para
as boiadas, porque não há estimulo para colhê-la - faltam
armazéns, faltam estradas, falta tudo - a cada ano o agricultor
goiano acaba endividando-se mais. Parabéns, Senador Agenor
Maria, pelo seu oportuno pronunciamento.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN} - Muito obrigado,
nobre Senador Lázaro Barbozu.
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A nota inserida sobre informação dada na imprensa, pelo Dr.
Paulo Roberto Vianna, o homem responsável, admitindo que a fixa·
ção dos novos preços minimos dos produtos agricolas será feita
tendo em vista preço inferior ao da safra do ano passado, criará
influência da ordem psicológica e em todo o agricultor brasileiro. Na
hora em que os agricultores tomarem conhecimento de que o
reajustamento do preço para a safra 77/78 no próximo mês de julho,
será inferior ao dos anos anteriores, eles não se sentirão animados,
motivadoipara o seu trabalho, porque os implementes e os insumos
agricolas subiram, e não serão eles que irão, na realidade, evitar a
inflação, porque a inflação se origina do intermediário inescrupuloso.
Faço um apelo ao Dr. Paulo Roberto Vianna, a fim de que S. S•
mande um funcionário da Comissão de Financiamento da Produção
ao inter.ior do Rio Grande do Norte, a Caraúbas, do Apodi, Caicó, a
várias cidades, grandes produtoras de feijão de corda, para verificar,
in loco, o preço de comercialização desse produto. Lã chegando verão nos roçados, na feira, feijão novo vendido a CrS 4,00 o quilo c
aqui, nos supermercados de Brasnia, esse mesmo feijão a CrS 15,00
o quilo. preciso saber por que o feijão, na milo do agricultor, está
cotado a Cr$ 4,00 e, nos supermercados de Brasflia, a Cr$ 15,00.
Por que essa diferença, para mais de Cr$ 11,00, criando uma situa·
çào dificil para o consumidor'? Silo poucos os assalariados que hoje
podem almoçar c jantar feijão. Custando o quilo do feijão
Cr$ 15,00, nilo há possibilidade de aquele que vive de salário mini·
mo almoçar e jantar feijão.
Apurado esse fato, chegar-se-á à conclusão de que não é
estabelecendo preços minimos que se pode evitar prejuizos aos lavra·
dores, desmotivando o homem do campo para que aumente as cor·
rentes migratórias que criam megalópoles como São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador e Recife, enfim, o campo secando, esvaziando, e as
cidades inchando.

e

O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Concedo o aparte a
V. Ex•
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Mais uma vez V. Ex•
tem razão. O êxodo rural não é mais do que o resultado da situação
de irrealidade que o Governo vota, hoje em dia, aos problemas da
zona rural. E aquele homem que, na zona rural, era um braço a mais
a produzir, muitas vezes, nas grandes cidades, passa a ser até um bra·
ço estendido a mendigar. Nilo é justo, eminente Senador, jogar nas
costas do rurfcola brasileiro a responsabilidade pela desinflação no
Brasil. A inflação- V. Ex• diagnosticou muito bem- ni!o é culpa
do homem que lavra a terra. A inflação é alimentada exatamente nas
ações controvertidas do próprio Governo e na açi!o do intermediário.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado
pelo aparte, nobre Senador Lllzaro Barboza.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixo aqui o.meu apelo ao Dr.
Paulo Roberto Vianna e uma sugestão à Comissão de Financiamen·
to da Produção, no sentido de que seja comprada toda produção do
feijão de corda que agora está sendo comercializada, no interior do
Rio Grande do Norte a CrS 4,00, e oferecido esse feijão, a preços
normais, às populações de Brasllia, Rio de Janeiro e Silo Paulo, que
estilo pagando Cr$ 15,00 pelo quilo desse mesmo feijão. Em vez de o
lucro ficar na milo do intermedidrio, se dê oportunidade àqueles que
estilo comendo pouco, que estilo subnutridos, de poderem comprar
mais feijão e, assim, comer melhor, comendo mais. Muito obrigado.
(Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisilo do orador.}- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Muito se tem falado, ultimamente, na confecção de modelos
pura o sistema politico brasileiro. Afirmam até os jornais que
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algumas figuras eminentes do Partido majoritário, cm colaboração
com outras do meu Partido, se acham, neste momento, interessadas
na elaboração de um antcprojcto a ser oferecido como sugestão ao
Governo federal,
Na realidade, Sr. Presidente, sou daqueles que acreditam que o
modelo democrático resultará da prática, jamais de estudos de
gabinete. As coordenadas assentam no grande modelo ocidental,
pelo qual optamos reiteradamente, inclusive, cm 1964, com a vitória
da Revolução. Esse modelo pressupõe a consulta às urnas cm clci·
çõcs honestas, não apenas tecnicamente honestas, mas na sua cssên·
cia, sem apelo a artiflcios que mascaram o pronunciamento popular.

constantes, constituldos de certos traços aparentemente imutáveis da
fisionomia nacional: caractcrlsticas étnicas, atitude cm face da posi·
ção geográfica, tipo de cultura, costumes c tradições arraigadas que
dormem dentro de nós, mas que despertam c se revelam ante os apc·
los do instinto gregário, do apego à comunidade clvica ou ao grupo
racial.
Superando essa reserva de energia conservadora atua, porém, a
opinião dinâmica, a que se manifesta acidentalmente sobre os acontc·
cimentos contemporâneos, através dos juizos que o homem comum
formula sobre os fatos trazidos ao seu conhecimento. Na interpreta·
çi!o desses fatos é ele ajudado - às vezes ou dcsajudado - por diver-

O sufrágio universal c o voto dircto, eis uma conquista do povo

sos fatores de orientação, inclusive o jornal cujo campo é hoje extra-

brasileiro desde o tempo do Conselheiro Saraiva, cm plena Monar·
quia. A autenticidade da representação popular veio com a Rcvolu·
ção de 30, c veio para ficar, se abstrairmos o hiato da ditadura do
Estado Novo.
,
Uma democracia que não respeite o voto c procure dcsfigurâ-lo
com regras casulsticas, pré-fabricando resultados eleitorais, não cabe
cm nenhum modelo dcmocrãtico.
Deixem o povo votar c respeitem-lhe o voto, que ele, sozinho,
construirã o seu modelo poUtico, errando c acertando, naturalmente,
como é próprio dos homens, de eleição cm eleição, que é o método
pelo qual se fizeram todas as democracias do Ocidente, as democracias que realmente merecem este nome. E não se diga, Srs. Senado·
rcs, que é preciso protegê-lo contra a demagogia dos poUticos, pois
os maiores demagogos da História têm sido os ditadores carismâti·
cos. Não é sob a ditadura, precisamente, que têm florescido os
grandes embusteiros da propaganda poUtica?

ordinariamente ampliado pelo rádio c a TV.
As duas formas de opinião, a estática c a dinâmica, se intcrpcnc·
tram. Mas o prcdomlnio da segunda se vai acentuando com a crcs·
ccntc urbanização c o advento de novos meios para a divulgação das
noticias, os quais alargam o conhecimento, aceleram as revisões de
conceitos c ampliam o número dos que se interessam pelos problc·
mas poUticos, sociais c econômicos. A urbanização veloz do Brasil
com a formação de áreas cada vez maiores cm que prospera o voto
consciente, incontrolável pelo caciquismo politico, mostra-nos o
quanto hâ de ingenuidade cm acreditar que será posslvcl conciliar os
procedimentos democráticos com um sistema autoritário, tutelar ou
paternal do Governo.
O prcdomlnio do voto urbano liquiaará cedo ou tarde as ilusões
dos que querem fazer "tudo para o povo mas nada pelo povo:', para
invocar a fórmula autocrática de Pedro I.
Não importa que essa área de opinião atuante c critica seja
restrita. Ela começou com um pugilo de cidadãos na democracia ate·
niense. Reimplantou-se sob a forma do censo alto na Europa Ocidcn·
tal. Ampliou-se com a alfabetização crescente, ganhando, a cada piei·
to, áreas cada vez maiores a custa da opinião cstâtica.
Este o verdadeiro relativismo da democracia: c ela tende a obter,
dia a dia, a participação mais ampla, mais ativa da opinião na vida
pública, jamais se realizando cm sua plenitude.(; um sistema dinãmi·
co de governo, cm constante aperfeiçoamento, que não aspira,
evidentemente, à perfeição, mas busca, sem descanso, o aprimoramento.
Assim, não hâ muito que inventar para construir um modelo

O Sr. Uzaro Barbou (MDB-GO)- Muito bem!
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Toda democracia,
sem cxccção, é relativa, concordemos com o Presidente Gciscl. Mas
esse relativismo não pode excluir a caractcrlstica bâsica do sistema,
que é permitir ao povo formar livremente o governo c inudá-lo livr•·
mente, segundo certas normas previamente csta,tuldas.
Para exercer esse direito, os cidadãos devem ser informados
sobre a marcha dos negócios públicos c sobre os problemas da
comunidade, através de reuniões públicas, dos jornais, do rádio, da
televisão.
Por isso, cm todas as democracias autênticas do Ocidente,

democrático, O mecanismo central do sistema democrático é o mes-

franqueia-se o rádio c a televisão tanto ao Governo como aos mo cm qualquer democracia do Ocidente. As peças acessórias,
adversários do Governo. O diálogo, c não o monólogo,.é o forte nos adaptadas ao meio ou às realidades do Pais, podem variar desde que
programas poUticos da TV, pois não se julga honesto que o Governo não entravem o mecanismo central, que é o coração do sistema,
disponha do vldco para dizer o que quer c a Oposição não disponha alimentado pela doutrina de que todo poder vem do povo c por ele é
desse meio de divulgação para contraditá-lo, quando ncccssãrio.
exercido.
Um pais cm que se veda à Oposição, o acesso, mesmo cm época
O clima democrático torna posslvcl a preservação do Estado de
ieleitoral, a esse instrumento de comunicação, poderá ufanar-se de ser·
Direito c a salvaguarda dos direitos da pessoa humana, que constitui
[uma democracia, segundo o modelo pelo qual optamos?
sua mais alta função.
I Neste particular, reconheçamos que algo foi feito para melhorar
(; o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde se
'a fachada democrática do Brasil. Algo importante, por que havemos acabou por descobrir que a grande arma do Ocidente para defender·
Jdc negá-lo, Sr. Presidente? Suspendeu-se a censura prévia nos se do totalitarismo comunista é sustentar uma atitude democrática,
·grandes diários. Isso é muito, convenhamos, ante o obscurantismo de oposição às violações dos direitos humanos.
cm que mergulháramos, mas por que o Governo não permite o
Quando o Sr. Tcrcncc Todmun afirma cm La Paz que "os direi·
acesso à TV de personalidades de ambos os Partidos, para o trato de tos humanos constituem a base da poUtica externa dos Estados Uni·
questões que merecem a atenção do grande público? Por que o Go· dos" ou que "os Estados Unidos dilo um tratamento preferencial,
vcrno evita respeitar este direito incontestável dns minorias?
cm suas relações, às nações dcmocrdticas", ele não está fazendo uma
(; assim que se constrói a democracia, Sr. Presidente c frase Hrica ou demagógica; está valorizando a conduta do Ocidente
Srs. Senadores: educando o povo, para que participe cfctivamcntc, democrático num confronto com a da União Soviética.
intcrcssadamcntc da vida nacional.
Internamente, o Presidente Jimmy Cartcr procura apagar a
Uma opinião pública alerta c razoavelmente esclarecida é condi·
nódoa da segregação racial, tarefa cm que foi precedido pelos juizes
çào para a prática da democracia. Esse tipo de opinmo existe porvcn· da Corte Suprema através de históricos a restos executados escrupulotura no. Brasil?
samente pelas autoridades federais. Os intelectuais negros que o cercam, na Subsecretaria de Estado para a América Latina, na rcprcVejamos, Sr. Presidente.
O comportamento do público alcança maior homogeneidade scntuçào junto à ONU c cm outros postos importantes, nilo 'atestam
quando se trata de responder a cstlmulos da chamada opinião está! I· apcnns o ocaso da segregação, mas privam de pretextos ou razões
ca, que se opõe à opinião dinâmica, pois aquela é o fundo de valores pura que n minorin racinl se rebele contrn a segregação.
1
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Por outro lado, demonstram eles, com a sua presença, a sinceri·
dade do esforço do governo de Washington para apagar a vergonha·
sa mancha, o que lhe permite dirigir-se aos africanos, e também aos
pafses que negligenciam o resguardo dos direitos humanos, com uma
autoridade moral que não tinliam no passado,
Tudo isso, para os que sabem ver, é parte de uma estratégia de
algum conteúdo ético, mas realista e pragmática, na luta contra o
avanço do imperialismo ideológico soviético na África e em outras
partes do mundo.
De qualquer.modo, o problema do reconhecimento dos direitos
da pessoa humana depende mais do empenho dos dirigentes de cada
nação que da pressão exercida do estrangeiro, A questão se relaciona
com o grau de desenvolvimento cultural c politico de governadas e
de governantes, cm cada pais.
Mas é preciso que haja uma vigilância permanente, da parte das
lideranças populares no sentido de impedir a hipertrofia do poder de
policia, cm que resulta, na prática, o arbítrio das autoridades, pois o
homem não tem· a substância do anjo e tende a abusar do poder
quando a lei' o põe ao alcance da mão. Cabe aqui, por certo, invocar
os versos de Juvenil: "Scd quis custodiet ipos custados?"
Nesse poder de policia, tomado em seu sentido mais amplo,
insere-se o poder confiado ao aparelho de repressão às atitudes
subversivas ou anti-sociais.
A atuação desse aparelho não pode exceder, jamais, certos limi·
tes, embora sem a possibilidade de recorrer a ele o Estado fique
desarmado ante Õs que pretendam destrui-lo,
Ainda ontem, Sr. Presidente, ouvfamos pela televisão um
pronunciamento do Ministro da Educação e Cultura, o Sr. Ney
Braga. Foi, realmente, um pronunciamento modelar. Eu gostaria
que as autoridades brasileiras assim agissem, antes de utilizarem de
meios violentos ou brutais para atalhar manifestações nas classes
estudantis como estas que estão reaparecendo cm nosso Pais e que
são uma fatalidade, teriam que aparecer quiséssemos ou não. ~ um
sintoma da fadiga do sistema que os homens que governam de~eriam
reconhecer, realisticamente.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Na oportunidade cm
que V. Ex• enaltece o comportamento do Sr. Ministro da Educação
indo até à televisão e faz um apelo para que isso sempre ocorra no
sentido do diálogo e da harmonia, quero juntar a este apelo um
outro para que também fosse facultado ao outro interlocutor, ao ex
adverso, ao antagonista, a oportunidade de ir à televisão e justificar,
mostrar as causas da sua insatisfação, do seu descontentamento,
para que não se olhasse, ou nilo aparecesse apenas um ângulo do
diálogo, ou do monólogo, Muito obrigado,
O SR. DANTON JOBJM (MDB - RJ) - Estou de pleno
acordo com o aparte que acaba de ser dado por V. Ex• Se V, Ex•
tivesse tido a oportunidade de ouvir o principio do meu pronun·
ciamento, veria que eu feri, exatamente, esta tecla: reivindiquei para
os homens que divergem do Governo o acesso à televisão, para que a
presença dos homens da Governo na tclevisilo não se limitasse a um
monólogo com o público sem, entretanto, sujeitarem-se à contradi·
ção, ao debate, que é, realmente, fecundo,
A defesa do Estado jamais se pode confundir com a defesa do
Governo. Nas democracias, esta se faz, realmente, através do debate,
como acaba de dizer o meu eminente colega pelo Amazonas, contes·
tunda c rctificnndo, em permanente contuto com n opini~o. us cri·
ticas du Oposiçno, jamais perseguindo, punindo ou suprimindo a
Oposição, que é o elemento politicamente mais dinâmico do sistema
democrfltico.
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Na velha Roma, sentiu-se bem cedo a necessidade de criar um
instrumento de fiscalização do poder, consubstançiado no Senado,
Impôs-se então a instituição do tribuno, com amplas imunidades a
tal ponto que ninguém poderia levantar a mão ou a espada contra ele
sem cometer um sacrilégio, crime punfvcl de morte àquela época, A
porta de sua casa, da casa do tribuno, iria permanecer aberta de dia e
de noite para que qualquer do povo, vítima de violência, pudesse
levar-lhe·. a denúncia do abuso. Enquanto a instituição não se
corrompeu, sob os césares da decadência, faziam os tribunos o papel
que muito mais tarde desempenharam as oposições democráticas.
Os governantes que reconheçam na democracia o sistema ideal,
o mais adequado a enfrentar as crises ou dificuldades, decorrentes de
uma civilização em mudanças cada vez mais céleres, têm de saber
conviver com as oposições e admitir que elas, amanhã, poderão e
deverão converter-se em governo. Se não aceitam essa idéia, longe es·
tão do estágio mais primário do sistema democrático c encontrarão
os maiores óbices à estabilização do regime. Se o Congresso pode ser
fechado, a imprensa pode ser arrolhada ou os demais meios de
comunicação vedados ao livre debate, a oposição nem por isso desa·
parece. Ela passa a ser um fermento de dissensão ou de desordem e
acaba degenerando em instrumento subservivo, rccolhendo·se às
catacumbas. Deus proteja o Brasil contra essa desgraça, de que até
agora nos preservou!
Em certos momentos, ao verificar os perigos que nos cercam, te·
nho ímpetos de lançar aquele famoso "pela ordem", que os esta·
distas da primeira República, de vez cm quando, lançavam para
concitar o Pais a manter-se em paz, a evitar as dissensões que pudes·
sem degenerar cm graves desordens sociais ou polfticas.
Sou partidário de que nos mantenhamos rigorosamente dento
das pautas legais que nos foram impostas. De que não enveredemos
pelo caminho de pregar uma constituinte imediata, preferindo se
desperte o Governo acorde para a realidade aflitiva que nos cerca e
confira ao futuro Congresso o poder de modelar uma Constituição
realista, mas fundamentalmente democrática.
Para isso será preciso unir a Nação; retomar o principio sábio
da distenção sem olhar para trás, com imaginação e coragem; premo·
ver a concórdia, sem adesismo e sem a ignomfnia do poder único,
para que tenhamos uma Constituição duradoura substituindo essa
colcha de retalhos que exibimos à guisa de Carta Magna, à face do
mundo, Então, a essa obra que fizermos juntos as forças que apóiam
o Governo revolucionãrio e as que dele hoje divergem, a essa obra
poderíamos chamar sem metáfora Pacto Constitucional, pois resulta·
ria genuinamente do consenso nacional, E essa qualidade, mais que
tudo, lhe garantia legitimidade.
Muitos se afanam em criar, cercbrinamcnte, para nós um mode·
lo democrático. Mas ele brotará naturalmente da decisão do Prcsi·
dente Geiscl de assumir não o comando do Estudo, que ele tem, mas
a liderança nacional, criando desde agora as condições para a
constituionalizaçiio do Pais, Esta poderá ser a institucionalização da
Revolução de 64, que nasceu sob uma bandeira de generosos ideais e
só não conseguiu concretizá-los porque pretendeu governar de costas
para a Nação,
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Através da Mensa·
gem no 79, de i977, o Senhor Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Sr. Francisco de Assis Gricco, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Popular da Hungria.
Pura a apreciação du matéria, u Prcsidên~ia convoca sessão
cxtruordínt\ria u reulizar-se hoje, às i8 horas e 30 minutos.
O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portella) projetas que serão lidos pelo Sr. Jo.secretúrio.

Sobre a mesa,

I
I
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I!!I
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Si!ó lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO 'SENADO 111•99, DE 1977
Auepra l empreaada aestante, despedida sem justa cau·
sa ou por culpa reciproca, o direito aos salários relativos ao
per!ollo a que se rerere o artlao 391 da CLT,
O Congresso Nacional decreta:
Artigo I• Acrescente-se o seguinte parágrafo 5• ao artigo 392 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n• 5.452, d~ t• de maio de 1943:
Parágrafo 5• A empregada gestante, despedida sem justa causa
ou por culpa reciproca, farll jus aos salllrios relativos ao pcr!odo lc·
gal de repouso referido no. caput deste artigo, ainda que a gravidez
seja desconhecida do empregador.
Artigo 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário,
JustiOcaçio
Dentre as normas protelaras do trabalho da mulher a legislação
brasileira inclui o, assim chamdo, repouso gestante ou salllrio·
maternidade. Este instituto, atendendo às peculiaridades biológicas
das pessoas de sexo feminino, assegura à mulher grAvida o direito de
interromper a prestação de serviços ao empregador, sem prejuízo do
salârio e demais vantagens, por um período que se inicia quatro
semanas antes do parto c se prolonga até oito semanas após o nascimento da criança. A norma, contida no artigo 392 da Consolidação
das Leis do Trabalho, decorre de preceito constitucional que de·
termina:
"Artigo 165. A Constituição assegura aos trabalhadores
os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei,
visem à melhoria de sua condição social:
XI - descanso remunerado da gestante antes e depois
do parto, sem prejuízo do emprego e do salllrio."
Acreditamos que seria ocioso repetir aqui os argumentos c ra·
zões que levaram o legislador moderno a dar especial atenção ao pro·
blema do trabalho da mulher em geral c especificamente àquele da
gestante. Cabe aqui apenas salientar que, dada a relevância da maté·
ria, o Estado tem por obrigação tomar as medidas cabíveis no sen·
tido de zelar pela fiel observância dos preceitos tutelares. Como veremos a seguir, este é precisamente o objetivo da presente proposi·
ção.
Com o advento da regulamentação do, assim chamado, repouso
gestante alguns empregadores mais astutos logo descobriram um
meio de burlar a prescrição legal. O expediente era bem simples: bastava demitir a empregada logo que houvesse suspeita de gravidez.
Desta forma, a empregada jamais faria jus ao período de repouso
remunerado, pois estaria sempre desempregada ao atingir o perlodo
de quatro semanas precedentes ao parto,
Os tribunais trabalhistas, atentos ap problema, passaram a ver
na dispensa imotivada da empregada gestante um meio fraudulento
de obstar a percepção do salârio-maternidade e, por aplicação
analógica do artigo 120 do Código Civil, firmaram o seguinte
entendimento:
·
"Prcjulgado 14 do T.S.T.
Empregada gestante dispensada sem motivo antes do
período de 4 semanas anteriores ao parto, tem direito à
pcrcepçilo do salário-maternidade,"
Entretanto, como é do conhecimento geral, os Tribunais
inferiores nem sempre seguem a oricntaçilo e o entendimento do Tri·
bunal Superior do Trabalho. Hã mesmo inúmeros juizes que, com
boa razilo, entendem ser o Prejulgado inconstitucional. Disto resulta
ser por vezes necessário à empregada gestante recorrer ao mais alto
prctório trabalhista do Pais para ver reconhecido um lfdimo direito
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seu, Pretendemos com este projeto adequar a lcgislaçi!o ordinária à
orientação jurisprudcncial dominante, sem dúvida mais justa, hu·
mana c conscntânia com os objetivos sociais do instituto,
A proposição, além de dissipar dúvidas de ordem hermenêutica
com relação ao salário-maternidade, tem o mérito de dar tratamento
mais eqUânime a tema de tão grande importância social.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1977. -Vuconcelos Torres.
LEGISLAÇÃO CITA DA

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolldaçio du Leis do Trabalho
Art. 392. ~ proibido o trabalho da mulher grâvida no período
de 4 (quatro) semanas antes e 8 (oito) semanas depois do parto,
§ I• Para os fins previstos neste artigo, o inicio do afasta·
mcnto da empregada de seu trabalho será determinado por atestado
médico nos termos do art. 375, o qual deverá ser visado pela empre·
sa.
§ 2• Em casos excepcionais, os pcrlodos de repouso antes e
depois do parto poderão ser aumentados de mais 2 (duas) semanas
cada um, mediante atestado médico, na forma do§ t•.
§ 3• Em caso de parto antecipado, a mulher terá sempre
direito às 12 (doze) semanas previstas neste artigo.
§ 4• Em casos excepcionais, mediante atestado médico, na
forma do§ I• é permitido à mulher gr~vida mudar de função,

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 100, DE 1977
Subordina a Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca (SUDEPE) ao Mlnlotérlo da Marinha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A superintendência do Desenvolvimento da Pesca
(SUDEPE), autarquia federal com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, criada pela Lei Delegada n• 10, de li de
outubro de 1962, fica subordinada ao Ministério da Marinha.
Art. 2• A palavra peoca é suprimida no art. 39, Ministério da
Agricultura, item I, do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de
!967, sendo inclulda no art. 54,§ 2• do mesmo diploma em inciso
assim redigido:
"III- Orientar c controlar a pesca,"
Art. 3• O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo, inclusive, o inicio de sua
execução.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
JustiOcaçio
O legislador, no meu entender, deve fugir as duas clássicas e
antagõnicas posições viciosas. Silo elas: o apego sistemático à forma
estubelecidu, à disposição vigente (como se uma norma, pelo próprio
fato de existir, representasse sempre o melhor tratamento possível
para a matéria de que trata),
A segunda pnsiçilo, é a obsessiva tendência reformista ou
mudancistn, adepta de um processo permanente de reformulação
legal (como se a desejável soluçilo dos desajustamentos estruturais
dependesse, apenas, dessa mobilidade dos textos c dos organogra·
mas).
O importante, no meu entender é, sem subordinaçilo aos dois
preconceitos a que alu<ll, cor\'S!dcrnr a idéia do uperloiO'!IIIIIICnto dQII
textos lc~ais, com vistas a elevar o grau de funcionalidade das
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estruturas ou dos procedimentos a que se referem, considerados, em
cada caso, os exatos fins de interesse público a atingir.
1:: a própria dinâmica do processo que evidencia esses fins. Que
traz à tona as vulnerabilidades ou as inconveniências do estabelecimento e sugere, para elas, as correções viáveis,
O que se passa com pesca, no Brasil, é t!pico, na linha das
presentes considerações..
A SUDEPE - a Superintendência do .Desenvolvimento da
Pesca- criada pela Lei Delegada n• 10, de li de outubro de 1962,
foi pela mesma subordinada ao Ministério da Agricultura.
Posteriormente, o Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de
1967, que dispilc sobre a Reforma Administrativa, também incluiu
explicitamente os assuntos da pesca na órbita ministerial da
Agricultura,
A vinculação Administrativa da pesca ao Ministério da
Agricultura parece estar relacionada com a idéia de concentrar na
área dessa Secretaria de Estado todas as atividadcs ligadas ao
aproveitamento sistemático da fauna ictiológica para fins de abastecimento alimentar das populações brasileiras,
Essa colocação do assunto reveste-se, concordo, de um sentido
ló~ico e oosit/vo,

Considerando, finalmente, o projeto ora apresentado, face no
art. 81, inciso V, da Constituição, lembro que estou propondo
simples deslocamento hori:ontal de um órgão, no painel administrativo do Estado, sem nenhuma Interferência vertical na estruturação do
mesmo.
Pelo nrt. 2• da proposição, a ncccssâria reformulação estrutural
será promovida, exntamente, pelo Poder Executivo, dentro da
competência privativa do Senhor Presidente da República, indicado
no citado nrt, 81 da Constituição.
Sola das Sessões, cm 18 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres.

De fato, a finalidade preclpua da pesca- a captura do pescado
e sua comercialização - coloca cm conexão cstroita com o Sctor
Alimentar (sctor de importância prioritária na máquina administrati·
va de um Estado moderno).
Sem contestar o Intimo relacionamento de pesca com a
problemática geral do abastecimento é da alimentação, observei que
é fácil identificar na atividadc pesqueira (especialmente a exercida no
espaço marltimo), uma predominante ligação com o elenco t!pico de
assuntos c atribuições reservadas à competência do Ministério da
Marinha.
O fato básico a considerar é que a pesca deixou de ser a atividade artesanal que foi, por muito tempo, para transformar-se, graças
ao desenvolvimento dos estudos oceanográficos c no emprego de
recursos técnicos, numa autêntica indústria (cuja produtividade estâ
na dependência do emprego desses recursos pelos que a fazem).
O exerclcio da pesca, cm condições industriais, cstâ ligado ao
desenvolvimento de uma série de providências, sistcmâticas ou
eventuais, que só podem partir de setor da máquina administrativa
do Estado com infra-estrutura adequada para tomâ-las.
O êxito da atividade pesqueira depende da existência de corretas
cartas de pesca; da delimitação precisa das ârcas piscosas; da defini·
çi!o cientifica das espécies, presentes nas ditas ãrcas; do conhecimento do seu ciclo bioló~ico c do valor económico que encerram.
Defrontam-se as frotas pesqueiras, outrossim, com problemas
numerosos, de estrito sentido naval: aqueles problemas comuns a
todas as embarcações que se movimentam nos portos c que navegam"
ou estacionam cm águas costeiras, ou de mar alto.
Cabe considerar, finalmente, o aspecto militar hoje ligado à
movimcntnçilo das frotas pesqueiras cm espaço mnrltimo cada vez
mais freqUentado por barcos de várias nacionalidades - espaço
incluldo, no caso brasileiro, no mar territorial das 200 milhas, sob o
constante patrulhamento de nossos navios e aviões militares,
1:: por todos esses motivos que considero haver plena
conveniência no sentido de que a coordenação geral da pesca, cm
nosso Pais, deva ser feita por órgão inserido administrativamente no
Ministério da Marinha, Porque esse Ministério, como ninguém igno·
rn, dispõe dos indispcnsãvcis quadros humanos, das estruturas de
scrvi~os e dos múltiplos recursos técnicos que o colocam cm perfeita
condição de oferecer à pesca - homens, barcos c organizações - o
indispcnsâvcl apoio para que ela se organize c se desenvolva cm nlvcl
de bom rendimento económico e de segurança.
Este projeto rcnctc sobre a matéria ponto de vista amplo c largamente expressado por muitos pntrlcios ligados profissionalmente ao
navnlismo ou conhecedores, como cientistas ou estudiosos, dos
problcmns c das perspectivas do mar.

cada Ministério são, a seguir, especificados:

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organlzaçio da Admlnlstraçio Federal,
estabelece dlretrlzes para 1 Reforma Administrativa, e
outras providências.

d'

Art. 39. Os assuntos que constituem a área de competência de

Ministério da Agricultura
I - agricultura, pccuâria, caça e pesca;
•• o •••••• o •• o ••••••• ' • o • o ••

~

• • • • • o ' • • ' • • • • • • • • • • ,, ' • • • • ' • • • •

Art. 54. O Ministério da Marinha administra os negócios da
Marinha de Guerra e tem como atribuição principal a preparação
desta para o cumprimento de sua destinaçílo constitucional.
§ I• Cabe ao Ministério da Marinha:
I- propor a organização e providenciar o aparelhamento e o
adestramento das Forças Navais c Aeronavais e do Corpo de Fuzilei·
ros Navais, inclusive, para integrarem Forças Combinadas ou
Conjuntas;
11 -orientar e· realizar pesquisas c desenvolvimento de interesse
da Marinha, obedecido o previsto no item V do art. 50 do presente
Decreto-lei;
III - estudar e propor dirctrizcs para a politica marítima
nacional,
§ 2• Ao Ministério da Marinha competem ainda as seguintes
atribuições subsidiárias:
1- orientar e controlar a Marinha Mercante Nacional c demais
ntividndcs correlatas, no ~uc interessa à segurança nacional, c prover
à segurança da navegaçil~. seja ela marltima, nu via! ou lacustre;
11 -exercer a policia naval.
(Às Comissões de Canst/tuiç8o e Justiça, de Serviço Púb/1·
co Civil, de Agricultura e de Segurança Nacional.!

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - Os projetas lidos,
após publicados, scri!o encaminhados às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. !•-Secretário.
!:.lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 132, DE 1977
Requeremos urgência, nos termos do nrt. 371, a!Inca b, do Regi·
menta, para o Projeto de Lei da Câmara n' 35, de 1977, que amplia
os aluais mandatos pnrtidârios,
Snln das Sessões, 18 de maio de 1977.- Eurico Rczcnde.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln)- O requerimento li·
do será votado após a Ordem do Dia,
Sobre 11 mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretário.

l'Ii
i
li

I
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!:.lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 133, DE 1977

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos Anais do Scnudo do pronunciamento feito ontem pelo Ministro Ncy Braga, dirigido aos moços universitários do nosso Pais.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1977.- Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O requerimento
será encaminhado ao exame da Comissão Dirctora.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomard- Evandro Carreira- José Lindoso- Jarbas
Passarinho - Virgllio Távora - Wilson Gonçalves - Jcssé Freire
- Milton Cabral- Marcos Freire- Paulo Guerra- Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Dirceu Cardoso - João Calmon Roberto Saturnino - Gustavo Capancma - Magalhães Pinte Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Evelãsio Vieira - Lcno1r
Vargas- Otair Bccker- Tarso Outra.
O SR. PRESIUENTE (Pctrônio Portclla) - Está finda a Hora
do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento no 102, de
1977, do Senhor Senador Saldanha Derzi, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso feito
pelo Ministro Arnaldo Pricto, nas festividades do "Dia do
Trabalho".
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANSCRIÇÃO E SOLICITAD4:
"Minhas Senhoras c meus Senhores,
Mais uma vez comemoramos o "Dia do Trabalho", na fraterna
c solidária comunhão entre povo c governo marcada pela presença
do Presidente da República cm mais um encontro com os trabalhadores.
Na praça pública da Capital de Minas Gerais reúnem-se trabalhadores de todas as categorias, homens c mulheres, velhos c moços,
simbolizando a fam!lia brasileira no que ela tem de mais autêntico: o
respeito aos valores humanos, a dedicação ao trabalho, o amor 11
liberdade c o acendrado espirita c!vico que fundamenta a
nacionalidade. E aqui mais uma vez comparece o Chefe do Governo
que, coerente na sua politica de desenvolvimento, enriquecida por
forte conteúdo social, associa-se à festa dos que trabalham c
constroem a grandeza desta Nação.
Exaltamos, hoje, publicamente, o trabalho c o trabalhador.
Pnrn o Governo Gciscl, entretanto, a preocupação com o trabalhador não é uma função do calendário c nem se restringe a certas dntas. 1:. uma constante, a envolver o dia-a-dia, seja no estudo
silencioso dos gabinetes ou nas manifestações públicas, decorrente
do principio de que "o homem brasileiro, sem distinção de classe,
raça ou região onde viva c trabalhe, 1: o objetivo supremo de todo o
plancjamento nacional".
Caberia nesta oportunidade um levantamento das conquistas
dos trabalhadores ao longo dos Governos da Revolução.
Podcr!amos analisar, por exemplo, a integração do trabalhador rural
nos bencllcios da protcção prcvidcnciária c trabalhista, após
decênios de promessas, transformada finalmente cm realidade.
Podcrlnmos citar um elenco de providências do atual Governo como
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a criação dos novos Mintstérios do Trabalho e da Previdência c
Assistência Social c de outros instrumentos para a açilo no campo
social como o FAS - Fundl• de Apoio ao Desenvolvimento Social.
Poderlamos analisar uma série de leis e programas voltados para
atender o trabalhador brasileiro como a passagem do encargo do
salário-maternidade para a Previdência; a contagem reciproca do
tempo de serviço;- a regulamentação da profissão do atleta de
futebol; os Centros Sociais Urbanos; o amparo aos maiores de 70
anos; o PRONAN - Programa Nacional de Nutrição; o Fundo de
Participação Social, como subconta do PIS/PASEP; o abono
salarial correspondente a um salário m!nimo regional aos integrantes
do PIS/PASEP, com mais de cinco anos c que percebam de um a
cinco salários mlnimos; os incentivos fiscais para formação de mãode-obra c alimentação do trabalhador; o Sistema Nacional de
Formação de Mão-de-Obra; o SENAR. - Serviço Nacional de
Formação Profissional Rural; o Sistema Nacional de Emprego c o
recente decreto criando o Conselho Nacional de Emprego; o estimulo ao fortalecimento de sindicalismo e a lei que deu maior autonomia
às entidades sindiçais; a guerra contra o acidente do trabalho; a
intensificação da fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas; o
programa de empréstimos simples a trabalhadores sindicalizados
pela Caixa Económica Federal c as férias de 30 dias. E podcr!amos
continuar ainda, cíiando programas e leis de interesses do trabalhador nas áreas dos Ministérios do Trabalho,'da Saúde, da Educação,
do Interior, da Previdência c Assistência Social c da Secretaria de
Plancjamcnto da Presidência da República.
Vamos entretanto restringir as nossas considerações a algumas
iniciativas governamentais.
Temos ouvido dizer que o Brasil é campeão mundial cm acidentes do trabalho. Essa afirmação não corresponde à realidade. 1:.
verdade que os nossos !ndiccs silo elevados c até mesmo vexatórias
segundo expressão do Presidente Gciscl. Em 1975 ocorreram
1.916.187 acidentes do trabalho, com 3.942 mortes. A guerra
desencadeada pelo Governo, através do Ministério do Trabalho,
contra o acidente laboral desenvolveu-se cm várias frentes.
A campanha prcvcncionista procurou despertar empregados,
empregadores, técnicos c autoridades para a gravidade do problema.
Foram promovidos congressos, conferências, simpósios, cursos c
seminários, buscando atingir a todos com o objctivo de provocar
uma mobilização nacional contra o insidioso inimigo. Nilo podemos
deixar de registrar a contribuição da imprensa nesse trabalho de
conscicntização. Preparamos através do FUNDACENTRO, c com
o apoio das Universidades brasileiras, mais de 40.000 técnicos entre
engenheiros de segurança, médicos do trabalho, enfermeiros c
auxiliares de enfermagem do trabalho c supervisores de segurança.
Baixamos normas legais que entraram cm vigor a partir do inicio-de
1976. Jâ no primeiro semestre desse ano começamos a sentir resultados positivos. Findo 1976 pudemos registrar que, pela primeira vez,
em nosso Pais, o número absoluto de acidentes de um ano foi inferior ao do ano anterior, apesar de a massa de trabalhadores segurada
ter crescido praticamente 15%. Em 1975 a taxa de acidentes foi de
14,74%; cm 1976 decresceu cm 21%, baixando para 11,66%. Podemos
afirmar que o nosso trabalho evitou, cm 1976, o expressivo número
d~ 459.140 acidentes de trabalho, ou seja, evitamos que ocorressem
1.,506 acidentes por dia útil de trabalho. sem dúvida, uma vitória
da qual nos orgulhamos. O Brasil não é campeão mundial de acidentes do trabalho. O Brasil luta, isto sim, para ser campeão mundial na
prevenção de acidentes. Conseguimos, trabalhadores, empregadores
c Governo, num esforço comum, assegurar, diariamente, a
tranqUilidade a mais de 1.500 fam!lias com a volta para casa de Üm
familiar livre do acidente do trabalho.

e.

Conseguimos evitar, nesse ano, a morte de 632 trabalhadores
cujos lares não sofreram o drama de um luto sem reparação. Esperamos, no corrente ano, reduzir ainda mais os acidentes eis que os
resultados positivos do ano que passou foram mais significativos no
segundo semestre.
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Cada acidente custou cm 1976, ao !NPS, Cr$ 2.936,00.
Podemos pois estimar que a economia resultante para aquele Instituto, em função do nosso trabalho prcvencionista, alcançou a elevada
cifra de um bilhão, trezentos c quarenta c oito milhões de cruzeiros.
Se, além dos custos dirctos, computarmos também os custos indirctos dos acidentes do trabalho, a economia total para a Nação com os
acidentes evitados, no ano passado, foi da ordem de 6,7 bilhões de
cruzeiros,

Esses números são, sem dúvida, significativos. O mais importan·
te, no entanto, c o mais estimulador para nós foi a prcscrvaçilo"da
integridade f!sica c da vida preciosa de quase meio milhão de opcrârios brasileiros.
Os resultados silo auspiciosos c nos animam a continuar na luta
pela segurança do trabalho, reiterando a confiança no esforço de
todos para que o trabalho seja meio de vida c de realização pessoal c
não de mutilação ou de morte.
Atenção constante tem merecido do Governo a fiscalização do
cumprimento da lcgislaçilo de protcção ao trabalho. Hâ dois anos
atrâs possulamos 510 inspctorcs vinculados às Delegacias Regionais
do Trabalho. Hoje dispomos de mais de 2.000 inspctorcs do trabalho
cm plena açi\o fiscalizadora da observância da Jegislaçilo trabalhista.
O fortalecimento do sindicalismo vem recebendo permanente
apoio do Governo. Em 1964 tlnhamos 3;845 sindicatos; hoje temos
6.830. Só no atual Governo foram reconhecidos mais de 560
sindicatos. O número de trabalhadores sindicalizados ultrapassa a 6
milhões c o total de entidades sindicais representado pelas Confederações, Federações c Sindicatos atinge a soma de 7.070. Bastam
estes números para comprovar o crescimento do sindicalismo
brasileiro nestes últimos anos. O diâlogo entre o Governo c os
sindicatos tem sido constante.
Mais de 1.200 lideres participaram do simpósios de atualização
cm administração sindical c foram recebidos pelo Presidente Ernesto
Gciscl. Altcraçilo recente da CLT, por proposta do Poder Executivo,
permitiu maior autonomia c liberdade administrativa das entidades
sindicais.
O Programa Especial de Bolsas de Estudo - PEBE ampliou o
número de bolsas concedidas c reajustou o valor das mesmas. Foram
concedidas no ano passado 288 mil bolsas, inclusive, para o ensino
superior, com a aplicação de 140 milhões de cruzeiros, através dos
sindicatos.
Longa era a experiência brasileira na concessr,o de incentivos
fiscais ao capital para a implantação de projetes VJsando ao desenvolvimento regional ou de certos sctorcs da vida econômica.
Voltou-se, entretanto, o Governo do Presidente Geisel, na linha
de valorizaçi\o do homem, para a concessão de incentivos fiscais 'às
empresas para projetes de natureza social. Criaram-se os incentivos
fiscais ao treinamento c à alimentação. O bencficiârio dircto desses
incentivos é o homem, é o trabalhador.
Uma Nação vale pelo que vale sua gente. Na medida cm que o
trabalhador brasileiro cresce cm capacitação, em valorizaçilo pessoal
c profissional, com ele crescerá o Brasil. Em 1976 foram aprovados,
pelo Ministério do Trabalho, 581 projetes para o treinamento de
452.129 trabalhadores. Em três meses e meio do corrente ano já foram aprovados 586 projetes beneficiando 887.700 trabalhadores. Em
1976 conseguimos, através do Programa Intensivo de Preparação de
Milo-dc-Obra, do SENA!, do SENAC c das empresas promover o
treinamento de 1.790.000 pessoas. Esperamos, no corrente ano, com
essas entidades c mais o SENAR, treinar mais de 3 milhões de
trabalhadores urbanos c rurais.
O programa de incentivos fiscais à alimentação estâ sendo iniciado. Os primeiros projetas aprovados pelo Ministério do Trab,alho
revelam um custo médio da rcfciçilo principal, ao longo deste ano, de
Cr$ 15,00. O trabalhador pagnrâ Cr$ 3,00 e o restante ficará a cargo
do Governo e da empresa.
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Trabalhadores,
Nossas palavras não são promessas c sim o relato sumârio de
iniciativas de um Governo que tem especial cuidado com o desenvolvimento social c a valorizaçilo do homem brasileiro.
Vivemos momentos duros de uma conjuntura internacional que
desafia a nossa capacidade de superar dificuldades. Nosso ânimo
não se abate c nossa confiança nilo se esmorece. Temos fé cm Deus c
sabemos do quanto poderemos, povo c Governo juntos, realizar cm
bcncf!cio da construção do Brasil como grande Nação. Do nosso
esforço solidârio surgi rã uma sociedade mais justa c humana para a
nossa gcrai;ilo c para as gerações futuras.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Item 2:
Votação, cm turno único, do Rcquenmcnto n• 113, de
1977, do Senhor Senador Daniel Kricger, solicitando tenham
tramitação cm conjunto os Projetas de Lei do Senado n• 186,
de 1976 c 75, de 1977, que introduzem modificações na
Consolidação das Leis do Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência farâ cumprir a decisão do Plcnârio.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 3:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1977 (n• 2.556-B/76, na Casa de origem), de inicia·
tiva do Senhor Presidente da República, que dá nova rcdação
aos arts. 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 ao Ministério
dos Transportes, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 175 e 176, de
1977, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; c
- de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei dccla·
rar encerrada a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
~o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 7, DE 1977
(No 2.556-B/76, na Casa de orlaem
DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

O' nova redaçilo aos artlaos :zo e 3• do Decreto-lei no
1.016, de"l1 de outubro de 1969, que "dispõe sobre o paaamen·
to de serviços Industriais ou comerciais prestados por órgios
vinculados ao Ministério dos Transportes".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os artigos 2• c 3• do Decreto-lei no 1.016, de 21 de
outubro de 1967, passam a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. 2• Ficam desobrigados do pagamento a que se
refere o artigo anterior:
I - Os navios de guerra, quando nilo empregados cm
viagem de caráter comercial, nacionais ou estrangeiros, estes
em caso de reciprocidade de tratamento, conforme comunicaçilo a ser feita pelo Ministério da Marinha ao Departamento
Nacional de Portos c Vias Navegáveis.
11 - Os serviços prestados em decorrência de ates
internacionais firmados pelo Brasil, sendo, nesse caso, o pedido da dispensa encaminhado ao Ministério dos Transportes
através do Ministério das Relações Exteriores.
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III - As entidades privadas dedicadas à educação ou
assistência social gratuita, devidamente registradas no Ministério da Educação e Cultura e quando o serviço solicitado
interessar diretnmcnte à assistência ou educação realizadas
gratuitamente.
IV- As entidades privadas ou públicas da Administração Dircta ou lndirctn, quando:
a) ocorrerem circunstâncias especiais criadas pelo
Governo Federal, por motivos independentes da vontade do
usuário:
b) tratar-se de serviços prestados por comprovada
exigência do bem comum, não enquadrados no item III deste
artigo, desde que se caracterizem, concomitantemente,
relevante interesse social, manifesta urgência e impossibilidade de previsão do evento.
Parágrafo único. O despacho do Ministro dos
Transportes, concessivo da dispensa, poderá referir-se ao
total ou parte da importância correspondente ao preço do
serviço ou valor da taxa e indicará sempre o item e artigo
deste Decreto-lei no qual se fundamenta.
Art. 3• As isenções previstas no artigo anterior
abrangem a Taxa de Melhoramento dos Portos c o Adicional
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante AFRMM (Decreto-lei n• I. 142, de 30 de dezembro de 1970).
§ I• Ficam dispensadas do pagamento da taxa e do
adicional a que se refere o presente artigo as importações de
itens militares sujeitas ao regime especial da Lei n• 4.731, de
14 de julho de 1965.
§ 2• O disposto no parágrafo anterior estende-se, nas
condiçoes previstas no art. 2•, parágrafo único, da Lei n•
4.731, à movimentação, nos portos nacionais, dos produtos,
bens, materiais e equipamentos militares, que tiverem características similares aos dt que trata a citada lei."
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 4:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade c juridicidadc, nos termos do art. 296
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 205,
de I976, do Senhor Senador Franco Montoro, que dispõe so·
bre o regime de trabalho, remuneração c demais vantagens
dos empregados nas empresas signatárias dos contratos de
pesquisa de petróleo com "cláusula de risco", tendo
PARECER, sob n• 953, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade c
injuridicidadc, com voto vencido do Senhor Senador Nelson
Carneiro.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J•·Sccretário.

1:: lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 134, DE 1977
Nos termos do art. 310, alfnea c, do Regimento Interno, requci·
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 205, de
1976, a fim de ser feita na scssilo de 16 de junho próximo vindouro.
Sala das Scssõcs,,em 18 de maio de 1977.- Franco Montoro
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Em razão da deliberação do Plenário, o projeto entrará na Ordem do Dia da sessão de
16 de junho.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portelln)- Item 5:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1976, do
Senhor Senador Itnmar Franco, que cria o Conselho de lote·
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gração de Investimentos, destinado a avaliar operações de
qualquer natureza, referentes à fusão c incorporações, aquisição de controle acionário e cessão de ativo; dimensionar o im·
pacto do investimento externo direto de capital estrangeiro, c
dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• I .027, de I976, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
A matéria constou da Ordem do Dia de I8 de abril último, ten·
do a discussão adiada, n requerimento do Senhor Senador Lázaro
Barboza, para a presente sessão.
Sobre a Mesa, emenda que vai ser lida pelo Senhor I•·Sccrctário.

1:: lida a seguinte
EMENDAN•1
(De Plen,rlo)
Ao Projeto de Lei do Senado n' 266, de 1976.
Acrescente-se no artigo 5• o seguinte parágrafo:
"§ 3• Os membros do Conselho de Integração de
Investimentos não farão jus a qualquer remuneração pela
participação nesse órgão de deliberação colctiva sendo, entre·
tanto, considerados relevantes os seus serviços."

Justlflcaçio
Formulada nos termos regimentais, a presente emenda tem por
finalidade tornar claro que o cxcrc!cio das funções de membro do
Conselho de Integração de Investimentos não será remunerado,
excluindo, dessa forma, qualquer dúvida quanto a ocorrência de
aumento de despesa pública acarretada pela proposição que, dessa
forma, supera o óbice que trata o item 11 do artigo 57 do texto
constitucional referido pela Comissã~ de Constituição c Justiça.
Tendo cm vista que a matéria, também por expressa determina·
ção de nossa lei interna, será de novo submetida ao crivo da Comis·
são de Constituição e Justiça, permitimo-nos examinar outros as·
pectos de questões suscitadas.
Diz o Parecer o• J.027,de 1976:
"O projeto dispõe implicitamente, sobre matéria finan·
ceira, porque o proposto Conselho iria "dimensionar o
impacto do investimento externo dircto de capital cstran·
geiro.", ultrapassando essa atuação, com vistas ao ualcancc c
a adequação à politica de capitais", o simples intcrvcncionis·
mo cconômico."
Cabendo ao Congresso Nacional, nos termos do artigo 43 do
texto constitucional, "dispor sobre todas as matérias de competência
· da União", parece-nos que ni!o é de ser dada à norma do nrt. 57, que
indica os casos em que a iniciativa das leis cabe, com exclusividade,
no Presidente da República, interpretação extensiva, impondo-se do
contrário a exegese restrita.
Ora, a proposição não dispõe, senão "implicitamente" sobre
matéria financeira. Não lhe é, por isso, segundo pensamos, aplicável
a restrição contida no item I do artigo 57 do texto constitucional c
sim o preceito do artigo 43.
Preceitua, por outro Indo, o mandamento constitucional:
"Art. 81. Compete privativamente ao Presidente da
República:
I -exercer, com o auxflio dos Ministros de Estado, dirc·
çilo superior da administração federal;
11 - iniciar o processo legislativo, na forma c nos casos
previstos nesta Constituição;
III- sancionar, promulgar c fazer publicar as leis, cxpe·
di r decretos c regulamentos para a sua fiel execução;
IV- vetar projetas de lei;
V - dispor sobre a estruturação, atribuições c funcionumcnto dos órgi\os da administração federal;

,,I
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VI - nomear c e~onerar os Ministros de Estado, o Go·
vcrnador do Distrito Federal e os dos Territórios;
VIl - aprovar a nomeação dos Prefeitos dos Municf·
pios declarados de interesse da segurança nacional;
Vlll- prover e extinguir os cargos públicos federais",
•••• o • "

• o ••• ' • ' ••••••• ' •• ' o • • • • • • • • • • ' • , •• o ' ' ••••• ' •

A maioria desses preceitos silo, evidentemente, auto-aplicáveis;
outros dependem, necessariamente, de disciplinação legal.
Ainda que auto-aplicáveis, determinados preceitos vinculam-se
ao estrito cumprimento de outros dispositivos constitucionais. ~ o
caso, por exemplo, do item XVI do art. 81, segundo o qual cabe ao
Presidente da República decretar e executar a intervenção federal.
Contudo tal intervenção só se cfetivarâ nas hipóteses do art. 10,
observad~s as normas do art. 11 e submetido o decreto respectivo à
apreciação do Congresso Nacional, no prazo de cinco. dias.
•
Do mesmo modo, em outras hipóteses, o cxerclc•o da competcn·
cia privativa do Presidente da República depende de prévia satisfa·
çilo de requisitos fixados em legislação ordinária;
.
Com efeito, compete tão-somente ao Pres1dente da Repúbhca,
na forma do item Vlll do art. 81, prover os cargos públicos federais.
Tal provimento, entretanto, só será \(cito e constitucional na medida
em que 0 nomeado satisfizer as exigências legais constantes, no caso,
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. ~ clar~:
embora se trate de competência privativa do chefe do Poder Exeeut1·
vo, não quer isto dizer que o Presidente da República possa prover
cargos públicos através da investidura neles dos que não se encon·
trem legalmente habilitados.
No caso do art. si, item V, é igualmente válida a restrição
Vejamo-los:
"Art. 81. Compete privativamente ao Presidente da
República:

···························· ... ,, ············ ...... .
V - dispor sobre a estruturação, atribuições e funcio·
namento dos órgãos· da administração federal,"
Não nos parece !feito inferir dessa competência constitucional,
caiba ao Presidente da República disciplinar a matéria por atas
normativos de sua exclusiva autoria, mediante o exerclcio do poder
regulamentar, através, portanto, de decretos executivos, desco·
nhecendo ou contrariando a legislação existente. E, menos ainda,
que não se possa ou se deva, a respeito, legislar.
Em primeiro lugar, porque o poder regulamentar s6 í: válido na
medida em que exercido nos precisos termos do item lll do mesmo
artigo 81, quais sejam: para afie/ execução da /e/. E também porque a
própria Constituição, na letra "a", do i~m XVII, do art. 8•, declara,
taxativamente, que cabe à União legislar sobre a "execução dos servi·
ços federais".
Ora, se cabe à União legislar sobre a execução dos serviços fe·
derais, compete no Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
da República, dispor sobre todas as marérias de competência da
União, nos expressos termos do art. 43 c, finalmente, por força do
art. 56, a iniciativa das leis pode ser exercida por "qualquer membro
ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal".
Como se sabe, dispõe a Lei de Reforma Administrativa (Decre·
to· lei n• 200, de 1967):
"Art. 3• Respeitadas as limitações estabelecidas na
Constituição e observadas as disposições legais, o Poder
Executivo regularâ a estruturação e o funcionamento dos ór·
güos da Administraçilo Federal."
ConseqUentemente, o funcionamento e a estruturação dos ór·
gilos da administraçilo federal scrA regulado pelo Poder Executivo
"respeitudus us limitações estabelecidas na Constituição e observa·
das us disposições legais".
Quer isto dizer que a regulumentução da matéria ni\o independe
de lei: ao contrário, a ela está prévia c inelutuvclmente condicionada.
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Outra não foi a interpretação dada pela Comissão de Constitui·
çiio e Justiça, ao aprovar, por unanimidade, o Parecer n•
, de
1976, do eminente Relator do Projeto de Lei do Senado n• 154
(Complementar), de 1976, ao alcance do artigo 81, item V da norma
constitucional, ao afirmar:
"Restaria, dessa forma, o enfoque da mat~ria à luz do
preceito constitucional inserto no artigo SI e seu item V,
anteriormente reproduzidos.
· ·. .. De seu exame nilo inferimos caiba ao Presidente da
República disciplinar a matéria mediante a edição de atas de
sua exclusiva autoria, mediante o exerclcio do poder regula·
menta r. E, menos ainda, que nilo se passa ou se deva, a respei·
to, legislar.
Em primeiro lugar, porque o poder regulamentar s6 é
válido se exercido nos precisos termos do item lll, do art. 81,
quais sejam, "para fiel execuçilo da lei" e, em segundo lugar,
porque a própria Constituição, na letra "a", do item XVIII,
do art. 8•, declara, expressamente, que cabe à União legislar
sobre a execução dos serviços federais.
A interpretação sistemâtica do texto constitucional nos
leva, dessarte, à conclusão sobre a constitucionalidade do
projeto visto do ângulo do art. 81, item V, por isso que, sc~a·
be à União legislar sobre a execução dos serviços federais,
compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
da República, dispor sobre todas as marérlas da comperenc/a
da União, nos precisos termos do art. 43".
Sala das Sessões, em 18 de maio det977. -Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Em discussilo o
projeto e a emenda. (Pausa.)
Nilo havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria volta à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que o órgão técnico declare se a emenda
apresentada sana o vicio de inconstitucionalidade arguido.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n• 132,1ido no Expediente,
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 35, de 1977.
Em votação o requerimento.
O Sr. llamar Franco (MDB - MG) - Sr. Presidente, peço a
palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnío Portella) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votaçilo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para encaminhar a
votação, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, pedi a palavra
para encaminhar a votaçilo contra o pedido de regime de urgência
para o projeto que pretende ampliar, por mais um perlodo, os aluais
mandatos partidários.
Nilo vejo, Sr. Presidente, a razi!o, o porquê da urgência para
esse projeto, quando outros, em outras Comissões, tramitam nesta
Casa c ainda ni!o vieram ao Plenârio, razão pela qual, por uma
pequena argumentação, simples, não consideramos de urgência o
projeto a que se refere o requerimento encaminhado pela Liderança
do Governo, (Muito bem I)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Em votaçilo o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
lados. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçi\o da matéria.
Discussilo, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 35, de 1977, que amplia os atuais mandatos partidârios,
dependendo de parecer da Comissi\o de Constituiçi\o c
Justiçu.

li
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Qulata-(eln 19 1861
~

Sobro a mosa o rarocer da Comissão de Constituição e Justiça,
quo vai ser lido r.olo Sonhar Primeiro-Secretário.
~lido o seguinte
PARECER N•lOO, DE 1977
Da Comissão de Constltulçio e Jusllça, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n• JS, de 1977 (n• 3.428/C/77, na Casa de
origem), que "amplia os atuals mandatos partidários",
Relator: Senador Helvldlo Nunes
Visa o presente projeto a prorrogar, por mais um pcriodo, os
atuais "mandatos partidários", suspendendo, assim, a cficâcia do
art. 28 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, alterada pela Lei n•
6.217, de 30 de junho de 1975, que lhe emprestou a seguinte redação:
"As convenções Municipais, Regionais c Nacionais,
para a eleição dos Dirctórios Municipais, Regionais c Nacionais dos Partidos politicas, realizar-sc-ão, rcspcctivamcn·
te, no segundo domingo de julho, no quarto domingo de
agosto e no terceiro domingo de setembro dos anos de uni·
dade finai ímpar."
Pretende-se, portanto, adiar tais convenções partidárias - que
se deveriam realizar este ano- para 1979, que é o próximo de uni·
da de finai ímpar.
Nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, cabe a esta
Comissão manifestar-se sobre o mérito, a constitucionalidade, a
juridicidade e a técnica legislativa da proposição.
Quanto ao mérito, deve-se atentar às recentes modificações, no
plano eleitoral, instituídas pela Emenda Constitucional n• 8, de 1977,
principalmente no que tange à coincidência do pleito municipal com
as eleições gerais, com incgâvci repercussão no próprio processo clci·
torai, possível de indicar modificações adjctivas, de estudo mais
amplo, e que poderia ser perturbado por um pleito intrapartidârio
ainda este ano.
Quanto à técnica legislativa, escolheu-se o melhor caminho, ou
seja, o da suspensão de eficâcia, cm lugar da revogação .expressa do
preceito em vigor.
No que tange à constitucionalidade, a matéria~ da competência
do Poder Legislativo, ex v.i do art. 8•, al!nea b, combinado com o art.
56, sem incidir na competência privativa. do Presidente da Rcpúolica,
prevista nos arts. 57 c 65, mas respaldada no art. 56 da Constituição.
Assim, constitucional c jurfdico o projeto, conveniente no méri·
to e fiel à técnica legislativa, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, cm 18 de maio de 1977.- Daniel Krleaer,
Presidente- Hehldio Nunes, Relator- Nelson Carneiro, vencido Wil!illn Gonçalves- Accioly Filho, com restrições- Oslres Teixeira
- Dirceu Cardoso - Heitor Dias_; ltal!vio Coelho,
O PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -O parecer da Comissão
de Constituição e Justiça é favorâvcl, com voto vencido do Senhor
Senador Nelson Carneiro.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua discussão.
Em discussão o projeto.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Peço a palavra, Sr.
Presidente, para discutir c projeto.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Concedei a palavra
:to nobre Senador Lâzaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA PRONUNCIA DISCUR·
SOQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBL!CtiDO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Poriella) discussão o projeto.
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O Sr. Gi!vun Rocha (MDB- SE)- Sr. Presidente, peço a paiavrn parn discutir o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Porteila)- Lamentavelmente
não posso conceder a palavra, a V, Ex•, cm face do que prescreve o
art. 382 do Regimento Interno, pois o Plenário concedeu urgência à
matéria. Na discussão e no encaminhamento da votação das proposi·
ções em regime de urgência, nos casos do art. 371, a e b, só poderão
usar da palavra, e por metade do prazo previsto para as matérias cm
tramitação normal, o autor da proposição c os relatores, além de um
orador de cada Partido. Já falou um orador pelo Partido de V. Ex•
Todavia, V. Ex• poderia encaminhar a votação, quando a
mesma fosse anunciada.
O Sr. Gllvun Rocha (MDB- SE) -Curvo-me ao Regimento,
Sr. Presidente.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portcila) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pela ordem.)- Sr.
Presidente, desejo encaminhar o seguinte requerimento à Mesa:
"Nos termos do art. 370, item 1, do Regimento
Interno, requeiro à Mesa seja sobrcstado, temporariamente,
o estudo do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados
n• 35/77, que amplia os atuais mandatos partidârios, a fim
de aguardar o estudo da Comissão de Constituição c Justiça
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 07 f76, que trata da
mesma matéria."
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Port<:)la) - V. Ex• esquece
que o regime de urgência dispensa toda e qualquer formalidade
regimental e essa seria uma formalidade regimental aberta aos casos
de tramitação normal.
O art. 384 adita ainda o seguinte:
"A realização de diligência só é permitida nos projetas
em regime de urgência requerida nos' termos do art. 37 i, c, c
pelo prazo máximo de quatro sessões ordinárias."
Aliás, ocorrência verificada na semana passada, inclusive sendo
o autor dela o ilustre Uder da Minoria. Não é', por conseguinte, o
caso a que V. Ex• se refere.
De maneira que lamento ter de informar a V. Ex• que não é
possível, porque a urgência já foi votada c o assunto, por conseguin·
te, não poderia ser objeto de dilação de prazo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente,
cabe-me respeitar, apesar de discordar, a decisão da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)- Em votação.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Gilvan
Rocha.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE. Para encaminhar a
votaçilo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O processo de anestesia, a que esta Nação foi levada, faz com
que fatos de maior gravidade nilo mereçam a repercussão que
deveriam merccc:r.
Estamos face a um projeto com todos os ingredientes de cscãn·
daio, Sr. Presidente. O projeto é escandaloso, primeiro, porque é
absolutamente inconstitucional. I> uma proposição que pretende
prorrogar mandato, quando todos sabemos que o mandato é
autolimitado por si mesmo, seja mandato de Presidente da Rcpúbli·
ca, seja de presidente de qualquer entidade politica, seja de q~alqucr
ugrcmincão esportivu.
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A aprovação desse projeto, Sr, Presidente, constitui um perigo.
sissimo precedente para que, na esteira dele, venha a intenÇão, jâ nilo
til o velnJa, de se pretender prorrogar mandatos legislativos.
t: lamentável, Sr. Presidente, que quando esta Nação procura
sair dos descaminhos a que foi levada, queiram conspurcar um dos
princípios basilares da Democracia que é a seleção natural pelo voto.
Por isso, Sr. Presidente, a aprovação desse projeto macula a
austeridade desta Casa e nada acrescenta ao Senado, nem ao Pais,
Por esses motivos somos terminantemente contra esse projeto aue
desserve a Nação c nilo se coaduna .com a nossa grande luta pelo
reoncontro do Pais com os seus destinos democráticos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas,)
.

O SH. l':1ESIDENTE (Petrõnio Portella) - Em votação o pro·

j::to.

O Sr. P.eMd!o Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a
palavra pura encaminhar a votação.
O SP.. ?RESIDENTE (Petrõnio Portclla) -

Com a palavra,

pum encaminhar a votação, o nobre Líder Senador Helv!dio Nunes,

.'
j

O S:R. !-E:L V!DIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votaçi\o. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Lamento, inicialmente, que o nobre Senador Gilvan Rocha, que
por sinal é médico, tenha como que procurado injuriar a Comissão
de Constituição c Justiça desta Casa.
Na verdade, reunida na manhã de hoje, a Comissão de Consti·
tuiçüo e Justiça, com o voto discordante do eminente Senador Nel·
~nn Carneiro rciativamcnte no mérito, afirmou a constitucionalidade
,:;1 'l"o;..,· ~it.;~n orn. em exame neste plenário. Trata-se, por conseguinte, .:lt! uma voz cscott:ira, de· um pensamento de médico e que absoluwrr.r.nte
pode não deve invalidar o pensamento da Comissão
do Con<tituiç"o e Justiça desta Casa.
:'articularmente, Sr, Presidente, sou contrãrio à prorrogação
;n·trr.dirln, mas houve um entendimento pnrtidãrio e a proposição
foi ~provada na Câmara dos Deputados, com votos a favor e contra,
de membros da ARENA e do MDB e, por certo, também o será pelo
Se:ntl.dn Fedcríll, com o concurso dos dois Partidos.
Q que nao posso admitir, em primeiro lugar, é que se procure
ini~triur a Comissão de Constituição e Justiça e, cm segundo lugar,
que se faça, que se promova farisaismo nesta Casa, (Muito bem! Pai·
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Os:-:. ?r-!i.\SlpENTE (Petrônio Portella)- Em votação o pro·

jeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado. (Pausa.)
-~

O SR. l'rl.~.1''·~ !!'RANCO (MDB- MG. Pela ordem.)- Sr.
:'residente, pcçu verificação de quorum.
O STI. :>:c:~,~S:!lSNTE (Petrõnio Portelln) - Vai-se passar à
vc:ificaçi\o de tpr.rmn. (Pausa.)

..

..

Vai-se r•·oceder à votação pelo processo eletrônico.
G:: Srs. Lideres votnrilo em primeiro lugar. (Pausa.)
Os Srs. Scnadoresjâ podem votar. (Pausa.)
VOT.·Ii\I "SIM" OS SRS. SENADORES:

;'I

·•

~

1

I

r:uricu Retende, Líder da ARENA- Accioly Filho- Ale~an·
·: C•><ta - .-\llevlr Lenl - Braga Junior - Cattete Pinheiro :·,ll,:.rlc H:trL• ·- Domicio Gondim- Gustavo Capanema- Hei·
:or ;;ias-· :·tclvídio Nunes- Henrique de La Rocque- Jtal!vio
~·,.~-~~~~o- Jark\.·; Passarinho- José Guiomard- José lindoso.i ... :: S:~rnc:;- :.uurival Baptista- Mattos Leão- Mngulhães Pin·
.... i.n:ndt:s C;malc - Osircs Teixeira - Renato Franco - Ruy
"·' - '.':::·"'"celas Torres - Wilson Gonçalves - Danton Jo·
i-'.uy C:1rndro
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VOTAM"NÃO" OS SRS. SENADORES:

Franco Montara, Líder do MDB- Adalberto Sena- Agenor
Maria- Benjamin Farah- Evundro Carreira- Evelásio VieiraGilvan Rocha- Itamar Franco- Lãzuro Burboza- Leite Chaves
-Mauro Benevides- Paulo Brossard- Teotônio Vilela
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Votaram "SIM"
28 Srs. Senadores e "NÃO" 13 Srs. Senadores,
O projeto foi aprovado e vai à sanção.

t. o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 35, DE 1977
(N• 3.428-C/77, na Casa de origem)
Amplia os aluais mandatos partidários.
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• São ampliados, por mais um período, os atuais manda·
tos partidãrios,
Art, 2• Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação.
Art.• 3• Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Sr. Presidente, peço a
palavra pura declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- Concedo a palavra
no nobre Senador Itamar Franco, para declaração de voto,
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para declaração de
voto. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Em março de 1976, apresentava, eu, projeto ao Senado vedando
qualquer modificação na Legislação Eleitoral até um ano antes das
eleições, quer municipais, estaduais ou federais.
Sr. Presidente, mal chega a esta Casa projeto de lei oriundo da
Câmara dos Deputados, como é uma proposição que interessa à
ARENA, que não quer, pelo menos até agora disputar diretórios
municipais, estaduais ou federais, quem sabe, Sr. Presidente, numa
tentativa até mesmo de prorrogar mandatos, vem o Governo, com a
sua maioria nesta Casa, utilizando o regime de urgência, permitir a
prorrogação desses mandatos,
Lamentamos essa prorrogação mas, por outro lado,
cumprimentamos hoje o Senado Federal que tem, no seu plenârio,
um número correto de Senadores, nu esperança de que esse número
permaneça em outras sessões. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Estã esgotadti a
matéria constante da Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguin·
te discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em sua ediçào de 17 de abril O Estado de S. Paulo revelou à
Nação um fato que, por sua gravidade, haveria de ocupar, desde
então e até hoje, largo espaço nos jornais e nos debutes parlumen·
tares. Tornar-se-ia exemplo de incompetência, favoritismo e esbanja·
mcnto de recursos públicos, bem como cada vez maior irresponsabilidade e impunidade.
O fato pode ser assim re;~mido:
Em março de 1973, o BNDE concedeu financiamento de 13
milhões de cruzeiros à Fiação e Tecelugem Lutfulla. Sem condições
de honrar o compromisso, e para evitar u situação de inndimplêncin,
obteve o reescalonamento da divida por duus vezes, mas não só foi
assim beneficiada com esse duplo reescalonnmento, senão também
que, por ocasião do segundo, em fevereiro de 75, obteve novo
financiamento, este de 26 milhões de cruzeiros,
Após esse segundo financiamento, e depois de huver·lhe
emprestado 39 milhões, o BNDE concluiu que a empresa era
linunccirnmentc invlllvcl, jó porque excessivamente endividudu, jft
porque dirigidu de forma irrcspons{lvcl, comprovn~u essu irrespon·
sabilidade pelu ocorrência ~e irregularidudes considerudus graves, E

Malodelm

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio U)

com base nessa verificação objetiva, negou novo financiamento
pretendido pela empresa, que, praticamente, não tinha contabilidade, como veio a ser apurado ..
A recusa do Banco, fundada nos estudos procedidos e nas conclusões alcançadas, não foi óbice à afortunada e endividada empresa,
que teve meios de chegar à Secretaria do Planejamento, Seplan, e o
fez formulando criticas ao Banco que cometera a "indelicadeza" de
fechar o seu cofre aos insaci:\veis apetites pecuniários da empresa
que, à deriva, marchava para o desastre inevitãvel e irreparàvel.
Os interessados entenderam-se com o Sr. l'ilcio Costa Couto,
secretário geral da Secretária do Planejamento, c a conversação
culminou com a ordem do Ministro do Planejamentu ao BNDE no
sentido de evitar a falência ou concordata da empresa, o que importa
reconhecer que era falimentar a sua situação, alvo a ser atingido
mediante o fornecimento, pela União, que assumiria o risco da
operação dos recursos neccssãrios.
Graças a essa amãvel interferência ministerial, a 19 de maio de
75, o Banco fornecia à firma insolvente mais 94 milhões. Mas, como
se tal não bastasse, a empresa ainda receoia outro favor, este do
Ministro da Fazenda. O gestor das Finanças, entre as atribulações
do seu cargo, teve tempo para determinar que o ~anca do Brasil, o
Banco do Estado da Guanabara c o Banco do Estado de São Paulo,
convertessem em capital da empresa, insolvente, 50% dos créditos
que tinham junto a ela, o que importava em cerca de mais 40
milhões. Converter 50% dos créditos em ações de uma empresa
insolvente significaria perdoar 50% da dívida.
Passados dois dias, o Presidente do BNDE teve a precaução de
d!rigir-se ao Ministro Reis Veloso, c~ ofício, documentando .as suas
reservas à solução oficial, que contrartava frontalmente a poSição do
BNDE. Com efeito, a 21 de maio, o Sr. Marcos Vianna enviava ofí·
cio ao Ministro Reis Velloso para comunicar que a operação fora
concluída pelo BNDE, mas também para aduzir razões contrárias a
ela.
Segundo a argumentação do Presidente do BNDE, o banco
fatalmente negaria colaboração à Lutfalla, "já que as hipóteses mais
otimistas de viabilidade da empresa exiginm entrada, sob a forma de
capital, de recursos em montante m!nimo de c;s 80 milhões", o que
nem os acionistas nem outros membros da famllm (o texto cita Paulo
Malut) não se dispunham a empregar.
.
O Presidente do BNDE observou ainda: "Houve procedt·
mentos do empresário, ao longo da operação anterior e da análise da
presente, que retiram bastante do propalado mérito dos empresários.
Como exemplo, citamos a capitalização de um terreno por um valor
6 ou 7 vezes maior do que aquele que seria obtido hoje, no mercado,
e a aceitação das funções de comissária da concordata d~ Ci?.
Nacional de Tecidos,... quando certamente os empresártos J:\
estavam cientes de que não tinham condições nem sequer para
conduzirseus próprios negócios".
.
.
Finalmente, o Presidente do BNDE saltentou que se o propóstto
do governo, neste caso e em outros. semelhantes, é o. de .~alvar .•
empresa, evitando repercussões negat1v~s n.o c~mpo so~ull, po~cr~n
ser atingido a menores custos e com matar JUStiça por vta de falen~ta
ou concordata assumindo o maior credor o encargo de manter a tn·
'
•
dústria cm funcionamento
e conseqUente amparo
a seus emprega dos,
sem premiar o empresário cujo comportamento ou incapacidade
levem o empreendimento a essa dilicil situação",
O texto integral do ojiclo resefl'ado é o seguinte que dou como
lido, para que conste no meu discurso:
O BNDE QUERIA OUTRA DECISÃO
Num ofício reservado dirigido no Ministro Reis Velloso
em 21 de maio de 1975, o presidente do BNDE diz que, não
fosse u posiçiio "de hierarquia superior, a decisão do Banco
futulmcnte tcriu sido pela ncgntivn" de novos recursos, u não
ser que os acionistus c outros membros dn fnmflin- como o
"Dr. Paulo Maluf, os senhores Felipe c Eduardo Lutfallu e
outros"- colocassem recursos próprios na empresa.

O ofício do Sr. Marcos Viana diz ainda que a participa·
çào do Banco do Brasil, Banco do Estado da Guanabara e
Banco do Estado de Silo Paulo na empresa aconteceu "por
determinação do Senhor Ministro da Fazenda, transmitida
àqueles bancos pelo Banco ~entrai do Brasil".
"Senhor Ministro,
Tem o presente o objetivo de registrar a entrega que lhe
fiz, cm mãos, de cópia da decisão recente do BNi:li roliiti'lil :,
colaboração financeira em favor da S/ A. Fiaçto c Te"i"l!""'
Lutfalla
2. Como verificarA V, Ex• o apoio do Banco é hastante
significativo, aproximando-se de um total d~ CrS l·~(J mi·
ihões. A essa colaboração governamental através co :J>~!)E,
agregam-se os valores a serem capitalizados p~r outro: ~:~n·
cos estatais (Banco do Brasil, Banco do Estaoo d" (h:."'""
bara cBanco do Estado de São Paulo) num montante giol'"l
de cerca de Cr$ 40 milhões, por dcterminaçiio do Sc::l:or
Ministro da Fazenda transmitida àqueles bancos pelo flanco
Central do Brasil.
3. Ao transmitir a V, Ex• essas informações e o pró·
prio texto da decisão, julgamos oportuno registrar algc:mt:s
observações.
4. O parecer técnico das equipes do BNDE. estava son·
do concluído no sentido negatiyo, já que as hipóteses m"is
otimistas de viabilidade da empresa exigiam entrada, sob a
forma do capital, de recursos cm montante mínimo próximo
de CrS 80 milhões c o grupo empresarial alegava que nilo
poderia mobilizar de imediato nenhuma parcela c, a curto
prazo, só via possibilidades de apartes insignificantes. Antes
de o documento ser finàlizado, a nível técnico, a nível poiftico
foi adotada a orientação ante$ ·mencionada no sentido de
impedir a falência da empresa, determinando-se, para conti·
gurar um esquema financeiro viável, a capitalização de 50%
dos créditos dos bancos oficiais. Assim, não fosse ess~ posi·
ção de hierarquia superior, a decisão do Banco fatalmente te·
ria sido pela negativa salvo se, ao contrário da alegada impos·
sibilidade de mobilização de recursos, como alternativa a
uma efetiva situação de falência, os acionistas e outros mem·
bras da fam!lia, Dr. Paulo Ma!luf, os senhores i'elipc e
Eduardo Lutfalla c outros, conseguissem fazer aportar recursos próprios cm volume razoável.
5. Houve procedimentos do empresário, ao longo do
acompanhamento da operação anterior e da análise da
presente, que retiram bastante do propalado mérito dos
empresários. Como c~emplo, citamos a capitalizaçi\o de um
terreno por um valor seis ou sete vezes maior que aqúele que
seria obtido, hoje, no mercado e a aceitação das funções de
comissário da concordata da Cia. Nacional de Tecid~s Grupo Camilo Ansarah (condições que terá certamenlc
pesado na decisão de evitar-se a falência da Lutfalla) quando
certamente os empresários já estavam cientes de que ni\o ti·
nhum condições nem sequer para conduzir seus próprios
negócios.
6. Finalmente, desejamos reiterar nossas preocupações, anteriormente já explicitadas (especialmente quando do
caso da D. Izabel), quanto à orientaçiio de adoção de solu·
ções excepcionais para casos isolados, o que levn a tratumcn·
tos individuais que se podem vir a configurar como injustos,
sejn para entidades financeiras que, tendo operndo sc~undo
padrões tecnicnmente seguros, silo induzidas a assumir prcjul·
zos evidentes, c tnmbém pnrn outros cmprcsúrios que, diante

de problemns semelhantes, não venham a merecer o mesmo
tipo de trntnmcnto.
7. Em relução ao primeiro caso - o das instiluiçõcs
linnnccirns trunsformnrcm créditos em participações acionárins- tem V. Ex• conhecimento de rcnçUo, buscada cm argu-
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mentaçiio indiscutivel, apresentada pela ANBID cm relação
no caso da Cnrafda. Temos contornado o problema afirman·
do que não é intenção do Governo generalizar esse tipo de
solução c, realmente; mesmo antes de conhecermos a rcação
da ANBID, já se propusera que no caso da Lutfalla somente
os bancos oficiais fossem induzidos ·ao esforço· de viabiliza·
ção. 1':. forçoso, no entanto, que reconheçamos que mesmo
nesses casos a solução contém inconvenientes sérios, pois cm
nossos bancos os esquemas de garantias são de modo geral
bastante sólidos, e determina-se q.ue créditos nelas lastreados
sejam convertidos cm ações de empresas cuja situação é
sabidamentc deteriorada. Os incon~cnientcs sérios aos quais
nos referimos não se limitam às perturbações óbvias
introduzidas no sistema tccnificado de estruturas de decisões
características dos bancos oficiais mas até mesmo, no caso
daqueles que possuem acionistas privados (casos do Banco
do Brasil, BANESPA, BEG), implicando certo risco por
razi3es também óbvias.
8. Parece-nos, Sr. Ministro, que as decisões do Gover·
no nesses casos estão baseadas no propósito fundamental de
salvar a empresa evitando repercussões negativas no campo
social. Se ê esse o objetivo, em muitos casos poderiam ser eles
atingidos a menores custos, e com maior justiça, por via da
falência ou concordata assumindo o maior credor o encargo
de manter a indústria em funcionamento e o conseqUente am·
paro a seus empregados sem premiar o empresário cujo
comportamento ou incapacidade levou o empreendimento a
esta difícil situação.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a V. Ex•
nossos protestos de estima e consideração.- Marcos Pereira
Viana, Presidente,"
Isto foi em maio; Em agosto de 75, ainda por determinação da
SEPLAN, o BNDE assumiu a direção da empresa e assinou com os
acionistas um "Termo de Opção de Compra e Venda de Ações",
válido por um ano, nas seguintes condições: o patrimõnio liquido
·contãbil da empresa seria levantado por uma auditoria independen·
te; se apurado um valor positivo, o BNDE pagaria aos acionistas; se
negativo, os antigos acionistas pagariam ou renovariam, em nome
pessoal, os débitos da empresa,
Na direção da companhia, técnicos do BNDE começaram a veri·
ficar que a situação da Fiação era muito pior do que indicavam as
primeiras anãlises
A I• de agosto de 1975, o Sr. Marcos Vianna enviou telex ao
Ministro Reis Vclloso, dando conta dessas novidades, Afirmou,
entre outras coisas: "Os traços negativos do comportamento dos
emprcsârios vêm-se confirmando e, como exemplo, temos a assina·
tura de contrato em que se alienavam fiduciariamente ao banco bem
jâ dados cm garantia ao Banco do Brasil. Nosso contador chegou a
identificar casos de triplicidade de uso de garantias. Registramos
tqmbém que a Imobiliária Lutfalla, que se dispôs a receber um crédi·
to de 20 milhões do BNDE, para aplicâ·los sob a forma de capital na
tecelagem, ni!o apresenta a menor perspectiva de contratar o crédito
deferido, pois até agora foi incapaz de apresentar bens com a
documentação necessária para a avaliação e contratação".
O Presidente do BNDE informou- nesse mesmo telex- que
se sucediam as cobranças de titulas cm cartório e insistiu com o
Ministro do Planejamento de que a melhor solução era deixar a
empresa "seguir o caminho normal do recurso ao remédio da concor·
data c mesmo a falência". E ressalvou: "Se V. Ex• não tiver condi·
çõcs, também agora de aceitar a hipótese de falência nu concordata
consideramos ser o momento de efetiva a transferência de recursos
extruorçamento do BNDE para atendimento das necessidades da
Lutfalla, sob o risco direito da União.
O Presidente do BNDE nilo poderia ser mais claro cm suas
ponderações, de modo que a responsabilídade do Ministro é intrnns·
fcrlvd. O Ministro foi claramente informando da situação real da
empresa,
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A resposta foi verbalmente dada pelo Sr. Elcio Costa Couto,
Secretário da Secretaria do Planejamento, mas o Presidente do
BNDE não considerou suficiente a ordem verbal e teve a prudência
de 19 de setembro de 75, novamente dirigir-se no Ministro dizendo
ser indispensãvel, à direção do Banco, receber a confirmação por
telex do fornecimento dos recursos pela União e assunção do risco
da Operação.
Convém se notar que nesse telex urgentfssimo o Presidente do
BNDE informa o Ministro "que a contabilidade da empresa não
existia ·e.diante do volume de irregularidades verificadas, os dados
seguros somente estarão disponfveis daqui a alguns meses."
Estimamos em 300 milhões os recursos necessârios para o
saneamento do passivo e em 100 milhões os recursos para substitui·
ção das máquinas pois o equipamento era obsoleto.
Hoje se conhece a Integra do telex do Presidente do BNDE, e
tem este teor:
"OBNDEFAZOQUEOGOVERNODECIDE
Marcos Viana diz, em telex urgentlssimo endereçado ao
Ministro do Planejamento, em 19 de setembro de 1975, que o
BNDE já liberou os recursos contratados, tendo em vista a
decisão do Governo- que lhe fora comunicada verbalmente
pelo Sccretãrio·Geral ~leio Costa Couto - de que "não
poderia haver falência ou concordata" e de que "as opera·
ções seriam feitas com o risco da própria União".
"Senhor Ministro:
Em resposta ao nosso telex n• 4.488, de 1·8·75, sobre
Lutfalla, recebemos, verbalmente, através do Dr. ~leio Costa
Couto, a seguinte definição, que reiterava e complementava a
anteriormente tomada pelo Governo:
A- não poderia haver concordata ou falência;
B - o Governo apartaria, extraorçamento do BNDE,
os recursos necessários ao saneamento daquela empresa;
C- o BNDE deveria assumir o controle dentro dos pro·
cedimentos adotados em casos de empresas inadimplentes; e
D - as operações seriam feitas com o risco da própria
União.
Em cumprimento a essa definição, o Banco completou a
liberação dos recursos dentro do aporte antes contratados, já
dentro da orientação superior de ser o risco por conta do
próprio Governo, para a Tecelagem Lutfalla - cerca de
CrS 90 milhões mais a operação de emergência do inicio
deste ano de CrS 26 milhões, estabeleceu com os acionistas
um documento de opção de compra da totalidade das ações
pelo valor patrimonial na data da assinatura desse
documento, fez eleger empregados seus para os cargos vagos
na diretoria (diretor-superintendente e diretor encarregado
dos assuntos financeiros).
Após essas providências e enquanto era feito um
primeiro apanhado da efetiva situação da empresa, recebe·
mos a seguinte mensagem do Senhor Secretário-Geral:
"Refiro-me aos entendimentos mantidos por ocasião da
discussão do assunto Lutfalla. Ouvido o Ministro Velloso,
posso comunicar a Vossa Senhoria que o GQverno Federal
estudarã, conjuntamente, com o BNDE, formas de atestar
recursos visando a possibilitar a este Banco proceder ao
saneamento financeiro da empresa."
Como, para efeitos práticos podemos dizer que a
contabilidade da empresa nilo existia e diante do volume de
irregularidades verificadas, os dados seguros somente estarão
disponfveis daqui a alguns meses por exemplo, nas contas a
pagar c a receber tem sido necessârio levantar o histórico de
cada opernçi!o para se ter um mfnimo de segurança.
Por outro Indo, é essencial que o saneamento seja feito
de imediato para evitar que as necessidades se avolumem
violentamente e também parn prevenir qunlquer ocorrêncin
futnltl empresa e, agora, no nome do BNDE.
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Apresentamos, adiante, a melhor estimativa das ncccssi·
dadcs de que dispomos hoje c solicitamos a V. Ex• confirmar
a definição referida inicialmente cm face dos n~meros agora
estimados c que silo bem mais elevados do que se poderia
supor quando o assunto começou a ser tratado c rãpidas
providências para a cfctivaçilo do aparte especial de recursos
aoBNDE.
Ratificada a decisão de os bancos estatais (Banco do
Brasil, BANESPA, BEG c ONDE) capitalizarem SO% dos
créditos existentes cm 31 de março ~!timo c no pressuposto
de que os novos apartes sejam feitos imediatamente, estima·
mos cm CrS 300 milhões os recursos necessários para o
saneamento do passivo da empresa c deftclts que ainda se
estão acumulando. Tendo cm vista a quantidade de equipamento obsoleto existente na empresa, julgamos indispcnsãvcl
um programa de substituição de máquinas, o que leva a
acrescentar àquele total uma parcela da ordem de CrS 100
milhões a ser dispcndida até o final do próximo ano, Dentro
de CrS 300 milhões, estilo considerados os recursos jâ
entregues pelo BNDE.
A parcela relativa ao programa de substituição de
equipamentos poderá esperar melhor dimensionamento e
justificativa, mas quanto à parcela dos CrS 300 milhões é
essencial que sejam apartados imediatamente.
Informamos a V, Ex• que pretendemos, antes de
formalizar novos aumentos de capital, com os recursos a
serem apartados, exercer opção de compra c promover a
redução do capital atual i"cogralizado. Após o saneamento c
demais medidas nccess:, · :s à viabilização da empresa,
promovemos esforços no · 'ntido de entregá-la a cmpresârios
privados que tenham ·c, 'içõcs de conduzir, com êxito, o
parque fabril que o Go1, ~ cstâ agora salvando com rccur·
sos públicos por razões''· :i ais c políticas de hierarquia supc·
rior.
Face termos genéricos telex acima transcrito Dr. Elcio c
tendo cm vista necessidade novas liberações recursos, ainda
esta semana permito-me reiterar V. Ex• ser indispcnsâvel
para administração BNDE receber confirmação telex V. Ex•
aparte recursos cxtraorçamcntârios ONDE c assunçilo risco
pela União. Permito-me sugerir V. Ex• Dr. eicio entrar
cantata Dr. Albrccht para dotar solução semelhante. José
Olympio."
Antes dessa ordem derradeira c decisiva, o Dirctor do BNDE
Alberto dos Santos Abade emitiu, parecer datado de 25 de setembro
de 75, que vale a pena fique constando dos Anais pelos muitos
elementos informativos que contém. E a I• de outubro veio a resposta, confirmando c insistindo:
"Essa confirmação foi dada a Telex do Sr. Elcio Costa
ao BNDE, dizia: "Faça à decisão presidencial, que
continua a prevalecer, de que todos os esforços sejam feitos
pura que a empresa não sofra solução de continuidade cm
seu funcionamento c não se transforme cm mais um
problema social, foi o ONDE autorizado a proceder ao apoio
financeiro ncccssârio, com coberturas de risco pelo próprio
Tesouro". O telex garante que o Governo forneceria os CrS
300 milhões."
·
·

,Co~to,

O Telex, hoje conhecido, diz assim:
"eLeJO DIZ QUE DECISÃO e PRESIDENCIAL .
eicio Costa Couto diz, cm telex (!e I• .de outubro de
1975, dirigido uo Presidente do BNDE, que a Lutfalla deve
continuar cm funcionamento "cm face · du decisão
presidencial, que continua a prevalecer". O telex comunica
uinda que o Governo fornecerA, cKtraorçumcnto, recursos
de atê CrS 300 milhões "para que se continue o processo de
saneamento c viabilização da empresa",
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"Refiro-me ao telex n• 5.197/75, encaminhado ao
Ministro Reis Velloso e às conversações telefónicas mantidas
com V. S• a propósito da Lutfalla.
Em face da decisão presidencial, que continua a prevalecer, de que todos os esforços sejam feitos para que a empresa não sofra solução de continuidade cm seu funcionamento
e não se transforme cm mais um problema social, foi o
BNDE autorizado a proceder ao apoio financeiro ncccssârio,
com cobertura de riscos pelo próprio Tesouro.
Conforme nos havia sido transmitido, essa cobertura
financeira da União foi inicialmente acertada cm valor
pró>imo de CrS 90 milhões. Após a entrada do BNDE na
empresa, fui comunicado pelo doutor Abade de que
provavelmente o volume necessário de recursos seria bem
maior, não havendo, no entanto, condições para, avaliar,
naquele momento, o montante sequer aproximado do valor
total. Da! o caráter necessariamente genérico de meu tele• n•
5.197/75, desse Banco, que estima a necessidade imediata de
recursos em CrS. 300 milhões, conversei com o Ministro
Vclloso c expus a V. S• cm conversação tclcfônica que
mantivemos no dia 25·9· 75, esquema através do qual o
Tesouro pagaria imediatamente ao BNDE os CrS 90 milhõc!
relativos ao contrato firmado com a Lutfalla c forneceria a
necessária garantia de ressarcimento dos recursos restantes,
que seriam apartados sob a forma de financiamento, caso a
empresa não se recuperasse c ni\o pudesse amortizar o
empréstimo. Comunicou-me; no entanto, V. S• já haver a
dirctoria do BNDE decidido, por unanimidade, não injctar
novos recursos na empresa, a não ser cm nome c por conta do
Tesouro.
Tendo cm vista essa decisão o considerando que
permanece em vigor a superior decisão quanto à necessidade
de buscar a recuperação da empresa, comunico a V. S• que o
Governo fornecerá, extraorçamento ...recursos até o valor de
CrS 300 milhões para que se continue o processo de
saneamento c viabilização da empresa.
Nessas circunstâncias, c consoante orientação do Senhor
Ministro, venho solicitar que:
A - O BNDE continue a atuar junto à empresa, de
forma a não paralisar o esforço já feito pela sua recuperação;
B - Seja éncaminhado a esta Scplan o estudo relativo
à necessidade de recursos, bem como o cronograma de libera·
ção, a fim de que possamos tomar as providências ncccssârias
ao seu aparte ao BNDE."
.
No dia seguinte, 2 de outubro, o BNDE concedia novo emprés·
timo à Lutfalla: C~ 110 milhões.
Em dezembro, os funcionârios do BNDE, interventores na
empresa, conclu!ram um primeiro relatório global, o Sr. Marcos
Vianna encaminhou ao Ministro Vclloso. Nele se diz que seriam
ncccssârios CrS 370 milhões para o saneamento da empresa, sendo
que pelo menos 200 milhões deveriam ser considerados aparte de
capital, pois a companhia ni!o teria condições de pagar financiamcn·
tos. No .seu oficio, de li de dezembro de 1975, o Presidente do
BNDE lembrou que o "BNDEjâ entregou à Lutfalla, por conta c risco do Governo, um total superior a CrS 183 milhões" c que prccisa_.ria liberar o rcsiimte dos recursos ncccssãrios ainda naquele mês de
"dczcm~ro. E 'soliCitava que a Secretaria providenciasse a devolução
no BNDE dos CrS 183 milhões adiantados "cm nome da União" c a
entrêga 'dos 117 milhões· que completariam os CrS 300 milhões
prometidos pelo Governo cm I• de outubro.
Em ·abril de 1976, quando a SEPLAN ainda ni\o havia respondi·
do a esse último oficio do Sr. Marcos Vianna, técnicos do BNDE
completaram a análise da situação da companhia. Os números lc·
vantudos deixaram perplexos os funcionários do Banco.
A auditoria, feita pela firma Boucinhas, Coopers e Lybdran
Ltda., apurara cm 8 de agosto de 1975, um património liquido contá·
bil negativo de CrS 276 milhões.
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O prejuízo no exercício de 1975 havia sido de CrS 286 milhões
para um capital, não int~grnlizndo, de CrS 70 milhões,
O balanço de 31 de dezembro de 75 mostrava um
endividamento de CrS 503 milhões para um ntivo de apenas
CrS 279 milhões,
Comentando as passiveis soluções para o caso, o relatório
indicava que seriam necessários CrS 480 milhões para sanear a companhia. E desclassificava essa hipótese porque com esses mesmos
CrS 480 milhões seria possível construir urna fâbrica moderna com
receita anual de pelo menos Cr$ 410 milhões.
Este boletim, datado de 28 de abril de 1976, vai em anexo,
Os técnicos recomendaram assim uma outra solução: o BNDE
exerceria a opção de compra e procederia·à liquidação gradativa da
empresa.
Na ocasião, abril de 76, o BNDE já havia adiantado, "por conta e risco da União", CrS 240 milhões a empresa.
A proposta foi aceita pela diretoria do Banco, porque representava o menor prejuízo, e assim, em 17 de agosto de 1976, foi realizada urna Assembléia Geral Extraordinâria da Fiação c Tecelagem
Lutfalla, cujo único acionista já era então o BNDE, que decidiu pela
liquidação da sociedade.
Até aqui o relato dos acontecimentos. Para fazê-lo servi-me do
noticiário da imprensa e de documentos do BNDE c da Secretaria de
Planejamento;
Pormenores à p.rte, o fato se resume nisto: uma empresa insolvente, não obtendo mais recursos bancários pelo fato mesmo de estar
insolvente e de haver muitas e graves irregularidades cm sua
administração, vem a obter recursos da União para livrar-se da falência; contudo, a despeito desses recursos serem abundantes, centenas
de milhões, termina por cessar suas atividades por ser irrccupcrâvel.
Mas fácil c menos oneroso seria montar uma fâbrica nova com esses
recursos. Tudo como previra o BNDE.
Este o fato. Sobre ele desejo fazer algumas observações, das
muitas que ele enseja.
A primeira decorre da circunstância de um Ministro se sobrepor
no BNDE e a ele se sobrepondo dispor de recursos pertencentes à Nação, num empreendimento mais do que temerário, mas seguramente
fatal. Qual a lei que o autoriza a esse gesto de munificência com o
dinheiro que lhe não pertence? São tão abundantes os recursos públi·
cos que permitem esses rasgos de generosidade?
Dir-se-á que, em dadas circunstâncias, e tendo em vista um
eminente interesse nacional ou um efetivo interesse social, certo pro·
blerna pode ter solução à margem de critérios estritamente bancârios. Não contesto que tal possa ocorrer. Mas evidentemente, essa
solução deve ser razoâvcl, ter corno pressuposto a utilidade pública
assegurada pelo êxito da medida questionada, Se o Ministro pode
rnalgastar o seu dinheiro, ninguém tem o direito de malbaratar o
dinheiro que lhe não pertence, em particular, o dinheiro público, c
notadamente sendo escassos os recursos para atender emprecn·
dimentos da maior significação. Em outros tempos isto era crime,
como tal definido, Crime comum e crime de responsabilidade,
Mas quando um Ministro pudesse dispor assim de recursos
pertencentes à Nação em favor de iniciativas particulares, caberia ter
presente a advertência do Jornal do Brasil, que ê a própria reflexão
do bom senso:
"Cumpre no Governo c aos seus agentes, ao distribui·
rem dinheiro de contribuintes corno se lhes pertencessem,
distinguir entre o bom c o mau empresário, Entre o que tem e
o que não tem viabilidade. Agindo indiscriminadamente, o
Governo propicia c acurnpliciu-se ao erro. Erro pelo qual,
quem pugu, invariavelmente, é o Tesouro Nacional, sem que
se conheça ati:, hoje, a indispensável c reparadora punição,"
Sob o pretexto de impedir o desemprego de 1.200 funcionários,
que, aliás, nilo eram 1.200, mas 981, e de evitur problemas nó sctor
têxtil, forum mulburatados milhões de cruzeiros pertencentes b.
Nação; malharutados, porque carreados pura os cofres furados de
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uma empresa obsoleta e irrccupcrãvcl, que, com todo esse dinheiro,
não foi recuperada; uma empresa que não tinha sequer contabilidade
regular, nem mesmo o registro das mercadorias compradas; urna cmpresa que deu ao BNDE em alienação fiduciária bcnsjll dados em garantia ao Banco do Brasil; urna empresa que, cow todo o socorro
financeiro da União c da intervenção do BNDE cm sua administração, terminou por cessar suas atividades, sem qualquer repercussão
no setor têxtil, que se pretendia acautelar, e sem impedir o desemprego, que se pretendia evitar; uma empresa, em cuja administração
foram apuradas irregularidades graves c que, indo à falência, revelaria a ocorrência de crimes falirncntares, corno se lê no relatório do
BNDE de 28 de abril de !976.
De modo que, sem sequer discutir o cabimento ou a
conveniência de soluções à margem de critérios bancários, c sem
discutir a legitimidade ou a legalidade do emprego de dinheiro público em benefício de empresa particular, o que se verifica, no caso, é
que a empresa protegida nem remotamente justificava a adoçilo de
critérios extra-bancários; nenhum critério superior autorizava o
favor, c tanto mais grave é a responsabilidade do Ministro que o
concedeu, quando não faltaram, antes foram reiteradas, as adver·
tências, as ponderações, a resistência, a oposição do BNDE a
respeito, c quando foi sobre advertências, ponderações, resistência e
oposição do BNDE que a ordem ministerial foi lavrada e graças a ela
aberto o erário para que dele se escoassem, cm cascata, recursos
públicos para a empresa obsoleta e insolvente.
Merece ser posto cm relevo que a ordem ministerial foi dada sob
a invocação de "decisão presidencial", Pelo exame dos documentos
até: agora divulgados, essa invocação é falsa.
Começa que é estranho, para não dizer inacreditável que em
assunto dessa natureza o Presidente da República fosse interferir.
Nem que o dia do Presidente tivesse 240 horas. Pelo que foi publicado, a mim parece evidente que a invocada "decisão presidencial" foi
de carâter geral c no sentido de, por via do crédito, amparar empresas em dificuldades, mas, está implfcito, empresas idóneas e viãveis,
em que o socorro crcdítício fosse socialmente útil, e jamais para
bcneficar empresas irrecuperâvcis, comprometidas por irregularidades graves, entregues ·a administradores irresponsãveis (e a
designação não é minha, é do BNDE).
Saliente-se que na primeira nota da Secretaria do Plancjarncnto
mais de uma vez se fala em "governo", mas nenhuma vez se fala cm
"decisão presidencial" tomada no caso. Analisando-a, o Jornal da
Tarde, cm editorial de 22 de abril, com expressões muito claras,
acentuou a inveracidade dessa invocação constante do telex que o
Secrctârio-Gcral da Secretaria do Planejarnento endereçou ao
BNDE.
A despeito da réplica severa, a segunda nota da Secretaria do
Planejarncnto ê: ainda mais sibilina c se limita a dizer que "a intcrvcn·
ção determinada sobre a Lutfalla pelo governo" era "de conhccimên·
to do Presidente da República .., "De conhecimento do Presidente" é
uma coisa, ''decisão presidencial" é coisa muito diferente.
Mas se faço esta ressalva, que me parece certa, ou esta distinção,
que me parece clara, devo acrescentar que na medida em que o
Presidente da República tolerar essa operação, praticada por pessoa
de sua imediata confiança e que invocou "decisão" sua para fazê-la,
torna-se corrcsponsâvel pelo ato, c, sobrando-lhe poderes para cor·
ta r o mal pela raiz, não o fazendo, assume a responsabilidade plena.
Ainda mais. Recursos públicos podem ser distribuidos a
particulares, sem fel e sem critério legal? Jâ não questiono se o
beneficiário é socialmente merecedor da ajuda ou não, indago se rc·
cursos públicos podem ser destinados, ao puro arbítrio da autori·
dadc administrativa, para favorecer empresa particular, por sinal,
inidônea a insolvente, conforme a advertência do BNDE?
Passo a examinar outro c grave aspecto desse assunto. Sob o tf.
tulo- "um caso incompreensível de socialização de prejuízos", a
Ga:eta Mercantil focalizou o caso em editorial que termina assim:
"O surpimcnto de recursos públicos pura neutralizar
irregularidades cometidas numa empresa do sctor industrial
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constitui um sintoma de perigosa disseminação do erro.
Ainda mais cm razao de a providência ter sido decidida por
tráfico de influência po/ftica- um fato totalmente inconccblvcl no Brasil de nossos dias. O que se exige, cm nome da Lei,
é a investigação profunda dos fatos c a divulgação das
conclusões, para que a Justiça possa agir, cobrando aquilo
que pertence à Sociedade. Uma hipotética tergiversação
nessa seqUência de atos custa rã o recrudescimento das suspeitas de que a grande corrupção fica impun~, até mesmo sob
governos instaurados prccipuamcntc para cxtirpâ-la."
Para medir a gravidade do caso, bastaria o excerto transcrito da
insuspeita Gazeta Mercantil: ela não usa de meias palavras para sublinhar a circunstância "de a providência ter sido decidida por trAfico de influência politica".
Da linguagem da Gawtll MerCillltil nil'o disercpa O Estado de S.
Paulo. No artigo "Sinal dos Tempos", afirmou c reafirmou:
"A história dessa maroteira nos revela um caso
infamantc de tràfico de influência .... Quanto ao trâfico de
influência, aqui exposto, o Pais, lesado a todos os t!tulos espera uma explicação convincente das personalidades envolvidas."
Depois da explicita imputação de tràfico de influência politica,
veio a nota da Secretaria do Plancjamcnto, onde se lê:
"Repele-se qualquer insinuação de influência politica,
de quem quer que seja."
Ato contínuo os jornais voltaram a lancetar o tumor. Assim, O
Estado de S. Paulo:
"Quanto à insinuação de influência politica, sempre nos
repugnaram as insinuações. O que O Estado de S. Paulo fez
foi apontar um caso evidente de influência, coisa que o
Governo atual tem de aceitar - embora devesse repelir
indignadamente- como algo que se vai tornando corriqueiro. E embora haja exemplos ainda piores desse il!cito moral,
senão penal, conforme vimos sugerindo, como se explicaria
que, por vias normais, a fam!lia Lutfalla lograsse arrancar do
magro crârio nacional tantos favores? Nilo são bem elucidativos, a esse respeito, os oficias do presidente do BNDE à
SEPLAN? A questão continua, pois, cm aberto. Cabe ao responsâvel encerrA-la com uma explicação convincente."
Mais peremptório ainda foi o Jornal da Tarde. O titulo do editorial diz tudo: "Não insinuamos nada; nós estamos afirmando". E
afirmando termina assim o editorial:
"Ao dizer que "repele qualquer insinuação de influência
pol!tica de quem quer que seja", a nota nos obriga a lembrar
ao Governo que nós não fizemos uma "insinuação" - nós
afirmamos, taxativamente, que o Sr. Paulo Salim Maluf serviu de intermediãrio na transação. ~ um fato que consta dos
próprios documentos que transcrevemos e foi apontado·, não
por nós, mas pelos técnicos do BNDE. Quanto à influência
pol!tica nos critérios adotados, ela é revelada num ollcio, que
também transcrevemos, do Presidente do BNDE.
Nós dissemos, portanto, com todas as letras - c não
insinuamos- que se tratava de uma grande negociata que o
Governo tinha o dever de apurar.
Essa a consideração que o Governo não quer aceitar,
mas que nósjâ fizemos c voltamos a fazer sem pedir licença a
ninguém, porque nossa profissão nilo é a ética.
Nilo insinuamos nada. Quem é insinuante, perigosamente insinuante porque extremamente generoso, é o Senhor Paulo Salim Maluf. Sua força politica reside na sua capacidade
de prcscntc::nr."
E como o Ministro do Plancjamcnto publicasse uma segunda
nota, na qual reiterava que 0 governo nao aceita, nem nunca ncci·
11
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tou, influência pol!tica nas decisões relativas a prestação de apoio
financeiro a empresas", o Jornal da Tarde estampava outro editorial
sob o titulo "o caso é que o ministro se enreda a cada resposta", no
qual afirma o seguinte:
"A segunda nota da SEPLAN começa repetindo que "o
governo não aceita, nem nunca aceitou, influência politica
nas decisões relativas à prestação de apoio financeiro a
empresas". Pode ser que o governo não aceite, mas a SecretAria do Plancjamcnto aceitou a influência politica do Sr.
Paulo Salim Maluf. Um jornal carioca publicou o relato
sucinto da intermediação deste junto ao Sr. Marcos Vianna,
Presidente do BNDE. O genro de Fuad Lutfalla - Presidente da Tecelagem- havia procurado o Sr. Marcos Vianna
para pleitear novos créditos além dos que jà haviam sido
fornecidos à empresa. Vianna, com base nos pareceres dos
técnicos do BNDE, recusou-os, ponderando que a única
maneira de viabilizar a operação seria com o aval da
EUCATEX (firma do Sr. Paulo Malul), idéia naturalmente
rejeitada. Vianna propôs então que o próprio Sr. Maluf desse
o seu aval pessoal a transação- o que também não foi aceito. O Presidente do BNDE concluiu o diâlogo afirmando
que, dessa forma, não seria poss!vcl dar empréstimos à
Tecelagem Lutfãlla.
E não seria poss!vcl porque a empresa era: já àquela altura irrccupcràvcl, c não só por questões de mercado, mas por
incompetência c irresponsabilidade dos seus proprictãrios,
conforme consta de documentos por nós publicados, elaborados por técnicos do BNDE c até por auditores independentes.
No entanto, os empréstimos acabaram sendo concedidos, por ordem do Ministro Reis Vclloso, contra a opinião
do BNDE c do seu Presidente, c com os recursos do Tesouro
Nacional repassados pelo BNDE. Tinha portanto razões o
Sr. Maluf para não empenhar o seu aval, pois que certamente
conhecia outros meios para "viabilizar" a operação. Se isto
não se chama influência pol!tica, então não sabemos que
nome tenha."
A Ga:eta Mercantil narra promcnorcs das negociações
mantidas por alta personagem do oficialismo paulista com o
BNDE. Como os jornais publicaram amplamente, o Sr.
Paulo Salim Maluf declarou que não era era acionista da Lutfalla, e, aliás, ninguém fizera tal assertiva, c que não era parente de seus acionistas, ainda que, é notório, seja genro do
maior acionista c cunhado de outros, c, ao que me consta, nc·
nhum "pacote" revogou o artigo 334 do Código Civil. Mas
parente ou não, chegado ou "distante" da empresa questionada - ele se referiu à Lutfalla como uma "firma distante"
- o fato é: que ele interferiu no assunto como se verifica dos
documentos do BNDE. Com base nesses documentos c que a
Ga:era Mercantil rez o seu relatório, estampado na primeira
página, a respeito da atuação do Sr.. Maluf nas negocraçõcs
que terminaram com o favor oficial, a despeito da resistência
doBNDE.
"NOVOS FATOS E VERSÕES DO CASO LUTFALLA
A Secretaria de Plancjamcnto da Previdência voltou,
sexta-feira, a prestar esclarecimento sobre os financiamentos
de CrS 350 milhões, feitos à Fiação c Tecelagem Lutfalla,
empresa agora em dissolução. "O Governo não aceita, nem
nunca aceitou", diz a nota do Plancjamcnto, "influência poUtica nas decisões relativas à prestação de apoio financeiro a
empresas. Em particular, nos anos cm que tem estado à frente da SEPLAN, o Ministro do Plancjamento jamais permitiu
que qualquer assunto económico fosse decidido, cm sua Arca,
senão à base de seu próprio mérito, económico c social. E
nssim continuará fazendo,"
A divulgação da nota, diante do caso Lutfalla, não
impediu, a revelação de novos fatos c versões sobre as
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negociações entre aquela empr~sa - e mais pa.rticularmente
entre Paulo Salim Maluf, Prestdente da Assoctação Comer·
cial de São Paulo - c o BNDE. Segundo uma fonte bem
situada, desde o princfpio desses entendimentos os técnicos
do Banco se mostraram contrários à operação financeira
proposta em" socorro . da Lutfalla, tendo constatado
que, com Cr$ 350 milhões, poderia ser construlda uma nova
fábrica com capacidade duas vezes superior à da Lutfal\a,
que poderia proporcionar uma rentabilidade de 8~ sobre o
capital, como consta do ofício datado de 30 de abnl de 1975
dirigido pelo BNDE à Secretaria de Planejamcnto. Estima·
vam também as equipes técnicas do Banco, como está ~o
oficio, que a efetivação da operação proposta não rcsolvcn.a
os problemas da Lutfalla, pois mesmo que, dos CrS 350 mt·
lhões, dois terços fossem colocados a "fundo perdido':, ou
seja, sem possibilidade previsível de retorno: u~ terço a juros
subsidiados, somente cm 1981 a empresa detxana de aprescn·
tar pr~iuízos. A saída, pois, era a falência.
Em sua nota, a SEPLAN observa, quanto a esses aspectos, que a garantia pessoal exigida dos acionistas, inclusi~e
envolvendo bens próprios, não existiria no caso da falêncta
porque nesta simplesmente haveria liquidação dos bens
pertencentes à empresa, sem envolver os acionistas, salvo cm
caso de falência fraudulenta.
Segundo ainda a fonte, Maluf, em uma das várias reuniões que manteve com os técnicos do Banco, admitiu que o
empréstimo se justificaria mais por aspectos subjetivos do
que por questões substantivas. Ante a insistência do empresário cm considerar a Lutfalla um "excelente investimento",
pelos seus critérios, os técnicos do BNDE lhe perguntaram,
se acreditava pessoalmente na viabilidade do projeto. Como
a resposta fosse enfaticamente positiva, foi proposta uma
alternativa inesperada. O BNDE ofereceu recursos a uma
indústria de propriedade da família Maluf, para que aquela
empresa então os repassasse à Lutfal\a. Maluf se desculpou,
dizendo que neste caso devia consultar seu irmão atualmcnte
à testa da indústria.
A consulta foi feita e a resposta foi negativa. Maluf, no
entanto, teria voltado à carga, insistindo sempre em que a
Lutfalla era um bom negócio. A equipe técnica .do BNDE
aventou, então, uma nova alternativa: o financiamento
poderia ser concedido pessoalmente a ele, Paulo Salim
Maluf, com garantia real de seus bens pessoais, para que ele
investisse na empresa de seu sogro. Surpreendentemente, o
empresário não aceitou a proposta. Isso encerrou as negociações normais com o BNDE, conforme oficio enviado pelo
Banco â SEPLAN em maio de 1975. Naquele documento o
BNDE discorda da conversão de dividas da Lutfalla em
acões, tendo advertido o Banco do Brasil e a Caixa Económica da inconveniência de operação similar. Posteriormente,
em 19 de agosto de 1975, ante a continuidade das gestiles do
empresário cm outros níveis, o BNDE, cm telex enviado à
SEPLAN, justificou a negativa aos financiamentos pela
existência de irregularidades apuradas por auditores do
banco na Lutfalla, como triplicidade do uso de garantias
reais pelos seus di retores."
Por seu turno, indagava o Jornal do Brasil:
"Como explicar comportamento tilo equivocado do
ponto de vista ético c tilo desastroso, sob o iingulo da
eficiência económica? Por que o Ministério do Plancjnmcnto
não teve o destemor de permitir oue a Lutfalla recorresse à
concordata? Isso nilo laz parte das regras do jogo cconómi·
co? O mercado nilo encontrou seus mecanismos para premiar
os eficientes c punir os menos aptos?
Se uns silo ingênuos, isso é constrangedor: Se outros nilo
podem enfrentar a realidade do jogo económico, Isso é
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catastrófico. E entre o constrangimento e a catástrofe,
Cr$ 350 milhões de recursos do público foram malbaratados."
Outro aspecto que me parece de singular importância c grnvi·
dade reside na ordem do Ministro da Fazenda, transmitida pelo
Banco Central, no sentido de o Banco do Brasil, o Banco do Estado
da Guanabara c o Banco do Estado de Silo Paulo, converterem 50%
de seus créditos em ações da empresa mimada, mas insolvente; essa
conversão significava, praticamente, em perdoar 50% da divida.
Está nas atribuições legais do Ministro da Fazenda emitir essa
ordem? Em que lei se funda o gestor das finanças nacionais para
cxnrar a estranha provisão? Esse bancos não têm acionistas c esses
acionistas não são lesados pela ordem ministerial? Esses bancos
estão sujeitos a ordens do Ministro da Fazenda c a ordens desse tipo?
O fato, que me parece da maior gravidade, serve pelo menos
para testemunhar o grau de dependência dos bancos ao Governo,
para mostrar que os bancos também não gozam de segurança nem
no que diz respeito no que é seu, porque, cm verdade, a ordem
ministerial importava cm dispor de recursos que lhe não pertenciam,
mas pertenciam aos Bancos e, portanto, aos seus acionistas. O fato
serve para revelar, como observou o Jornal do Brasil,
" ... a extensão do arbítrio' das entidades oficiais de crédito".
Devo dizer, porém, e a bem do BANESPA, que este estabelecimento não esteve pelos autos c teria se recusado a fazer caridade ao
grupo Lutfalla.
Mas o caso Lutfalla ainda não está completo. A empresa tilo
carinhosamente aquinhoada pelo Ministro do Planejamento não
tinha o hábito de pagar tributos e no foro paulista a Fazenda
estadual lhe cobrava 85 milhões de ICM. Pois não se sabe por artes
de quem, a requerimento da própria Fazenda, os executivos fiscais
estilo sendo arquivados (JT, 22. IV, 77, p. 10).
Se todos são iguais perante a lei c se, em conseqUência, a lei não
pode tratar desigualmente a iguais, se todos têm igual obrigação
Ptrante a sociedade e de maneira igual têm de contribuir para o
custeio dos serviços públicos, como se explica que, enquanto a
generalidade das empresas pagam os tributos, e quando se atrasam
ainda que por motivo legitimo tem de pagar juros, multa e correçilo
monetária, uma empresa não paga o !CM e depois de ajuizada a
ação fiscal, dela desistindo, a Fazenda libera do ónus legal a empresa
faltosa, favorecendo eutamcnte o contribuinte relapso que se
mostrara também empresário irresponsável?
Nesta Casa foi dito que o erário pouco perderia ou nada perde·
ria na aventura cm que foi metido por obra do Ministro do Plancjamento. Até o confisco de bens chegou a ser mencionado. ~ uma
hipótese. Quero ver primeiro a liquidação do caso. A verdade,
porém, ê que mesmo sendo pequeno o prejuízo - e quando o
dinheiro é alheio algumas dezenas de milhões pouco significam- ou
ainda que prejuízo não venha a ocorrer, o fato não deixa de ser
socialmente nocivo, pois esses recursos, tão liberalmente concedidos
à empresa insolvente e comprometida, deixaram de ser aplicados cm
beneficio de empresas idôneas, fizeram falta e estão fazendo falta
ainda agora e empreendimentos úteis, senão nccessârios. Ainda hoje
a imprensa noticia que, por falta de recursos do BNDE, projetas
importante~aguardam financiamento.
De modo que se, ao cabo da liquidação que jâ demora e ainda
vai demorar, os recuros públicos embolsados pela Lutfalla vierem a
ser integralmente dcsenbolsados, ainda assim a sociedade sofreu um
dano e o Pais um atrazo no seu desenvolvimento, sem falar na lesilo a
quantos, no tempo, deixaram de receber tratamento igual.
A titulo de exemplo lembro que a Cia. Nacional de Tecidos (da
qual a Lutfal\a se fez comissâria, embora seus dirigentes não estives·
sem em condições de dirigir a sua própria empressa, como sinalou o
BNDE), companhia que ao requerer concordata contava com número muito superior de empregados e com potencial exportâvel também superior ao da Lutfalla, nada recebeu em socorro, embora
pleiteasse os favores depois concedidos a esta.
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Mas quando nenhum valor tivessem as considerações até aqui
deduzidas, eu volveria os olhos para a segunda Nota da Secretaria do
Plancjamcnto para dela extrair estas passagens:
"O BNDE, dentro das instruções reccbid~s ,.. se dirigiu
à COI para solicitar sua invcrtenção no caso.
pois, uma
legislação revolucionária que se está procurando utilizar,
para levar o assunto até às suas ~ltimas conseqUências,

e.,

inclusive mediante queixa crime."
Segundo as mesmas instruções o BNDE deveria
"apurar as responsabilidades dos acionistas c antigos
administradores para os efeitos do citadó Dccreto·lci n9
2627/40 c do Ato Complementar n• 42. de 1969. O Ato
Complementar n• 42 trata de investigação t>ara fins de possl·
vcl decretação do confisco de bens obtidos por cnriquccimcn·
to itrcito. Jã se estava, pois, à época, após cfctivada a intcrvcn·
ção, congitando do uso de legislação revolucionária, cm face
de irregularidades apuradas ou a apurar."
Quem diz isto não é nenhum dcsafeto do Sr. Lutfalla. Quem diz
isto é o Ministro do Plancjamento na segunda Nota sobre o caso.
a Secretaria do Planejamcnto, vale dizer, é o Ministro do
Plancjamcnto, que agora, em defesa, fa: a mais rude acusação à
empresa favorecida por decisão ministerial. No momento cm que
invoca o Ato Complementar n• 42, que cuida de investigação para
confisco de bens obtidos por enriquecimento illcito graças a recursos
públicos, na espécie canalizados por obra da Secretaria do Plancja.
mcnto c decisão do Ministro cm favor da Lutfalla, o próprio Minis-

e.

tro e a mesma Secretaria disseram o que iniguém havia dito até

então. Tudo quanto os jornais disseram até aqui é elogio cm relação
à saída engendrada pelo Ministro do Plancjamcnto. E imaginando
que se livrava do enredo, nele se emaranhou ainda mais.
De outro lado, não deixa de ser uma "boutadc". Enquanto o
Ministro do Plancjamcnto ameaça de confisco por enriquecimento
ilícito, no foro paulista a Fazenda estadual desiste de executivos fis·
cais que montam a 85 milhões por !CM não pago ... vã alguém cntcn·
der os refolhes dessa administração.
Mas não é só c ainda não é o mais grave. Vale a pena que se dei·
xc sobre a mesa da análise a Nota da SEPLAN. Nela se fala cm apelo
à "legislação rcvolucionâria", ao "confisco de bens por enriqueci·
mcnto ilrcito", a .. queixa crime".
Mas é imperioso convir que falta alguém nesse implacâvcl,
ainda que tardio, acerto de contas, pois não consta que o Sr. Paulo
Salim Maluf, nem seu sogro, o Sr. Fuad Lutfalla, nem outras pessoas
da famllia ou da empresa, de gazua cm punho, na calada da noite, te·
nham penetrado nas arcas do Tesouro Nacional c nele tenham
colocado um dreno pelo qual escoassem os milhões para o r~gaçilo
da empresa afortunada c insolvente. Ninguém atribuiu isso, seja ao
sogro, seja ao genro.
Foi o Ministro do Planejamcnto, auc ora fala cm confisco por
enriquecimento illcito, cm queixa-crime, cm lcgislaçiio revolucioná·
ria, foi o Ministro do Plancjamcnto, c não outro, que, desprezando
as advertências c resistências do BNDE ordenou a transferência de
recursos públicos para a Lutfalla, por conta c risco da Uniilol
Logo, nesse processo está faltando alguém.
De mais a mais, menos condenável é o empresário, ou seu palro·
no, que pede o favor indevido, que a autoridade que o concede, com
recursos que nilo silo seus, porque silo públicos, c o faz advertida c
rcadvcrtida de que a empresa é imcrcccdoura do favor. De modo que
falta alguém nesse processo de apuração de responsabilidades, que se
anuncia implucávcl: falta alguém: falta cKatamcntc a autoridade que,
contrariando o BNDE, ordenou o beneficio, a autoridade que agora
alude i\ lcgislaçilo revolucionária,ameaça com queixa-crime c levanta
o espantalho do confisco por enriquecimento illcito com recursos
públicos ... liberalizados por essa mesma autoridade!
Essa autoridade, por tudo responsável, c que, diga-se de pas·
sugem, na Nota em exame nilo se eximiu da responsabilidade, será

responsabilizada? Se o bcncfir.iado corre o risco de ver confiscados
seus bens "por enriquecimento illcito", ao que fez o beneficio com
recursos públicos, não seus, c desse modo ensejou o "enriquecimento
ilícito" cm razilo do qual se daria o "confisco", ao benfeitor niio
acontece nada?
Vai acontecer alguma coisa ao responsável? Como cu nilo duvi·
do de nada, pode ser que sim. Mas não duvidando, duvido. Pois se
alguma coisa devesse acontecer, jã devera ter ocorrido. Agora,
segundo a velha regra da impunidade das grandes faltas, regra que
vem de longe, agora, dada a publicidade do escândalo c suas propor·
ções, só vendo para <:rer. Porque segundo uma concepção, que cu

niio consigo entender, punir o responsável, pelo menos afastá-lo do
cargo, ficaria mal para o governo, quando mal fica o governo conscr·
vando no seu seio aquele que praticou o ato censurável c danoso.
a velha filosofia que nem o movimento de março, passado o
seu Impele inicial, foi capaz de eliminar.
Faz mais de sessenta anos que desta tribuna disse Rui Barbosa:

e.

"Uma anonímia universal cobre tôdas essas façanhas, to·
dos esses escândalos, todas essas assolações. Quem as prati·
cou? Ninguém as praticou. Quem as causou? Ninguém as
causou. Quem por elas responderá? Ninguém por elas rcspon·
dcrâ. O Brasil é um pais de assombramentos, de fantasmas
noturnos, de almas de outro mundo. Quem arruinou finan·
ças? Quem bombardeou Estados? Quem conquistou Go·
verno? Quem liquidou constituições? Quem entregou o país
ao descrédito c à bancarrota, à miséria c à fome? Quem? O
Governo que governou o pais? Os mandões que governaram
os Governos? Os interesses, as influências, as cobiças que
governaram os mandões?
Não, Senhores. Quereis os culpados? Dai caça ao lobiso·
mem,à mula-scm-cabcca, às casas mal·assombradas."
Se àquele tempo uma anonlmia universal cobria os
escândalos, agora a autoria deles é conhecida e confessada,
mas não acontece nada. Dai o desânimo que se segue aos
grandes movimentos cívicos. Daí a desilusão, a descrença, o
cansaço de tantas energias· úteis. Daí as oscilações entre o
ccticismo c a revolta, a revolta cxaccr,bada c justa mas
impotente c que termina por voltar à descrença, ao desânimo,
ao ceticismo, certa da inutilidade do esforço.
Este estado de espirita foi magistralmente resumido pelo
Jornal do Brasil de domingo, no editorial "Estranho Sili:n·
cio", do qual extraio este lance:
"Nos últimos meses tem o pais sido alertado para a cxis·
ti:ncia das mais diversas irregularidades, cada qual mais noci·
va c mais repugnante, nas áreas política, administrativa, judi·
ciária, social, económica, cultural ou financeira. E, alertado,
não precisamente por quem, para tanto, recebeu mandato
popular, mas basicamente pelos órgãos de informação, os
quais tendo sem dúvida tal direito e tal obrigação, de ambos
se desempenham por simples sentido de dignidade cívica c
suprindo omissões dos representantes da consciência nacio·
na!. De todo esse esforço - e risco - qual o resultado? Apc·
nas o silêncio. Como reage o país? Não reagindo. E seus
representantes eleitos? Acomodando·se. E o Governo? Prole·
Iando. E o simples cidadão? Pasmando, calando, esquecendo
c... desistindo.
O pais sofre de anorexia social: não tem apetite, esta ocs·
mobilizado c indiferente. E o que mais lhe dói é a sensação de
ser quase cúmplice. O pais cstã afónico, adormeceu. Pois nilo
tem ele quem paternalmente o governe, o oriente, o tranquili·
zc a qualquer hora ou oportunidade? Pois não lhe repetem,
dia a dia, que criticar, divergir, protestar, exigir satisfações
ou prestação de contas de como está sendo administrado o
património moral e material que confiou no Poder, de como

vai sendo governada a Terra que afinal é sua, o torna suspci·
to de falta de patriotismo?"
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valor do empréstimo os saldos devedores da Lutfalla junto no banco
que não fossem absorvidos pela capitalização.
Simultaneamente, a presidência deferiu um empréstimo à
lmobilillria Lutfalla no valor de CrS 20 milhões para permitir' que
essa empresa subscrevesse importância idêntica no capital da Tcccla·
gcm. Antes, pela Decisão 23/75, de 3·2·75, a dirctoria autorizara
uma operação de emergência da ordem de CrS 26 milhões e pela
Dccisilo.85f75, de 10-4-75, outra de CrS 20 milhões. Esta última não
chegou ser contratada visto que estava condicionada ao aval do
Doutor Paulo Maluf. Havia também uma antiga operação FMRI
cujo saldo devedor era cm 31 de março, da ordem de CrS 20 milhões.
Após discussão junto ao BNOE sobre vllrias das condições das
operações deferidas no mês de maio - os empresários foram recebi·
dos pelo senhor secretário-geral, Doutor !;;leio Costa Couto quando
foram exaustivamente discutidas todas as condições colocadas pelo
BNDE. A explicaçilo que tivemos sobre a razão desse encontro foi de
que os empresários teriam expressado junto ao Governo a sua opi·
nião de que o BNDE, sendo contra o apoio à Lutfalla, havia imposto
um elenco de condições que tornavam as operações incxcquívcis.
Após exame c discussão meticulosos do texto completo das decisões,
o senhor secretário-geral teria relatado ao Senhor Ministro não ter
fundamento a alegação dos cmpresllrios.
Sabedor da ocorrência dessa entrevista cm Brasília e das suas
possíveis razões, convocamos os empresários e discutimos diretamcntc com eles todas as condições das operações do empréstimo à
Tecelagem e à lmobiliãria visando a esclarecer todos os pontos c, se
possível, chegar a um texto aceitável pelo Banco c pelas empresas.
Sobre os pontos que não nos julgamos cm condições de definir nossa
posição final durante a reunião, comprometemo-nos a fazê-lo por
telex atê o final do dia seguinte c assim aconteceu através do telex
3.t32 de 5·6-75,juntado por cópia.
Recebemos a rcação dos empresários a esse telex c a não
aceitação de um dos itens- através do Dr. J;:lcio Costa Couto que
simultaneamente nos comunicava a posição do Senhor Ministro:
a) Não podia ser aceita a hipótese de concordata;
b) O Governo assumiria, se ncccssllrio, o risco da operação; c
c) A Scplan providenciaria, se ncccssllrio, o aportc de· recursos
especiais, extra-orçamento do BNDE, para que pudéssemos fazer a
liberação dos recursos à Lutfalla.
Com essa posição governamental c face à necessidade de, no
mesmo dia, haver liberação de, pelo menos, CrS 6 milhões para a
empresa pagar compromissos inadillvcis, inclusive tirar tltulos de
cartório, decidimos pelo adiamento desses recursos c, depois de
relatarmos a nossa posição sobre o assunto ao Senhor Presidente,
resolvemos dar prosseguimento à operação aceitando a fiança da
Imobiliária nos termos do Artigo 1.491 do Código Civil, a ser
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PAULO prestada cm instrumento cm separado, deixando a formalização da
assunçilo do risco e do aporte especial por parte da União para serem
BROSSARD EM SEU DISCURSO:
efctivados se c quando julgássemos isso indispensável.
"OS EMPRESÁRIOS QUEIXAM-SE DO BNDE
Foi realizada a compra do imóvel nas condições aprdVadas pela
Um parecer do diretor do BNDE, Alberto dos Santos Abade, dirctoria c complementado o adiamento até que se conseguiu assinar
datado de 25 de setembro de 1975, mostra que os empresários da o contrato com a Tecelagem mediante deslocamento de algumas con·
Lutfulla reuniram-se com IÕicio Costa Couto, depois de ouvir as con· diçõcs. Com a Imobiliária, não se conseguiu contratar.
dições do banco para liberar novos recursos, e dizer-lhe que as con·
Para os primeiros saques contratuais, a empresa nilo conseguia
dições "tornavam as operações incxcquivcis". Mas o secretário-geral atender às condições previstas c a visita do contador, visando ao
do Plunejumento "teria relatado no Ministro nilo ter fundamento a exame das aplicações feitas com os recursos jâ recebidos, mostrou a
impossibilidade de a empresa comprovar a sua adequada utilizaçilo.
alegaçilo dos empresãrios".
"Pela Decisilo n• 127J75, de 8·5-75, a dirctorin do BNDE, em Nesse momento, também. estávamos convencidos de que a
reunião de 8·5·75, após apreciar o Parecer Dir. lll- 83/75, de 6-5· lmobililuia nilo poderia atender às condições para contratar c utili·
75, concedeu à Fiação e Tecelagem Lutfalla um empréstimo de 561 zar os recursos. Identificávamos também que as necessidades da
mil248 ORTNs, equivalente, à época, a CrS 64 milhões 257 mil293 c empresa eram muito maiores que as definidas inicialmente pelo
52 centavos. Nessa mesma decisão, foram autorizadas a cnpitali· Banco. Assim, chegamos a conclusilo de que só podcrlamos
zação de 50% dos débitos da empresa junto no BNDE cm 31 de prosseguir no apoio a empresa se f!lrmalizndos as soluções admitidas
março último (cumprindo orientação governamental de que todos os pelo Governo quanto ao risco c à origem dos recursos.
Como os empresários nos colocavam diante das alternativas,
bancos oficiais fizessem tal capitalização) c a compra do imóvel de
propriedade da Lutfalla, localizado no lpirangn, por CrS 24 caso nilo liberássemos recursos previsto no contrato cm 24 horas, do
milhões. A dirctoria autorizou também que fossem acrescidos ao pedido de concordatn ou da entrega das ações ao BNDE, a Prcsi·

O movimento de 64, que se apresentava como .implacâvcl advcr·
sário da subversão c da corrupção, se concilia com um caso Lutfalla
e supõe que lava sua face ame:Jçando com sanções infernais pessoas
que não penetraram às escondidas no cofre do BNDE nem ingressa·
ram no Tesouro Nacional fantasiados de guardas-mores, mas que,
embora "cstelionatllrios de alto coturno", para repetir ·relatório do
BNDE, contra e a despeito do parecer do Banco c de sua resistência,
obtiveram as boas graças do Ministro do Plancjamcnto, que é· o rcs·
ponsávcl pela ajuda dispensada?
Se isto acontecesse antes de 64, fcndcr·se-ia a terra c desabaria o
ccu! E agora?
Agora, uma advertência final. A Gazeta Mercantil de 3, na pri·
moira página, fala em dificuldades surgidas para ajuda que seria da·
da a uma empresa sediada no Rio Grande do Sul, dificuldades decor·
rentes das repercussões do caso Lutfalla. A sua situação vem se dele·
riorando de forma alarmante. Conheço os seus balanços e eles indi·
cam que é de insolvência a situação da empresa. Os índices de liqui·
dez são extremamente fracos. A empresa continua sem condições de
fazer frente aos seus compromissos, nem a curto, nem a médio, nem
a longo prazo. Tomando mais capitais de terceiros, agravarll sua prc·
cária situação financeira c maiores prejuízos se somarão aos volumo·
sos prejuízos existentes.
Para cada CrS I,00 de dividas a curto prazo, até 180 dias, a cm·
presa dispõe de apenas CrS 0,16. A médio prazo c vendendo todos
os estoques, conseguiria CrS 0,80 para cada CrS I,00 de dívidas. A
longo prazo c realizado todo o realizável, desconsiderando os imó·
veis, que estão todos hipotecados, obteria apenas CrS 0,47 para cada
CrS I,00 de dívidas.
Capitais de terceiros representam 97% sobre o património scgun·
do o balanço de 76, contra 72% no exercício anterior. O capital de gi·
ro negativo corresponde a 186% sobre o capital e a 1.161% sobre o
patrimõnio liquido. O exercício encerrado cm 31-12·76, acusa prejuízo 1.151% superior ao prejuízo verificado cm 1975. Todo o complexo
industrial, inclusive máquinas e equipamentos, cst6 gravado por
õnus real, cm garantia de empréstimos c avais tomados pela empresa.
Tenho mais dados sobre essa empresa que pretende também um
apoio, mas fico nos enunciados. As autoridades, entretanto, ficam
cientes de que sei alguma coisa sobre o assunto c que usarei esta tri·
buna, se necessário, para defender o interesse público, muitas vezes
invocado e nem sempre defendido.
Eu jâ me dirigia para o Senado quando recebi jornais de S. Pau·
lo, Eles trazem uma análise do chefe do contencioso do BNOE sobre
o caso Lutfalla. IÕ terrível. Traz a data de 26 de abril. Anexo ao meu
discurso, que termino com esta pergunta: nada vai acontecer? Não
vai acontecer nada? {Muito bem! Palmas. O orador é cumprimcn·
tado.)

a
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dência, dirigiu, cm 1·8-75, ao Senhor Ministro Chefe da Secretaria
do Plancjamcnto da Presidência da República o telex, cujo texto foi
dado conhecimento à dirctoria nesse mesmo dia.
A esse telex, conforme leitura feita na última reunião da
dirctoria, houve resposta verbal consistindo essencialmente nos
seguintes pontos:
a) Não poderia haver concordata ou falência;
b) O Governo apontaria, extra-orçamento do BNOE, os
recursos necessários ao saneamento daquela empresa;
c) O BNDE deveria assumir o controle dentro dos procedimentos adotados cm casos de empresas inadimplcntcs; c
d) As operações seriam feitas com o risco da própria União.
Em cumprimento dessa decisão governamental, providenciamos
a assinatura, pelos acionistas da Fiação c Tecelagem, do documento
de opção, juntado por cópia, c a eleição do dirctor-supcrintcndcntc c
dirctor encarregado dos assuntos financeiros, preenchendo assim
cargos vagos na administração.
Após a assunção dos dois diretores, passamos a liberar
parccladamentc os recursos cujos apartes jâ haviam sido contratados, enquanto aguardâvamos um primeiro levantamento de
dados sobre a situação da empresa c a comunicação por escrito da
posição definida pelo Governo.
Esse primeiro apanhado encontra-se anexo a este c na (dtima
reunião, o Senhor Presidente c este relator informaram à dirctoria
as colocações c solicitações que estavam sendo feitas junto a
SEPLAN.
Como as possibilidades de esfera já se esgotaram c a situação
dos empregados do Banco na administração da empresa c, portanto,
a do próprio Banco, torna-se rapidamente bastante desagradável,
submetemos o assunto à dirctoria, com proposta apresentada mais
adiante, no pressuposto de que rapidamente tenhamos a resposta da
SEPLAN c possamos implementar a decisão que vier a ser tomada.
Nos termos de nosso relato na última reunião, estimamos cm
Cr$ 300 milhões as necessidades para saneamento se os apertes
forem feitos a curtíssimo prazo, inserido .nesse total o valor
aproximado de CrS 90 milhões já entregue a partir da decisão
127/75, de 8 de maio último. Além desse aporte, deveremos
examinar a pertinência de um programa de investimento, com apli·
caçõcs da ordem de Cr$ 100 milhões, a ser desenvolvido a seguir.
Até que se complete o saneamento, mas antes de se partir para
investimentos, deveremos provocar alguns eventos:
a) O término do trabalho de auditoria, esclarecendo a cfctiva
situação patrimonial da empresa (dezembro);
b) Excrclcio da opção de compra (antes da formalização de
qualquer aumento de capital);
.
c) Exame da viabilidade e pertinência de redução do atual
capital intcgralizado c a sua cfctivação, se for o caso;
d) Reformulação dos estatutos c recomposição da di reteria; c
e) Esforço de venda da empresa para o sctor privado.
Sobre o último item, embora reconheçamos ser limitada a possi·
bilidadc de se efetivar a devolução ao sctor privado cm tão curto
prazo, consideramos que o banco não pode deixar de fazer esse
esforço c, inclusive, fazê-lo formalmente visto que temos noticias da
existência de interesse de alguns empresários (é claro que interesse
niio significa possibilidade), sendo que um deles manifestou esse in·
tcrcsse dirctamcntc ao BNDE.
Para o montante relativo a saneamento, indicamos as seguintes
épocas para liberação.
-Cr$ 90 milhões já entregues
- CrS 110 milhões a entregar no final de setembro
-Cr$ 80 milhões no mês de outubro
- CrS 20 milhões nos meses de novembro c dezembro.
Propomos a formalização da decisão de aparte desses recursos
cm duas etapas. De imediato, seria autorizada. a entrega da parcela
de CrS 110 milhões, vencendo, provisoriamente, os mesmos encargos
definidos da dccisi\o n• 127(75, de 8·5· 75.
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A forma do aparte c ou encargos seria revista após a definição
da forma pela qual o BNDE rcccbcrll os recursos c anAlise das
alternativas c condições de viabilização da empresa.
Os apartes dos Cr$ 100 milhões restantes seriam objcto de. nova
decisão à luz de um levantamento mais completo c mais atualizado
da situação.
O programa de investimentos seria apreciado mediante análise
completa do empreendimento c conhecimento dos eventos antes
arrolados c decidido à luz das justificativas que se considerassem
válidas.
Assim, neste momento, propomos a seguinte minuta de decisão:
"A dirctoria, acolhendo o parecer do relator c considerando o
suprimento especial de recursos ao BNDE, para este fim especifico,
por parte do Banco Central do Brasil, que assumirA os riscos
bancários da operação, decidiu, por unanimidade, autorizar um
rapasse de recursos a S.A. Fiação c Tecelagem Latfalla (P.C.
1.333.572.4- COO. 99), no valor de Cr$ 110 milhões, sujeitos aos
encargos c corrcçiio estabelecidos para o financiamento aprovado
pela dccisiio Dir. N• 127/75, de 8-5-75 e destinado a saneamento
financeiro da empresa, com sede cm São Paulo, SPSS."
"ENDIVIDAMENTO INVIABILIZA A EMPRESA
Em 28 de abril do ano passado, o grupo de análise do BNDEformado pelo advogado Hamilton de Mesquita Pinto, pelos
engenheiros João Henrique Cesário Alvim c Hélio Hcrmcto Filho,
pelo economista Walscy Assis Magalhães c pelo contador Raimundo
Neiva- concluiu o relatório sobre a Lutfalla. "0 excessivo endivida·
mento, acarretando ânus financeiro insustentáveis, caracterizava a
situação de inviabilidade financeira", diz o documento. Em outro
trecho, afirma: "A série de irregularidades praticadas pela Lutfalla
junto a clientes, fornecedores c bancos, provocou a completa
deterioração da imagem da empresa".
I - lntroduçio
A Lutfalla obteve, em 27·3· 72, um financiamento do BNDE no
valor de Cr$ 13 milhões (FMRI-28) destinado ao saneamento
financeiro c o reforço do capital de giro.
Em meados de 1973, a empresa pleiteou nova opcraçilo,
pretendendo o reescalonamento da divida original c novo aparte de
recursos. Em 28·5-73, foi assinado um aditivo ao contrato FMRI-28,
com a finalidade de reescalonar a divida c tirar a empresa da situaçilo
d~inadimplência.

Entretanto, em 3-4· 74, a anAlise foi suspensa a fim de que fosse
cumprido um mlnimo de condições estabelecidas no contrato
anterior. Com efeito, a empresa não realizou a rcorganizaçilo
administrativa (obrigação contratual) c nem cumpriu as novas
formas de pagamento previstas no aditivo de 28·5-73 ao contrato
FMRI-28.
Em 7·2·75, foi feito um novo aditivo ao contrato FMRI-28,
visando o reescalonamento da divida c tirar novamente a empresa da
situação de inadimplência. Considerando as necessidades imediatas
de recursos por parte da empresa, o Banco concedeu um financia·
mcnto de Cr$ 26 milhões- FMRI·\18- cm carlltcr de emergência
e com vencimento no curto prazo, para liquidação dos débitos venci·
dos.
Posteriormente, o Banco constatou, através de análise mais
profunda, que:
a) o excessivo endividamento, acarretando ânus financeiro
insustentáveis, caracterizava a situação de inviabilidade financeira;
b) os cmpresllrios eram incapazes de realizar novos apartes de
capital: e
c) não conviria a concessão de novos empréstimos devido à
irresponsabilidade dos empresários Oú então efctivamente compro·
vada por uma série de irregularidades praticadas).
Nesta época, o assunto foi levado às autoridades superiores,
havendo recomendação das mesmas, "a fim de não provocar maior
tumulto no sctor têx.til 11 , de que fosse evitudu u concordatu, confor·
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me consta do parecer DIR. 111-083/75, de 6-5-75. Segundo ainda este
parecer, por determinação das autoridades superiores, explicitada
por comunicação do Senhor Ministro da Fazenda ao Banco Central,
os bancos estatais (BANESPA, Banco do Brasil, BEG c BNDE)
deveriam capitalizar metade de seus créditos existentes junto à
Lutfnlla cm 31·3-75.
·
Em 19-6-75, o BNDE concedeu novo empréstimo à Lutfalla no
valor de Cr$ 94 milhões, destinados ao saneamento financeiro c
liquidação de débitos cm atraso.
Segundo consta no Telex 5.197, de 19-9-75, c após sucessivos
entendimentos mantidos entre o BNDE e a SEPLAN, esta reiterou
ao banco a definição anteriormente tomada pelo Governo:
a) não poderia haver concordata ou falência;
b) o Governo apertaria, extraorçamcnto do BNDE, os recursos
necessários ao saneamento da Lutfalla;
c) o BNDE deveria assumir o controle dentro dos procedi·
mentes adotados em casos de empresas inadimplcntcs; e
d) as operações seriam feitas com o risco da própria União.
Em cumprimento à decisão do Governo, o BNDE c os acionis·
tas da Lutfalla (100%) assinaram, cm 8-8-75, um termo de opção de
compra e venda de ações, válido pelo prazo de um ano. Por este
instrumento, aqueles acionistas nomeiam procuradores dois
funcionários do banco, permitindo que o direito de opção seja exerci·
do independente de qualquer ato dos acionistas. Ainda neste termo
de compromisso, os acionistas se obrigam a votar, nas assembléias·
gerais de acionistas, segundo orientação do banco.
O preço para compra das ações mencionadas no termo de
compromisso foi simbolicamente estabelecido em Cr$ 1,00 para a
totalidade das ações, sendo reajustável, posteriormente, cm função
do patrimõnio líquido contâbil da empresa, existente cm 8·8-75.
Apurando-se um valor patrimonial negativo, os acionistas se
obrigam a pagar importâncias passivas da empresa no valor do
passivo a descoberto efou nevar, em nome pessoal, débitos da cm·
presa.
Em 2·10-75, o Banco concedeu novo empréstimo à Lutfalln no
valor de Cr$ 1!0 milhões, com recursos a serem repassados pelo
Banco Central.
Após os primeiros levantamentos da situação da Lutfalla, os
novos diretores (funcionários do BNDE) enviaram, em 12-ll-75, um
relatório sobre a situação global da empresa. Baseado neste relató·
rio, o Presidente do Banco enviou ao Sr. Ministro-Chefe da
SEPLAN o oficio P-437/75, de 11·12-75, no qual solicita
providências no sentido de ressarcir o BNDE dos recursos antecipa·
dos à Lutfalla cm nome da União, e dispor do complemento para ser
liberado imediatamente à empresa.
A SEPLAN ainda não respondeu o oficio mencionado acima.
1- Sltuoçio Aruol
:z.t - Administrativa
As limitações impostas à atu ai administração da Lutfnlln, princi·
palmenle a. falta de recursos disponíveis, impediram que alguma!
medidas de cnrãter urgente fossem implementadas. Como conscqOi:ncía, uma si:rie de problemas legados pela antiga administração ainda
persistem c se agravam dia a dia, criando uma situação insustcntãvel
para os aluais administradores e tambi:m para a sobrevivência da
empresa.
A situação critica da empresa propagou-se rapidamente por
todos os sctores. Hoje, a tarefa de recuperação afigura-se ãrdua e
complexa, c justificável somente por argumentos fora da ãrea técnica.
O problema de pessoa é dos mais graves. Existe uma insatisfa·
çilo generalizada com a política salarial, implicando falta de motivação para o trabalho. No sctor diretamcnte ligado à produç:lo, o
problema se agrava c assume a forma de boicote deliberado, com
conseqUências previsíveis. Na área administrativa, o pessoal de nlvel
superior, ressentindo-se da insegurança do emprego, tem procurado
outras empresas, difundindo internamente ainda mais n incerteza c a
insatisfação.
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A mudança para Silo Miguel provocou um problema novo, jã
que n distância maior da fábrica (c brevemente sede administrativa)
no centro de Silo Paulo cria dificuldades de transporte, Nilo existe na
empresa uma estrutura que possa ser denominada devidamente de
estrutura administrativa. Observa-se o esforço individual de alguns
profissionais, cm determinados sctores, mais preocupados cm avaliar
e reparar os erros da antiga administração c propiciar condições
mlnimas indispensáveis para a empresa continuar sobrevivendo, Se
os atuais' 'administradores foram absorvidos pelos problemas herdados da antiga administração, é indispensável que, dispondo de
maiores recursos, seja dada a devida atenção aos outros problemas
relacionados à opera"Çilo normal da empresa, como: mercado, custos,
plnnejamento c controle da produção, etc ....
A série de irregularidades praticadas pela Lutfalla junto a
clientes, fornecedores c bancos, provocou a completa deterioração
da imagem da empresa. As conseqUências naturais foram: restrição
do crédito bancário c de fornecedores, restrição na demanda pelos
produtos e na oferta de matérias-primas, etc ....
1.1- Econômlco-Finoncelro
Em 8 de agosto de 1975, a Lutfalla foi auditada pela Boucinhas,
Campos, Coopers e Lybrand Ltda., que efctuou uma série de accr·
tos contábeis, chegando a um património líquido negativo de
Cr$ 276.292 mil.
Caso o BNDE exerça o direito de opção de compra das açõcs,
conforme lhe é facultado pelo termo de compromisso assinado cm
8-8-75, os acionistas-vcndcdores da Lutfalla deverão pagar o valor
do passivo a descoberto (Cr$ 276.292 mil) efou novar, cm nome
pessoal, débitos da empresa até este montante, segundo obrigação
assumida no referido compromisso.
Ainda sob a assessoria da Boucinhas, foi levantado o balanço
cm 31-12-75 c apurado o resultado do exercício findo, após o que o
plftrimônio líquido negativo passou a Cr$ 224.721 mil. Todavia, o
decréscimo observado deve-se ao fato de terem sido extornados os seguintes ajustes, computados na posição de agosto (anexo n• 3):
a) Reavaliação espontânea de edificio, máquinas c instalações,
efetuada em 31-12-74. Cr$ 102.123 mil.
b) Esterno da depreciação sobre a reavaliação espontânea
Cr$ 2.892 mil.
c) Valorização do terreno silo cm Suzano. Cr$ 8.655 mil. As·
sim, dentro de critérios uniformes, levando-se em conta os ajustes
acima, chega-se a um patrimõnio líquido negativo, cm 31 de dezembro, de Cr$ 332.607 mil.
·
O prejuízo do exercício de 1975 foi de Cr$ 286,123 mil, onde estilo computados perdas no valor de Cr$ 63.894 mil (anexo n• 4), das
quais 50%, aproximadamente, são referentes a exercícios anteriores c
decorrentes de ajustes de contas patrimoniais, por ausência de controles internos. Também foram constituídas provisões {anexo n• 5)
para encargos e contingências no montante de CrS 95,834 mil, no
ano de 1975.
Merece destaque o alto valor das despesas financeiras (Cr$ 115
mil 440), resultante da utilização maciça de capital de terceiros nas
operações normais da companhia. Somente as despesas administrali·
vns (Cr$ 37 mil, 388) foram suficientes para eliminar o lucro bruto do
período (Cr$ 20 milhões, 717 mil).
O excessivo endividamento dn Lutfalla, mostrado no balanço de
31-12-75, atingiu a cifra de Cr$ 503 milhões, 849 mil, para um ativo
de apenas Cr$ 279 milhões, 129 mil.
Devido aos aspectos acima abordados, e que constituem as
informações relevantes, o grupo de análise não cfetuou a análise Ira·
dicional baseada no estudo dos índices cconõmico-financciros.
Ressalte-se a situação em que se encontram as contas n receber
da empresa. Um levantamento, realizado cm 29-2-76, mostra que do
total de Cr$ 52 milhões, 654 mil, somente Cr$ 19 milhões, 176 mil po·
dem ser efctivamcntc rcccbíveis sem maiores problemas. E signifi·
cativo o saldo dus notas promissórias u receber (Cr$ 17 milhões, 612
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mil em 29·2-76), proveniente de acertos com clientes (anexo n• 6).
Esse quadro de incerteza quanto à realização das contas a receber po·
derã refletir-se no agravamento da situação lfquidn negativa da Lut·
falia.
A comercinliznçilo da companhia tem-se processado de fQl'!Tia
desequilibrada. Enquanto o prazo médio de faturamen!O -é- dé mais
de 90 dias, as compras de matérias-primas só lhe silo permitida à vis·
ta ou a 30 dias no mãximo.
A nnâlise económico-financeira evidencia a intensidade dos pro·
blemns atunis da Lutfalln e a extensão dos resultados negativos
acumulados, com a completa deterioração da estrutura patrimonial.
3 - Anílllf Prospectiva
3.2- Necessidade de aparte de recursos e situação prospectiva:
A necessidade de recursos para a Lutfalla foi determinada a partir do fluxo de caixa (anexos lO) para os anos de 1976 e 1977. Dai em
diante, até dezembro de 1982, o câlculo das disponibilidades lfquidas
foi obtido a partir da projeção de lucros e perdas (anexo 12), incluin·
do-se os ajustes necessârios para converter os resultados obtidos (lu·
era ou prejulzo), segundo o critério contâbil da competência, em
converter os resultados obtidos (lucro ou prejulzo), segundo o crité·
rio contâbil de competência, em fluxo de caixa.
Apurou-se a necessidade de recursos no valor de 480 milhões.
Estâ previsto no fluxo de caixa o pagamento antecipado ao ONDE
(no trimestre julfsetf76) dos recursos liberados através do contrato
FMRI/139. Estes recursos foram liberados por conta c risco da
União, e a titulo de adiantamenro, jâ que o Governo apartaria ao
BNDE recursos extra-orçamento para serem repassados à empresa,
em condições compatíveis com a necessidade desta.
O aparte de recursos deverâ se realizar sob a forma de capital de
risco - Cr$ 300 milhões - exiglvcl - CrS 180 milhões - este à
taxa de juros de 10% a.a., sem correção monetãrin, juros cnpitaJi.
zados durante a carência de quatro e oito anos para amortizar, para
que a Lutfalla tenha condições de sobrevivência, sem a injeção de
novos recursos subsidiados.
Admitindo-se que seja mantida a deliberação anterior de os
bancos oficiais (BANESPA, BEG, Banco do Brasil, BNDE) capitaJi.
zarem metade de seus créditos junto à Lutfalla; cm 31·3·75, o aparte
de capital de risco irá reduzir-se pelo valor igual à participação
acionâria dos bancos oficiais (cerca de Cr$ 6~ milhões).
Vale ressaltar que o grupo de anâlise procurou adotar sempre
uma posição conservadora para elaboração das projcções, recomcn·
dável em face da incerteza associada a qualquer previsão que se faça
para a empresa. No entanto, a posição assumida não implica supc:
restimativa das necessidades de recursos e retrata, de modo real, a
extensão dos problemas atuais.
Pode-se observar, pela anâlise da projeção de lucros c perdas,
que a empresa deverá realizar prejulzo até 1981, passando a registrar,
a partir de 1982, resultados positivos. Por outro Indo, .o saldo
acumulado de caixa no final de 1982 - cerca de Cr$ 12 m1l, 79 representa cerca de I,2% das receitas liquidas acumuladas de 1976 a
1982, permitindo concluir que a menor variação negativa nc
desempenho projetado da empresa irâ nfctar o esquema de
saneamento c:: recuperação. Ainda assim, a operação do 39 turno
poderÁ. gerl.r;"'rio longo prazo, recursos adicionais, embora exija a
formação adequada de capital de gi.ro.
.
.
Em 1976 a empresa irã renhzar um prc)ulzo operacional de
Cr$ 3 milhões: 915 mil, obtendo em 1977 um lucro operacional de
CJ'S 3 milhões, 782 mil, representando 3% das vendas. Esta cvoluçilo
deve-se, principalmente, no incremento previsto nas vendas no •.no
de 1977 cerca de 35% em rclnçi!o no ano anterior, bastante supcnor
no ncré~imo correspondente no custo dos produtos vendidos (20%).
Para o nlvel de produção projetado pura 1977, nilo hnverã incremen·
to nos custos fixos de produçi\o, tomando como base o ano de 1976.
A dihriçilo destes custos fixos, conseqUência do maior nlvel de produ·
çilo em 1977, permite a reduçi\o relativa do custo do produto ven·
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di do de 80% em 1976 para 71% cm 1977, acarretando cvoluçi!o
correspondente na margem bruta de 20% para 29%.
A estrutura de capital da emp,resa evolui satisfatoriamente no
período analisado, com os recursos próprios representando 54% do
investimento total em 1982. Esta performance pode, à primeira vista,
parecer contraditória, uma vez que a empresa realiza, nt~ 1981,
prejulzos acumulados de CrS 62 milhões, 350 mil e um lucro redu·
zido em 1982 (CrS 226 mil). No entanto, durante este perlodo, a
deflação do saldo devedor do empréstimo de Cr$ 180 milhões a
custo negativo, representa para a empresa uma receita extrnordinâ·
ria, portanto acrescendo o património liquido. A necessidade de
deflncionar o soldo devedor do empréstimo citado deve-se ao critério
utilizado nas projeçõcs, onde o preço é mantido constante. Verificase, portanto, que a evolução da estrutura de capital não contém
significado maior, sendo conseqUência exclusiva de a empresa se
estar beneficiando da utilização de um empréstimo de Cr$ 180 mi·
lhões a custo negativo ttnxa de juro subsidiada).
Para efeito de análise, foi elaborada a projeção de lucros e per·
das, considerando-se a operação do 3• turno. Este estudo tem por
objetivo verificar o volume de recursos que seriam gerados em re·
gimc de trabalho que representa a obtenção da "receita máxima"
atingível. Para tanto, foram utilizadas as seguintes informações
contidas no anexo 16:
a) Receita total anual, operando-se com os padrões normais de
eficiência, durante três turnos diârios: Cr$ 237 milhões, 146 mil.
b) Investimentos adicionais em equipamentos para atender o
programa: Cr$ IOmilhões.
Outros itens da projeção de lucros e perdas foram obtidos
conforme os critérios já utilizados neste relatório (anexo 12). O
quadro anexo 15 retrata a projeção de lucros e perdas sob estas
Hipóteses, admitindo-se ainda que o 3• turno será operado a partir de
janeiro de 1977.
Observando-se os resultados obtidos, é possível confrontâ·los
com o quadro mais conservador, adotado anteriormente neste
relatório de análise. Pode-se concluir o seguinte:
I) A necessidade de recursos permanece a mesma, já que o fluxo
de caixa projetado para 1976 não é alterado. (; praticamente impossível operar o 3• turno de modo racional e eficiente ainda em maio.
Isto, acarretaria provavelmente a extensão de problemas existentes
na empresa, especialmente no setor industrial;
II) Embora o volume de recursos gerados sob a hipótese da
"receita máxima" seja bem superior àqueles obtidos sob a hipótese
"conservadora". - adotada neste relatório - a necessidade de
investimento adicionais cm capital de giro (Cr$ 45 milhões 676 mil) c
ntivo fixo (Cr$ 10 milhões) limita significativamente o saldo de recursos disponíveis no final do perlodo analisado (1982). Observa-se
ainda, sob a 2• hipótese ("receita mãxima"), que o saldo acumulado
de caixa permanece negativo até dezembro/1978 (Cr$ 19 milhões 304
mil}, o que determinaria a necessidade de novos recursos para suprir
este déficit. Ao contrário, sob a I• hipótese ("conservadora"), jll cm
dezembro/1977 verifica-se um saldo acumulado de caixa positivo no
valor de Cr$ 5 milhões 391 mil.
Jll) Supondo que as operações se mantenham no nlvel .de
.. receita mâximn'\ verificamos que o volume de recursos ncccssânos
não seria reduzido, pelo contrário, seria necessário o aparte de mais
Cr$ 19.304 mil para suprir o déficit acumulado de caixa em
dezembro/1978. No entanto, a alocnçilo de recursos poderia ser feita
cm outras condições, já que a empresa apresentaria maior cnpncida·
de de pagamento: reduçilo da participação sob a forma de capital de
risco, portanto, acréscimo no volume de recursos exiglveis, maior
taxa de juros associada no empréstimo e/ou redução no prazo de
nmortiznçilo e carência (estas alterações nilo silo exclusivas).
IV) Devem ser levadas em consideração as dificuldades inerentes à operação do 3• turno no curto e médio prazos: ntual desagrega·
çilo industrial e administrativa, que requer trabalho longo e eficiente
de recuperação, obtenção de produtos de boa qualidnde,.imngem da
empresa, bastante comprometida pelos acontecimentos, nceitnçilo,
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pelo mercado, do volume de produção previsto c nccessidude
adicional de recursos para r,nanciur o ucri:scimo de capital de giro. t
vülido admitir que a operação do 3• turno, de moda cr,cicnte, a
partir de janeiro de 1977, i: uma visão otimistn da desempenha futuro da empresa, Por outro lado, à medida que a empresa se recupere,
cumpra seus compromissos e se organize internamente, normo.lizando suas relações externas com clientes e credores, é viâvc\ e
indispensável que o 3• turno seja operado, desde que assegurado
padrões mínimos de er,cii:ncía e produtividade. Na entanto, a
programação de atividades, incorporando-se o 3• turno de operações, deverá ser estudada vis a vis a disponibilidade de recursos, necessárias para formação do capital de gira adicional c realizar os investimentos mínimos indispensáveis em máquinas c equipamentos,
Tenda se organizada internamente e restaurada a canr,ança de clientes e credores, a empresa poderá pleitear outras linhas de crédito c
prazas de pagamento, adequando a capital de giro ao novo nivcl de
operações, sem restrições na liquidez,
4 - Conclullio

O primeiro fato a ser ressaltado i: a delicada situuçào em que se
encontram os representantes do BNDE na diretoria da Lutfalla. Não
tenda obtido o apoia r,nanceira sur,ciente, estes diretores viram suu
posição desgastar-se cada vez mais, envolvendo-se em atrito~ com
clientes e credores que reclamam, com razão na maioria das vezes, o
atendimento de seus direitos.
Se se pretende manter intacta a imagem do banco, e mesmo a da
Governo, atenção igual deverá ser atribuída ao problema dos diretores- repr~;sentantes do BNDE. A estes coube uma missão, mas não
lhes foram dadas condições de cumpri-la integralmente. Os
contrangimentos por que têm passado os atuais diretores deverão ser
pesados a cada dia que se protele a decisão r,nal,
O atual caos administrativa, a falta de recursos para cumprir
compromissos assumidos, alguns já inadiáveis, ou para atender a um
programa normal de atividades, tudo isso permite vislumbrar para a
empresa um período de sobrevivência curto.
Fica clara a necessidade de as soluções serem der,nidas a mais
rápido passivo!, sob pena da grave situação atual evoluir rapidamente no sentido do colapso, o que, em última análise afetaria diretamente a imagem e o prestígio do atua! administrador, o BNDE.
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responsabilizados por prejuizos decorrentes desta renúnciu, no caso,
u própria falência da empresa. Assim, estes dirctorcs nilo poderiam
se retirar de imediato da adiministraçila da cmpcesa. Advindo a
fu lência, eles ficariam como representantes da sociedade no proccs·
sa, sujeito a todas as obrigações que a lei impõe ao falido e seriam
ouvidos nos casos que a lei prescreve a audiência do mesmo (Art.
37), r,canda, inclusive, sujeito, por qualquer descumprimento, à pena
de prisão (Art. 35). Também r,cariam com sua locomoção restrita ao
lugar da falência (Art. 34, III), devendo comparecer a todos os atos
do processo (Art. 34, IV), Estariam ainda proibidos de exercer a
comércio e cargos públicos, entre outras impedimentos, se forem
indiciadas em inquérito para apuração de crime falimcntar, enquanto este durar. Indicar os diretores de empresa falida cm inquérito
desta natureza é procedimento relativamente comum. No presente
caso, jã se caracterizava o estado falimentar à época da administração anterior e os atuais diretarcs, de fato, estão na empresa cama
represeQtantes do banco. Entretanto nada podcrã ser assegurada a
priori, mas, se tais eventos ocorrerem, seria cabível a estes técnicos
moverem ação de perdas c danas contra a banco.
A exeqUibilidade da banca não optar pela compra da empresa
deverá ser avaliada. ainda, par outras consequências que possa
acarretar:
a) Problema social provocado pelo desemprego de cerca de 800
funcionários. Este aspecto é atenuada por:
- Leis trabalhistas que concedem direita de aviso prévio e
indenizações (ou FGTS) que, entretanto, em caso de falência são
difíceis e demoradas de ser obter;
- Demanda local pelo tipo de mão-de-abra empregada na
empresa;

4.1 - Altematlvu

- Baixa nível salarial oferecido pela empresa, o que facilitaria a
absorção desta mão-de-abra;
b) Redução do nível de atividade da setar, o que não constitui
problema maior, pois o mercado produtor é atomizada c a produção
da Lutfalla não constitui parcela significativa;
c) Provável perda por parte das credores, na qual estilo
incluídas alguns pequenos fornecedores de matéria-prima c o BNDE
(individualmente e por conta da União);
d) Repercussão negativa da medida adotada na~ meios
empresariais, especialmente aqueles ligadas ao sctar. Este
inconveniente pode ser amenizado par esclarecimento da medida às
entidades de classe;
e) Seria apurada judicialmente a culpa dos aluais acionistas,
antigos administradores, responsáveis únicos pela situação da empresa e, cama seria justa, punidas pela lei.
11. Exercendo-se a direita de opção, de compra das açõcs,
implica, necessariamente, o aparte de novos recursos à empresa,
Caso se queira viabili:ar a Lutfalla seriam requeridos recursos da
ordem de CrS 480 milhões. canformejã demonstrada, envolvendo as
seguintes aspectos:
a) Investimento improdutivo que não acarreta aumento de
er,ciência (em termas de custo e qualidade) ou produção;
b) Manutenção no setor de empresa incr,ciente, contrariando o
curso normal da sistema de livre empresa que afasta naturalmente as
unidades improdutivas e der,citárias;

Segunda termo de compromisso de opçiio de compra de ações,
r,rmada entre o BNDE c os acionistas da Lutfalla, o banco tem o
direito, ati: ~-~-1976, de adquirir ou não u empresa. As alternativas
que se apresentam silo comentadas 11 seguir.
I. Nt.o exercer o direito de opção de compra representada puru
u empresa a impossibilidade de cumprir seus compromissos,
im{'llicundà cm situação de completa insolvência, o que cnructcriza o
estado !'alimentar.
No caso de falência ~" Lutfullu, u situaçilo dos ti:cnicos do
banco cumprindo mandato na dirctoriu da cmprcsu é bastante delicada. Pura deixarem a udministruçào deveriam aguurdar u cleiçilo e
posse dos novos di retores, nUa podendo renunciar intcmpcstivumcntc, principalmente por serem os únicos dirctores, sob pena de serem

c) Inviabilidade de ~onceder iguais beneficias às empresas cm
condições semelhantes, caracterizando a trotamento diferenciado dado ao cuso, em relaçi\o nos demais.
d) Possibilidade de acianur judicialmente os aluais acionistas,
com base no parágrafo segunda, da cláusula segunda, da termo de
compromisso de opção de compra de ações, que previ: a obrigação
dos acionistns vendedores de pagar cjau novar, em nome pessoal,
débitos da empresa em montante correspondente ao patrimônio liquido contúbil negativa existentes na data de 8-8-75.
Quanto a este aspecto, ucrcditamos que a termo de opção nila é
um titulo executivo, Assim, cuberia ao Banco, upós a opçilo, ou
rescindir o contrato por inadimplemcnto das vendedores, que levariu
u uma situuçiio idêntica u nUo optur, ou requerer perdus e dunas, auc

O segunda fato a ser ressaltada foi a apuração, pelos técnicos do
banco que e~ercem funções na empresa atualmente, de indícios
concretos da existência de:
a) Crimes falimentares, que, entretanto, não podcrilo ser apurados se não houver falência; e
b) Enriquecimento ilícita, que, este sim, poderia ser apurada e
punido com confisco de bens, inclusive, pela CG!, como dispõe a
Ata Complementar n•42, independente de haver faléncia ou nila.
Apuraram também aqueles técnicas a e~istêncía de inquérito
policial aberta pela Polícia Federai para apurar crime por exportações r,ctícias, no qual estão envolvidas várias empresas, inclusive a
Lutfalia, ii época dos antigos administradores.
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é uma açuo de rito comum, na qual deverá ficar comprovado as cfeti·
vns perdas do Banco pelo descumprimento daquela obrigação.
Acreditamos que os Cr$ 110 milhões adiantados à empresa, já na
gcstuo da administração de responsabilidade do Banco (por conta
dos recursos a serem repassados pelo BACEN c formalizados,
provisoriamente, por nota de crédito industrial que os acionistas se
recusaram a avalizar), possam ser considerados como necessârios
para cobrir aquele património l!quido negativo.
lll - Uma outra alternativa, variante da hipótese II, seria o
BNDE exercer o direito de opção de compra das ações e, ao invés de
prosseguir com o funcionamento normal da empresa, efetuar a sua
liquidação, através da dcsativaçilo gradativa.
Neste caso, os recursos necessârios seriam o equivalente ao
património Hquido negativo à época da liquidação, acrescido dos
gastos decorrentes da aplicação das leis trabalhistas. Como o patri·
mónio líquido negativo ajustado, em 31-12·75, era de Cr$ 332 mi·
lhões 607 mil e havia uma provisão para débitos trabalhistas de
Cr$ 5 milhões 847 mil, podemos estimar a necessidade de recursos
para executar esta alternativa como sendo de cerca de Cr$ 350 mi·
lhões, isto é, cerca de 110 milhões além dos recursos jã adiantados
pelo BNDE por conta e risco da União.
As vantagens desta alternativa seriam:
a) Paralisação das atividades de uma empresa que se revelou
ineficiente durante sua operação nornal;
b) Evitaria repercussões negativas que alfviriam se a empresa
falisse ou fosse socializado o prejulzo;
c) Possibilidade de acionar judicialmente os atuais acionistas
com base no parâgrafo segundo, da clâusula segunda, do termo de
compromisso de opção de compra, conforme comentado ante·
riormcnte;
d) Amenização do problema social da dispensa de cerca de 800
funcionârios pelo pagamento imediato dos direitos concedidos pelas
leis trabalhistas, tais como: aviso prévio, indenizações ou FGTS, fé.
rias e 13• salário proporcionais.
Deve ser ressaltado mais uma vez que a demanda local, pelo
tipo de mão-de-obra empregada pela lutfalla, tem crescido bastante
c que o baixo nível salarial oferecido atualmcntc pela empresa
facilitaria a absorção desta mão-de-obra (talvez em melhores condi·
çôes).
4.2 - Proposta

Em 1·8-75 (conforme parecer Di r. III- 182 de 25·9-75) o Gover·
no determinou a ação do BNDE no amparo à Lutfalla dentro dos
seguintes parâmetros;
a) Não poderia haver concordata ou falência;
b) O Governo apartaria, extra-orçamento do BNDE, os recur·
sos necessários ao saneamento daquela empresa;
c) O BNDE deveria assumir o controle dentro dos procedi·
mcntos adotados em casos de empresas inadimplentes; e
d) As operações seriam feitas com o risco da própria União.
Agora, após uma adequada análise da empresa, confirmou-se
que, sob o aspecto técnico-económico-financeiro, a melhor solução
seria a intcrrupçuo das atividades da lutfalla. O volume dos recursos
necessários para permitir a sobrevivência da empresa é de Cr$ 480
milhões, sendo CrS 300 milhões na forma de capital de risco c
CrS I80 milhões de financiamento, cm condições excepcionais, ou
seja, a juros de lO% ao ano, sem correçllo monetária.
Conforme parecer do consultor técnico (anexo 16), um investi·
monto desta ordem cm uma só fábrica têxtil moderna permitiria a
obtcnçuo de uma receita anual de, pelo menos, Cr$ 410 milhões,
com uma rentabilidade liquida assegurada de, na pior das hipóteses,
CrS 32 milhões c uma geração de I mil 200 a I mil 300 empr~gados
(a Lutfalla possui atualmcntc cerca de 800 empregados). Rcssaltc·sc
que n receita anual milxima atinglvel na situação atual (supondo
investimentos adicionais de CrS 10 milhões em ativo fixo) é de
CrS 237,1 milhões, cm dcsproporçuo oviden!c com o investimento
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necessário de CrS 480 milhões, consideradas as caracterfsticas do
sctor têxtil,

Partindo-se destes parâmetros c objetivando levar os verdadci·
ros responsilveis por esta situação da empresa (os antigos administra·
dores e controladores) a arcarem com suas responsabilidades,
apresentamos a seguinte proposta:
1) O Banco, inicialmente, chamaria todos os acionistas que
assinaram o termo de opção para lhes dar conhecimento do patri·
mónio liquido negativo apurado, o qual se obrigaram a pagar, e/ou
novar em nome pessoal, c para lhes oferecer uma oportunidade de,
amigavelmente, cumprirem as obrigações assumidas. Isto implica em:
I - Pagar, e/ou novar cm nome pessoal, débitos correspon·
dentes a,o património lfquido negativo apurado, obedecida a respon·
sabilidade de cada acionista vendedor pela sua participação relativa
no capital social da empresa;
II - Cada acionista intcgralizar as suas ações subscritas que,
porventura, até a presente data, não tenham sido integralizadas. Este
procedimento é eticamente aconselhâvel e permite a que o acionista
com responsabilidade relativamente pequena (talvez o Sr. Edmundo
Kchdi) possu acertar sua situação c se livrar das conseqUências

futuras.
b) O Banco faria, de imediato:

I - Protesto judicial, com notificação dos devedores, dircta·
mente, c de terceiros, por publicações cm jornais de grande circula·
ção, contra a alienaçã~ de bens por parte dos acionistas promitentes
vendedores, com fundamento na cláusula do termo de opção referen·
te à obrigação de pagarem, montante correspondente ao património
liquido negativo e nos avais concedidos aos financiamentos do
BNDE.
II - Levantamento cadastral do património daqueles devcdo·
rcs.
III- Ofício ao Serviço Nacional de Informações- SNI -no
sentido de apurarem a existência de qualquer delito, especialmente
de enriquecimento ilícito e, se for o caso, tomar as medidas legais
cab!veis como a instauração de procedimento visando, inclusive, ao
confisco de bens pela CGI, com base no Ato Complementar n•42.
IV - Excrclcio da opção de compra de ações. Com isso seria
cfetivada a obrigação dos vendedores de pagarem o património lfqui·
do negativo, além de se evitar as implicações legais para os técnicos
do BNDE, atualmente na diretoria da empresa, e os inconvenientes
que possam denegrir a imagem do próprio l!anco.
c) O Banco, ato continuo, faria uma assembléia geral extraordinária da empresa e deliberaria a liquidação extrajudicial da sacie·
dade, como permite a Lei das Sociedades Anónimas (Art. 137, letra
c). Nesta AGE seriam eleitos:
I -O liquidante- que, julgamos, não deva ser técnico do Banco e sim um administrador profissional qualificado que seria contra·
tado por escrito, assumindo todos os riscos da empreitada (ou um
técnico do Banco, qualificado e que conscientemente assumisse a
empreitada). Observe-se que advindo uma falência no curso da
liquidação, este liquidante sofreria as conseqUências anteriormente
descritas para os aluais di retores da empresa.
II - O conselho fiscal - que julgamos, deve ser composto de
técnicos do banco, qllll!ificados para este trabalho, para exercerem
um real e efetivo controle dos atos do liquidante.
d) O BNDE, como agente da União, passaria a comprar, com
recursos repassados pelo BACEN os créditos existentes contra a
empresa, especialmente aqueles em que constem os acionistas vende·
dores como avalistas e/ou fiadores (os créditos com esta garantia suo
em montante superior ao património lfquido negativo). Com este
procedimento não se repassaria recursos à empresa pura ela quitar
suus dividas (como ocorreu com os Cr$ 110 milhões liberados na
administração dos técnicos do banco), pois neste caso os acionistas
vendedores liberar-se-iam dos avais c fianças concedidos cm favor da
Lutfalla, Com iss9 tcrlamos que, ao final, o único credor existente
seria o Governo (o BNDE como agente da União). Os créditos nuo
garantidos com uval ou fiança seriam, preferencialmente, pagos pela

1876 Quinta-feira 19

1

i
cj

'

-l

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio U)

própria empresa com n venda de seu ativo dentro do processo nor·
mal de liquidnção:
e) O banco, como agente da União, executaria os antigos
administradores e controladores pelos créditos garantidos por seus
avais c fianças. Esta solução pressupõe a existência de bens de
propriedade dos mesmos, para a União se ressarcir dos recursos
desembolsados, daí a importância das medidas cautelares propostas
no item b,
f) O banco moveria uma açào de perdas e danos contra os com·
promitentes vendedores das açõcs pelo descumprimento da obriga·
cão de pagar cfou assumir o património liquido negativo apurado
conforme o termo de opção- esta ação pode ser movida imédiata·
mente após os procedimentos do item c, caso não tenha havido o
acordo previsto no item a.
g) O banco oficiará à SEPLAN e ao SNI - Serviço Nacional
de Informações- ou à Polícia Federal caso, no decurso dos acontc·
cimentos, fosse apurada a existência de qualquer novo indicio de
crime ou fato que justifique, inclusive, a aplicação de medidas de
cxceçüo- Al-5, CGI, etc.
Por flm, deve ser dito que, uma vez ocorrendo o evento do item
B· IV, nào seria possível se exigir a integralização das ações até então
não integralizadas pelos acionistas vendedores, Mas este montante é
relativamente pequeno em relação ao total das responsabilidades qÜe
se pretende exigir.
Com esta solução, acreditamos ter obtido, dentro do posslvel,
medida análoga à permitida por lei, ao Banco Central para liquida·
ção extrajudicial de instituição financeira.
Tendo cm vista que qualquer alternativa para o caso Lutfalla de·
pende de recursos e orientação do Governo· federal, elaboramos, con·
forme orientação da administração do banco, minuta di: oficio ao
Exm• Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de P!anejamento da Presidên·
cia da República, expondo a situação atual do problema e as
providências que julgamos convenientes".

O Estado de S. Paulo
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mente fraudulentas, falsificação de balanços (c da contabilidade em
geral) e sonegação fiscal.
E isto porque, com a decisão de Velloso, o BNDE assumiu não
só o controle acionário da Lutfalla, como também teve de indicar
dirigentes de sua estrita confiança para gerir a empresa. Em
conseqUência, além de ser obrigado a pagar as dívidas da Lutfalla, o
BNDE ficou impossibilitado de "executar a sua vultosa dívida
hipotecária que, na realidade, abrangia todo o acervo da empresa.
Na mesma situação se encontra a Fazenda Nacional, que concedeu
ao BNDE (... )grande soma de recursos para conjurar o estudo pré·
falimentar da Lutfalla. Ademais, é claro que o BNDE, como único
acionista e responsável (... ) não poderia permitir a abertura da
falência ou concordata, não só cm face da decisão governamental,
como, também, resguardar os dirctores que indicara das
conseqUências c responsabilidades decorrentes da decretação da que·

bra ou concordata".
Agora, só resta ao BNDE recorrer à liquidação extrajudicial da
Lutfalla, para reaver os recursos aplicados na empresa, o que - em
conseqUência da decisão de Vclloso - se torna bastante difícil, do
ponto de vista da legislação ordinária. Dai como explica o relatório,
a necessidade de se recorrer às leis de cxceção: os cxtratos bancários
dos sócios da Lutfalla, por exemplo, só podem ser conseguidos
através da Comissão Geral de InvestigaÇões (CGI).
E informações como estas são necessários porque os ex·
proprietários da empresa cuidaram de inutilizar notas fiscais e falsifi·
car os balanços da tecelagem'; Explica-se: a operação toda tinha
como único objctivo promover o cnriqu;cimcnto ilícito dos sócios,
com prejuízos para terceiros, inclusive, para o Tesouro Nacional o que éaracteriza o crime de estelionato,
De fato enquanto o BNDE despejava dinheiro (num total de
350 milhões, segundo admite Reis Velloso) na Lutfalla, seus
proprietários providenciavam muito calmamente o desvio de
recursos c de bens imóveis da empresa para si, ou para parentes. Che·
gou até a existir uma chamada "caixa·2", idealizada pelo Dirctor
Comercial, Edmundo Khedi, através da qual "se evadiam, por mês,
num cálculo estimativo (... ) cerca de CrS I milhão ... Esta fraude era
conhecida, na empresa, como operação "VIA EDJBARRANI'',
cujas iniciais se referiam ao nome de Edmundo Khedi e à expressão
ârabe Ubarrani" 1que significa Upor fora" •
Agora, os ex-proprietários da Lutfalla, não satisfeitos com toda
a ajuda que receberam do Governo, parecem dispostos a irem às últi·
mas conseqUências na Justiça, para continuarem lesando o Tesouro
Nacional, confiantes na própria impunidade: "os acionistas que
assumiram a responsabilidade do património a descoberto
procuram, nas contra-notificações, transferir ao Governo toda a
responsabilidade pela rulna da empresa"."

Jornal da Tarde
"0 RELATÓRIO LUTFALLA
OU A HISTÓRIA DE UMA FALENCIA
PREMEDITADA COM PELO MENOS
CINCO ANOS DE ANTECIPAÇÃO
Os ex·Diretores da S.A. Fiação e Tecelagem Lutfalla são
responsáveis por nada mais nada menos que crime de estelionato,
inclusive, o sogro e a mulher do ex-Prefeito de São Paulo, Paulo
Salim Maluf, respectivamente, Fuad Lutfnlla e ~ylvia Lutfalla
Maluf. Isto ó o que afirma um longo relatório de 380 linhas - que
publicamos abaixo- assinado pelo Chefe do Contencioso do Banco
Nacional de Desenvolvimento Económico, Archibal Estcllita, c
dirigido a um dos Dirctorcs do BNDE, Alberto dos Santos Abade. O
documento, datado de 26 de abril de 1977, está codificado como
"Dccon-88/77", c intitula-se "Relatório sobre a S.A. Fiação c
Tecelagem Lutfalla c providências a serem tomadas",
Entre outras coisas, o documento revela que enquanto o Minis·
tro João Paulo dos Reis Vclloso, do Plancjamento, decidia aplicar o
dinheiro público para evitar a falência ou a concordata da Lutfalla,
sob a alegação de q1 c o "interesse social" assim o aconselhava, os
principais sócios da empresa, mancomunados com alguns parentes,
plunejavam, dolosamente, há muito tempo, uma das maiores
falcatruas de que se tem notícia: tramaram, com pelo menos cinco
anos de antecipação, a falência da empresa.
Por mais 1ue se procure, não se encontra no relatório qualquer
vestígio do "interesse social" que Reis Velloso disse querer preservar.

Cumpre, de início, salientar que o relatório sobre as transações,
desde 1972 utí: a presente data, da Lutfalla imposta no exame, senão
na análise, de atos comerciais da empresa, dos seus Diretorcs, inclusi·
ve, acionistus, que garantiram, pessoalmente, algumas operações.
2. Poder-so-á, tomando como referência a exposição feita pelo
DEIND, com a participação do DECON. fazer breve histórico dos
fatos que redundaram na última deliberação da Diretoria, em sessão
de 15·7·76 (Decisão Dir. 210/76).
3. Assim i: que a Lutfulla obteve empréstimo de CrS 13
milhões, dcstinudo, cspccificumcnte, ao saneamento financeiro
(FMRI-28, de 27·3-72), não pagundo, desde o início do contrato, as

Muito uo contrúrio, a opcruçilo socorro ordenada pelo Ministro do

prestações,

Planejamento, segundo dá e entender o documento, quase assegurou
o muis completo êxito de uma verdadeira arapuca, nu qual se arquite·
tnvnm as mais diferentes fraudes: desde a emissão de notas fiscais c
de duplicatas fria.• (as duplicatas erum descontadas cm bancos), até
fraudes contra clientes, fornecedores, além de exportações igual·

4. Apesar disso, o BNDE concedeu-lhe um reescalonamento da
divida c, logo a seguir, outro, além de um novo financiumcnto de
CrS 26 milhões,
S. Ncssu ulturu, o BNDE, com fundamento em suas normus de
operuciies, opôs-se u quulqucr novo empréstimo à Lutful!u, porque,

Folha da Tarde- 18-5·77
"NESTE DOCUMENTO, FRAUDES
E ENRIQUECIMENTO ILICITO.
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desde então, já estava comprovada "a irresponsabilidade dos
empresários", o .. excessivo endividamento" c a ausência de "apertes
de capital" indispensável à manutenção da empresa,
6. Essa situação, porém, se modificou pela orientação
governamental no sentido de amparn.r o sctor têxtil, por elevadas
razões de cunho econômico e social, para evitar o desemprego em
massa. O BNDE, no cumprimento dessa diretriz superior, concedeu
à Lutfalla mais um financiamento no valor de CrS 97 milhões,
"destinado ao saneamento financeiro c liquidação de débitos cm
atraso", concedido com garantia real do conjunto industrial c o aval
dos acionistas e Diretores (FM Rl-139).
7. Recebeu, também, o BNDE, instrução governamental para
"asumir o controle segundo os procedimentos adotados em casos de
empresas inadimplcntes", a fim de. impedir a falência ou a concor·
data da Lutfalla. Dai o BNDE assinar, cm 8-8·75, com os acionistas,
um termo de "Compromisso de Opção para Compra e Venda das
Ações", Foram, em virtude disso, indicados dois funcionários do
BNDE para dirigirem a Lutfalla.
8. No "Compromisso de Opção para a Compra das Ações" os
acionistas da Lutfalla, ex-Diretores, confessaram a "situação pré·
falimcntar em que se encontra" aquela empresa, configurada pela
"existência acumulada de uma insolvência financeira intransponf·
vcl". Estipulou-se, ainda, naquele compromisso, que ao BNDE cabe·
ria indicar uma empresa de auditoria, para apurar o patrimônio lfqui·
do contábil da Lutfalla em 8·8·75, assumindo os acionistas, se ncgati·
vo, a obrigação de pagar ou novar cm nome pessoal "o valor do
passivo a descoberto (Cláusula 2•, §§ I• c 2•).
9. Estabelecidas essas condições e garantias, o BNDE creditou
à Lutfalla, a título de empréstimos de emergência, CrS 140 milhões,
por conta da União c com recursos que seriam fornecidos pelo Ban·
co Central (Decisões Dir. n•s 337/75 e 176/76, de 2·10· 75 e 22·6·76).
10. O BNDE examinou exaustivamente as alternativas de
falência, recuperação ou liquidação da empresa, chegando à conclu·
são de que a solução mais conveniente, à·Lutfalla, dados vários fato·
res condicionantes do seu precário estado, seria a da liquidação
extrajudicial, à vista do que preceitua o art. 137, letra c, da Lei das
Sociedades Anônimas. O Presidente do BNDE submeteu aquela
solução à SEPLAN, através do Oficio P-93/76, de 30-4-76, que a
aprovou.
I!. Em reunião de 22·6·76, a Dirctoria decidiu que o BNDE
adquirisse as açõcs da Lutfalla "pelo valor total de CrS 1,00 (um cru'
zciro), de conformidade com o Termo de Opção de Compra de
Açõcs", firmado entre o BNDE c os acionistns da Lutfalla, bem
como a liquidação extrajudicial da empresa (Decisão Dir. 179). Essa
Decisão levou em consideração, dentre outros elementos sobre o
caso, o relatório dos auditores Boucinhas, Campos, Coopcrs &
Lybrand Ltda., que acusou um passivo a descoberto de CrS 276
milhões, o relatório de Anàlisc AP·II DEIND-13/76, c por fim, a
aprovação pela SEPLAN do esquema exposto no Oflcio P-93/76,
acima referido.
12. Cumprindo a decisão da Dirctoria, o DEIND promoveu em
30·6·76 uma reunião com os acionistas da Lutfalla, na qual foi
aprcsentad'o o relatório dos auditores externos Boucinhns, Campos,
Coopers & Lybrand Ltda. Nessa reunião, foi marcada outra, para o
dia 7-7-76, onde se definiria a posição dos acionistas da Lutfalla,
resultante dos solenes compromissos assumidos com o BNDE.
13. Nessa últimu reuniUo, compareceu somente o acionista
Fuad Lutfalla Júnior, exibindo procuração dos demais, com cxccçilo
de um, com insignificante participação acionâria. Apresentou, cntilo,
uma curtu, em que demonstra a mudança total do seu comporta·
menta perante o BN DE e o próprio Governo.
14. Essu missiva não apresenta qualquer argumento sério,
evidcnciundo u mà·fé, senão o dolo dos seus signatàrios, quando
impugnam o relatório dos auditores externos B~ucinhas, Campos,
Coopcrs & Lybrand Lida. Esses acionistas c ex-dirctorcs da Lutfalla,
cmborn tivessem untes confessudo u insolvência du emprcsu,
queriam, cntUo, utivar a responsabilidade sobre os dirctorcs,
indicudus pdo BNDE.
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15. Ousam, assim. dizer que "a necessidade de adaptação dos
novos administradores", "obviamente traz perdas e prejuízos'\
procurando, através de tais expedientes, não só impugnar o
património negativo apurado pelos auditores, mas, sobretudo,
transferir a causa du insolvência ao BNDE. Ademais, cm tal carta,
procuram se eximir de responsabilidade, quando asseveram que "a
decorréncia de tempo, que necessariamente faz cor, fundir os atos de
nossa gestão e da atua! que nos substitui".
16. Tudo, porém, não passa de cavilação desses acionistas,
bastando notar que o património líquido apurado pelos Auditores
foi o registrado em 8·8·75. Refere-se, portanto, esse levantamento,
exclusivamente ao tempo da gestão daqueles acionistas, Observe-se,
ainda, que o levantamento baseou .. se, como é óbvio, nos elementos
contáveis lançados durante o período cm que foram di retores.
17. Além disso, não aceitam o valor do passivo a descoberto
apurado pelos aludidos auditores, quando dizem que "VV.SS. (o
BNDE) possuem elementos de avaliação cm época bem antc(ior, e
não aceitos por nós, que suplantam por si só o alc~ado património
líquido negativo",
!8. Omitiram, porêm, cm sua missiva, as irregularidades de sua
!pnga gestão, constituindo-se, cm exemplo, as fraudes nas exporta·
ções, objeto de inquérito na Polícia Federal. Acrescente-se, a isso, "a
série de irregularidades praticadas pela Lutfalla junto a clientes,
fornecedores c bancos", notada mente a existência de duas "caixas",
para desviar vultosas somas da empresa, como recentemente apurou
o liquidante, Dr. Jorge Manocl Barbosa Ramos, o que será, ainda,
neste relatório, apreciado com maiores detalhes.
19. Em sessão de 15 de julho de 1976, a Diretoria, acolhendo as
sugestões do DEIND c do DECON, aprovadas, previamente pelo
Dirctor da Área de Projetas II, Dr. Gilvan de Oliveira Azevedo,
decidiu:
a) promover a transferência do domínio das ações, por meio de
termos lavrados nos competentes livros de registras da sociedade,
assinados por procurador constituído no contrato de opção,
independente de prévia anuência dos acionistas, sobre o valor do
património líquido negativo, apurado de acordo com a Cláusula 2•,
!i§ I• e 2• do "Termo de Opcão de Compra c Venda de Açõcs"
firmado em 8·8·75;
b) notificar, judicialmente, os acionistas, de que o Banco cxcr·
ceu o direito de opção de compra das açõcs, propondo, concomitan·
temente, o juízo arbitral, a fim de determinar o valor do património
líquido em 8·8·75;
c) promover a realização do juizo arbitral, se aceito pelos
acionistas;
d) promover, contra os acionistns, se necessário, a cobrança
judicial do valor do passivo a descoberto, de sua responsabilidade;
e) promover a liquidação da empresa, de acordo com o Decrc·
to· lei n• 2.627, de !940;
f) apurar as responsabilidades dos aluais acionistns e antigos
administradores, para os efeitos do citado Decreto-lei n• 2.627 c da
Lei Complementar n• 42, de !969; e
J) adotar as demais providências cabiveis, mencionadas nos
cits. Relatório de Análise c Oficio P-93/76.
ll
20. Em cumprimento à decisão da Diretoria, o BN DE executou
os atos seguintes:
a) com relação no item a, daquela decisão, o DEIND
promoveu a transferência do domínio das uções da Lutfalln, com
observância dos requisitos recomendados;
b) no que toca no item b, o DECON, cm 29·7·76, promoveu a
notificação Judicial, dando ciência aos ncionistas da Lutfalla de que
o BNDE optou pela aquisiçilo das ações representativas do capital
social, pelo valor simbólico de CrS 1,00 (hum cruzeiro), pagando,
depois de apurado o pntrimónio liquido, o justo valor dns uçõcs, res.
salvado, porém, ao BNDE o direito de cobrar, se negativo o putrimó·
nio, o débito correspondente ao passivo a descoberto; e propondo, n
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par disso, n constituição de um Juizo Ar britai para apurar o patrimô·
nio liquido da Lutfalla;
c) no que se refere ao item c, os acionistas da Lutfalla, como se
esperava, não aceitaram o Juízo Arbitral, porque desejam a discussão judicial, para protelar, indeterminadamente, a decisão final da
ação, com sentença passada cm julgado, sem a qual o BNDE nilo
tem meios executórias imediatos;
·
d) relativamente ao item d, a providência depende da existência,
no momento, de bens pessoais desses acionistas, porque, do centrá·
rio, seria inócua qualquer condenação contra os devedores, o que,
aliás, será melhor esclarecido ainda neste relatório;
e) no que tange ao item e, o BNDE, acionista majoritário,
convocou a Assembléia Geral Extraordinária, na qual foram
autorizadas a liquidação extrajudicial da Lutfalla c a nomeação do
Liquidante, Dr. Jorge Manocl Barbosa Ramos (AGE de 17·8·76);
f) finalmente, no que concerne aos itens r c g, o BNDE, à vista
da lP do DEIND, com a participação do DECON, propôs, cm
17·12-76, que fosse investigado o locupletamcnto ilícito, através da
CGI dos antigos diretores e acionistas da Lutfalla, inclusive bloqueio
dos seus bens, nos termos do Ato Complementar n• 42/69. Saliente·
se que a sugestão do DE!ND e do DECON foi aceita, quer pelo
Diretor da AP-11, Dr. Gilvan de Oliveira, quer pelo Díretor da ASG,
Dr. Luiz Carlos Rodrigues, dirigindo, em virtude disso o Presidente
do BNDE ofício à CGI, na pessoa do seu Vice-Presidcnte, Exm• Sr.
Gen. Luiz S. Selmann (ofício P-410/76, de 21·12-76).

lll
21. De observar que as providências que cabiam ao BNDE
tomar, até o presente momento, já o foram, dependendo, apenas, de
medidas complementares indispensáveis ao procedimento civil e
criminal contra os antigos diretores e acionistas da Lutfatla.
22. Com efeito, cabe ao liquidante, seguindo instruções do
BNDE, apurar em profundidade, todas as irregularidades praticadas
cm detrimento da Lutfalla pelos seus administradores e gestores.
Essa apuração como é claro, demanda levantamentos contábcis que
se tornam dificeis de obter, pela total desorganização da contabilida·
de da empresa, onde criminosamente, foram destruídos ou sonega·
dos comprovantes de operações mercantis, notadamentc notas
fiscais, de vários períodos.
23. O relatório preliminar do liquidante, Dr. Jorge Ramos,
traduz, numa verificação perfunctória, as dimensões das irregularida·
dcs já encontradas, com graves prcjuizos à Lutfalla e à Fazenda
Pública. As práticas configuram, sem dúvida, sonegação fiscal e
desvio doloroso de bens da empresa, em proveito dos antigos dirigen·
tcs c: acionistas,
24. Avulta dentre as irregularidades, a responsabilidade, segun·
do aquele relatório, do então Dirctor Comercial Edmundo Khedi,
que foi o idealizador e executor da célebre "caixa 2", cm que se
evadiam, por mês, num cálculo estimativo, baseado cm documentos,
cerca de CrS I milhão (Anexo I - nota preliminar do liquidante, de
27-10-76 e complemento de 10·11·76). Aliás, essa nota preliminar
instruiu o ofício do Presidente do Banco à CGI, acima referido. Esta
fraude era conhecida, na empresa, como operação "Via cd Barrani"
cujas iniciais se referiam ao nome de Edmundo Khcdi c à expressão
6rabc '"barrani", que sigmficn "por fora", Tal prática consistia na
venda de mercadorias sem nota, num processamento que constituiu
"rotina das operações de venda sem Nota Fiscal da Fiáção c Tccela·
gem Lutfalla", descritas, em detalhes, por um dos ex-empregados da
empresa (carta de 25·10-76, Anexo 2).
25. Salienta, ainda, o liquidante, que há dificuldades na
reconstituição de documentos c falta de acesso legal às fontes, para
comprovar as práticas delituosas. Isso porque a documentução
contúbil anterior a dezembro de 1974 "está praticamente sucatcada"
c os tulonários de notas fiscais foram inutilizados. Ademais, ressalta
o liquidante que será indispensável à constatação dos crimes pratica·
dos por uquclcs udministradores a verificação dos cxtratos de suas
contas buncárius, individuuis ou conjuntas, das suus dcclurações de
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renda e, também, o exame de escrita dos empresários coniventes com
os desvios de bens sociais c lesão aos cofres públicos.
26, Para tanto, seria necessário, como é óbvio, a interferência
da CGI, porque, na lcgislaçilo comum, o BNDE ou a Lutfalla ni!o
tem acesso àquelas fontes.
27. Além disso, sem apuração da existência de bens pcrtcnccn·
tcs atais diretores e acionistas não será oportuna qualquer providên·
cia judiCial, porque não será passivei a penhora, tornando-se, assim,
inexequivel a sentença, Esse aspecto será também apreciado neste rc·
latório, quando se examinar a alienação do património pessoal desses di retores e acionistas, para fraudar a execução de sua divida.
28. Por fim, note-se que, no relatório do Liquidante (Anexo
!), ficou comprovado que os balanços eram falsos, com o objetivo de
manter e conseguir novos empréstimos, além de outros atas deli·
tuosos, como o faturamcnto ficticio, com a convivência de comer·
ciantes, para obtenção de "duplicatas frias", com a finalidade de des·
contos na rede bancária.
IV
29. Convém, ainda, examinar, embora superficialmente,
alguns aspectos decorrentes da decisão governamental de evitar, por
razões de ordem social, a falência ou concordata da Lutfalla.
30. A primeira conseqUência desse ato foi a de o BNDE assu·
mi r, não só o controle acionârio, como também indicar dirigentes pa·
ra a empresa, de sua estrita confiança; a segunda foi de o BNDE, ncs·
sas circunstâncias, evitar a liquidação judicial da Lutfalla, procuran·
do compor com credores de toda natureza, c, não raro, pagar os cré·
ditos, com aquela finalidade; a terceira conseqUência resultou da,
impossibilidade de o BNDE executar a sua vultosa divida hipotecá·
ria que, na realidade, abrangia todo o acervo da empresa. Na mesma
situação se encontra a Fazenda Nacional, que concedeu ao BNDE,
numa operação de repasse, grande soma de recursos para conjurar o
estado pré-falimentar da Lutfalla.
31. Ademais, é claro que o BNDE, como único acionista e
responsável pela administração da Lutfalla, não poderia permitir a
abertura de falência ou concordata, não só em face da decisão govcr·
namental, como também, resguardar os diretores que indicara das
conseqUências c responsabilidades decorrentes da decretação da quebra ou concordata.
32. De resto, o BNDE, quando adquiriu a totalidade das ações
da Lutfalla, tinha como único objetivo ilidir a falência ou a concorda·
ta da empresa. A execução do crédito do Banco, inclusive a parcela
atinentc ao repasse do Banco Central, frustraria aquela providência c
não teria alcance prático, porquanto o património da Lutfalla lhe
fora transferido, embora obliquamente, pela aquisição de todas as
açõcs representativas do capital social,
33. Despiciendo esclarecer que esta foi a razão pela qual o
DECON não promoveu qualquer providência judicial para cobrança
de seu crédito e o da União Federal.
34. De sorte que a única alternativa que resta ao BNDE é a
liquidação extrajudicial, com implicações graves, complexas c de
grande responsabilidade, principalmente quanto às medidas para a
alienação dos bens a terceiros. fl claro que, se o BNDE tivesse condi·
ções para promover a redução, a dinheiro, desse património, com a
colaboração e aquiescência dos antigos acionistas, a liquidação
extrajudicial seria de fácil c pronta execução. Ao revés, cabe ao
BNDE, antes da apuração do patrimônio liquido negativo, tomar to·
das as cautelas para a avaliação do acervo da Lutfalla, cuja alicnaçilo
não poderá, por razões óbvias, aguardar o pronunciamento do
Poder Jurisdicional, quanto ao valor real das açõcs,
35. Sustaria ponderar que, segundo o contrato de opção de
compra de açõcs, foi estipulado um valor simbólico de CrS 1,00
(hum cruzeiro), não se completando o contrato senão depois da apuração do património liquido da Lutfalla. Para obviar essas difi·
cuidados de ordem contratual e juridica, o BNDE tentou u cons~·
tuiçilo de um Juizo Arbitral, que, por razões óbvias, não foi aceito,
revelando u má-fé, senão a intcnçilo ilicita dos acionistus, o que, mais
adiante, será tinulisado, à vista das provusjú existentes.
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36. Quanto no património negativo, os auditores externos,
Boucinhas, Campos, Coopcrs & Lybrand Ltda. apuraram o seu
montante cm 8-B-75, presumindo-se, até verificação judicial, a sua
exatidilo.
37. Mas o BNDE vê-se na contingência de promover, oportunamente, ação ordinãria para determinar o património a descoberto da
Lutfnlla, porque, ao revés, não poderã se precaver da soez exploração, assoalhada desde já, de que o património da empresa é suficiente à satisfação de todos os seus credores.
38. Silo elucidativas, nesse sentido, as declarações do cx-Diretor
Comercial, Edmundo Khcdi, asseverando, de público, que a Lutfalla
tem condições de pagar os credores, o que, aliâs, dispensa qualquer
comentário. A par disso, em contradição com o "ponto de vista" do
cx-diretor Edmundo Khedi, os ncionistas que assumiram a responsabilidade do património a descoberto, procuram nas contranotificações, transferir ao Governo toda a responsabilidade pela rulna da
empresa.
39. De qualquer sorte, o DECON entende que, se o Banco
optou pela compra das nçõcs, não poderã deixar de apurar,
concomitantemente com outros procedimentos, inclusive fiscais c
penais, o património liquido da Lutfalla, para evitar exploração futuras c expor o BNDE ou o Governo a lides temerárias com o objctivo
de locupletamcnto ilícito.
40. Entende, assim, que o Banco, antes do procedimento judicial, deve comprovar, por todos os meios os ntos de malbaratamento
dos bens sociais da Lutfalla, indispensáveis à responsabilidade civil e
penal dos implicados. Aliãs, o DECON não pode prescindir desses
elementos, que estilo intimamente ligados à apuração do criminoso
passivo a descoberto.
41. Ressalte-se mais uma vez que, ao ver do DECON, o
bloqueio dos bens, pela C.G.l, se torna indeclin~vcl, porque, do
contrário, não tcrã o Banco nenhuma possibilidade de ressarcimento, mesmo em parte, do seu vultoso prejuizo.
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quotas, faz doação, a Sylvia Lutfalla Mnluf e n Vera Lutfalla Jafet,
cm parcelas iguais, de 30.000 quotas que possuiu no capital da "Boa
Vista"
45. Dai em diante, os acionistas da Lutfalla continuam a transferência de seus bens a terceiros, inclusive a membros da própria
família. O BNDE, em curto prazo, investigou as transferências dos
bens pessoais dos responsáveis pela administração da Lutfalla, chc·
gando a um resultado surpreendente. Do quadro demonstrativo em
anexo, elaborado pelo DECON, basta destacar algumas trnnsaçõcs,
nas quais surgiu, como transmitentes de seus bens, no perlodo critico
da Lutfalla, compreendido entre 24-4-72 até 22-6-76, os acionistas:
a) Edmundo Khedi e sfm Lúcia Lutfalla Khcdi: bens imóveis
no valor declarado de CrS 10,5 milhões (Quadro anexo), valor esse
que, como é sabido, estã muito aquém do real;
b) Fuad Lutfalla e s/m Alexandra Assad Lutfalla: bens imóveis
no valor declnrado.de CrS 1,5 milhão (loc. cit.);
c) Fuad Lutfalla Júnior e Fábio Lutfalla: bens imóveis no valor
declarado de CrS 2,9 milhões (loc. cit.).
46. Adite-se a esse património· desviado as vultosas quantias
subtraídas da Lutfalla, através da operação "Via ED fBarrani" c o
vertiginoso endividamento com fornecedores e bancos comerciais,
mediante a emissão de duplicatas fict!cias para obtenção de desconto
na rede bancária. Alêm disso, some-se ao edividamento da empresa,
cujos empréstimos foram desviados cm proveito dos acionistas, os
financiamentos concedidos, com garantia real, pelo BNDE, para o
fim especifico de saneamento financeiro.
47. Chega-se, assim, à melancólica conclusão de que esses
recursos foram apropriados, pelo menos em grande parte, pelos acio·
nistas, e diluídos, em nome de terceiros, para encobrir a fortuna
ilícita, às custas dos credores, fornecedores, bancos e órgãos oficiais
de crédito (Banco do Brasil, Caixa Económica Federal, Banco do
Estado de São Paulo e BNDE).
48. Releve-se mais uma vez, a insistência de que, sem o
bloqueio, pela C.G.I, dos bens do Grupo Lutfalla e Edmundo
Khedi, não scrã possível qualquer ressarcimento por parte desses
devedores.
VI

42. O exame da escrita da Lutfalln, embora em sua fase preliminar, fornece elementos convincentes de que a sua falência foi
tramada há mais de cinco anos. Não se trata, evidentemente de meFinalizando, cabe sugerir, neste relatório, em complemento às
ros indícios ou presunções, mas de provas incontestes da fraude, com medidas já adotadas, as providências que se tornam necessárias ao
o objctivo de desviar, cm proveito do seus diretores c acionistas, procedimento civil e penal contra os diretores e acionistns da
bens da sociedade, causando grave prejulzo aos seus legítimos credo- Lutfalla, e seus coniventes nos atos ilícitos, a saber:
res. Ã margem disso, hã provas de que esses acionistas, usando de
I') proceder ao levantamento contábil, ano a ano, desde o exerartifícios dolosos, ora transferem a interpostas pessoas os seus bens, cício de 1972, ou a critério do técnico, retroagindo a exerclcios anteora ocultam o produto da venda do património pessoal obtido, atra- riores àquele, para constatar: a falsidade dos balanços; os desvios
vés de meios criminosos, na gestão da Lutfalla. Por fim, não lhes criminosos praticados cm prejuizo do património da empresa; a
faltam recursos para ocultar a fabulosa fortuna il!cita transformada, apropriação em benefício próprio, de recursos financeiros obtidos
num passo de prestidigitação, cm bens e tftulo nilo identificáveis. Re- para saneamento da empresa, na rede bancãria, principalmente junto
pita-se que tais crimes silo acobertados, nas ruidosas falências, onde, aos órgãos financiadores oficiais; e, ainda, sonegação fiscal, através
nilo raro, suem impunes esses estelionntârios do alto coturno.
de: venda sem nota (Barrani); emissão de duplicatas fictlcias; falsi43. De sorte que, os dirigentes e ucionistas da Lutfalla, já em ficação de balanços ou qualquer subtração de documentos fiscais,
30·11-71, transferem, como ato preparatório da falência, a participa- enfim, qualquer fraude que configure crime comum ou contra a
ção acionária que a empresa possuiu na firma "Boa Vista Empreen- Fazenda Pública cometido pelos antigos diretores e acionistas da
dimentos Agropecuãrios Ltdn,", correspondente a mais de 90% do Lutfnlla e seus coniventes;
capital desta sociedade, Nesse concilium fraud/s, os bens foram, sem
2•) remeter ao DECON, quando passivei, os elementos
rebuço, cedidos à Lumaver S.A. Empreendimentos, constitulda de apurados consoante o elenco acima, que, direta ou indirctamcntc, te·
membros da familiu Lutfalla, cujos principais acionistas si\o:
nham onerado o património liquido da empresa e um relatório circunstanciado das fraudes verificadas, instruido com as provas dos
- Fuad Lutfnlla;
- Alexandru Assnd Lutfalln;
atos, para habilitar a propositura de ação judicial, com objetivo de
- Fuad Lutfalla Júnior;
apuraçuo do património Uquido negativo da Lutfnlla c do seu ressnr·
-Vera Lucia Mattar Lutfalla;
cimento pelos acionistas rcsponsãveis;
-Fábio Lutfalla;
3•) o liquidante da Lutfalla, com a colaboraçuo do DEIND c
-Maria Luiza Flnifel Lutfaila;
do DECON, comunicar às autoridades fiscais, federais, estaduais c
-Vera Lutfulla Jafet; e
municipais, informando-lhes a existência de sonegação tributária,
paru instuurnçuo de processos fiscais;
- Sylvia Lutfalla Maluf.
44, Aliús, tudo indica que a razão social do "LUMA VER" é
4•) representação, através do liquidante, com a colaboração do
formudn dos nomes uLutfallu", "Malur• e "V cru", Assinale-se, DEIND e do DECON, ao representante do Minisii:rio Público, para
uindu, que, nesse conluio, sócio Fuad Lutfalla, possuidor de 38.410 instuuruçào de uçilo pcnul com n linalidadc de upurur os crimes
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comuns praticados pelos antigos diretores e acionistas da lutfalla e
seus convintes, acompanhada das provas dos fatos e atos que confi·
guram crimes previstos em lei;
5•) reiterar à C.G.I. a necessidade do bloqueio dos bens desses
acionistas da lutfalla, nos termos do urt. 2' do Decicto-lei no 502,
de 17-3·69;
6•) tomar todas as cautelas na alienação dos bens da lutfalla a
terceiros, em virtude da liquidação extrajudicial, se ocorrida antes da
perícia judicial na açilo que o· Banco proporã para apuração de
património líquido negativo da empresa, a fim de evitar exploração
futura, como já ocorre, de que os bens silo suficientes à satisfação de
todos os credores.
Convém, para encerrar, notar que a providência sugerida no in·
ciso 3• acima, embora possa agravar a situação financeira da
lutfalla. é dever imposto a qualquer administrador, sob pena de
responsabilidade. Aliás, essa medida tem o seu lado positivo,
porquanto determinará o montante da fraude fiscal, com reper·
cussão 'no passivo a descoberto da Lutfalla, o que não poderá ser
negado pelos seus antigos acionistas c diretores:
Jornal da Tarde
19-4-77

"UM CASO ESCABROSO QUE
PRECISA SER EXPLICADO
O Banco Nacional do Desenvolvimento Económico (BNDE)
tem tido, ao longo dos seus 25 anos de história, um importantíssimo
papel no impulso industrial do Brasil. Tem registrado também, como
é natural, uma shandow history, isto é, uma história que não pode ser
acompanhada mediante a simples leitura de seus relatórios anuais,
formada de operações fracassadas ou mal conduzidas. Os fracassos e
os descuminhos registrados à margem da brilhante folha de serviços
que a instituição já prestou ao Brasil, tiveram como causa, na maioria das vezes, influências externas de natureza politica, impostas ao
banco a despeito de quaisquer considerações de ordem técnica. Pouquíssimas vezes se deveram a erros de análise ou à imprudência do
próprio estabelecimento.
e por esse motivo que o BNDE- no balanço geral da sua história - tem uma imagem positiva, desfrutando de alto conceito nos
meios técnico-financeiros, nacionais c internacionais,
Foi portanto com um misto de estupcfação c de amargura que
lemos em O Estado de S. Paulo de domingo, e no Jornal da Tarde de
ontem, a reportagem sobre a constrangedora situação cm que se
.encontra o BNDE por ter tido que se enredar- contra a sua própria
vontade c contra os pareceres dos seus melhores técnicos - numa
·errática e altamente prejudicial operação com a Fiação· c Tecelagem
Lutfalla, empresa hoje paralisada e em processo de liquidação, cm re·
pouso no regaço do BNDE, transformado, por força da estranha
transaçilo, em seu proprietário.
Estarrecidos - como nós - os leitores ficaram sabendo que o
BNDE "enterrou" 500 milhões de cruzeiros na operação de
salvamento de uma empresa que não tinha nenhuma salvação, posto
que seus proprietários eram, no miníma, incompetentes para tanto,
como ficou evidenciado até: cm relatórios de auditores independentes.
Acitação de oficias c telegramas enviados pelo presidente do
BNDE, Marcos Pereira Vianna, aos seus superiores hierárquicos no
governo, mostram que desde o inicio ele previa os acontecimentos c
procurou, dí!igentcmentc, preservar o estabelecimento que dirige c
os cofres públicos do desastre final consumado.
Num dos seus telex ao ministro Velloso, o Sr., Marcos Vianna
chega a tentar uma advertência mais contundente, falando do
"parque fabril que o Governo está agora salvando com recursos
públicos, opor razões sociais e politicas" (grifos nossos). A referência
é: fucilmente compreenslvel quando se sabe que a famosa tecelagem
tinha como presidente 'o Sr. Fuad Lutfallu,.sogro do conhecido can·
didato a todos os altos cargos disponíveis, Paulo Salim Maluf, que
foi quem munteve as negociações - de rcsultudos tão brilhantes
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para ele- com o Govcrno,,Ao dizer agora, o tclr.x do presidente do
BNDE nos relembra de que toda a operação fracassada começou cm
1973 ~ no Governo Médici, portanto -,quando foi concedido o
primeiro empréstimo, de 13 milhões de cruzeiros, ao cstabclc·
cimento, já entilo cm dificuldades.
De nada adiantaram, porém, as advertências de Marcos Vianna,
nem os pareceres técnicos do BNDE, que apontavam a "irrcsp?nsa•
bilidadc dos emprcsãrios" - exemplificada por hipotecas triphces e
outras manobras do gênero. Por determinação do ministro Vclloso
- depois de entendimentos dos proprietários da Tecelagem com c
Sr. elcio Costa Couto, secretário da Secretaria Geral do Plancjamcn·
to da Presidência da República - a dirctoria do BNDE foi
informada de que não poderia haver' falência ou concordata c q~e o
próprio Governo federal assumiria o risco da operação de apoto à
Lutfalla. Diante disso, consubstanciado depois num telex do Sr.
e1cio Costa Couto no Sr. Marcos Vianna, no qual se diz que "por
decisão presidencial" aquela orientação devia prevalecer, ~ BNDE
não teve scnilo que obedecer às ordens, procedendo ao apoto finan·
ceiro necessário, por conta c risco do Tesouro Nacional.
.
E foi assim que no final de 1975 o presidente do BNDE mforma·
va que já entregara à lutfalla, por conta e risco do governo (texto do
oficio), a quantia de 183 milhões de cruzeiros, c pedia que o _Tesour.o
Nacional o reembolsasse, lembrando que seriam ncccssártos mats
117 milhões, que completariam os 300 milhões .prometidos pelo
governo a I• de outubro de 1975.
Nada disso foi suficiente, conforme haviam previsto os técnicos
do BNDE e os auditores independentes (estes últimos opinando
ainda que com os 480 milhões necessários para salvar a lutfalla, rios
quais se incluiam as dividas com o BNDE e com outros estabeleci·
mentos, seria possível construir uma fábrica moderna que fatoraria
anualmente cerca de 410 milhões). Em abril de 1976, o BNDE teve
que assumir a empresa (c seu passivo), passando a tentar receber as
dívidas dos acionistas (grupo Lutfalla), que se elevam a 276 milhões
de cruzeiros. E, cm agosto do ano passado, a empresa entrou cm
liquidação.
~ evidente que o Governo precisa vir a público para esclarecer
toda esta transação. Nós não acreditamos que o próprio Presidente
da República tenha tomado a "decisão" de forçar o BNDE a tilo
desastroso passo. Nilo podemos também aceitar a tese de que a
operação-salvamento da tecelagem Lutfalla se deveu a razões sociais,
pois se os 183 milhões que o BNDE lhe entregou na primeira tcntati·
va fossem distribuídos dirctamcntc entre os empregados - já que
corriam por conta do Tesouro- resultaria em mais de 150 mil cru·
zeiros para cada um, o bastante para que dessem graças aos Céus (e
aoúoverno)por livrâ-los de semelhante emprego. E isso teria evitado
o aumento dos prejuizos e a aparência verdadeiramente escandalosa
que assume o fato de recursos públicos, que tanta falta fazem para a
Ferrovia do Aço c outros projetas governamentais, estarem sendo
aplicados no simples "enterro" final de uma empresa privada cujo
velório jlt se iniciara quando pela primeira vez abordou o BNDE.
A titulo de que esses privilégios c esse acobcrtamcnto por tilo
longos anos?
e a pergunta cuja resposta as autoridades estilo a dever à
opinião pública."
Gazeta Mercantil
Quarta-feira, 20 de abril de 1977

"UM CASO INCOMPREENSIVEL DE
SOCIALIZAÇÃO DE PREJUIZOS
A revclaçilo dos atos que culminaram com a absorção, pelo Ban·

co Nacional de Desenvolvimento Económico (BNDE), de uma
indústria tôxtil paulista que vivia em comprovado estado de insolvên·
cia criu sentimentos de angústia e perplexidade cm quantos vis·
lumbrnm no combate à corrupção um dos lemas basilares da Rcvolu·
cão de 1964.
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A agência financeira governamental, que por mais de duas dé·
cndns manteve uma sólida imagem de eficiência - apesar das obscr·
vaçõcs, até contundentes que se podem fazer a respeito de algumas
decisões especificas de investimento que tomou no passado -, foi
compelida a patrocinar empréstimos à firma hoje, cm liquidação por
ordem superior da administração, E o custo final da empreitada,
segundo estimativas de um matutino paulista que não foram contes·
tadas por Brasllia, pode ultrapassar os Cr$ 500 milhões.
A esta altura nilo cabe discutir a tosca motivação utilizada, por
escrito, para justificar o "negócio". De fato, as providências do po·
der público para socorrer companhias que atravessam dificuldades
momentâneas c acidentais podem ser compreendidas à luz da rcspon·
snbilidadc social dos governantes - dentre as quais se inclui a de
defender o emprcgo·dos trabalhadores, Mas o "hospital", como é
conhecido nos meios empresariais esse dispositivo de emergência,
niiÕ foi feito para acolher casos de dcsldia ou mâ-fé, E, cm particular,
a aplicação de recursos da Nação na empresa em tela, uma operação
inútil desde o inicio pela inviabilidade documentada do empreendi·
menta, inclul·se nesse último casal
1:. absolutamente inaceitável que se use a manipulação pol!tica
para transferir a responsabilidade dos compromissos financeiros im·
pagáveis aos ombros do Governo, enquanto os verdadeiros rcspon·
sáveis ficam impunes, fugindo totalmente aos efeitos de seus pró·
prios atas. Por isso, é imperioso que a denúncia seja investigada, que
o Executivo se pronuncie c que os culpados sejam identificados e
punidos.
Casos como esse, que implicam a consagração de notórias
irregularidades através do ca.r.'n~o fácil da socialização dos prc·
juizos, comprometem profund·.~:,entc a credibilidade da administração! Nilo é admissivel, seja r h bom senso ou pela simples rccor·
dação dos preceitos éticos que • :imaram o movimento restaurador
de 31 de março, que o Govcrr.' recolha os dividendos negativos de
um eventual acobcrtamcnto do caso. A lealdade de uma equipe de
funcionários de confiança jamais deverâ preponderar sobre a moral e
a razão, compromissos inalienâvcis de um Governo que se deseja
honrado c patriótico.
Sob esse ponto de vista, o contencioso acumulado na atual
administração pelo amortecimento de insolvências financeiras atinge
proporções nada desprezíveis, Nilo nos referimos ao esforço das au·
!aridades para sustentar a imagem pública do sistema de crédito. O
que inquieta é a freqUência com que os responsáveis pelas situações
de inadimplência ficam ao largo da Justiça, enquanto os contribuin·
tes pagam os vultosos prejulzos acumulados cm transaçõcs
inidôncas.
A intervenção no grupo financeiro Halles, que nesta semana
com~leta três anos de atribulada vigência, ain~a guar~a a~pcctos obs·
euros, diluídos no correr da reaçilo que scgutu o prtmctro gcsto.da
administração então recém-empossada. Outros episódios acontece·
rnm nessa ârea, sem que a lei fosse instaurada e cumprida. Reconhc·
ça-sc que, mais recentemente, o Governo passou a cobrar a rcspon·
·sabilidadc daqueles que comandavam as instituições insolventes, res·
salvando a clientela dos encargos de negócios que tinham sido con·
tratados segundo a praxe do mercado. 1:. um passo adiante, mas ain·
da não é tudo, Isso porque o risco dos negócios financeiros fica, des·
sa maneira, devolvido apenas às pessoas llsicas.
Agora, o suprimento de recursos públicos para neutralizar irregularidades cometidas numa empresa do setor industrial constitui
um sintoma de perigosa disseminação do erro, Ainda mais cm razão
de a providência ter sido decidida por trâfico de influência pol!ticnum fato totalmente inconcebível no Brasil de nossos dias. O que se
exige, cm nome da Lei, é a investigação profunda dos fatos c a divulgação das conclusões, para que a Justiça possa agir, cobrando aquilo
que pertence à Sociedade. Uma hipotética tergiversação nessa
seqUência de atos custnrâ o recrudescimento das suspeitas de que a
grande corrupção ficn impune, até mesmo sob governos instaurados
prccipuamcntc para cxtirpâ·ln."
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Jornal da Tarde
22-4·77

"NÃO INSINUAMOS NADA;
NOS ESTAMOS AFIRMANDO.
Hd tempos jâ nos convencêramos da incapacidade desse govcr·
no de conduzir os assuntos politicas do Pais no rumo do porto segu·
ro da plena restauração democrática; aos poucos fomos leva~os,
com relutância, a reconhecer c a assinalar, também, seu malogro, nã
gestão adequadà dos assuntos económicos.
Agora, a resposta da Secretaria do Plancjamento da Presidência.
da República (SEPLAN) às nossas reportagens c editoriais sobre as
escandalosas transaçõcs entre o BNDE c o grupo Lutfalla nos obriga
a aceitarmos o fato inelutâvcl de que o governo se torna incapaz de
coibir com a energia que se faz nccessâria a corr~pção que lavra no
interior da sua mâquina administrativa,
A nota da SEPLAN, na verdade, não responde a coisa alguma.
Mais uma vez esse governo não explica e não justifica, Muito ao
contrário, confirma e avaliza as suspeitas que pairavam sobre a
opinião pública pela simples leitura do relato dos fatos. Nilo fomos
nós que levantamos tais suspeitas, nem precisávamos fazê-lo.
Cumprimos nosso dever perante a opinião pública levando ao seu
conhecimento uma descrição pormenorizada c documentada de um
negócio - ou negociata - no qual o BNDE, servindo como agente
do governo e utilizando-se de recursos do Tesouro Nacional,
portanto, públicos, beneficiou uma empresa privada c seus proprictâ·
rios, entregando-lhe praticamente a Fond perdu a espantosa quantia
de 350 milhões de cruzeiros.
A única coisa que esta nota realmente esclarece, além do que já
havíamos publicado, é que o responsável pela transação foi o pró·
prio ministro chefe da Secretaria do Planejamcnto, Sr. João Paulo
dos Reis Velloso- o que torna mentiroso o telex enviado pelo seu
subordinado, Sr. l:.icio Costa Couto, ao presidente do BNDE, Mar·
cos Pereira Vianna - telex citado em nossa reportagem - dando
conta de que aquela era uma "decisão presidencial",
De resto, jamais acreditaríamos que o presidente Geiscl pudesse
favorecer um negócio escuso como esse, .
Em Israel o primeiro-ministro Rabim foi obrigado a renunciar
ao cargo simplesmente por ter mantido cm conta no exterior pouco
mais de dez mil dólares que eram de sua propriedade, que ele nilo
furtou de ninguém, mas que de acordo com as leis do Pais nilo
podfam ser depositados no exterior. No Brasil, um ministro de Esta·
do vem a público assumir a responsabilidade de ter levado o Canse·
lho Monctârio Nacional a "enterrar" 350 milhões de cruzeiros do Te·
souro Nacional numa empresa particular falida c, quase certamente,
nada lhe aconteccrâ,
Antes mesmo da nota oficial já nos havíamos surpreendido com
o fato de o presidente do BNDE se negar a dar quaisquer declarações
d imprensa sobre a transaçilo, invocando a lei do sigilo bancário,
Antes de ter compromissos com qualquer Lei -por mais justificada
que seja- um estabelecimento oficial como o BNDE, cujos recursos
orçnmcntârios provêm do Tesouro Nacional, do bolso do povo
brasileiro, tem compromissos maiores c mais s~rios com a opinião
pública do Pais, c nenhuma Lei pode ser invocada para elidir tal
obrigação!
Deixou, porém, o Sr. Marcos Viannn, no seu superior hierárquico, a tarefa de pronunciar-se. E o que nos diz o Sr. Reis Vclloso é
que "no melhor do seu julgamento" foi ele o rcsponsâvcl pela dccisilo. Alega, para justificâ-la, as repercussões que a falência teria "sa·
brc a conjuntura sctorial, sobre os fornecedores da empresa, sobre o
emprego c outros aspectos sociais", O ccdiço argumento é posto
abaixo pelo simples fato de a empresa estar completamente paralisa·
da, nilo tendo portanto sido evitados, pela opcrnçilo, os efeitos que
S. Ex• pretendia contornar. Na verdade, a única coisa que foi evita·
da, graças aos dinheiros dos cofres públicos, foi a falência dos
proprietários da malfadada Tecelagem, que podem assim -vendido
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o "abacaxi" ao BNDE- continuar desfrutando das prerrogativas
de cidadãos probos, c prósperos, enquanto o banco oficial se aborre·
ce e gasta mais dinheiro ainda para tentar receber deles 276 milhões
de cruzeiros apurados como patrimônio liquido negativo - o que,
provavelmente, jamais conseguirá.
Ao dizer que foi com base nos critérios da repercussão social c
sctorial que o governo "adotou a referida decisão" e que não aceita
nem aceitará qualquer outra considcrafi!o, a nota abre o seu flanco,
pois, em nossa opinião, "qualquer outra consideração" é'
perfeitamente válida e legitima quando se trata de examinar os
critérios de aplicação de dinheiro público,
Ao dizer que "repele qualquer insinuação de influência politica
de quem quer que seja", a nota nos obriga a lembrar ao governo que
nós não fizemos uma "insinuação"- nós afirmamos, taxativamente, que o sr. Paulo Salim Maluf serviu de intermediãrio na transação.
E: um fato que consta dos próprios documentos que transcrevemos e
foi apontado, não por nós; !!!Iii pelos técnicos do BNDE. Quanto à
influência politica nos critérios atlotlloos, ela e revelada num ofício,
que também transcrevemos, do presidente do BNDE.
Nós dissemos, portanto, com todas as letras - e não insinua·
mos - que se tratava de uma grande negociata que o governo tinha
o dever de apurar.
Essa a consideração que o governo não quer aceitar, mas que
nós jã fizemos e voltamos a fazer sem pedir licença a ninguém, por·
que nossa profissão não é a ética.
Não insinuamos nada. Quem é insinuante, perigosamente
insinuante porque extremamente generoso, é o senhor Paulo Salim
Maluf. Sua força politica reside na sua capacidade de presentear. Até
automóveis zero quilômetro jã deu de presente, e não apenas para
jogadores de futebol.
Em 1958, nos Estados Unidos, Sherman Adams, chefe da Casa
Civil do presidente Eisenhower (tendo sido antes disso governador
de New Hampshire c tido e havido como um dos principais lideres
do Partido Republicano c possivel sucessor do presidente), admitiu,
perante uma comissão de inquérito da Câmara dos Representantes,
que a sra. Adams recebera um casaco de vicunha, presente do industrial Bernard Goldfinc, que estava enfrentando certas dificuldades
como fisco. A integridade do próprio Adams não chegou a ser posta
cm dúvida por ninguém, mas Eisenhower não vacilou em demiti-lo,
"para que não pairasse qualquer sombra de dúvida sobre a lisura de
sua administração". Lá existe o que se chama de decoro público.
Aqui, quando nós denunciamos uma falcatrua como essa da
Lutfalla, o fazemos não apenas porque é nosso dever colaborar com
o governo no saneamento da administração pública, mas principal·
mente porque sabemos que o simples fato de a falcatrua ter sido feit•
significa que os envolvidos nela têm grande poder junto aos podere·
sos da República e poderão receber no futuro, uma compensação•
ainda maior para a sua insinuância. Até mesmo - de presente - o
governo de Silo Paulo!
Aq'ui, na situação cm que nos encontramos, quando um jornal
cumpre o seu dever de denunciar a corrupção que grassa na
administração pública, o máximo que pode acontecer é a volta da
censura para que, compulsoriamente, deixe de cumpri-lei"

Jornal do Brasil
Rio de luneiro,.22 de abril de 1977
"INCÚRIA E DESPERDICIO
Porque levou em consideração "repercussões mais amplas da
medida sobre a conjuntura setorial, sobre os fornecedores da empresa, sobre o emprego c outros áS.pcctos sociais'', o Governo autorizou
a intervenção do BNDE na Fiação e Tecelagem Lutfalla em maio de
1975. ~o que diz a nota de autoria do Ministro do Planejamcnto, Sr.
João Paulo dos Reis Velloso.
Depois du intcrvcnçi\o, uma uuditoriu independente apurou que
o património liquido negativo du Lutfulla atingia u Cr$ 276 milhões.

Maio de 1977

Quando o BNDE fechou a empresa, em agosto de 1976, conCluiu-se
um processo de esvaimento financeiro que deixou um saldo desastre·
so. Além dos Bancos do Brasil, da Guanabara c do Estado de Silo
Paulo, que também concederam financiamentos à empresa, só através do BNDE foram retirados da Tesouro Nacional, para a
operação inútil de tentar salvar um empreendimento sabidamente
condenado, nada menos do que CrS 350 milhões.
Então, pergunta-se: e agora? Os recursos destinados à Lutfalla
sairam dos cofres públicos - seja através do BNDE, do Banco do
Brasil, do Estado da Guanabara ou do Estado de Silo Paulo, São
recursos que pertencem à sociedade c foram desperdiçados numa
empreitada que o próprio BNDE sabia, desde o inicio, infrutifera. E
agora, onde estão estes recursos? A sociedade poderá recuperã-los?

E: essa a questão central que não sai esclarecida da nota ministerial. Respeitáveis são as considerações em torno do impacto de
uma concordata sobre os negócios de um setor freqUentemente
frãgil, como o téxtil, Respeitável também é a sensibilidade do
governante para o nivel de emprego.
O mesmo zelo, a mesma gravidade e o mesmo respeito pela
sociedade devem ser demonstrados quando se trata de gerir os
recursos do público. Ou será que a administração pública não leva
cm consideração que gere recursos que não lhe pertenc~m? Por que
não levou cm consideração que esta circunstância é tão relevante
quanto o andamento dos negócios no setor têxtil - seja entro
fornecedores da Lutfalla, seja entre empregados da Lutfalla?
Como explicar comportamento tão equivocado do ponto de
vista ético e tão desastroso, sob o ângulo da eficiência econõmica?
Por que o Ministério do Plancjamcnto não teve o destemor de permitir. que a Lutfalla recorresse à concordata? Isso não faz parte das
regras do jogo econômico? O mercado não encontrou seus mecanismo~ para premiar os eficientes c punir os menos aptos?
possível que a decisão de amparar a Lutfalla tenha sido
acionada, em algumas circunstâncias, atê por ingenuidade. Em
outras, pelo inexplicável temor de que uma concordata daquelas
proporções pudesse abalar a economia nacional. Hã compartimen·
tos da burocracia tão comprometidos com o triunfalismo de um
:rcscimcnto a qualquer custo, que uma concordata é sinônimo de
fracasso de toda a polftica.
Se uns são ingénuos, isso é constrangedor. Se outros não podem
enfrentar a realidade do jogo económico, isso é catastrófico. E entre
o constrangimento e a catâstrofe, CrS 350 milhões de recursos do p6blico foram malbaratados.
Seria salutar se o Governo, em determinados escalões, fosse
menos igênuo. Em outros, que tivesse o desassombro de permitir que
fluisscm em liberdade os mecanismos naturais do mercado, Mas,
acima de tudo, que contivesse seus impetos de intervir no processo
cconômico. A vocação intervencionista do Estado brasileiro manifesta-se entre pólos extremos - uns silo punidos sem que se conheçam
os motivos que justifiquem as penas; outros são premiados com a
ingenuidade e às vezes a mallcia que favorecem o trânsito de influên·
cias indescjâveis, ou com a ineficiência econômica, que se torna
cúmplice do temor de que isolados episódios possam turvar a idéia
de que a politica econômica é infalfvel."
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Jarnal da Tarde
25-4·77
"O CASO E: QUE O MINISTRO
SE ENREDA A CADA RESPOSTA
Os jornais de sábado estamparam uma s<:gunda nota da Secreta·
ria de Plancjamento da Presidência da República a respeito do "caso
Lutfalla", Se as vinte razões alinhadas na primeira nota explicativa
não foram convincentes o bastante para que deixâsscmos o assunto
de Indo, os sete ucsclurecimentos complementares" trazidos pclu
scgundn, só fazem reforçar nossa opinião de que é preciso proceder u
uma investigação profunda c minuciosa- dado que as suspeitas que
pnirum sobre a transaçno, longe de se dissiparem de encontro às nlc·
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gações do Sr, Ministro do Planejamcnto tornam-se, por causa
mesmo de tais alegações, ainda mais profundas.
Os balbucios defensivos até agora emanados do rcsponsâvcl
confesso pela operação estilo a evocar certa analogia com os do expresidente Nixon, no sentido de que cada um deles conduz o seu
autor a maior cnrcdnmcnto, e~igindo, portanto, novas c mais
complicadas explicações.
Senilo vejamos.
A segunda nota da SEPLAN começa repetindo que "o Governo
não aceita, nem nunca aceitou, intlui:ncia politica nas decisões relativas à prestação de apoio financeiro a empresas", Pode ser que o
Governo não aceite, mas a Secretaria do Plancjamcnto aceitou a
intlui:ncia politica do Sr. Paulo Salim Maluf. Um jornal carioca
publicou o relato sucinto da intermediação deste junto ao Sr. Marcos
Vianna, presidente do BNDE. O genro de Fuad lutfalla presidente da Tecelagem - havia procurado o Sr. Marcos Vianna
para pleitear novos créditos além dos que já haviam sido fornecidos
à empresa. Vianna, com base nos pareceres dos técnicos do BNOE,
recusou-os. pondc:ando que a única maneira de viabilizar a operacão seria com o aval da Eucatcx (firma do Sr, Paulo Malul), idéia
naturalmente rejeitada, Vianna propôs então que o próprioSr:.Maluf
desse o seu aval pessoal à transação - o que também não foi aceito.
O presidente do BNDE concluiu o diálogo afirmando que, dessa
forma, não seria passivei dar empréstimos à Tecelagem Lutfal\a
E não seria possível porque a empresa era já aquc1a altura
irrecuperável, e não só por questões de mercado, mas por
incompeti:ncia e irresponsabilidade dos seus proprietários, conforme
consta de documentos por nós publicados, elaborados por técnicos
do BNDE c até por auditores independentes.
No entanto, os empréstimos acabaram sendo concedidos, por
ordem do Ministro Reis Vclloso, contra a opinião do BNDE c do seu
Presidente, e com os recursos do Tesouro Nacional repassados pelo
BNDE. Tinha portanto razões o Sr. Maluf para não empenhar o seu
aval, pois que certamente conhecia outros meios para "viabilizar" a
operação. Se isto não se chama influência polrtica, então não
sabemos que nome tenha.
Diz também a segunda nota da SEPLAN que a "intervenção"
na Lutfal\a "não constituiu qualquer favor aos acionistas". Quais
favores necessitariam eles a mais, além de não terem tido, naquele
momento, que saldar suas dividas, e de não terem também enfrenta·
do a falência, posto que a empresa acabou sendo comprada pelo
BNDE? E se a intervenção do BNDE não constituiu nenhum favor,
o que dizer da transformação dos débitos de 40 milhões de cruzeiros
-que a Tecelagem tinha junto nos bancos do Brasil, do Estado da
Guanabara c do Estado de Silo Paulo - cm capital acionârio, medi·
da esta formalizada "por determinação do Senhor Ministro da
Fazenda" conforme consta do Oficio P-171/75, de 21 de maio de
1975, assinado pelo Presidente do BNDE? O que será preciso mais
para caracterizar uma suspeição de favorecimento por influência
política?
Nos restantes itens da nota, o Ministro do Plancjamcnto se
esforça por mostrar que agora "o BNDE tem atuado com o máximo
rigor", Informa que o Banco não apenas vem adotando medidas
para promover a execução judicial das dívidas dos ex-proprietários
da Lutfal\u, como até se dirigiu à Comissão Geral de Investigações:
"f;, pois, uma legislação revolucionária que se está procurando
utilizar, para levar o assunto até às últimas conscqOôncias", Ficamos
cientes, assim, do denodo com que se procura aferrolhar as portas
depois que os ladrões passaram, mas ainda preferiríamos que tivessem sido truncadas antes, tanto mais que ninguém estava desavisado,
já que o BNDE anteviu, previu e advertiu sobre o desastroso desfecho, opondo-se à operação c tudo fazendo para cvitâ-\a. De nada
adiantou, porém, a vigilância deste porteiro dos cofres publicas, já
que les foram abertos pelos fundos, "por proposta do Ministro do
Piancjamcnto, de conhecimento do Presidente da República, com
aprovação do Conselho Monetário Nacional" -como diz a nota-
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c irrigando com 350 milhões de cruzeiros do Tesouro Nacional uma
empresa falida, acrescentamos nós,
A defesa à qual o Ministro do Plancjamento se apega, para sua
famosa decisão, ainda continua sendo a mesma da primeira nota: o
interesse social c setorial, representado àquele na preservação dos
empregos que a Tecelagem oferecia (cerca de 1.200), e, este, pelo seu
status de comissária na concordata de uma outra empresa (a Cia.
Nacional de Tecidos). Acontece que, na ocasião, este cargo de
comissária havia sido aceito pela Tecelagem Lutfalln quando seus
empresários "já estavam cientes de que não tinham condições nem
sequer para conduzir seus próprios negócios", como afirma de
maneira contundente o offcio P-171/75, do Presidente do BNDE. E é
de estranhar, ainda, que a concordatária no caso, a Cia. Nacional de
Tecidos, não tivesse obtido - embora os solicitasse - os mesmo
favores dispensados à co.missária que se encarregou da sua concordata. Não há dúvida de que, por todos os motiv,os, tinha muito mais
condições do que está para merecê-los.
Quanto ao fato de intervenção do BNDE ter postergado, duran·
te ano c meio, a dispensa dos empregados da Lutfalla - sendo isso
preferfvc\ à falência, segundo a defesa do Ministro- seria o caso de
se perguntar por que a Secretaria do Plancjamcnto, tão preocupada
com o interesse social, não arranja agora 350 milhões de cruzeiros
para distribuir entre as montadoras de automóveis, permitindo assim
que elas readmitam cerca de 4 mil empregados demitidos desde o iní·
cia. do ano?"

Jornal do Brasil
Rio de Janeiro, 15 de maio de 1977
"ESTRANHO SILENCIO
A caractcrlstica mais dignificante de ministro (do latim minlster
que julgamos poder continuar a traduzir por servidor/é a de gestor,
de curador, de procurador dos interesses maiores de seus concida·
dilas. Por natural extensão, iguais privilégio e responsabilidade
constituem atributos essenciais de qualquer grau da hierarquia ofi·
cial. Quanto aos membros do Congresso, nos regimes democráticos
(por mais incipientes que: eles sejam) acumularn, por inerência deriva~
da da sua forma de designação, essa com outra caractcristica não me·
nos rcsponsabilizante: fiscalizam os primeiros. Auto-interpretar es·
sas funções com espírito diverso (o de proprietário, o de intocável ou
o de infalível, por exemplo) revela, pelo menos, mordomia moral.
Mas é, também, abuso de confiança, peculato politico, inversão
social, usura na aplicação dos conceitos de Democracia.
Nos últimos meses tem o pais sido alertado para a existência das
mais diversas irregularidades, cada qual mais nociva e mais
repugnante, nas áreas política, administrativa, judiciária, social,
económica, cultural ou financeira. E, alertado, não precisamente por
quem, para tanto, recebeu mandato popular, mas basicamente pelos
órgãos de informação, os quais, tendo sem dúvida tal direito e tal
obrigação, de ambos se desempenham por simples sentido de
dignidade cívica c suprindo omissões dos representantes da conscicn·
cia nacional, De todo esse esforço - e risco - qual o resultado?
Apenas o sili:ncio. Como reage o pais? Nilo reagindo, E seus
representantes eleitos? Acomodando-se. E o Governo? Protelando. E
o simples cidadilo~ Pnfimllndo, calando, esquecendo c ... desistindo.

O P.m sofre de anorexia social: não tem apetite, está desmobilizado e indiferente. E o que mais lhe dói é a sensação de ser quase
cúmplice. O pais está afónico, adormeceu, Pois nilo tem ele quem
paternalmente o governe, o oriente, o tranqUilize a qualquer hora ou
oportunidade? Pois não lhe repetem, dia a dia, que criticar, divergir,
protestar, exigir satisfações ou prestação de contas de como está sendo administrado o patrimônio moral c material que confiou ao
Poder, de como vai sendo governada a Terra que afinal é suu, o torna
suspeito de fulta de patriotismo?
Claro que havcrâ muitos comunistas, muitos anti-revo\ucioná·
rios, contra·rcvoluciontarios c subversivos, nos mais diversos escalões
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da vida nacional. Claro que os há na função pública, na Imprensa,
como na Universidade, na Empresa e na Igreja. Mas, por todos os
Nanes e Penates desta Pátria! Não será esta ausência de participa·
çilo, esta constante e desdenhosa recusa de prestação de contas uma
das primeiras causas de uma daninha desconfiança que corrói a
sociedade brasileira?
Há cerca de quinze anos, um jornalista encontrou nas ruas de
Oslo um analfabeto. Publicou a noticia. O Ministro rcsponsâvcl foi
demitido. Mas terminou o analfabetismo na Noruega c o Governo
reforçou sua credibilidade e esvaziou-se a reivindicação. 1'l insalubre
socialmente e pode, politicamente, ser fatal esta narcose coletiva em
que vivemos, Que se atente e se saiba destrinçar, na denúncia, o
que é injusto e demolidor de quanto pode ser saudãvcl c cooperante.
E, sobretudo, que se prestem contas, que se reconheçam erros, que se
corrijam c se punam os culpados. Que se seja c se pareça honrado c
responsável em todos os níveis da administração. Custe a quem
custar: quem silencia e i: omisso c quem abriga incompeténcias c
desonestidades por detrás das barreiras da soberba c da impunidade
oficial é que não pode, no juízo da Nação, deixar de ser estigmatiza·
do como instrumento da subversão c fomentador de anseios de
totalitarismo. Sendo assim - e parece não poder ser de outra forma
-nem pedimos: exigimos mais coerência.
ÕSr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Sr. Senador Eurico Rezende, Líder da Maioria.
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O SR. EURICO REZENOE (ARENA - ES. Como Líder da
Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Após perlongar os caminhos das críticas e das acusações ao no·
vo ordenamento constitucional estabelecido por via revolucionãria,
o Sr. Senador Paulo Brossard diversifica o seu apetite c procura colo·
car a sua ação fiscalizadora contra cuja legitimidade ninguém pode
oferecer restrições, porque esta é a missão do representante do povo,
coloca o seu faro e o seu cheiro sobre episódios cm que procura
identificar a prática da corrupção.
Figura singular, sem dúvida alguma, é S. Ex•, que se apresenta
diante desta Casa c, por via qe conseqUência, diante da opinião pÚ·
blica, como uma concha bipartida: um lado servindo de suporte, que
todos proclamamos c reconhecemos, de uma honradez pessoal, sem
hículas, sem erosões de espécie alguma c digna até mesmo de servir
de exemplo à seqUência de nossas gerações; no outro lado da concha
abriga-se, como que mantendo um vozerio de mar que não acaba, o
politico radica! o Senador passional, com a sua linguagem severa,
nem sempre de posse de documentos decisivos para dardejar as suas
increpações .
A honra alheia, Sr. Presidente, deve pairar acima de quaisquer
conveniências de ordem politica ou de quaisquer circunstâncias de
idiossincrasia pessoal. Pode S. Ex• ter razão, mas pode também não
tê-ln. Não i: possível que, na velocidade desses poucos dias, quando
nos debates aqui travados, a partir de 1964, se exige o contraditório,
venha um representante do povo, baseado quase que exclusivamente
no noticiário de jornais, afirmar que um Ministro de Estado praticou, ao mesmo tempo, um crime comum e um crime de responsabilidade .
Sr. Presidente, é penoso verificar-se que à base dessas afirmativas, que não são apenas suspeitas, mas afirmativas feitas por S. Ex•,
que se coloque o homem público na mnldiçilo do inquilinato do
Código Penal.
O noticiário da imprensa, pela velocidade das suas atividadcs,
convive com a lucidez c também com a precariedade. I! do oncio da
imprensa operar também com a especulação e com ela provocar o
debute. A imprensa, desfrutando de ampla liberdade, colocou diante
do mercado mental deste Pais o episódio da Lutfalla, c o Governo,
em momento algum, perturbou o trabalho da imprensa que reflete o
cumprimento do dever para com o público.
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Mas nenhum jornal afirmou categoricamente que o Sr. Ministro
Chefe da Secretaria do Planejamcnto é um criminoso, em termos de
delito comum ou de delito de responsabilidade.
Veio, então, o ilustre representante farroupilha, sem trazer
provas concretas, fazer a afirmativa, com o único propósito de
exacerbar a opinião nacional.
Não vou, Sr. Presidente, me adentrar nos fatos, que pura isso
me faltam engenho c arte; não sou especialista na matêria. Em nosso
Colégio de Lideres, o Sr. Senador Virgílio Távora, com a sua isen·
ção, com sua lucidez, com sua inteligência, com seus conhecimentos
técnicos, ocupa·•• da tarefa motivo das assacadilhas do Sr. Senador
Paulo Brossard. S. Ex• dará a resposta cabal às afirmações ali feitas.
Mas anotei aqui, Sr. Presidente, alguns pontos que ao simples observador ou ao jurista curioso, é perfeitamente passivei acudi I', para
colocar sob suspeição as afirmativas do ilustre e radicalissimo Sr.
Senador Paulo Brossard.
Em primeiro lugar, S. Ex• não respondeu a nenhum dos
argumentos aqui trazidos pelo Sr. Senador Virg!lio Távora. Faça-se
um confronto entre o ilustre Vice·Líder da ARENA e o eminente
Senador Paulo Brossard e verificar-se-á que nesta matéria aquele de
lá, que se diz gigante, não chegará a fazer cócegas no calcanhar do
lado de cá, tanto quanto o Sr. Senador Virgilio Távora não faria
cócegas no Sr. Senador Puu!o Brossard em matéria de Direito.
Nenhum argumento do Sr. Senador Virgílio Távora foi rebatido pelo
Sr. Senador Paulo Brossard que, neste ponto, fugiu à raia, negando e
contrariando uma das características fundamentais do povo gaúcho.
"Tráfico de influências" - empregou S. Ex• esta expressão
contida no jornal e à qual ele deu plena adesão.
Já se disse, Sr. Presidente- é um conceito lapidar - que não
há apoteose sem sombras c, na aparente apoteose em que se erigiu o
Sr. Senador Paulo Brossard, contempla-se, enxerga-se, em toda a sua
plenitude, a escuridão do negativismo. Em primeiro lugar, o Ba·
charcl pode responder estranhando a afirmativa de S. Ex• Em
primeiro lugar, houve a intervenção oficial no grupo Lutfalla. Essa
intervenção poderá pela permissão legal e, melhor do que isso, pela
obrigação legal, e~trapolar de aspectos meramente empresariais,
administrativos e financeiros para recrutar sintomas, dados, subs!·
dias para o procedimento penal. Esse procedimento penal não ficará
circunscrito aos responsáveis pela empresa, objeto deste debate. A
açi\o penal se estenderá onde houver um setor que exiba a tipicidade
pena!. Ai colocará outras pessoas entre o rol dos culpados, no banco
dos réus.
Mas eu dizia, Sr. Presidente, repito, que não há apoteose sem
sombras. O Sr. Senador Paulo Brossard- reitero aqui e este ponto
i: fundamental - deu a sua adesão à afirmativa de um jornal, de que
houve tráfico de influência. Mas em seguida, numa autofagia que
coloca em cacos pelo chão da improcedência todas suas afirmativas,
e à luz de todos os reOetorcs, S. Ex• colocou no seu discurso a
segunda nota do ilustre e honrado Ministro Rei Velloso, quando
S. E~•. o Sr. Ministro Reis Velloso, em determinação oficial, re·
crutou as providências da Comissilo Geral de Investigações, órgão
específico de criação e de natureza revolucionária, para o maior
castigo que se pode jogar sobre o patrimônio individual, que é o
confisco de bem e sem prejuízo, também, de graves ameaças a sua
liberdade, através dos procedimentos crimiMis cabíveis.
Fica, então, esta verdade constante do furibundo discurso do Sr.
Senador Paulo Brossard que o Ministro Reis Velloso desejou e
deseja uma investigação pela nossa CGI. E S. E~• - a! digo,
generosamente,- para defesa, citou o Ato Complementar n' 42.
"Art. Jo O Presidente dn República, após investi·
gação, poderá decretar o confisco de bens de pessoa natural
ou jur!dica que, em relações de qualquer naturcztl com n
udministraç~o da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios c dos Municípios, autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mislll e fundações insti·
tu!dus pelos poderes públicos, associações ou entidades
beneficiadas com auxilias ou contribuições estabelecidos cm
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lei, pcrmissionúrias ou conccssionúrias de serviços públicos,
se haja enriquecido, ilicitamente, com bens, dinheiros ou
valores, sem prejuízo das sanções penais cabfveis."
Dir-so-á, mas esse curtigo- se castigo for legitimamente cublve[
- será pura o Grupo Lutfalla, pura os dirigentes, pessoas tisicas.
Acontece, Sr. Presidente, que o parágrafo único do Art. 1•, desse Ato
Complementar, re~a. in verbis, peremptoriamente:
"Parágrafo único. Aplica-se, também, o disposto neste
artigo a quem, de qualquer modo, concorre para o enriquecimento ilícito,"
Então, pergunto, Sr. Presidente. Será passivei que o radicalismo
do Sr. Paulo Brossard não conceda, pelo menos, a presunção de
inocência ao Sr. Ministro do Planejamento?
Se o Sr. Ministro do Planejamento não tivesse de consciência
tranqUila, iria pedir a aplicação de um Ato Complementar, de uma
legislação revolucionária, que o atingiria se culpado fosse? Não, Sr.
Presidente. Não se pode, de maneira alguma, brincar, mesmo que essa brincadeira parta 'de homens honrados, com a dignidade alheia.
Quem invoca a legislação que lhe pode ser aplicada tem, pelo menos, de merecer o respeito, o cuidado, a atenção, principalmente dos
representantes do povo que não devem estar aqui a serviço nem do
radicalismo e nem da leviandade.

I

O Sr. Franco Mont 0ro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
aparte?

'I

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Nobre Senador, pediria a V. Ex• que não me aparteassc porque recebi um apelo
do eminente V ice-líder Lázaro Barboza para ser breve na tribuna.
Então, Sr. Presidente, se a CGI cstâ agindo, se a CGI, por
imposição da legislação revolucionária, é obrigada a ouvir todos os
indiciados. se o MDB, pelas suas vozes mais representativas vem
reclamando a plenitude do exercício do direito de defesa, coloca-se o
Sr. Senador Paulo Brossard muito mal perante a opinião jurídica
deste País exigindo, na tribuna desta Casa, a demissão de um Ministro de Estado.
Com estas palavras, Sr. Presidente, lamento que o Sr. Senador
Paulo Brossard prossiga na caminhada do seu radicalismo. S. Ex•
tentará incompatibilizar o Governo com a opinião pública, mas não
o conseguirá, e tentará, o que é de mais grave, construir o Brasil
pequeno, o Brasil do varejo, à custa de um passionalismo injustificável. A Revolução prosseguirá na sua caminhada ciclópica, construindo o Brasil grande dos nossos dias, e maior ainda, do nosso futuro.
(Muito bem! Palmas.)

i[

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço a palavra como
Líder, Sr. Presidente.

li

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
Senador Franco Montara que falará como Líder da Minoria.

li
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O SR; FRANCO MONTORO (MDB- SP. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Dada a impossibilidade de apartear o nobre Líder da Maioria,
quero apenas declarar que toda u Casa ouviu a exposição objetiva,
rigorosamente fundada cm fatos e documentada, feito pelo Sr. Senador Paulo Brossard.
O que ele pediu foi uma veriflcuçilo. A Maioria parece que se
contenta cm que u verifica~ão se fa~a no âmbito do próprio Executivo. Diz S. Ex•, citando o Ato Complementar que criou as Comissões Gerais de Investigação, que o Presidente da Repúblico poderá
encaminhar o assuntou essa Comissuo eu decisão flnul será do próprio Presidente da República.
O assunto envolve como vimos pclu exposição do Senador Brossard, dccisi\o de ordem ministcriul.
Se existe uma Comissão de lnvcstigttçõcs existe, também, um
Congresso Nt~cional. E não é um ato qualquer, mus é u própria
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Constituição que dá ao Congresso a atribuição de instalar Comissão
Parlamentar de Inquérito.
O que solicitou o MDB, através da iniciativa do Senador Roberto Saturnino, é que umu Comissão Parlamentar de Inquérito examine esses casos, verifique as suas causas e indique as soluções que se

mostrarem necessárias.
!: preciso que a Maioria nos responda, de uma vez por todas, se
concorda ou não em que os fatos sejam apurados, não pelo Poder
Executivo que está, nesse caso, sob julgamento ...
O Sr. Eurico Rezcndc (ARENA- ES)- Não apoiado!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... Mas pelo
Congresso Nacional; que é' o órgão constitucionalmente indtcado para proceder a essa investigação.
Além do mais, essa importância aqui denunciada e outras, a que
se tem aqui feito referência, c somam hoje, aproximadamente bilhões
de cruzeiros, estão sendo pagas pelo povo brasileiro. E há um órgão,
um Poder apenas, que representa o povo brasileiro; ê o Congresso
Nacional.!: neste Congresso, na Câmara ou no Senado, que estes fa·
tos, de forma serena, objetiva, sem nenhum preconceito, nem a favor
e nem contra, mas com absoluta isenção c no exercício, não apenas
de um direito - mas de um dever que compete ao Parlamento -é
aqui, que estes fatos devem ser apurados.
Este ê o apelo, a exigência do povo brasileiro, que os fatos sejam
apurados por uma Comissão independente e esta só pode ser uma
Comissão de Inquérito deste Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
Sr. Senador Nelson Carneiro, por cessão do Sr. Senarlor Ruy Car·

neiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho procurado não ocupar esta tribuna - onde temas políticos e económicos tão controvertidos têm sido abordados, com a
natural e crescente repercussão cm todos os recantos do Pais- para
focalizar o problema do divórcio, ora em exame no Congresso Nacional. E se o faço nesta oportunidade, é para dissipar dúvidas e
boatarias espelhadas pelos que crêem na força da ameaça e da coação, que chegam a todos os congressistas atravês de cartas csteriotipadas e de publicações diversas.
i\creditam. os que não conhecem Deputados e Senadores formem eles urn punhado de insensatos e tímidos, que, ou abandonam
convicções já publicamente expressas, ou fogem do plenário, para
não manifestar livremente seu voto. Rio-me desses inimigos da
dignidade alheia, desses que, se dizendo crentes, não aprenderam a
crer nos homens de bem que integram o Parlamento brasileiro.
E que pretendo cu, Sr. Presidente, nesses 26 anos de luta?
Apenas legalizar o que já existe. Ainda no último domingo, cm longo
urtigo em que defendia o staru q11o, ou seja, o desquite, D. Lourenço
deAimeidn Prado, Reitor do Colégio São Bento, no Rio de Janeiro,
escrevia. depois de arrolar todas as desgraças que o divórcio, cm seu
entender, poderia acarretar ao povo brasileiro: "Será que haverá
alguém que me possa interpelar: como viu, se o divórcio ainda nilo
existe no Brasil? Voltarei u dizer: não existe a lei. Já existe a
mentalidade. Já existe n pri\ticu. O problema não é de lei; é de coração". A aflrmo~ão não é nova. Já a fizera, ao comentar a Constituição de 1946, o saudoso Ministro Carlos Maximiliano. Mns vale
analisada.
Assim. existem no Brasil de hoje u mentalidade e u prâtica do
divórcio. A emenda constitucional, elaborada em colaboru~ilo com o
digno Senador Accioly Filho, c que teve a subscrevê-lu u nobre
maíoriu ubsolutu desta Cusa, apenas retira do concubinato parn a
legitimidade os casais que vivem como se casados fossem, e todos
nós recebemos cm nossos Jures.
E o fuz visando 110 bem da sociedade, da fumíliu, da mulher e
dos filhos. Só os cegos du cscrituru, que teimam cm não ver, não
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percebem que dia a dia se amplia a mancha de ilegalidade que marca
a sociedade brasileira, expondo até no estrangeiro o bom nome do
País, como é o caso de diplomatas que, representando o Brasil, têm
cm sua companhia, c se desobrigam dos encargos de Embaixatriz,
mulheres com quem não se casaram, pela estupidez de uma lei que os
povos civilizados repelem.
Ainda agora é o Partido Democrata Cristão que lidera, na Espa·
nha, a regulamentação do divórcio. E, como na Itália, de 1969, quem
se opõe à medida, quc será votada pelo Parlamento eleito no mês
vindouro, são os partidos nco-fascistas.
Vale recordar que a instituiçilo foi implantada na Colômbia,
país igualmente católico, não há muito visitado por S.S. o Papa, por
iniciativa do próprio Presidente da República. ~de ontem a revisão
da Concordata de 1940, em Portugal. Faz dois anos que Monsenhor
Giuscppc Maria Sensi c o chanceler Ernesto Melo Antunes acorda·
rum cm que o Vaticano renunciaria à sua exclusiva jurisprudência so·
brc os portugueses, casados pela Igreja,
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tão constante·
mente invocada nesta Casa, está escrito: "Os homens e mulheres
de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou
religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família.
Gozam de iguais direitos cm relação ao casamento, sua duração c
sua dissolução" (XVI, 1).
A família legitima, aviltada pelo desquite e ferida pelas longas
separações de fato, carpe sua desventura, sem que os grilhetas da
indissolubilidade imposta tenham outro recurso, se desejam vida cm
comum, senão o de refugiar-se em lares construidos à margem da lei,
onde a mulher não tem a dignidade de esposa c os filhos, se nascem,
vêm ao mundo marcados pelo sinete da ilegitimidade, não obstante,
para lembrar Filadclfo de Azevedo, a "lll!lla floração de medidas de
protcção a uma familia de segunda classe, at~ndo não apenas
filhos de toda a categoria, como a própria concubina".
Monsenhor Arruda Câmara, que Deus o guarde, apomava
como uma das conscqaências do companheirismo a ausência de fi.
lhos. Dizia: "Um dos males morais c sociais do concubinato ou
companheirismo é a esterilidade generalizada dessas uniões, que frustra o fim principal da união entre o homem c a mulher: a criação e a
educação do prole". (Preservação da Famr11a e das Tradições, pág.
154). Em muitos lares sedentos do amparo da lei, os filhos podem
parecer intrusos, devem ser evitados a qualquer preço. Não sei se
esta é a lição dos Evangelhos. Creio, porém, que não. Enquanto
combate o divórcio, chegando mesmo um Cardeal a afirmar que o
casamento civil válido é indissolúvel para a Igreja Católica, fazendo
tremer no túmulo os ossos dos que tanto se bateram contra a
vigência do contrato, as notícias demonstram que a Igreja, sãbia c
por isso eterna, vai impedindo, ainda que à custa de concessões, que
a abandonem quantos fiéis, depois do divórcio, constituíram novas
famílias. Contrariando o Cardeal, Monsenhor Leon Dei Amo.
Prelado Doméstico de Sua Santidade o Defensor do Vinculo no
Tribunal da Rota Espanhola, fez essa importante observação:
"Como é claro, a Igreja não defende qualquer união conjugal, senão
as legitimas, ou, ao menos, as que são celebradas na devida forma. O
precursor de Jesus Cristo censurava a Herodes por estar unido a
Herodias, mulher de seu irmão; assim também censura a Igreja o
matrímônt'o cM/ ou outras uniões ilicltas, c ela mesmn de ofício ncusn
os mal rimônios publicamente nulos" (La defensa de/ vínculo. págs. 18
e 19).
Permito-me ler o que divulgou, procedente de Washington, o
Jornal do Brasil, órgi1o insuspeito aos untidivorcistas, em sua edição
de 10 de novembro de 1976: "Os bispos dos Estados Unidos se
reuniram ontem reservadamente para discutir um dos problemas
mais delicados para os católicos norte-americanos: que atitude
tomar unte o divórcio c o segundo cnsumento". Um dos motivos
puru o sigilo seria o interesse em não se revelar as profundas divisões
entre os bispos cm relação no problema.
Outro motivo seria a possibilidade de uma discussão franca, apc·
sar de a reunião não implicur decisões práticas diante do problema,
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que se tornou grave nos últimos cinco anos: organizações de católi·
cos divorciados, todas com muitos simpatizantes, tentam introduzir
modificações n'us atitudes a respeito deles c dos que voltaram a casar.
Os bispos estudam uma carta pastoral sobre os valores morais
que ratinqucm os principias tradicionais da Igreja. "Hã sctorcs que
dizem que o matrimónio sacramental pode deteriorar-se a tal ponto
que a uniU o marital í: destruída, e que os cônjuges nilo se sentem mais
obrigadqs a manter a promessa de fidelidade por toda a vida", diz o
texto, ·
E esclarece: "A Igreja é pressionada para permitir essa
dissolução c deixar que os cônjuges estabeleçam uniões novas e mais
promissoras. Nós somos contra este ponto de vista".
Entretanto, uma conferência preliminar de lideres religiosos e
leigos aprovou em outubro, cm Detroit, uma resolução pedindo aos
Bispos que eliminassem a excomunhão automática para os católicos
divorciados, c casados em segundas núpcias". Esse número, pelo que
divulga a revista U.S. Ncws, de 11 de abril passado, sobre a mais de 8
milhões de católi~os.
Acompanhei, com interesse, a decisão dos prelados norte-amcri·
canos. E ei-la, divulgada pela imprensa:· "Os bispos católicos dos
Estados Unidos votaram a favor da anulação da centenária lei ceie·
siástica que excomunga os católicos que se divorciaram e voltam a
casar. O bispo Clctus O'Donncll, de Madison, Wisconsin, Chefe da
Comissão de Assuntos Canônicos, disse que a medida beneficia "a
comunidade de crentes em Cristo c a todos aqueles que podem ter es·
tado separados por excomunhão". Uma esmagadora maioria de
231 x 8 bispos votou pela revogação do decreto de excomunhão do
Terceiro Conselho de Baltimore, de 1.884, penalidades aplicadas so·
mente aos católicos dos Estados Unidos. A revogação precisa de con·
firmação do Papa Paulo VI, que é considerada praticamente automá·
tica,já que o assunto diz respeito apenas aos Estados Unidos",
O jornal, de que recolho essa preciosa informação, estima cm 5
milhões o número de católicos divorciados que voltaram a casar c
que hoje regressam ao seio generoso da Igreja Católica. (Agora, S.
José dos Campos, 6·5· 77). Já cm 19 de junho de 1971, O Globo publi·
cava:· "Um desquitado há cinco anos que tenha casado apenas no
civil, c constituído nova família, ajustada, que lhe tenha dado filhos,
pode merecer da Igreja um tratamento especial, segundo os bispos
do Nordeste, que se reuniram nesta Capital, com a finalidade de
encaminhar sugestões ao Sinodo convocado por Paulo VI para o mês
de outubro em Roma".~ precisamente esse tratamento especial que
a emenda visa.
Enquanto isso, a intolerância de alguns sacerdotes brasileiros
fecha os olhos à realidade c se esmera em tentar adiar, hoje, uma
solução rigorosa para os dissídios conjugais insuperáveis, esquecidos
de que "a gota d'água", a que se referia no começo do século o
grande Martinho Garccz, continua a cair, c cm breve não mais se
contentará senão com a pura substituição do desquite pelo divórcio.
Essa intransigência, que faz com que o dia de hoje, numa insti·
tuição perene como a Igreja Católica, seja mais importante do que o
de amanhã, não se coaduna com tudo quanto ensinam os estudiosos
do Direito Canónico. Sua vitória seria como a de Pirro.
Volto ainda [1, lealdade de Monscnhor Arruda Câmara:· "O
Privilégio Paulino é uma cxceção, de direit.o divino, quando se trata
de casamento (não sacramento) entre infiéis e cm favor da fé do que
se converte. Mas cxccção circunscrita que não ufeta a regra geral"
(Preservação da Famflía e das Tradições. púg. 38).
Em aparte com que me honrou, na Câmara dos Deputados, em
24 de julho de 1951, aquele virtuoso sacerdote voltava a afirmar:·
"Sempre interpretei o privilégio paulino como dissoluçUo do vln·
culo". E cu insistia:· "Como divórcio?". E o eminente apurtcante:~
"Perfeitamente. De direito divino. em um único caso, Quando dois
infiéis, nilo butizndos, cusurum c: um se butizu c, devido u ré, o outro
resolve deixú-lo" (Nelson Carneiro, Dll'órclo e An11lacào de Casa·
mento, púg. 52).
Mas não é só neste caso que a Igreja dissolve o vínculo matrimo·
nial, ou seja torna dissolúvel o matrimônio religioso, puro ela mais
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importante do que o mero contrato civil de casamento, que Monse·
nhor Álvaro Negromonte, entre tantos, considerava mero concubi·
nato.
Com efeito, já Waldcmar I. Puhl, em livro que mereceu o impri·
matur de D. Vicente Scherer, Cardeal-Arcebispo de Porto Alegre,
escrevia:- "0 direito da· separação conjugal pode tomar-se em dois
sentidos: no da separação perfeita ou plena e no de ruptura imper·
feita ou semiplena. Perfeita entendemos a separação dos cônjuges
quando importa na dissolução do vinculo matrimonial, concedendo
às partes liberdade para novo casamento. Diremos imperfeita a sepa·
ração ao apartarem-se os esposos legitimas a fim de romper somente
a vida em comum ou a sociedade familiar, sem nenhuma quebra do
vinculo". E exemplificava, mais adiante:- "Assim, o Codex Juris
Canonici admite nada menos de cinco diferentes modalidades ou figu·
ras de dissolução do vinculo matrimonial, isto é, da perfeita separa·
çi!o dos cônjuges, a saber: I -mediante solene profissão religiosa; 11
- graças à dispensa Pontif!cia; IJI - através do Privilégio Paulino;
IV- por meio do privilégio que, para melhor discernimento, chama·
mos Pctrino; V- pela superveniéncia de morte natural ou llsica" (A
Separação Conjugal no Brasil- Direito Canônico e Civil Comparado,
edição de Idade Nova, Porto Alegre, 1952, pãgs. 23 c 24). Sobre o
Privilégio Petrino, vale referir o notável parecer do jurista João de
Oliveira Filho, e que integra meu livro "Divórcio c Anulação de
Casamento". A nulidade do matrimónio é deferida por atacado,
Mas, a par dessas hipóteses de separação perfeita ou plena, hipO·
teses de divórcio, jâ demonstrei, quando da apresentação à Câmara
dos Deputados, em 22 de fevereiro de 1960, do Projeto n• 1.568, em
que trasladava para o direito civil algumas das hipóteses do Direito
Canónico, a compreensão e a generosidade da Igreja Católica em
declarar a nulidade ·de matrimónios, sem cuidar de prazos prescri·
cionais, que não se compadeceriam com a nulidade, e beneficiando
mesmo aquela mulher fraudada em sua boa fé ao casar, jâ que o ma·
rido burlara a condição, que ela impusera, de, casando, não morar
com a sogra (Nelson Carneiro, A Batalha do Divorcio, pâg. 159).
Os pedidos de nulidade de matrimónio então dirigidos à Sagra·
da Congregação da Rota Romana justificavam, em 1963, que o Papa
Paulo VI expusesse "sua preocupação ante o crescente número de
casamentos católicos que terminam em fracasso" (Diário Carioca, 13·
12-1963),
Dez anos mais tarde, o Vaticano atenuava suas regras referentes
à sepultura para as pessoas divorciadas que se casavam novamente,
como noticiava a imprensa, em 15 de agosto de 1973, antecipando
documento que estaria sendo preparado pela Congregação para a
Doutrina da Fé (Correio do Estado, Campo Grande, Mato Grosso
do Sul).
Mas foi Monsenhor Zogby que, no Concilio Vaticano 11,
chamou a atenção da alta hierarquia católica para a revisão das leis
canónicas: - "Este problema é até mais angustiante do que o da
limitação dos nascimentos. o problema do cônjuge inocente que,
na flor da idade e sem nenhuma culpa de sua parte, se vê definitivamente só pela falta do outro" (Nelson Carneiro, ABC da Mulher e do
Divorcio, pág. 181).
Depois daquela memorâvel reunião, "escumou-se a poeira das
pâginas seculares do Direito Canónico, cujo código rege a matéria
com a sabedoria c experiência cristãs. Antigamente, ou melhor, até o
último Concilio, um processo para anulação de casamento demorava
anos, porque ia sempre a Roma, de onde vinha a decisão final.
Talvez fosse uma tática administrativa obsoleta, quando a Igreja, a
exemplo do que acontecia nos processos de dispensa das ordens
sacerdotais, tentava desanimar os implicados. Ou conceder-lhes mais
tempo para pensar", escrevia O Estado, de Fortaleza, em sua edição
de 6 de outubro de 1974.
Com efeito, tudo ficou cntilo mais fácil, como esclarece o diârio
ccnrense, no ouvir o' Padre Carlos José Gonçalves, entào pároco hã
20 anos da Igreja de Nossa Senhora de Fátimn, membro do Tribunal
Eclcsilltico c representante da arquidiocese de Belo Horizonte no
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Curso de Renovação do Direito Canónico para Juizes, realizado em
Roma pela Pontif!cia Universidade Gregoriana,
Leio: "O Tribunal Eclesiãstico difere essencialmente do civil.
Nele, os juizes são sempre sacerdotes e agem de acordo com sua
consciência para ditar a sentença, O que equivale a dizer que, apesar
de provas cabais, insofismávcis, a consciência do juiz, sua convicção,
é que decide o caso": razão não têm assim os que criticam os dois
partidos nacionais por haver considerado o divórcio uma questão de
:onsciência.
Elaborado pela Confederação dos Bispos Brasileiros, c aprovado pelo Vaticano, passou a vigorar, em 14 de abril de 1974, o decreto
que criou, cm nosso Pais, .14 Tribunais Eclesiásticos Regionais de I•
Instância c 9 Tribunais de Apelação ou de 2• Instância. "0 objetivo
- diz o jornal - é apressar o procedimento dos casos". Os
Tribunais de I• Instância funcionam em Manaus c Belém, para a
região norte; o Nordeste conta com Tribunais em Fortaleza, Olinda,
Recife e Salvador; no Rio de Janeiro em Belo Horizonte se situam
os da região Leste; já o Centro Oeste contará com Tribunais em
Brasília, Goiânia c Campo Grande; finalmente, no Sul, em Silo
Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Já os Tribunais de
Apelação estão sediados cm Belém, Fortaleza, Olinda; Recife, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Silo Paulo, Curitiba e Porto
Alegre.
.
A nulidade é decretada por decisões conformes de duns instân·
cias. Em casos especiais, entretanto, o Santíssimo Padre pode
designar, como já o fez, "uma comissão especial de eminentlssimos
Cardeais, entre eles Gaspari, para novo exame do pedido de
inexistência de determinado matrimónio católico (Quintana Reynés,
Las causas de nuildad de matrimónio y su tramitaclón, Barcelona,
1941).
Certamente cm face da "carência de pessoal qualificado nas
dioceses do Brasil e de outros palscs", é que, continuo a ler O Estado,
"o bispo da diÕccsc é o presidente nato do Tribunal Eclesiástico
Regional, exercendo esta função através de um delegado. Dentre as
novidades do decreto da CNBB, aprovado em Roma, destacam~se a
possibilidade do TER ter um só juiz; a admissão de advogados leigos
ca possibilidade de ser a mulher notária". Ter-sc·á assim evitado a
curiosa greve daqueles advogados habilitados a pleitear perante os
Tribunais Eclesiásticos italianos, que se insurgiram contra a intervcn·
ção do Papa Paulo VI, ao limitar-lhes os honorários.

c

Toaos os dias os jornais divulgam dados cstatlsticos sobre
desquites no Brasil, jã que não lhes é passivei apurar o número, dez,
vinte, cem vezes maiores, das simples separações de fato. Os
antidivorcistas buscam novas cifras para apontar o divórcio como
um cataclisma cm países onde os legisladores, talvez por "impntriotis·
mo''. nada fazem por substituí-lo, em suas legislações, pela panacéia
redentora do desquite indissolúvel. Não se conhece, porém, o
número dos matrimónios religiosos declarados nulos pelos tribunais
eclesiásticos brasileiros, sem os incómodos, as despesas e a demora
que marcavam outrora os apelos à Rota Romana. Nos Estados
Unidos, informa n citada revista americana, em !967 foram
declarados nulos 700 matrimónios regiliosos. Em 1976, esse número
subiu a 15.000. Foram assim 30.000 católicos que, libertados da
união infeliz, esvaziada de amor, lograram o direito de constituir,
sob as bênçãos da Igreja, novas famllias.
Ao lado da maior flexibilidade dos julgamentos, tambêm a
jurisprudência vai ampliando os casos de nulidade. Padre Carlos
José citava, por exemplo, como novas causas c esquizofrenia, a
ninfomania e o alcoolismo, enquanto, em 1974, estava cm estudos os
casos de homossexualismo masculino ou· feminino, c se considerava
mais fáceis de resolver os de lesbianismo.
Uma enxurrada de cartas, telegramas, apelos, protestos, chegam
diariamente às mãos dos ilustres colegas. Fazem parte de uma
campanha organizada de inútil intimidaçUo, tUo inútil como o daquele prelado parunnensc que anunciou o propósito de divulgar os no·
mcs dos que votassem a favor da cmendn constitucional, a lim de que
não rossem sufragados nus próximas eleições. Esqueceu-se o
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ardoroso sacerdote que de todas as paixões a maior é a politica. E
que, instituldo o divórcio, a Igreja com ele conviverá, como acontece
hoje na Itália, na França, cm Portugal, na Bélgica, enfim, cm todos
os países católicos do mundo.
Porque, Sr. Presidente, não pretendo voltar a esta tribuna, pura
discutir o problema da instituição do divórcio, desejaria incorporar a
estas desatuviadas palavras um artigo, sob o titulo ''Prioridaac para
o divórcio", da lavra do ilustre escritor Austrcgésilo de Athayde,
presidente da Academia Brasileira de Letras, c que focaliza o proble·
mu da oportunidade da Medida: "Um dos argumcn\Ps cons·
tantemente apresentados contra o divórcio pelos que não· compre·
endcram ainda a importância da sua adoção, que tudo 1 1eva a
crer será inevitável, é o de que há, no momento, outros problemas
que de preferi:ncia deveriam preocupar o Congresso. Falam então de
fome, de doença, de analfabetismo, achando que esses assuntos
deveriam ter prioridade absoluta. Um cxcclcntrssimo Sr. Bispo
chegou a afirmar que o projeto divorcista do Senador Nelson
Carneiro, oferecido à consideração do Parlamento, logo após os atas
discricionários que emendaram a Constituição, tem por fim distrair a
opinião pública da sensação de desprestigio cm que caiu o Poder
Legislativo. Está. dcslcmbrado, sem dúvida, de que a matéria vem
sendo discutida, com crescente apoio das duas Câmaras, há pelo
menos vinte anos.
A resposta a ser dada a semelhantes alegações é esta, segundo
me parece: nada impede que Senadores c Deputados examinem
concomitantemente o problema social do divórcio, c outros cuja
transcendência ninguém desconhece. Não há razão plausivcl para
que o projeto Nelson Carneiro feche o caminho a outras· iniciativas,
também reclamadas pelo interesse público. De minha parte, acho
que é urgente estancar a volumosa caudal de imoralidade do
desquite, acobertado por uma legislação que disfarçadamentc
concede aos casais ilegal~ente constituídos todas as vantagens do
casamento, <;riando-se assim uma ambigüidade de situações que
debilita a família e ofende a decência da sociedade.
A base do matrimônio ê o amor e, através desse nobre!scntimcn·
to, Deus une homem e mulher ... Se não há mais amor, a união deixa
de existir, ficando apenas as suas dolorosas aparências. Pretendendo
coagir o Congresso, a Igreja sai do tcr•~no próprio de sua ação, que é
espiritual e não politica. Por estarem metidos cm politica é que
padres e bispos perdem cada dia a ascendência que já possulram c
hoje declina a olhos vistos. Limitam o seu esforço a persuadir o~
católicos, fiéis à sua crença no sacramento, que esse se assevera na
indissolubilidade. Os outros não católicos, cada vez cm maior
número, têm o direito de pedir ao Estado que os libere do vinculo
civil do casamento, quando esse, em lugar da felicidade, traz amargura de um convivia impossivel e desemboca na sem-cerimônia do
desquite."

Ao terminar, queira ainda uma vez incorporar aos Anais a
observação de Quitana Reynés, em livro honrado com o lmprlmatur
de Miguel de los Santos, Bispo A.A. de Barcelona: "A Igreja se
mostra sempre miie compreensiva; jamais désposta intransigente.
Deverá chegar-se, naturalmente, à clara demonstração da existência
do vicio ·ou impedimento que anule o suposto matrimônio de que se
trate. Porém, se a isso se chega, colhidas previamente todas as provas
e certezas necessárias, a Igreja não se obstina jamais cm manter
duramente uma clara injustiça, nem uma evidente falsidade, seja
quais forem as dolorosas conseqUências que podem seguir-se ao
restabelecimento da verdade e da justiça, conseqüências que
unicamente alarmam - temos desgraçadamente experimentado os cspiritos pusilânimes c de visão excessivamente estreita e
mesquinha" (nh. cir., pág. IIi.
Razão tinha, assim, nosso ilustrado colega Deputado Padre
Nobre ao afirmar u reportagem de Zero Hora, em 30 de janeiro de
1975: "O divórcio viril, e melhor seril que a Igreja nilo o deixe chegar
sem que tenha sido por suu ínícíntiva".
Por tudo isso 1 acolho com serenidade todas us criticas, algumas
unônimus, outrus insultuosas, todas improcedentes, que têm chegado
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ao Congresso Nacional. E confio que, livres de qualquer coaçilo c
temor, Deputados c Senadores, quando chamados a votar,
consultarão apenas sua consciência c nilo faltarão ao .dever de,
legisladores civis, num Pais onde Estado c Igreja silo separados, se
debruçarem sobre a realidade conjugal brasileira, buscando
solucionar o drama de tantos lares, c servindo à dignificação da mu-·
lhcr, dos filhos, da famflía c da sociedade. (Muito bem I)
O Sl,l. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Braga Júnior, por cessão do,Scnador.Altcvir Leal.
O SR. BRAGA JúNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o scguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·
Não faz muito tempo, era comum, no noticiário nacional c in·
ternacional, a assertiva de que o Brasil estava vivendo uma fase de
cxtraordinârio desenvolvimento, a qual, pelas suas caractcrfsticas, revelaria um processo vertiginoso de progresso, assumindo aspectos de
verdadeiro milagre.
Assim, de tão repetida, a novidade passou a integrar o concerto
das verdades imutáveis e eternas. Mas, Sr. Presidente, não se trata, a
rigor, de nenhum milagre, porém de um processo pol!tico, pcrfci·
tamcntc equacionado, que se desenvolve desde 1964, com o advento
da Revolução de Março.
Os reflexos desse comportamento, na ârca. cconômica, rcalmcn·
te colocam o Brasil cm posição privilegiada no âmbito dos pulses cm
desenvolvimento, distinguindo-o cm termos de maior potencialidade
e capacidade criadora.
Mas, tanto interna como externamente, os mensageiros das
ca'tâstrofes, as eternas Cassandras, procuram, quase sempre maliciosamente, distorcer a realidade dos fatos para o anúncio ou o prc·
núncio dos fracassos que só existem na sua "imaginação fantasiosa,"
ou, antes, servem a embuçados intenções ou a propósitos inconfcs·
sáveis.
·
Decerto vivemos uma época muito propícia ao engenho dos fututólogos, atraidos por uma visão prospectiva do amanhã, quejâ
convive com os nossos dias, talvez cm função do progresso tecnológico.
Entretanto, enquanto uns prevêem uma espécie de "Era de
Aquário", quando o homem teria dominado as forças da Terra para
aventurar-se na procura das estrelas, hâ outros especializados naquc·
la tarefa, já denunciada por um dos nossos mais brilhantes jor·
nalistas como "a profecia do caos".
Cremos que, nessa vocação escatológica, nesse mergulho no
apocalipse da própria imaginação, tais pessimistas não estariam apenas exercitando uma vocação individuai para o negativismo, senão
também procurando colher, da sementeira das suas negações, os frutos da cizânia, a práxis do "quanto pior, melhor" que se constitui na
linha estratégica dos inimigos da ordem, que ainda não compreenderam o alcance de um dos fundamentos do nosso sistema de vida, ou
seja, o desenvolvimento baseado na segurança,
Decerto, nilo é pequeno, nessa "troupe" de pregoeiros da
catástrofe, o número dos mal intencionados. Mas teremos de identificar, na sua "claque'\ uma coortc de inocentes úteis, lembrando a frase dos Evangelhos segundo a qual é inumerável o número dos tolos.
O Sr. Eurico Rezendo (ARENA - ES) - V, Ex• me permite
um aparte?
O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA- AM)- Com muito prazer, eminente Lidcr.
O Sr. Eurico Rozendo (ARENA - ES) - V. Ex• está fixando,
com precisão, alguns ângulos da realidade brasileira, c, sobretudo, o
nosso comportamento humano. Eu diria que no Brasil existem aqueles que ainda vivem com u sua mentalidade transportada para a rota
das curuvelus e outros, mais afortunados, mais fortalecidos pela crença e pela fi:, que se encontram contempltmdo u rota dus estrelas. Há
um verso imortal, de cujo texto talvez nilo me lembre com precisilo,
mus que tentarei, pelo menos, reproduzir o sentido: "Em vez de
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ouvirmos o coaxar dos sapos, devemos contemplar o brilho das estrelas".
O SR. BRAGA JúNIOR (ARENA- AM)- Agradecemos o
aparte do nosso eminente Líder, porque, além de oportuno, veio
robustecer o nosso discurso e o objetivo do nosso pronunciamento.
Seria, assim~ um conluio entre a ignorância .. - a santa
simplicidade- e a astúcia, pretendendo transformar o quadro brasileiro numa visão espectral ou no pior dos mundos passiveis.
· Basta que um anuncie, com ares de entendido, subvertendo a
mensagem dos números e a realidade dos fatos, que tudo vai mal e
logo, em torno do pregoeiro dos infortúnios, se reúne a inocência
desavisada de alguns à malícia organizada de muitos para repetir o
"sJogan''. acreditando na força da insistência. Vai daí, a mensagem
negativista começa a assumit novas formas e outros coloridos, carre·
gada nas tintas, para provocar o desânimo nas forças produtivas da
Nação, introduzir cavalos de Tróia nas hostes governamentais, em
suma, alimentar um tipo de subversão que, apesar de mais sub-reptf·
cia não é menos perigosa.
O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Com muito pra·
zer nobre Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Glham Rocha (MDB- SE)- Estávamos a ouvir o dis·
curso de V. Ex•, mentalmente rememorando a caminhada
evolucionista do homem. Quando o homem se encontrou com a de·
mocracia, encontrou a maneira eficaz, sincera e justa de fazer o julgamento de seus governos. Evidentemente que essa ainda (: a melhor
fórmula de se julgar o poderoso que assume, durante algum periodo
histórico, a chefia de uma nação ou de um povo. V. Ex•, na sua pre·
gação, nos acusa de negativistas, de cegos, de não enxergarmos o pro·
blema nacional. Remeto V. Ex• à fórmula mais singela, mas a mais
sábia de todas, de julgamento. Não através da opinião de V. Ex•
que, por dever de ofício, elogia até às ruis da poesia o Governo que
aí está, mas o julgamento que não foi inventado por nós da Oposi·
çüo, o julgamento da eleição livre, direta, de uma eleição que é,
ainda, a melhor maneira de se fazer a seleçilo natural das idéias. t.
isso que o MDB prega e que nem de longe se assemelha àquilo que
vosso Lider chamou de "coaxar dos sapos". O que o MDB pretende
i: que o julgamento de um Governo e de um homem seja levado para
o tribunal justo, que é o tribunal da vontade popular. E isso parece
que não vou ouvir no discurso de V. Ex•.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Eminente Sena·
dor Gilvan Rocha. esse julgamento o povo já o fez, em 1976, dando a
maioria absoluta ao nosso partido, em todo o interior do território
nucíonal.
O Sr, Glhan Rocha (MDB- SE)- Se V. Ex• me permite, é
mais um argumento para que insistamos nesse julgamento popular
para que V. Ex• tenha a alegria de ver a extraordinâria vitória deste
Governo nas urnaFt.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Continuando,
Sr. Presidente, instalada a central de bontos, decodificndas as suas
mensagens por uma equipe de agourentas personagens, a mentira se
difunde, na esperança de substituir a verdade pela força da repetição.
O Sr, Heitor Dias (ARENA - llA) ...:.. Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Com muito pra·
zer, eminente Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nilo há como negar nilo
apenas o progresso, mas o desenvolvimento do Brasil, nos últimos
tempos. Ninguém vai descpnheccr que o progresso e a grandeza de
uma nuçuo suo feitos à custa de um trabalho comum. t. de estranhar
que se procure pinç11r um ou outro cuso, pura deformar a paisagem
rcul. Aliás, com surpresa, ouvi ontem, neslc plcnúrio, um upurte ntrnvés do qunlum ilustre membro dn Oposição chegnvn a dar de om·
bras, no sentido de pouc11 valin, no comentar que o Governo brasi-

!eira, através do Ministério das Comunicações, inaugurava mai~
algumas linhas de discagem a distância, para alguns outros Pafscs.
Não posso compreender que até isto mereça reparo porque nenhuma
Nação se projetou isolada nos limites do seu território; ela tem que se
expandir, até porque este é o caminho da civilização. Assim, o Brasil
cumpre seu destino. O que se tem realizado, neste Pais, é digno de
relevo e de proclamação. No que tange ao ap~rte do Senador Gilvan
Rocha, segundo o qual a ARENA foge do julgamento do povo, nilo
é exato, E V. Ex•, respondendo ao aparte, teve oportunidade de referir-se ao resultado das últimas eleições. Mas, nilo se pode deixar,
também, de reconhecer que muitas vezes, num voto, hã um estado
apenas emocional, sobretudo quando os fatos silo analisados supet·
ficiafmente. Eu cito um exemplo na história do mundo, perguntando
antes: quem poderia negar a Winston Churchill o seu valor, sua
contribuição efctiva em favor da democracia mundial, quando na
hora mais negra da vida de sua nação, e também do mundo, este
homem acreditou, teve fé e chegou a pugnar sozinho, dizendo que lu.
taria nos mares, nas praias, nas ruas e; nas casas; ele, Winston Chur..
chill, comandou a vitória das tropas aliadas. Entretanto, ao fim da
guerra, o seu nome não recebeu o sufrágio do povo. Pergunto se hã
alguém no mundo que não tenha, para este grande vulto da História,
os maiores elogios, se não quiser ter o que se lhe deve: o reconhecimento e a gratidão de não ter a democracia sido, para sempre,
sepultada nos campos de concentração do regime nazista.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA -

AM) - Agradeço o

aparte do eminente Vice·Lider Senador Heitor Dias, porque ele re..

nete realmente o nosso pensamento e o de todos os homens que têm,
acima de si, a responsabilidade de livremente defender o direito de ir
e vir, do homem.
Continuamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
CONJURA HETEROGENEA

Dir·se-ia tratar-se, apenas, do C'tcrcício da Oposição, e, assim,
caberiam, nas hostes desses pregoeiros, apenas pessoas afiliadas ou
simpatizantes de uma fação politica, aquela encarregada de vigiar e
criticar o Governo. Mas isso significaria, como afirmação, apenas
uma verdade parcial. Decerto, a muitos oposicionistas interessa diminuir o prestígio do Governo, demonstrar que as dificuldades da
administração se devem à incapacidade da equipe govcrnall)ental,
atribuir aos tecnocratas todos os erros, tendo, no entanto, como
endereço certo aqueles que os escolheram para cargos de confiança.
Entretanto, o que se verifica, na prática, é que alguns desavi·
sados situacionistas se deixam conduzir por essas manobras, engrossando as fileiras dos emissários da aposição, o que, pior do que a
constestação frontal, implica em desscrviço, não apenas ao Governo,
mas à Nação que representam, tanto quanto ao próprio Partido,
desmerecendo os seus próprios lideres, aplaudindo a fluente falâcia
dos adversãrios do regime, proferindo augúrios a respeito da "crise
de liderança".
E a má imprensa também se deixa envolver nessa conjura hetero·
génea. Porque, acima de tudo, corteja o aplauso da massa c, como
não pode conduzi-la, deixa-se levar pelos seus apetites menos dcfcn·
sáveis.
Dizia Scipio Sighele, no seu livro sobre as multidões mfsticas e
delinqUentes, "que a massa é, antes de tudo, emotiva e passional,
propensa u aplaudir os acenos da catástrofe c apta, por isso mesmo,
u fazer juízo pelas próprias mãos, na hipnose dos linchamentos".
Por isso, certa imprensa faz do seg,•acionalismo um instrumento
a serviço da destruição: por fogo no circo nilo <:, apenas, um desejo
recôndito dos palhaços, mas um divertimento para aquela fera que
existe nu nlmu dn multidão. no seu inconsciente recessivo. que, outro·
ru, inspirou u lei de Talião e, ainda hoje, apóia irrestritamentc a pena
de morte.
Criticando o projeto politico du Revolução, essa conjura elabora, também, um projeto de nutoriu aparentemente ignorndtl que ~.
sobretudo, untipatriótico: desmoralizar o Governo, denegrir as insti·
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tuiçõcs, levar, lá fora, uma imagem do Brasil que se traduza cm horrenda caricatura.
"HANNIBAL AD PORTAS"
Houve um tempo, na História romana, as fronteiras assoladas
pelas hostes cartaginesas, cm que dois slogans, criados pelos melhores oradores de Roma, mobilizaram a nação inteira contra o perigo: "Anlbal está às nossas portas", configurava o diagnóstico; "I::
preciso destruir Cartago!", ensinava a única estratégica posslvcl.
Os inocentes úteis, que se alinham na conjura heterogénea contra o próprio Pais, precisam advertir-se de que a subversão, cm seu
disfarce grego, já ingressou nas muralhas de Tróia; que o inimigo jâ
ultrapassou os nossos muros c, finalmente, que é preciso destruir as
ameias dos conjurados, no mínimo denunciando, à luz do dia, as
suas manobras sub-rcptlcias.
Desde o Primeiro Governo da Revolução, as autoridades do
Executivo não têm procurado disfarçar as nossas dificuldades.
Castello Branco proclamou-as alto c bom som, procurando identificá-las c resolvê-las, c promovendo aquelas "reformas de base", tão
anunciadas pelos seus últimos antecessores, quanto menos intentadas pelos instrumentos legitimes do regime: a reforma administrativa; a reforma orçamentária, a reforma bancária, a reforma política;
a reforma educacional, até a reforma constitucional, sob a vigilância
do Congresso, cm 1967.
Também o Presidente Costa c Silva não anunciou milagres,
senão teimava, com a casa cm ordem, na busca da complementação
do modelo político, quando foi surpreendido pela morte. Jâ no
Governo Médici, obtínhamos ~ais resultados, no campo da economia, a ponto de ser citado, na imprensa mundial, o que se convencionou chamar de "o milagre brasileiro".
Pois esse Presidente teve a sinceridade de dizer, proclamando o
jogo da verdade, ante uma crise eventual: "O Estado vai bem, mas o
povo vai mal".
Também o Presidente Geiscl não tem procurado dourar a pllu·
la, mas confessa as dificuldades do Governo, publicamente, também
cm decorrência, não resta a menor dúvida, da crise mundial de combustível, que veio obstacular o nosso processo de desenvolvimento.
A política é muito importante, como ciência do Poder e como
àrtc do bem comum. Mas o fato político não se dcsveste, nunca, do
seu componente cconômico c, assim, dificilmente funcionarâ, a contento, qualquer modelo político numa conjuntura persistente de crise
cconômica.
AS IRMÃS SIAMESAS
Porque a Economia c a Política estilo umbilicalmcntc ligadas,
numa indestrut!vel simbiose, a crise internacional dos combust!veis,
com lanciMnte repercussão no Pais, ao retardar o nosso descmpc·
nho na busca do desenvolvimento, renetiu-sc, inevitavelmente, no
adiamento da execução das intenções anunciadas, ainda cm sua
posse, pelo Presidente Geisel, no sentido do restabelecimento do
Estado de Direito, a partir daquela estratégia apelidada com o nome
de "distensão", Era, na verdade, necessário tratar, primeiro, de cor·
rigir a contraçiío econômica, enfrentar as dificuldades financeiras
decorrentes de um novo desempenho no ·mecanismo de trocas
internacionais.
Qualquer um pode, numa visão retrospectiva, contemplar o
esforço feito pelo Governo, no seu primeiro biênio, entre 1975 e
1976, pura sustentar os prcconlcios do 11 Plano Nacional de
Desenvolvimento; enquanto as exportações calam, cresciam as
importações para que se mantivesse a estrutura industrial delas
dependentes e tudo isso se renetia em nosso balanço de pagamentos c
no endividamento externo.
Permanentemente mobilizado, indormidamente atento à conjuntura cconômico~nnunceira, ainda nssim o Governo não transferiu,
sine d/e, seu projeto politico. Seria iniciado com as eleições munici·
pais do ano passado, quando o próprio Presidente da República foi
lutar contra as abstenções, pois ao regime nilo interessa o absentcls-
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mo eleitoral. Entretanto, já no segundo semestre de 1976, agravavase a situação cconômico-financcira, exigindo uma inteira mobilizaçilo no que tange às exportações, ao atendimento à divida externa, à
melhoria do balanço de pagamentos.
Felizmente o povo entendeu o esforço exigido, enquanto o
desempenho do café, da soja c do açúcar, além dos manufaturados c
dos minérios, nos trazia novo alento,
Ocorre, então, este ano, a assunção do Governo Cartcr c
passamos a ser vitimas da intriga internacional, quando, à guisa de
temor da~ armas atômicas, pretenderam impedir-nos o processamen·
to do átomo, quando, como todo o mundo, carecemos de apossar·
nos da técnica nuclear, quando se aproxima do fim a era do petróleo.
Quando o Governo se viu constrangido, com apelo aos
instrumentos contidos na própria Constituição, a legislar pelo
Cong,esso, o mundo inteiro entendeu o seu gesto c ni!o arrefeceu a
confiança dos investidores em nosso processo de desenvolvimento.
A CONFIANÇA INTERNACIONAL
Não apenas no Brasil, mas cm todo o mundo, a componente
econõmica está a impor-se no contexto pol!tico. Por isso mesmo,
enquanto o Governo dos Estados Unidos promove um arrefecimento, com relação ao Brasil, da sua campanha pelos direitos humanos,
silenciando sobre a interdição proposta ao nosso acordo nuclear com
a Alemanha, cresce, entre os investidores internacionais, a prcfcrên·
cia pelo emprego de capitais c tecnologia neste Pais.
O desempenho do ltamarati, por sua vez, propicia a conquista
de mccados no Oriente Médio, diversificando-se a nossa pauta de
exportações, desde a água mineral aos manufaturados c máquinas
mais sofisticadas.
Tudo isso se reflete na confiança que continuamos a despertar
entre os banqueiros internacionais, no que tange ao fiel cumprimento das nossas obrigações crcditlcias. Não mendigamos empréstimos,
eles(: que nos são oferecidos.
Na sua última viagem ao Exterior, o nosso eficiente Ministro da
Fazenda, Mário Henrique Simonscn só ouviu, dos estabelecimentos
internacionais de crédito, palavras de confiança com referência ao
Brasil.
·
Mas a conjura dos pessimistas, que primeiro tentara atingir o
Governo por via das promessas de restaurações polfticas ainda cm
desenvolvimento, ou pelo fomento da crise que estariam idealizando
entre a Igreja c o Estado, ou pela emulação entre o Judiciârio e o
Executivo, acharam mais propicio explorar o filão da crise cconômico-financeira. E, quando csba.rram na muralha da confiança internacional reafirmada, então passam a ampliar o quadro negativo das
dificuldades internas: o aumcnio do custo de vida, a queda do valor
real dos salários, os fracassos eventuais de algumas empresas, nas
quais o Governo, oportunamente, decretou a intcrvcnçilo, para
defender justamente a economia popular,
O Governo não nega essas dificuldades, enfrenta-as. Niío quer
ignorá-las, seniío solucioná-las. Para isso precisa, decerto, da
compreensão de todo o povo c, sabedoras disso, as eternas Cassandras procuram solapar a confiança popular.
Se no exterior tantos confiam cm n.ossa capacidade de recuperação - pelos imensos recursos de que dispomos, como ademais,
porque temos um homem no timão do barco e, "na hora da borrasca
não se muda o timoneiro"- aqui se aliam oposicionistas c ingênuos
situcionistas, cada vez cm menor número, pura enunciar o dilúvio e
prenunciar um novo Apocalipse antecipado.
O simples fato de vir aumentando a confiança internacional cm
nosso desempenho econômico - no Japiío, na França, na Alemanha, na Dinumurcn, nu Inglaterra e no Oriente Médio, como nas
nações emergentes do continente africano- já seria suficiente para
desmacurar as manobras divisionistas c desmoralizadoras no Plano
interno,
Assim, truta~sc de um pessimismo internacionaL de uma urmudi·
lhu puru os bons patriotas, de um desserviço à Naçilo, que, quando
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nüo tenha, realmente, intenções contcstntórins suspeitlssimns. revela
uma espécie de masoquismo, que repugna à nossa consciência
desenvolvimentistas c contraria a nossa maior aspiração, que é n de
realizar os objetivos nacionais atuais c permanentes.
Ora, a nnâlise dos fatos- res, no verba- demonstra, à sacicdn·
de, que enfrentamos, vantajosamente, uma das maiores crises económicas da nossa História, graças a um Governo que não se omite nem
nunca esconde as dificuldades que enfrenta c, por isso mesmo,
merece, a colaboração dos seus conterrâneos, como rcccbcrâ n
definitiva consagrnçilo da posteridade,
Era o que tlnhamos a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no
nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso):- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tratarei, na minha fala de hoje, de vários assuntos.
Vibrei de entusiasmo ao tomar conhecimento da feliz decisão do
Sr. Ministro da Marinha, Almirante Geraldo Azevedo Hcnning, de
determinar a construção, em estaleiro brasileiro, de um navio·cscola
para a nossa Marinha. Isso prestigia a empresa nacional, valoriza os
nossos engenheiros navais e servirá pa·ra comprovar, uma vez mais, o
nossa desenvolvimento no setar e a consagração da nossa expcriên·
cia,
Foi o própria Ministro que declarou que a atual navio-escola
Custódia de Melo, depois de ter preenchido, ti!a patrioticamente, as
seus abjetivos, terá de receber nova destinação,
Ao congratular-me com essa notícia, aproveito a -.nscja para di·
zer, também, do meu júbilo sobre a próxima chegada n Nitcrói, Esta·
da da Rio de Janeiro, da primeira das qu'atro fragatas encomendadas
à Inglaterra, e, até 1979, virão as outras três, sendo que as duns
outras que estilo em construção no Arsenal de Marinha, cujo
lançamento ao mar tive a honra de presenciar, operarão, também,
naquela data.
Cumpre, assim, a Marinha o seu plano de renovação de mate·
ria!, e dá ela andamento aos projetes que virão u colocá-la no ponto
ideal de defesa da nossa imensa costa marítima. Observa-se que a
nacionalização dos equipamentos c meios flutuantes é meta jã quase
atingida e, paralelamente a isso, já se ,pode antever o dia, não muita
remota, cm que a Marinha brasileira construirá qualquer tipo de nuvia, ati: mesmo o submarino, tão indispensâvcl ao treinamento e defesa do Atlântico Sul.
Todas essas atividades dão bem a medida de que esse setor dus
Forças Armadas está inteiramente apto a atender às suas funções.
Desde 1965, a Marinha vem desenvolvendo o Plano de Renovação e Ampliação dos Meios Flutuantes, passando, neste século, pela
sua terceira reforma. Ela nasceu com a própria emancipação politica
do Pais, em 7 de setembro de 1822. Inicialmente, a primeira Esqua·
dru Brasileira foi constituída por navios portugueses e, pouco depois,
mediante donativos, cresceu com á incorporação de outros navios.
Esse Plano de Rcnovução enfatizou, progressivamente, a
nacionalizaçi\o dos materiais e, inclusive, de nuvios. Assim, foram
eles udquiridos da Alemanha Ocidental, encomendados submarinos
dos Estndos Unidas, mus, da mesma forma, forum c:ncomcndndos à
indústria nacional.
1\s duas fragatas, ntuulmente constru!das pelo Arsenal brasilei·
ro- "União" e "Independência",- ti:m o mesmo n!vcl tecnológico
das encomendadas ulngluterru.
Segundo ufirmncüo do Ministro Henning, dentro da orientação
do Senhor Presidente da República, procuramos dar uo nosso
programn de construção nu vai um curátcr muis nncionalizuntc, visando, sobretudo, a nos liberwrmos de uma uepcndôncia externa, por ta·
dos os motivos inuccitCtvcis. Ess..: prol}rnmn represt::nta poderoso
incentivoU nossa indústria, possibilitando o uprimornmt::nto de técnicas mnis soGsticndus de construçi\o naval c o conseqUente
dcs•:nvolvimento dtts indústrias subsidiárias de equipamentos e
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componentes, permitindo, ainda, que se atinja o grau de nacionaliza·
cão desejado.
A Marinha tem incentivado, também, a fabricnci!o de equipa·
mentes de precisão, como minicomputadores c o computador
"Argus-700". O objetivo principal da Marinha c das outras Forças
Armadas, ao estimular a nacionalização dos equipamentos, é, sob o
ponto de vista econômico, contribuir pura o equil!brio da Balança de
Pagamentos, reduzindo as importações e, do ponto de vista militar,
aumentar o grau de soberania, através da maior disponibilidade dos
meios.
2- Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Vereadora Rosa Maria
Spcrandio Perez encaminhou indicação no prefeito municipal, solicí·
tando providências para ser oficiada ao Assessor da Presidência da
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, buscando as condições
necessárias pura uma área na qual a Fundação possa construir uma
escola de reabilitação e ensino para menores abandonados ejou
delinqUentes.
Justificando sua propos(çào, disse a Edil que o que motivou a
medida foram os constantes registres policiais, nos quais envolvem
menores que, segundo o •~·delegado de policia de nossa cidade, 90%
silo de crimes contra o patrimõnio. O Juizado de Menores fica sem
solução para muitos casos e pedidos necessários de serem atendidos,
pois a FEEM não dispõe de recursos para receber os menores delin·
qUêntes, c a FUNABEM possui somente a Corrccianal Instituto Pa·
dre Severino, na Ilha do Governador, que, igualmente a outras de
suas escolas, dificilmente possui vagas. Buscando a tranqUilidade so·
cial e a redução da delinqUência juvenil, é de todo imprescind!vel o
contato com as autoridades competentes, bem coma a respectiva
doação que terá repercussão em todo o Estado.
Sr. Presidente, hipoteco integral solidariedade à ilustre
Vereadora Rosa Maria, que, através do mesmo documento, rcívindi·
ca medidas de carátcr administrativo, beneficiando o povo
numinense.
3- Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Capital Federal hospeda·
rá o Prefeito Raul Linhares, que vai manter entendimentos com a
alta direção da Rede Fcrroviâria Federal sobre a viabilidade da
transferência de uma área de, aproximadamente, 15 mil metros
quadradas, na antiga Carangola, em Guarus. O objetivo do Prefeito
é construir no local o Centro Social Urbano da Cidade, c, para tanto
recentemente, manteve contato com a Secretaria de Administração
da Rio deJaneiro e com o Sr. Auri Sampaio, da Rede Ferroviária Fe·
dera!.
Segundo o Prefeito, a área já pertenceu à Prefeitura, em
convênio firmado com a antiga Leopoldina, voltando, posteriormen·
te, à propriedade da RFFSA, esclarecendo ainda que jâ mandou
fazer o levantamento topográfico da área, adiantando-se cm medidas
que poderão acelerar a construção do Centro Social Urbano, caso os
entendimentos que manterá em Bras!lia se processem da melhor
maneira para o munic!pio.
Durante a vista a esta Capital, o Prefeito terá uma reuniilo com
o Secretário-Gera! do Ministério da Interior, a quem apresentará o
documento preparado pela Municipalidade, em que esta reivindica
ajuda das Governos Federal e Estadual para u solução de diversos
problemas municipais, como estradas vicinais, galerias pluviais,
umplinçào e melhoramento nos sistemas de âgun e de esgoto, e umn

série de outrus obras consideradas prioritárias pela administração
municipal.
Dcstu tribuna, apelo, veementemente, ao honrado Ministro
Rangel Reis, no sentido de que atenda a essas justas reivindicações
do ilustre Prefeito Raul Línhares.
4 - Outro ussunto que muito me entusiusmn, c é motivo de
grande júbilo para todo o Pais, refere-se à apresentação dos aviões
Emb-121 Xingu e Emb-110 P2 Bandeirante aprmntados pela
l!MBRI\ER, que representarão a empresa no Sulüo !nternucionul de
Aeronáutica de Le Bourgct, em Paris, visando ao aumento de suas
exportuçõos que, segundo o Diretar Superintendente, Engenheiro
Osiris Silva, poderuo atingir, este ano, 40 milhões de dólares, cerca
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de 560 milhões de cruzeiros. Esses dois aviões ficarão na Europa. O
Bandeirante foi vendido à empresa francesa Air Littoral o Xingu
cedido, em comodnto, à equipe Copersucar·Fittipaldi, que partici·
pou da mencionada apresentação. Esta será a primeira travessia do
Atlüntico por aviões de fabricação nacional. Eles voarão com
tanques especiais de combustível a bordo.
A EMBRAER deverá manter o ritmo de cxpansi!o que, neste
ano, chegará a 38%. A empresa ocupa 117 mil metros quadrados"'
emprega 4.200 funcionários. Há um aumento superior a 26 vezes às
projeções da empresa, quando criada em 1970. O índice de
nacionalização dos produtos da EMBRAER, segundo o seu diretor,
atinge a base de 70% e não sendo maior apenas devido às próprias
contingências do mercado, onde existe grande requisição de produtos internacionais.
Os dois aviões que irão para Le Bourget têm índices de
nacionalização de 72% para o Bandeirante P2 c 70% para o Xingu,
que ê o primeiro da familia dos pressurizados brasileiros.
Segundo informações do Dirctor Osires Silva, os produtos
brasileiros começam a ganhar o mercado internacional, não apenas
da América Latina, como também da África, Oriente Médio e
mesmo a Europa, como é o caso da empresa francesa Air Littoral,
sediada em Mont-Pellier.
Sr. Presidente, fatos como o que acabamos de registrar merecem
todos os nossos aplausos, uma vez que demonstram plena c
cabalmente todo o desenvolvimento que estamos conquistando e
valorizam, cada vez mais, os nossos engenheiros e indtístria nacionais. Os produtos brasileiros deverão satisfazer plenamente o
mercado internacional, pois no caso do Bandeirante P2, os concorrentes mais próximos têm diversos fatores desfavoráveis, como o
caso do avião canadense Twin Otter 93, com uma velocidade 40%
inferior. lõ mais caro e leva menor carga útil. Para completar, os
prazos de entrega dos nossos aviões são verdadeiramente imbat(veis.
Está, pois, de parabéns a EMBRAER com a feliz e oportuna
apresentação dessas aeronaves brasileiras que, brevemente, estarão
cruzando não só os ares nacionais como os internacionais,
conquistando divisas e mostrando o know·how de nossa engenharia
aeronáutica.
5 - Sr. Presidente, Srs. Senadores; ser amigo do livreiro da
faculdade foi o melhor jeito que o estudante Juarez Brasil Santos Fi·
lho encontrou para continuar seu curso de Medicina. Com dificulda·
ucs financeiras, pois o pai aposentado c a mãe operária de uma fábri·
ca de confecções, o aluno, já no quarto ano de Medicina, nunca pôde
comprar um livro.
Mui tas vezes, para não abusar da boa vontade do livreiro,
Juarez recorre u amigos, de séries mais adiantadas, para o emprés·
timo de algum livro. Os seus amigos costumam "fazer uma va·
quinha" para comprar um livro para ele. Esses livros geralmente silo
adquiridos de outros colegas que já concluíram determinada etapa;
embora, às vezes, desatualizados, "quebram o galho" do infeliz
estudante pobre. Juarez, algumas vezes, chegou até a aplicar um
certo golpe: a pretexto de comprar determinado livro, passa diversas
horas numa livraria, estudando capítulos c capítulos que lhe in·
teressam.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa poderia ser uma bela e triste
história de um jovem estudante desafortunado. No entanto, trata-se
de fato verídico, ocorrido nos dias de hoje, cm nosso Pais, onde tanto
se clama pela educação c pelos valores de uma vida universitâria.
Nilo desconhecemos ns intenções do Sr. Ministro Ney Braga, dn
Educação. Conhecemos a índole de S. Ex• e o seu maior sonho: ver
este Brasil livre da maldição do analfabetismo; subir o índice de jovens com cursos superiores; terminar, de vez, com o flagelo da anti·
cultura. Mas como? Como poderemos alcançar as grandes metas do
honrado Ministro da Educação e Culturn quando vemos, na ver·
dade, a total impossibilidade de os estudantes chegarem até os livros
indispcns{!Vcis à sua educação c rormaçào. Os elevados preços, tanto
dos livros como das mensalidades, não permitem que consigamos
nlingir esse objctivo primordial.

c
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Só para comprar os quatro livros ncccssârios ao estudo de
Medicina, nesse primeiro semestre, um nlurÍo do primeiro ano da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro terá de gastar
CrS 2.040,00, que corresponde a pouco menos da terça parte da
renda familiar mensal de 60% dos estudantes universitários. Segundo
as estat(sticas do Cesgranrio, apenas 40% dos candidatos que in·
gressam no nível superior têm renda familiar acima de CrS 7.000,00.
O alto preço dos livros técnicos - um simples Atlas de
Anatomia Humana, de Sobotta, custa CrS 1.100,00- está genera·
lizando;assim, nas universidades, o uso de apostilas, que, como diz o
Professor Sérgio Costa Ribeiro, da Pontifícia Universidade Católica,
são responsáveis por erros desastrosos contra a ciência e um dos fa·
tores que contribuem para a queda da qualidade do ensino, pois, mal
impressas e mal redigidas, muitas vezes feitas pelos próprios alunos,
nada mais são que a copilação de simples notas de aulas.
Não é só o estudante de Medicina que encontra dificuldades
para comprar livros. Nos demais cursos, a relação também é extensa,
incluindo livros de altos preços e, até, importados. Entre os livros
mais adotados pelas universidades, encontramos- à guisa de exem·
pio, comprovando a nossa apreensão:
-"Física", de Alonso c Finn (dois volumes)- Cr$ 206,00;
-"Química", de Quagliano Chcmtry- CrS 343,85;
- "Matematiquc Theory of l'init Elements", de Odcn
CrS 573,00;
- "Curso de Direito Civil", de Washington de Barros Mon·
teiro, CrS 1.020,00.
E, assim, poderíamos continuar, Sr. Presidente, desfilando uma
série de livros, que o aluno somente poderá ouvir os nomes, mas jamais terá condições de aquilatar o seu conteúdo, vez que nunca terá
a oportunidade de possui-los, tendo em vista o seu elevado custo.
No que diz respeito aos editores, esses alegam um verdadeiro cir·
culo vicioso, pois como o livro tem pequena possibilidade de
circulação comercial, o editor, para se manter, é obrigado a elevar
seu preço, restringindo, ainda mais, o número de compradores.
Logo, pequena tiragem eleva o custo e preço alto restringe o
consumo.
Conseguir um livro de que necessitam, na biblioteca de uma universidade, para muitos estudantes, é quase impossível. Segundo rc·
conhece a Professora Myriam Gusmão de Martins, do Núcleo de
Assistência Técnica em Sistemas de Bibliotecas Universitárias, silo
poucas as instituições de nível superior que contam com boas
bibliotecas, observando que a maioria objetiva atender unicamente
os aspectos legais, no que diz respeito ao número de títulos, sem
preocupação com a seleção de livros que sejam do interesse dos
alunos, ou, mais antigas, constituem-se apenas em depósitos de
obras desatualizadas.
Recorrer à Biblioteca Nacional ou à Estadual não adianta
muito aos universitârios, pois os acervos dessas instituições, apesar
de muito ricos, não incluem livros especializados, justamente os que
mais necessitam.
Os livros importados, segundo Costa Ribeiro, tornam-se cada
vez mais diflcil, devido às restrições cambiais e os preços proibitivas,
pois os livros didáticos estilo sendo considerados artigos de luxo.
Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desta tribuna, diri·
jo o meu mais veemente apelo no Sr. Ministro da Educação, nosso excolega e querido amigo Ney Braga, no sentido de que S. Ex• atenda
ao clamor quase que desesperante de nossa juventude universitária,
proibindo a elevação dos preços dos livros técnicos, nessa desenfreada majoração, que afasta violentamente o estudante do livro. Em
assim agindo, S. Ex• estará atingindo plenamente os alvos mâximos
de sua Pasta, inclusive propiciando livros àqueles estudantes menos
afortunados ou esquecidos pela grande sorte.
6- Sr. Presidente, Srs. Senadores, cm agosto de 1976 estiverum em Campos, para a aberluru do IV Encontro Nacional dos Produlores de Açúcar, o Governador Faria Limu c o Ministro dus Minas c Energia, Shigettki Uóki. Nessa ocasião o Ministro Uéki
ununciou u instu\nçilo du "terceira maior unidade de umônin e uréin
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do País" em Campos, revel~ndo que a PETROBRÁSjã tinha pronto
o projeto da fábrica.
A unidade industrial prevista, segundo o Ministro Uéki, produziria 1.100 toneladas diárias de uréia e 1.000 toneladas diárias de
amónia, proporciona~jlo cerca de mil empregos diretos, representando um investimento da ordem de 2 bilhões, 550 milhões c 400 mil
cruzeiros.
Mas, a fábrica de amónia e uréia, que utilizará o gás produzido
pelos campos de Garoupa e Namorado, bem como dos demais campos situados no litoral norte-fluminense, até hoje não teve definida
sua localização exnta.
Recentemente, circulou em Campos a noticia, não desmentida,
de que a PETROBRÁS havia optado pela localização da fábrica no
município de Macaé, ao sul de Campos, onde a empresa estatal
pretenderia também construir um complexo de apoio às operações
de extração de petróleo que se desenvolvem no litoral campista.
Ante a perspectiva de Campos vir a perder a condição de sede
do grandioso projeto industrial, surgiu naquela cidade um movimento comunitário de pressão junto às autoridades e à
PETROBRÁS, reunindo politicas, homens de negócio c comer·
ciantes, pura que prevaleça a primeira idéia de instalar a fábrica em
Campos.
A iniciativa de se formar um grupo comunitário disposto a agir
junto às autoridades para trazer para Campos a fábrica de amóniauréia partiu do Presidente da Associação Comercial e Industrial da·
quela cidade, Paulo Viana.
Diz o documento básico elaborado pelo grupo, que Campos
dispõe de melhores meios de comunicação, está eqUidistante dos
grandes centros como Vitória e Rio, possui farta mão-de-obra e possui uma Escola Técnica Federal formadora de técnicos de nível
médio, disputados no mercado de trabalho de todo o Brasil. A unidade industrial da PETROBRÁS representará, também, se vier a ser
implan.tuda lá, o primeiro passo real no sentido da diversificação
industrial de Campos, ainda ligada exclusivamente à agroindústria
do açúcar.
Sr. Presidente, a questão em debate não é desviar um projeto in·
dustrial de Macaé pura Campos- mas, fazer com que o propósito
inicial de situá-la em Campos prevaleça, já que prevalecem as razões
técnicas que o determinaram.
Município densamente povoado, com um parque industrial vai·
tudo para a produção do açúcar e do álcool, além de numerosa! pe·
·quenas indústrias ligadas àquela indústria principal, centro de imPIU·
tante entroncamento ferroviário e pólo económico de influência no
Norte Fluminense, Sul do Espirita Santo e parte da Zona da MataCampos tem condições naturais para justificar sua escolha para sede
da indústria química a ser criada pela PETROBRÁS.
Cabe considerar ainda que n matéria prima n ser utilizada no estabelecimento planejndo virá do campo petrolífero da plataforma
continental fronteira no município de Campos - c é justo que n
população desse município se beneficie, de algum modo, pelo cncon·
tro de novas oportunidades de trabalho, com a exploração de riquezas minerais retiradas de seu subsolo.
Venho, pois, solidarizar-me com o Presidente dn Associação Co·
mercinl de Campos, Paulo Viana, nn simpática e oportuna cam·
punha que idealizou e deflagrou, purn que n PETROBRÁS implante
naquela cidade o importante projeto industrial que programou - c
faço, também, à Presidência dn PETROBRÁS c ao Ministro Ué:ki,
meu apelo pura que venha a ser cumprida n promessa formalmente
formulada de que em Campos seria ele implantado.
7 - E por último, Sr. Presidente, quero hipotecar meu apoio
ao abaixo-assinado que recebi em meu Gabinete, com 53 assinaturas,
procedente dn cidade fluminense de Campos, rclucionndo com o problema de um conjunto habitacional inacabado.
Os reclamantes alegam que residem hã mais de 2 unos cm casas
inacabadas e em condições precârias, no conjunto de casas populares
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existente no local denominado Parque Santo Amaro, naquela cidade.
A construção do citado conjunto teve inicio hã mais de 6 anos,
tendo a Companhia Construtora abandonado o serviço cm menos da
metade. Nenhuma das 400 unidades residenciais existentes no local
foi entregue em condições de habitabilidade.
Com a desistência da firma construtora e em virtude do abandono em que ficou a área, houve depredação e furto de materiais nas
residências inacabadas, fatos que levaram os signatários do abaixo·
assinado a ocupar as ditas residências, com o propósito de uma
legalização posterior dessa ocupação. Se não houvesse essa ocupação
as casas logo seriam dcsttuldns.
Agora o conjunto estâ sob ameaça, face a obras de urbanização
que estão sendo executadas no local.
Existem no presente assunto dois diferentes aspectos. O primeiro, é o colapso dn firma construtora, não remediado em tempo pelo
BNH.
O segundo, é a ocupação dircta das habitações, por pessoas
habilitadas a comprá-las, é verdade, mas, sem documentação regu·
lar, premidas pelo grave problema da falta de casas existente em to·
das as cidades brasileiras.
Merece a minha simpatia e o meu apoio a justa reivindicação
desses 53 patrlcios, no sentido de que o BNH e a Prefeitura de
Campos examinem com humanidade a situação criada no Conjunto
Habitacional Santo Amaro c encontrem para ela, com urgência, uma
solução equilibrada que atenda ao interesse de todos, inclusive dos
atuais moradores ora ameaçados,
Segue o abaixo-assinado a que me referi:
"IIm• Sr. Senador Vasconcelos Torres
Senado Federai-Brasllia-DF
Nós abaixo-assinados, residentes c domiciliados nesta
cidade de Cumpos-RJ, servimo-nos do presente para expor
a V. Ex• o seguinte:
a) Que os Suplicantes residem hã mais de 2 anos, cm
casas inacabadas e em condições precárias, no conjunto
habitacional e existente no local denominado Parque Santo
Amaro nn cidade de Campos- RJ.
b) Que o BNH·RJ iniciou a construção do citado
conjunto, há mais de 6 anos, tendo a Companhia
· Construtora abandonado o serviço cm menos da metade,
haja vista em aproximadamente 400 unidades residenciais,
nenhuma foi entregue cm condições de hnbitalidndc.
c) Que cm conseqUência dn desistência da Firma
Construtora e em virtude do abandono cm que ficou a ãrca
cm construção, tendo, inclusive, havido furtos e danos de
uma quantidade dos materiais, nós achamos por bem tomar
posse das casas, tanto pelo problema cruciante de habitação
local, como também com o intuito de salvaguardar o
Património, que graças à posse ainda existe.
d) Assim é: que sofrendo ns mesmas conseqUências de
falta de hnbitaçilo, ocupamos também as citadas casas
"Inacabadas", com o objctivo de mais tarde legalizá-las cm
nossos nomes, mediante pagamento, jâ que somos funcionll·
rios públicos federais, estaduais c comerciais, todos optantes
pelo FGTS, julgamo-nos cm condições de adquirirmos as citadas casas, conforme regulamento da Lei n• 5,!07.
e) Que agora por iniciativa de S• Excia o Prefeito do
Municlpio, o qual conta com a sua colaboração, quer o
embelezamento do bairro, dando inicio à citada obra, com n
Firmn "lnocoop",

Dado o acima exposto, apelamos pura o bom senso de
V, Ex•, no sentido de que junto às autoridades competentes,
rc:cx.nmine o assunto com mnior critério n fim rlc
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solucionar tilo cruciante problema de modo anilo prejudicar
inúmeras fam!lias, dignas do respeito, até então tratadas
como réus.
Ei-los:
Campos, 30 de abril de 1977
Nomes
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL.BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recentemente, a Caixa Econômica Federal reabriu o
financiamento para imóveis usados, para, logo depois, reduzir o
prazo de liquidação das prestações de quinze para doze anos, manti·
das, basicamente, a mesma renda c a mesma prestação. Assim, até o
tcto de trezentos e noventa mil cruzeiros, os mutuários se beneficiarão com reduções, como decorrência da diminuição da taxa de juros,
que era de'· de dez por cento e passa a variar entre seis c nove por
cento, correspondendo o menor juro aos menores empréstimo'
concedidos.
Principalmente neste narticular - a progressividade das taxu,
segundo o custo do imóvel adquirido- o beneficio maior se destinará às classes de menor poder aquisitivo, o que empresta inegável ai·
cance social à medida.
O juro de seis por cento vigorará para os financiamentos entre
dez mil e quatrocentos cruzeiros c duzentos c noventa c dois mil
cruzeiros, sendo de nove por cento nas operações superiores a
seiscentos e oitenta e um mil cruzeiros, até o tcto de novecentos e
setenta c quatro mil cruzeiros.
Trata-se de importante medida governamental, no sentido de
propiciar-se a aquisição da casa própria, acompanhando-se,
ademais, a majoração havida no seu custo, para atendimento, não
apenas às classes de baixa renda, mas, também, à classe média. Essa
é uma das mais importantes destinações dos recursos, provenientes
das cadernetas de poupança, criação do Governo Revolucionário
que adquire, a cada dia, mais confiança dos nossos investidores.
A propósito do assunto, cumpre assinalar que os boatos sobre o
congelamento desses depósitos foram, energicamente, desmentidos
pelo Governo, evitando-se uma corrida aos saldos, pretcntida pelos
que lançaram esse escuso "balão de ensaio", no noticiário da
imprensa. Basta salientar que, em apenas uma Agência do;Rio de
Janeiro, da Caixa Econômica Federal, há, nada menos, de oitenta
mil depositantes em cadernetas de poupança, o que revela, claramente, a confiança do povo no sistema.
Congratulando-nos com o Presidente Humberto Barreto, pelas
últimas decisões da Caixa Econômica Federal, na área de Habitaçi!o
e Hipoteca, fazemos votos para que aquele estabelecimento continue
a colaborar na solução dos mais ingentes problemas sociais do Pais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Líndoso)- Nilo há mais oradore~
inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designan·
do para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente
convocada, a seguinte
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Era o que tinha a dizer, Sr. Pl'esidente, (Muito bem! Palmas.)

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissilo de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 79, de 1977 (n• 133/77, na
origem), de 4 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Repúbli·
cu submete ao Senado a escolha do Senhor Francisco de Assis
Grieco, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular
da Hungria.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)
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ATA DA 62• SESSÃO, EM 18 DE MAIO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
~EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. PETRONIO PORTELLA
ÀS 18 HORt!S E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:

Adalberto Sena- Altevir Leal- José Guiomard- Braga Junior- Evundro Carreira- José Lindoso- Cattetc Pinheiro- larbus Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique
de Lu Rocque- José Surncy- Hclvídio Nunes- Pctrónio Portclla
- Mauro Benevides - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves Agenor Maria- Dinurte Mariz- Jcssé Freire- Domício Gondim
-Milton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Eurico Rezende- João Calmon - Roberto Saturnino- Vasoncclos Torres- Benjamim Farah- Dunton Jobim- Nelson Carneiro
- Gustavo Capunemu - Itamar Franco - Magalhães Pinto Frunco Montara- Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Lázaro

Barboza - Osires Teixeira- ltalívio Coelho - Mendes CanalcAccioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão- Evclásio VieiraLenoir Vargus- Otair Becker- Daniel Kricgcr- Paulo Brossard
-Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Não há Expediente a ser lido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados
que me honraram com a sua solidariedade, Senhores:
Assomo a esta tribuna, para prestar contas à Casa e à Nação
sobre os fatos que me foram escandalosa e caluniosamente
imputados por um jornal desta capital.
Faço-o com a consciência tranqUila, e os documentos e as provas que arrolo falarão mais alto do que as minhas palavras revela·
deras da compreensível indignação de que estou tomado.
Fui surpreendido, cm plena campanha eleitoral, aos 5 de novembro de 1974, com uma notificação enviada pela SCGI-SP, dandome conhecimento da existência de um processo de "investigação
sumária", elaborado com base cm informações extraídas das declarações do Imposto de Renda.
Mesmo assim, entre os percalços da campanha eleitoral, da
realização c da apuração das eleições, apresentei minha defesa, onde
procurei demonstrar a improcedência das acusações que me foram
feitas.
Saliento, de início que, além dessas dificuldades de tempo, vi-me
impossibilitado de amplamente me defender, dadas as deficiências
informativas da peça acusatória, c do fato de não terem permitido,
cm momento algum, que tivesse vista dos autos, c ciência dos elementos c documentos existentes no processo, cm que pese as solicitações, por escrito, que por vârius vezes formulei. Mesmo assim, procurei rebater todos os fatos que me foram imputados.
A acusação que me fizeram foi a de não possuir, nos anos d•
1967 a 1973, recursos financeiros suficientes para a aquisição dos
bens que então possuía.
No entanto, pelos documentos que jâ apresentei aos órgãos
investigadores, comprovei, que, no uno de 1967, pnru um aumento
putrimoniul líquido de CrS 10.271,00, auferi rendimentos no valor
de CrS 63.294,00: havendo um supera vir de CrS 53.023,00.

No ano de 1968, para um aumento patrimonial líquido de
CrS 31.832,00, auferi rendimentos de CrS 87 .630,00, havendo uma
sobra de CrS 55.798,00.
No ano de 1969, para um aumento patrimonial de
CrS 202.545,00, auferi rendimentos de CrS 251.422,00, havendo um
.<uperav/r de CrS 48.877 ,00.
No ano de 1970, pura um aumento patrimonial de
CrS 19.929,00, auferi rendimentos de CrS 152.429,00, havendo uma
sobra de CrS 132.500,00.
No ano de 1971, para um aumento patrimonial de
CrS 82.387,00, auferi rendimentos de CrS 235.284,00, havendo um
superav/1 de CrS 152.897,00.
No ano de 1972, para um aumento patrimonial de
CrS 133.!49,00, auferi rendimentos de CrS 298.867,00, havendo
também uma sobra de CrS 165.718,00.
No último ano, no ano de 1973, para um aumento patrimonial
de CrS 226.259,00, auferi rendimento de CrS 539.642,00, havendo
um .<uperavll dcCrS 313,383,00.
f:. indispensável frisar, porque este é ponto fundamental, cm face
da caluniosa informação feita pelo jornal que, untes de ser Deputado
Estadual c Prefeito de Campinas, auferia recursos decorrentes de
concorrida banca de advogado naquela cidade. Ainda há pouco, cu
comentava com o Deputado Ulisses Guimarães que, na época de 65,
cu tinha mais de 300 causas ajuizadas na Comarca de Campinas.
Além disso, uma indústria produtora de derivados de milho c de
conhecida c grande empresa de consórcio de automóveis, denominada Bonsuccsso Administração Sociais Limitada .. ., que movimentava
cerca de CrS 400.000,00 mensais, c que por mim foi vendida por
CrS 200.000,00, valores que devem ser considerados em função da
época, que remonta há 10 anos atrás. Com a venda dessa firma,
comprei a fazenda de minha propriedade.
Tais esclarecimentos me colocam numa posição de tranqUilidade, pela certeza de que a análise imparcial dos dados haverá de reconhecer a minha honestidade.

f:. insuscctívcl de qua!Gucr'contcstação idónea que, antes de ser
homem público, honradamente conquistara património, que depois
desenvolvi, sem desrespeito à lei, notadamcntc, qu~nto à indiscutível
lisura de sua origem.
No entanto, recentemente, fui outra vez surpreendido com a
informação de que parte dos meus bens havia sido bloqueada por
determinação da CGI.
Tão logo chcgod ao meu conhecimento a medida, de significação meramente acauteladora, de imediato dei ciência do sucedido ao
honrado Presidente desta Casa, Senador Pctrónio Portclla, que com
tanta imparcialidade c corrcção tem desempenhado a missão que até
por definição regimental lhe compete ·de supremo representante c
responsâvc! maior pelos destinos da instituição parlamentar.
Em razão disso, c embora estivesse tranqUilo quanto às provas
já produzidas c, também, quanto ao fato de terem sido aprovadas pclo Tribunal dé Contas do Estado de São Paulo c pela Câmara
Municipal de Campinas as contas dos unos em que fui prefeito
municipal daquela cidade, procurei acautelar-me c solicitei um
parecer relativo a todas as minhas declarações do Imposto de Renda

a uma insuspeita c imparcial autoridade cm assuntos de auditoria fiscal c contúbil.
Contratei, assim, u Rcvisoru Nacional Auditores Independentes
Sociedade Civil Ltdu., uma das maiores empresas de auditoria do

l
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Pais, que, depois de analisar durante quase três meses, .todos aqueles
documentos que ,iá haviam sido enviados à CGI, sem acrescentar
qualquer fato novo, concluiu pelo parecer que passo a ler neste
instante:
"REVISORA NACIONAL
Auditores Independentes S/C Ltda.
Parecer
Atendendo a solicitação do interessado, Dr. Orestes
Quí:rcia, contribuinte inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda sob n• 024008718/68, com
domicílio fiscal à Rua Rodrigues Alves, 642, na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, examinamos, nesta data, os
comprovantes de rendimentos, os titulas aquisitivos dos bens
que integram e constituem seu património, as declarações dn
Imposto de Renda referentes aos exerclcios de 1967 a 1977 e
correspondentes aos anos-base 1966 a 1976, além de outras
li (onze) apresentadas ao órgão da Secretaria da Receita Federal sediado em Campinas, em 1977, e quere-ratificam as
anteriores dos mencionados exercicios.
Em face dos referidos documentos, somos de opinião
que o mencionado contribuinte satisfez as exigências legais,
principais e acessórias, relacionadas com o tributo em causa.
Consoante, ainda, os documentos que nos foram oferecidos a
exame, entendemos que o crescimento verificado em seu
patrimônio, ano a ano, harmoniza~sc com os rendimentos
denunciados em suas sucessivas declarações, aqui referidas.
São Paulo, lO de maio de 1977,- Revisora NacionalAuditores Independentes - S/C. Ltda. - Lulz Fernando
Mussolini, Di reter- Adcmar Franco, Diretor.
Em face dos resultados da auditagem e dividamente cientificado
pela Revisora Nacional, recolhi as diferenças do lm~osto de Renda
relativas, inclusive, aos exercícios prescritos c me coloquei cm dia
quanto a qualquer obrigação tributária.
Nilo devo à União qualquer valor que seja.
Recebi, então, o parecer daquela conceituada organização, de
que acabo de dar ciência ao Senado.
Quanto aos bens, tenho a impressão que tenho condições de
comprovar a qualquer hora a lisura de sua origem e posterior
desenvolvimento dos mesmos,
Demonstrando o alto conceito de que goza essa empresa de
auditoria, enumero algumas das maiores empresas por ela orientadas
e auditudas. Ei-las: Construções e Comércio Camargo Corrêa Sf A;
Cetenco Sf A Engenharia; Minas Cerâmica Sf A; Servix Engenharia
SfA; Construtora lpiranga S{A; Civiltec Construções SfA; Unicon
-União de Construtores Ltda; Banco Mercantil de Silo Paulo Sf A;
Banco Real S/ A; Distribuidora Mercantil Finasa - Titulas e
Valores Imobiliários SfA; Banco Finasa de Investimentos SfA;
Codesbra S/A - Corretora de Titulas e Valores Mobiliários
(Bradesco); Cidade de Deus- Associação de Poupança e Empréstimo (Bradesco); Fundo de Investimento Finasa - 157; Fundo de
Investimento Finasa - Livre; Banco Real de Investimento S/ A;
Companhia Real de Investimento - Crédito, Financ. e
Investimentos; Banco Auxiliar de Investimentos Sf A; Auxilium Sf A
- Financiamento, Crédito e Investimento; Fundo Auxiliar de
Investimento - 157; Fundo Auxiliar de Investimento; Corretora
Auxiliar SfA; Cia. Real de Valores- Distrib, de Titulas e Valores
Mobiliários; Comercial S/ A - Distribuidora de Titulas e Valores;
Multival Sf A- Corretora de Valores Mobiliários; Convenção S/ A
- Distribuidora de Titulas e Valores Mobiliários; Banco Francês e
Brusileiro S/ A; Banco de Investimento Credibanco S/ A; Fundo
Credibunco de Investimento; Fundo de Investimento Credibanco157; Slivest S/ A- Sociedade de Investimento- DL 1401; Cia Silo
Cusemiro - Distribuidora e lntermediudoru de Titulas e Valores
Mobiliários; Real Brasileira de Leasing Limitada; Real Trust S/ASociedade de Investimento- DL 1401; Banco Geral do Comércio
S/A.
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Associações - Clubes - ln•tllulçiles Dlveroao
Associação Comercial de Silo Paulo; Associação Brasileira de
Criadores; Bolsa de Mercadorias de Silo Paulo; Fundaçi!o Bradesco
S/ A; Sociedade Esportiva Palmeiras; Sociedade Hamonia de Tênis;
Volkswagen Clube; Assobrav - Associação Bras. de Revend.
Autorizados Volkswagen.
Jornal•- Revlslas-lndú•trlu de Papel- Edlloraa
S/A "O Estado de Silo Paulo"; Cia. 'Melhoramentos de
Silo Paulo -Indústrias de Papel; Indústrias de Papei"J, Costa e Ribeiro" S/A; Papéis Madi SfA; Indústria de Embalagem Divani S/A;
Fâbrico dei'- Sacos de Papel E. Divani S/ A; Grâfica Maris S/ A Indústria e Comércio; Cia. Guataparâ de Celulose c Papel;
Refinadora Paulista S/ A- Celulose e Papel; Pancron Indústria Grâfica Ltda; Meliorpel - Papéis Industriais e Impregnados S/ A;
Safelca Sf A Indústria de Papel.
Seauroa - Armazéna Gerala
Cio. Piratininga de Seguros Gerais; Cia. de Seguros Aliança
Brasileira; Cia. Real Brasileira de Seguros; Real Seguradora S/A;
Cia. Auxiliar de Armazens Gerais.

il
I
I
I

:I

Distribuidora de Velculos -lnd. Automoblllallca: Peçaa e Aceu6rloa

!r

Bruno Tress S/A - Indústria e Comércio; Sabrico S/A Brasileira de Intercâmbio Comercial; Eletromecánica Dyna S/ A; FAbrica de Artefatos de Borracha Cruzeiro S/A; lrmi!os Lanticri Ltda;
Indústria e Comércio Motorit S/A; Oscar S/A ...;, Indústria e Comércio; RCN Indústrias Metalúrgicas S/A: Trambusti Naue do Brasil)ndústria e Comércio Ltda.

!j

Produtos Allmentlclos, Bebidas, ele,
Cia. União dos Refinadores- Açúcar e Café; Cia. Açucareira
Santista - Açúcar e Cafe; Cia. lguaçu de Café Solúvel; Café Moka
- Torrefação e Moagem; Seleto S/ A -Indústria e Comércio de
Café; Indústria e Comércio Lotus S/ A; Pan- Produtos Alimentlcios Nacionais S/ A; Cooperativa Central de Laticlnios do Estado de
São Paulo; Usinas Paulistas de Açúcar SjA; Usinas Brasileiros de
Açúcar S/ A; 1m ataca Indústria e Comércio Sf A; Saborama - Sabores e Concentrados Ltda; SI A Indústria c Comércio Chapecó;
Chapecó Avlcola S/ A.

:.I
:I

;i

'I

I
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Produtos Têxtel•
Algodoeiro Lantieri Ltda; Cio. Têxtil Brasileira; Tecelagem
Porayba do Nordeste S{A; Têxtil Tabacow S/A; Sarnira Indústria e
Comércio SJ A; Brasital S/ A- Para a Indústria e o Comércio.
Indústrias Mecânicas e Melalúralcas
Bardella Borriello Eletromecânica; Eletricalor - Eletrotérmico
Metalúrgica Ltda; Laminação Santo Mario S/ A; Alumlnio Penedo
S/A; Metoliugica Albion S/A: Máquinas Piratininga SfA; Mecânica Pesada S/ A; Balanços Chialvo SjA; Metalgrâfica Rojek S/ A;
Marcheson Implementas e Máquinas Agrlcolas "Tatu" S/ A; Ferramentas lfestee\ Eclipse Ltdo; Ferros Elí:tricos Tupy S/A.
Indústrias de Refrlaeraçio
Indústrias de Refrigeração Cônsul S/A.
Indústrias em Geral
Baumer- Equipamento Médico Hospitalar S/ A; Cin. Hansen
Industrial; Camnrgo Corrêa Industrial; Cederroth do Brasil Indústria c Comércio; Fábrica Paulista de Artefutos de Ferro Sj A; Justino
de Moroes, lrmilo S/ A; Metalúrgica Delta S/ A; Monfor- Técnico
Industrial e Comercial; Reinoto Francisco Bloisa e Cio. Ltda; Esselte
Kn6rich Indústria e Comércio Ltdn; Elctron- Indústria e Comércio de P\(.sticos Ltdn; lmporliga S/ A - Comércio, Indústria e
lmportnçi\o; Pollone S/ A - Indústria e Comércio; Villela - lndús-

•I
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tria c Comércio de Plâsticos Ltda; Fábrica de Cigarros Sudun S/ A;
Evadin Indústria c Comércio Ltda.
Energia Elétrlca
Cia. Elétrica Caiuâ; Cia. Luz c Força Santa Cruz.
Curtumes - Frlgorlficos
Podboi S/ A -Indústria c Comércio; Frigorffico T. Maia S/ A;
Frigorlfico Medianeira Sf A.
Comércio em Geral
Drogasil S/A Comércio c Indústria; A.P. Abate & Cia. Ltda.Indústria c Comércio de Ferro c Aço; Comercial c Importadora
Invicta S/ A; Nico la Galucci Ferragens S/ A; Sanaf Sf A Nacional de
Aço e Ferro; S/A Bragantina Importadora e Exportadora; Di Cicco
Sf A Comércio c Indústria; Amipsa- Distribuidora de Papéis Ltda.;
Takcnaka S/A Indústria e Comércio; ICJ- Intcrcambio Comercial
Internacional Ltda.
Prestadoras de Serviços
Companh.ia de Hotéis Bradcsco; Cia. Brasileira de Serviços
Florestais; Park Hotel Atibaia S/ A: Touring Empreendimentos S/ A
-:- Hotelaria, Administração c Obras; Excclsior Serviços Rurais
Ltda; Processamento de Dados São Bernardo do Campo S/A PRODASB; Ofasa - Organização Imobiliãria Administradora
S/A: Esparta S/A - Corretagem de Seguros e Representações;
Condominio Edificio Mercantil Finasa; Condomfnio Edillcio Barão
de Cristina; Condomfnio Edifício Itália; M. F. Lcasing- Comércio,
Importação e Arrendamento de Bens SfA; Locrcnt - Serviços
Automotorcs e Transporte Ltda; Cia, Real de Arrendamento Mcr·
cantil; Franlease Comércio c Arrendamento de Bens e Serviços S/A;
lntermédica São Camilo SfC. Ltda; Comoperativa de Assistência
Médica e Odontológica Camoisc Ltda.
Agropecuárlas e Agrolndustrials
Arrossensal - Agro Pccuãria lndistrial S/A: Fazenda Nova
Kênia S/ A: Fazenda Silo João SJA; Josco Agrfcola do Brasil Ltda;
!mobilizadora e Colonizadora Camargo Corrêa Ribeiro S/A;
Guatapará Florestal Sf A - Pianejamento c Rcnorcstamento; Cia.
Agro-Pecuária Noroeste; Guatapará S/A - Agro-Pecuária;
Uninora·Emprcsa de Renorcst. c Comercialização de Prod. Agrfc.
Ltda; Tamoio S/ A Florestal.
Madeireiras- Móveis
Indústrias Wagner SJA; Manasa- Madeireira Nacional S/A:
Manasa de Manaus Ltda.- Indústria Madeireira.
Indústrias Extrathas- Produtos Qufmlcos
Cia. Brasileira de Chumbo Cobrac; Mineração Boquira S/ A;
Produtos Qufmicos Elckciróz SfA; Plumbum S/A Indústria Brasi·
lci'ra de Mineração; Mclbar Produtos de Lignina Ltda; Tamoio S/A
-Comércio c Indústria de Agregados.
Diversos
Cia. Administradora Morro Vermelho; Hangar Menezes Ltda;
Jacques Benchetrit Associados SfC. Ltda; Participações Morro Vermelho Ltda; Vilandra S/ A - Representações e Empreendimentos;
Eletrônia - Laboratório Elctrônico Ltda.; Refpurt Administração e
Participações SjA; Consórcio Brnsileiro de Administração e
Engenharia S/A; Departamento de Ág~as c Esgotos de Jundial;
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura c Agronomia CREA; Transportadora lmatucu Ltda; Cia Suntistn de Administração; Real S/ A Participações e Administração; Dcgremont S.C.T.A
Ltda,- Sociedade Comercial pfTratamcnto de Águas.
Entre outrns, Sr. Presidente c Srs. Senndores, c mais o Conselho
Regional de Engenh11ria, Arquitetura c Agronomia que eu havia ussinaludo.
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Esta, Sr, Presidente, Srs. Senadores, i: a empresa que fez a auditoria das minhas contas c me deu a declaração que cu li hã poucos
instantes.
Em relação à fazenda de minha propriedade, adquirida com
recursos decorrentes da venda da já mencionada empresa de consór·
cio de automóveis, a um cidadão que, ao longo do tempo, se saiu
muito bem economicamente. Ati: hoje, a empresa funciona cm Cam·
pi nas.
Mas voltando, Sr. Presidente, a falar na fazenda de minha propriedade, para afastar qualquer civa de dúvidas, saliento que solicitei
fosse elaborado um laudo pericial de avaliação retrospectiva por con·
ccituudo engenheiro c perito avaliador, que concluiu o seguinte:
'"Pela vistoria do imóvel em exame, localização c confronto
com outras fazendas da região de pedregulho - SP c do·
cumcntução de valores c demais justincativas do presente
laudo p(:ricial, concluo, em resposta uo quesito enunciado inicialmente, de que os preços pagos pelo Dr. Orestes Qui:rcia,
ao comprar, por partes, a Fazenda N. Sr• Aparecida, com
266,75 alqueires c bcnfeitorias precãrias, em mau estado de
conservação, conforme atesta a escritura 7•, apensa à relação
documento 2 anexo, não constituem nenhuma disparidade
para os anos de 1969 a 1972, com os preços vigentes, nessa
ocasião, cm confronto com os valores relacionados no
quadro n• 9, anexo, justificados pela documentação de origem dos dados componentes."
Trata-se de um trabalho insuspeito porque, além da comprovada competência do pronssional que o elaborou, o mesmo pronssio·
nal reside em Campinas, com quem nem tive contato pessoal para
solicitar esse trabalho, é filiado à ARENA c foi candidato a Deputado Estadual por seu Partido. Eu poderia ter recorrido a diversos
avaliadores que ao longo do tempo em que cu era Prefeito trab•.
lharam tendo contato comigo, mas cxatamentc quis escolher esse
avaliador. Quis com isso desfazer qualquer dúvida quanto ao valor
real da propriedade e o confessado nas escrituras, de vez que niio
pode pairar dúvidas quanto à origem dos recursos empregados na
referida aquisição.
Somente hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou compelido a
prestar esses esclarecimentos, embora jã há mais de dois anos esteja
sofrendo os constrangimentos da anunciada investigação, dada sua
natureza de absoluto sigilo, que não me seria licito quebrar, tanto
mais quando confiava, c confio, que me seria, ou me será, feita justiça, através do arquivamento final do processo.
Esta manhã, entretanto, fui, como todas as conscii:ncias bem
formadas dessa Capital, sacudido pelo brutal rompimento, por parte
de empresa jornalística, desse sigilo imposto por lei, com agravante
de leviana manchete que importa cm prcjulgamcnto, de vez que,
irresponsavelmente, pretendeu substituir o pronunciamento dos Tribunais c a decisão do Senhor Presidente da República,
A ultrajante afirmação de que "Qui:rcia é corrupto", briga com
o próprio texto, quando se refere a medidas acautelatórins, portanto
dependentes de ulterior c conclusiva apreciação. Foi um prejulgamento.
Sinto do meu indeclinável dever, desde logo, lavrar de público
meu veemente protesto contrn u caluniosa divulgnçilo, pelo respeito
que devo a esta Casa, de vez que o mesmo labóu poderã vir amanhã
vitimar irresponsavelmente outros representantes do povo, como
dolorosa confirmação da famosa advertência de Montesquieu, de
que "a injustiça contra um é ameaça contra todos".
Dispo-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, voluntariamente, de
todas as imunidudes inerentes no mandato parlamentar para, como
cidadão iguala qualquer outro desta Nação, continuar n oferecer às
autoridades, e jà agoru também à opinião pública, os elementos
comprobatórios da correç;'w com que sempre exerci os mundatos que
o povo gencrosumcntc me tem confiado, e u lisura do comporta·
monto de minha vidu pnrticulnr.
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Falo triste mas sem ódios, já que o duro preço do êxito na vida
pública é a tentativa de enodoar o nome e enlamear a reputação dos
que se dedicam no serviço da co!etividade,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não ocupo esta tribuna para pedir complacência, mas tenho o direito de esperar justiça. (Palmas.)
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) aparte?

Permite V, Ex• um

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Com todo o
prazer, concedo o aparte no nobre Lfder. do MDB, Senador Frnnco
Montara,
O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Em nome de toda a Bancada, desejo manifestar nossa solidariedade a V, Ex•, bem como destacar a objetiva serenidade com que V, Ex• trouxe fatos e se subme·
te, deixando de lado prerrogativas e imunidades, ao julgamento objetivo. A Casa e a Nação esperam que essa decisão seja feita com justiça, V. Ex• trouxe elementos objetivos, e todos nós manifestamos a
nossa esperança de que justiça seja feita. Tem V. Ex•, através de minha palavra, a solidariedade do Movimento Democrático Brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas.)
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Agradeço o
generoso aparte do nosso Líder, Franco Montara, e, com todo o prazer, concedo o aparte ao Líder da Maioria, Senador Eurico Rezende,
O Sr. Eurico Rezend~ (ARENA- ES)- Queria apenas dizer a
V. Ex• que a informação colhida pelo Correio Brazlllense, e que
motivou o noticiário que conduziu V, Ex• a essa tribuna, não partiu
de nenhum seta r do Poder Executivo.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Agradeço o
aparte do Líder da Maioria, e quero dizer que, ao longo do meu pro·
nunciamento, em nenhum momento duvidei da lisura com que as
autoridades do Governo estão tratando do caso.
Agradeço a todos e, no encerramento, Sr. Presidente, gostaria
de dizer uma rápida palavra, Há poucos instantes, os companheiros
da minha Bancada me diziam, tanto o Senador Lázaro Barboza como diversos outros Senadores, que eu deveria solicitar que o Senado
se manifestasse, investigasse. Não sei.
(; claro, Sr, Presidente, que estou à disposição de qualquer tipo
de investigação, o que para mim seria muita honra se houvesse uma
manifestação do Senado, mesmo porque estou disposto a demonstrar, sempre, como já demonstrei, que nada tenho a esconder e que
estou convicto na expectativa de justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador
é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso:)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"Nome oitenta mil empregados edifícios Rio de Janeiro
apelamos espirita público Vossa Excelência apoio junto Sua
Excelência Ministro do Trabalho soluçilo enquadramento
sindical processo 318959/75, Sinceros agradecimentos pt.
José F. Aquino, presidente,"
Esses os termos do telex que recebi da Associação que congrega
os empregados em efiflcios no meu Estado. Trata-se de reivindicaçilo
a mais justa c que, estou certo, merccerâ integral apoio por parte do
Deputado Arnaldo Prieto, Ministro do Trabalho. r;, assim, com
grande pruzer que transmito u Sua Excelência o apelo que me foi fei·
to.
t: bastante nntigu u luta dos empregados cm edifícios, visando,
inicialmente, suu organizaçt1o clnssistu c, cm seguida, puru o ulcuncc
de Melhorias h(l muito asscguradus uos demais trnbulhadores. Silo,
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nu sua maioria, modestos trabalhadores, cuja atividade esteve
marginalizada durante muitos anos. Hoje, estilo organizados na
associação de classe e prestes a vencerem uma longa luta, travada
com dificuldades e incompreensões, a despeito de terem, sempre,
tido apoio por parte da imprensa.
Acredito que seu pedido será bem sucedido, inclusive porque o
Ministro Arnaldo Prieto, pela sua longa vivência politica, hll de estar
bem informado sobre a questão.
· · Necessário, porém, Sr. Presidente, que o eminente Ministro do
Trabà!ho interfira pessoalmente, a fim de que o Processo 318959,
que data de 1975, tenha conclusão a mais rápida passivei, Aproveito
a oportunidade para sugerir ao Ministro Arnaldo Pricto que dê
atendimento ao pedido de enquadramento sindical dos 80 mil
empregados em ediflcios do Rio de Janeiro, antes do Dia do
Trabalhador, levando satisfação a tantos trabalhadores brasileiros.
Aqui fica, portanto, o apelo ao Ministro do Trabalho, E espero
poder, muito em breve, congratular-me com os trabalhadores e
S. Ex• pela pronta decisão de um preito justo c que vem se arrastando já há alguns anos naquele Ministério. Pode o Senhor Ministro
estar seguro de que os trabalhadores que recorrem a Sua Excelência
saberão manifestar seu agradecimento pela correspondência que der
ao pedido que, por meu intermédio, ora formulam ao ex-Deputado
Arnaldo Prieto.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Pcrtella) - Tendo em vista o
adiantado da hora c prosseguindo, ainda, os trabalhos da presente
sessão, a Presidência resolve cancelar a sessão conjunta de hoje, às 19
horas, convocari,do, desde já, sessão do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, às li horas, destinada à leitura da Mensagem Prcsi·
dencial n• 57 /77-CN,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portc!la)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sopre a Mensagem n• 79, de 1977 (no
!33f77, na origem), de 4 do corrente, pela qual o Senhor
Presidente da Rep6blica submete ao Senado a escolha do
Senhor Francisco de Assis Grieco, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República Popular da Hungira.
A matéria constante da Ordem do Dia da presente sessão, nos
termos da allnea h do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apre·
cinda cm sessão secreta.
Solicito dos Srs. funcionários as providências necessárias a fim
de ser respeitado o preceito regimental.

(A sessão torna-se secreta às 19 horas e 5 minutos e volta
a ser pública às 19 horase 12 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Nada mais ha·
vendo a tratar, designo para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Raquerimento n• 105, de 1977, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcriçilo, nos
Anais do Senado Federal, da reportagem publicada no Correio Brazl•
Uense, alusiva às comemorações do Dia do Taqulgrafo.
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento no 121, de 1977, do
Senhor Senador Accio!y Filho, solicitando seja anexado aos Projetas
de Lei do Senado n•s 27, 40, 45 e 83, de 1974; 78, 177, 249 e 272, de
1975; 29, 37, 48, 74 e 76, de !976, que jâ tramitam em conjunto, o
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Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1977, que introduz alteração no
Código de Processo Civil.

-3Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 9,
de 1977 (n• 3.036-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal - IBDF, a permutar o imóvel que mcn·
ciona, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 177 c 178, de 1977, das
Comissões:

- de Agricultura; e
- de Finanças.

-4Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
193, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que introduz
alteração na Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975, que "estabelece a
descaracterização do salário mínimo como fator de corrcção mane·
tãria", tendo
PARECERES, sob n•s 902 e 903, de 1976, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade;e
-de Legislação Social, favorável.

-5Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
14, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta
dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 838, 839 e 840, dé 1976, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclia) - Está encerrada a
sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 15 minuto.<.)
DISCURSOS PROFERIDOS PELOS SRS. SENA·
DORES PAULO BROSSARD E EURICO REZENDE.
NAS SESSOES DE 6·5·77 E 9·5·77, QUE SÃO REPU·
BLICADOS NA PRESENTE EDIÇÃO, POR HAVEREM
SIDO REPUBLICADOS, SEPARADAMENTE, NOS DCN
-SEÇÃOli-DE 10·5·77:
Dl!iCurso pronunciado pelo Sr, Paulo Brouard na oessio
de6-5-77:
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o scguin·
te discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Afinal aconteceu o que só por milagre deixaria de acontecer.
O regime que pretenderam instituir em nosso Pais, reunindo, a
um tempo e no mesmo documento, a suposta legalidade e o puro
arbítrio, u convivência de duns ordens, uma pretensamente
constitucional, a outra dcclaradamente extralegal, tinha de dar no
que deu, pela singela razão de que elas são incompativeis, excluem-se
reciprocamente, motivo pelo qual, cm verdade, ns duas ordens nem
silo duas, nem suo ordens: a desordem é uma só.
Dir-se-ia que às segundas, quartas e sextus-feirus imperasse a
carta, e o aro vigorasse às terças, quintas c sábados. Assim, quando u
carta fosse legitima c tivesse o quilate da lei constitucional, o ato, que
ncln está inserido c gruçus ao qual, aliás, eln foi concebida c outorgu·
da, reduzi-la-ia a uma irrisão.
O que aconteceu a pretexto du reforma judicillria, de longa data,
vinha sendo preparado. Quun,do o Ministto du pastn politica,
qucstionndo sobre us eleições de governttdores, entregou o futuro a

Deus, disse tudo c nada mais precisava nditar p:tr:t r.cr entendido.
Depois, de quando cm quando, os sinais. Nttm dia, espraia-se, como
notícia "filtrada" cm alta fonte, o prr~Mo alvorada. Filtrada diz bem,
porque hoje os homens de governo não sustentam às claras o que
entendem útil ao Pais, não falam ao Pais pela tribuna purlamcntar,
mas as fórmulas concebidas nos laboratórios dos alquimistas
ganham a publicidade por vias obliquas e sob o manto do
anonimato. Os balões de ensaio são enviados sem a responsabilidade
oficial. Mas ninguém teve dúvidas de que o projeto alvorada não era
obra de ficção de um cérebro doentio.
Após, foi noticiário envolvendo o Rio Grande. O Rio Grande
aparecia como território suspeito ao Brasil. Lã n MDB nilo podia
ganhar. Mas lã, todo o mundo sabia,.a vitória da Oposição era certa.
Logo, - o sublime da lógica oficial inverte até as lctrus do alfabeto,
como disse Rui- , logo, era preciso colocar o Rio Grande fora da
lei, à margem do voto popular, e dele fazer uma espécie de território
ocupado.
Lá, uma candidatura emergia em renovadas manifestações
multitudinãrias. Jovem, Integro, capaz, de aguda intuição politica e
rica criatividade, dotado de natural autoridade c maior senso de
equilíbrio, incapaz de um deslize, franco c leal, capaz de ser elo entre
as gerações que passam e as gerações que chegam, com a pressa com
que costumam chegar as gerações, movido pela justa ambição de
fazer coisas boas, hábil no imprimir ao seu partido, que recebeu
coberto de ferimentos, os moldes de um corpo coletivo adulto, libcr·
to de exclusivismos personalistas, um jovem com muitas qualida·
des para dar no Rio Grande um bom governo e com isso ajudar o
Brasil a ter o seu. Permita-me o Senado que eu diga que também foi
meu aluno -é vaidade que se permite a um professor -. c já como
estudante da Faculdade C:atólica de Direito suas qualidades de
liderança se afirmavam vigorosas e apuradas. Todo o mundo sabe
que o Deputado Pedro Simon ganharia as eleições. Nus urnas,
ninguém lhe arrebataria das mãos a vitória. Logo, não poderia haver
eleições no Rio Grande porque lá o MDil não pode gunhar. Por quê?
Pela mais óbvia das razões, não pode ganhar porque não pode
ganhar.
Primeiro isso era tartamudeado; depois passou a ser enunciado.
Carlos Castcllo Branco foi um dos que tornou público o que antes
era cochichado e o fato foi lembrado, faz pouco, pelo nobre Senador
Luiz Vianna Francisco cm discurso proferido nesta Casa. Nilo faltou
quem dissesse que para haver eleição popular dos governadores, tal
como dispunha a uconstituição'', quer dizer, u carta outorgada, o
MDB não deveria concorrer no Rio Grande. Outro chegou a
sustentar que os candidatos fossem previamente aprovados pelo
Planalto.
Isso tanto se intensificou que, em fins de fevereiro, fui encontrar
em Porto Alegre jornalistas do Jornal da Tarde c de Isto é, cmbar·
cactos para o Rio Grande para que vissem, com os seus olhos, o
"perigo" rio-grandcnsc (cf. "Por que são temidos os politicas do
Sul", por Nicomedes Pessoa, Jornal da Tarde, 7-3-77; "No centro do
tabuleiro. Uma saudável vida politica. Por que tcmê·la?", por Arnal·
do Salem e Tão Gomes Pinto, Isto é, 9·3·77).
Lá eles encontraram um nmâvcl pedaço do Brasil, habitado por
brasileiros, e não puderam compreender como houvesse quem, com
tanto esforço, quisesse excomungá-los da sociedade nacional.
Osvaldo Aranha, que se tornou cidadão do mundo sem perder o
modo, o timbre, o pudri\o do guacho, num discurso cm que saudava
a Raul Pilln, pouco depois de 30, enunciou estes conceitos cm
comentário ~frente 1ínlca que unira os rio·grundenscs historicamente
separados por duas guerras e um mar de violências:
"A nossa formação histórica, a sociogi:ncse rio-grandcn·
se, tem condições permanentes, reproduzindo episódios
invariáveis. Este fenômeno, peculiar aos povos formados, tor·
nou o Rio Grande campo fácil parn ns previsões exulas.
Divididos pelas atividades, pelas idéias, pelas lutas, pelos
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partidos dentro do Rio Grande, sempre nos unimos pela
República c pelo Brasil.
Graça Aranha observou este fenômeno, acentuando o
que ele chamou. no fulgor do seu espirita, na segurança do
seu juizo, "o esforço permanente e heróico ·do Rio Grande
para ser brasileiro,..
Não fomos colónia. Separados do Rras.il ppr uma mata
virgem sem estradas, por um oceano sem porto, simples
terras d'EI Rei, entregues à cobiça espanbola, forjàmos a
nossa brasilidade na luta das fronteiras. Trazemos o destino
inviolável de lutar pela terra e pelas idéias, pela soberania da
pátria c pela grandeza da República.
Essa í: a história nossa, a dos nossos antepassados, que
todos temos o dever de reproduzir, com sangue e com amor.
O esforço nacionalista não é só um pendor racial do Rio
Grande: é a razão de ser do povo, é a essência das suas
instituições, é a vida das suas idéias, é a sua condição cxistcn·
cial."
Os rio-grandenses tem o espírito nacional tão desenvolvido,
quem o diz í: o maior dos historiadores contemporâneos, é José
Honório Rodrigues:
"Os gaúchos tem o espírito nacional tão desenvolvido
nas lutas de fronteira que Saint Hilaire achava conveniente
que as outras capitanias enviassem recrutas ao Rio Grande,
pois este serviria como uma escola militar e nacional."
O Rio Grande suspeito e colocados os rio-grandenscs cm
"quarentena", mas numa quarentena indefinida, senão vitalicia,
como os dez anos de suspensão de direitos que se tornaram
intermináveis ...
Suspeitas a terra e a gente que um dia receberam de Rui este
diadema, conferido pelo Brasil, pela voz do mais insigne dos seus
filhos:
"terra de tantas qualidades excelsas, privilegiada na sua
maternidade de talentos, virtudes e heroismos, o Rio Grande
tem, no tesouro incalculável dos seus merecimentos, glórias
para encher a guerra e a paz, cimos de luz para se medir com
as mais altas grandezas, imprevistos e sobras de magnificén·
cia ... "
Era essa terra e essa gente que a politicagem haveria de atirar o
labeu de suspeita a perigosa. Todo o mundo sabe, no entanto, que
são os apetites c os interesses subalternos dos que pelo voto não são
capazes de chegar ao seu governo, que de longe assacam essa calúnia.
Foi assim cm tempos recentes. Também foi assim em tempos
distantes.
No início da República, diminuto era o Partido Republicano,
que ao poder subitamente chegara pelo golpe militar. Com a
expatriação de Silveira Martins, seguiu-se no Rio Grande uma poli·
tica de persiguição, de violência, de crueldade, tendente a destruir o
Sansão do Império e que levou o Estado à guerra civil a despeito do
grande Gaspar empenhar-se de corpo e alma pela paz- "chefe de
partido, aconselho; brasileiro, peço; rio-grandense, suplico: guerra
civil não". E a guerra chegou aos lares e enlutou o Rio Grande. E os
companheiros de Gaspar e ele próprio, enquanto viveu, eram
apresentados, nu feroz linguagem oficial, como os uscbnstianistns"
impenitentes, restuuru dores da monarquia defunta.
Durante quarenta unos foi repetida a fórmula hipócrita, no
longo dos quais, graças a essa obra de tnrtufos, os "inimigos" c
"suspeitos à República" padeceram no purgatório cívico, em
prejuiw do Rio Grunde c do Brasil.

1: o que querem repetir agoru?
Reccm iniciados os trabalhos parlamentares, o Presidente do
Senado iniciou uma çonvcrsaçào com o Presidente do MDB. Pura
evitar um impas.\'e, providência que importaria cm modificar o pro-

grama dos dois Partidos, antes de se modilicur u lei, ditu Hconstitu-

cional". Impasse seria o cumprimento da lei, e fazer algo que sempre
se fez no Brasil e sempre foi util ao pais, pelo estabelecimento do
confronto entre os Partidos. Para não falar nos vivos, e são tantos,
Magalhães Pinto entre outros, bastaria lembrar os nomes de
Mangabeira e Milton Campos, eleitos quando o Presidente da Repú·
blica era adversário de ambos. Naquele tempo os adversários ainda
nilo eram inimigos.
O certo é que a propósito de tudo, e sem propósito algum, se
falava, em Impasse. Era palavra de largo uso. Dizia-se então, e a
imprensa estava cheia disso, que a recusa do MDB em violar o seu
programa e em abjurar os seus compromissos com o povo brasileiro,
que a tanto importaria dar seu voto para que a escolha dos governa·
dores se processasse à revelia do povo, levaria ao Impasse. E pretendia-se que para evitar o impasse o MDB transigisse. Enfim, ao MDB
era oferecida uma corda para que com ela se enforcasse, pois assim
evitava de ser enforcado.
Era esse o ambiente geral quando o relator da Comissão Mista
da Câmara e do Senado para examinar o projeto de reforma do
Judiciário, Senador Accioly Filho, deveria apresentar seu trabalho.
O projeto, formulado em segredo, à revelia dos grandes ceniros
jurídicos do País, marginalizada a OAB, ignorados homens e instituições que jamais poderiam ser desprezadas se houvesse o propósito de
encontrar soluções nacionais para o melhor funcionamento do Poder
Judiciário, o projeto ostentava inconveniências e deficiências logo
sentidas- Aliomar Baleeiro disse que, contendo uma ou outra idéia
boa, ele mais se ocupava de quinquilharias -, c o relator, embora
desviasse da questão nuclear, concluiria seu trabalho por um
substitutivo.
O segredo fora tal na sua fase de concepção que, não fora o O
Esrado de S. Paulo que, num furo espetacular, deu a conhecer o proje·
to incubado no ventre do governo, e a nação da reforma só tomaria
conhecimento quando o projeto chegasse ao Congresso, com prazo
certo para votação. O próprio Presidente do STF, o Ministro Djaci
Falcão, dele tomou ciência pelo Esrado, segundo declaração sua, que
à época comentei nesta Casa. Antes, porém, que o relator Accioly Fi·
lho apresentasse à Comissão Mista o seu trabalho, fruto de demora·
dos estudos, a imprensa noticiava que fora sumária e globalmente
degolado o inocente nascituro, divulgando inclusive pormenores de
reunião havida no Ministério da Justiça. Como se fora obra digna de.
Papiniano, o projeto oficial tinha caráter sagrado e tinha de ser
aprovado. E confundindo-se deliberadamente o "diagnóstico"
aprovado pelo STF com o "projeto" elaborado por dois homens,
ilustres sem dúvida, mas dois homens que não representam a Nação,
nem o pensamento juridico nacional, pretenderam fazer crer, num
emburílhamento calculado, que o "projeto" era de autoria e
responsabilidade do STF, o que era e é falso.
Nós da oposição formulamos reservas maiores e menores ao
projeto, mas em verdade as nossas reservas eram menos nossas que
da Nação, •~pressas pelos órgãos mais representativos no setor
jurídico c na esfera judiciária. Se é verdade que o egrégio STF silen·
ciou em todas as línguas e em todos os momentos, alguns de seus
membros nüo hesitaram em dnr u conhecer o seu desencanto e n sua
oposição formal ao projeto; o TFR, no entanto, fez restrições públicas e oficiais, oficialmente transmitidas ao Presidente do Congresso;
O TST não o aplaudiu e várias restrições foram feitas por membros
seus; os Tribunais de Justiça, de modo geral, manifestaram-se contra
o projeto, em documentos oficiais; a OAB; a Faculdade de Direito de
São Paulo; ati: a Federação de Comércio daquele Estado. C! natural
que cu fale no Rio Grande do Sul. Lú, o ilustre Tribunal de Justiça e
u OAB oficialmente manifestaram-se contrários ao projeto e em
documentos aliciais comunicaram uo Congresso o seu pensamento.
Tamanha e tilo impressionante manifestação era bastante para
revelar que não cru por espírito de fucçi\o que resistiumos à proposta
oficiul. Tumnnhus c tão variudns manircstuçõcs, - eu ni\o me recor·
do de um grande jurista ou de umu instituição significativa que hou·
vesse aplaudido o projeto -, ti\o imponentes manifestações não se·
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riam bastantes a aconselhar ao governo nova reflexão sobre a maté·
ria, se é que se pretendia encontrar uma solução nacional para um
problema que é nacional por natureza, c que ni!o poderia ser
convertido cm caprich~ovcrnamcntnl1 Mas se essas manifestações,
altamente qualificadas, partiam de áreas cxtrnparlamcntarcs, no
âmbito congrcssual as reservas eram igualmente generalizadas c se
,podem medir pelo número de emendas apresentadas, como se pode
aferir pelas conclusões do relator, insuspeito e ilustre figura do parti·
do oficial, conhecido pela sua moderação, equilfbrio c preparo.
Com a repulsa liminar ao trabalho do Senador Accioly Filho
ficavam adelgaçadas as esperanças de uma solução aceitável e a esse
tempo a questão judiciAria passara a ser anunciada como passivei
impasse. Outra vez o Impasse, e agora não tenho dúvidas cm afirmar,
o desejado Impasse, e neste sentido é também o pensamento de
respeitáveis órgãos da imprensa brasileira. O fato é que, a partir de
então, nilo mais cessou de ser, publicitariamente, explorado o
impasse iminente, o Impasse que ocorreria se o Congresso rejeitasse o
projeto oficial.
Já era sabido que o substitutivo Accioly não passaria de um
nascituro que nasceria sem vida; no Ministério da Justiça, fora decre·
tado o seu aborto; como decretado estava que o. nobre Llder do Go·
vcrno no Senado faria as vezes de relator, sucedendo o Senador
Accioly Filho. Por essa razão preclpua, antes mesmo de que isso se
consumasse na Comissão Mista, o que só ocorreu quando a maioria
da ARENA rejeitou o parecer Accioly e o substitutivo que ele pro·
punha, mantivemos nós, da Oposição, encontro com o Llder do Go·
vcrno nesta Casa, expondo-lhe as nossas razões. S. Ex• pediu, cm
carátcr de urgência, que por escrito lhe fosse presente o nosso
pensamento; no dia seguinte o Sr. Eurico Rezcndc recebia um
substitutivo inteiro pela Oposição elaborado, ainda que com a res·
salva que a urgência implicara em formular um esboço que supor·
tavn e talvez exigisse correçõcs. A ressalva era desnecessária, mas foi
feita. Vinte c quatro horas após recebemos das mãos do Sr. Eurico
Rezcnde o que viria a ser o substitutivo oficial. ao projeto oficial.
Embora menos mau do que este, o substitutivo não reunia o mlnimo
de condições para merecer o voto da Oposição. No dia seguinte
reunia-se o Dirctório Nacional do MDB, convocado com larga
anterioridade. Era inevitável, ao Dirctório tinha de ser colocado o
problema, objcto de crescentes especulações, apontado como matriz
de um Impasse e causa de renovadas c redobradas ameaças ao MDB.
Se não aprovado, tudo poderia acontecer ... como, aliás, veio a acon·
tecer, As ameaças não eram vãs. Era natural, para não dizer, incvitá·
vcl, que ao Dirctório fosse dada noticia do fato, dadas as cir·
cunstâncias que o rodeavam.
A reunião do Dirctório foi de portas abertas e de portas abertas
o assunto foi discutido, arrolados os esforços da Oposição no sentido
de aperfeiçoar o projeto malsinado pela opinião pública, confron·
tado o que viria a ser o substitutivo com o que era o projeto. ~ claro
que o Dirctório só poderia apreciar c tomar posição em relação ao
que existia, c nunca quanto ao que poderia vir a existir. Rclntivamen·
te ao que existia, após amplo c esclarecedor debate, o Diretório, por
unanimidade, decidiu que a representação do MDB na Câmara c no
Senado não podia votar a favor do projeto, cumprindo-lhe rejeitá-lo.
Foi dito "não" ao que existia, o substitutivo oficial, c o projeto
substitufll.o, ~claro que ficava cm aberto o exame do que porventura
viesse n surgir. Nem precisava isto ser dito, porque era óbvio, mas foi
dito. Saliente-se que a decisão foi unânime, porque mais tarde o
Presidente da República, nada menos que o Presidente da República
iria à televisão c, falando no Pnfs inteiro, haveria de atribuir a uma
minoria essa decisão, quundo unanimidade é mais que maioria, é
totalidade, é indiscrcpância, é plenitude.
Essa decisão partidária, naturAl cm qualquer lugar do mundo,
foi recebida sob uma suraivada de insultos, partidos da ulta
hierurquiu do purtido oficiul. Rcjcitur um projeto por seu muu, visto
com restrições scvcrus pelo que há de mais expressivo no Pais, cm
mutériu jur!dica c judiciária, passou a ser crime de lesn·maicstadc.
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Como foi dito nesta Casa que, decidindo como o fez, o Dirctó·
rio Nacional do MDB violara a consciência dos parlamentares da
Oposição e fechara o debate, que é próprio dos parlamentos, devo di·
zer, para que fique dcvidumcntc registrado, que ambas as assertivas
silo improcedentes. Nilo houve quem defendesse o substitutivo ou o
projeto oficiais, considerados maus. As expressões mais severas que
cm relação a eles eu ouvi foram proferidas exatamcnte pelo Sr. Minis·
tro Tancredo Neves. Quando o nobre Deputado mineiro se fez porta·
voz da opinião de que o assunto não deveria ser decidido pelo Dirctó·
rio o fez para que se não fechasse a porta a novas negociações e para
evitar que ocorresse o que se esperava, c era anunciado, c que afinal
veio a ocorrer. Nem foi por outro motivo que cu, perdoe-me o
Senado a primeira pessoa, mas relato, cu, na' reunião do Dirctório,
declarei que não ignorava a ameaça que sobre nós pairava, até por·
que ignorá-lu só sendo surdo e cego, mus indagava se dcv!amos votar
com a nossa consciência ou, para aplacar a cólera dos deuses, votar
contra ela, votando a favor da proposta oficial,jâ que todos, a uma
vQi!, consideravam mau o projeto cm exame c se, sempre, diante de
qualquer problema parlamentar, devíamos consultar a quem de direi·
to como queriam que nós votâssemos, upera evitar um mal maior", e
procedêssemos como linha auxiliar da ARENA. E tão claro ficou
isso, tão evidente, que a posição negativa se referia ao que existia c
não fechava a negociações c entendimentos, que a decisão foi
tomada por unanimidade, c o que é mais, ulteriormente foram reabcr·
tas as tratativas c tentando um entendimento, infelizmente mal succ·
dido.
Falei na explosão de agressões do oficialismo quando o Dirctó·
rio Nacional do MDB firmou posição contrária ao projeto oficial,
tal como se apresentava naquele momento. Se uma alcatéia falasse
não falaria de maneira diferente. Eu me perguntava então: se cstivés·
scmos diante de um problema realmente grave c dificil, serramos
capazes de discuti-lo em termos racionais, de divergir cm termos corteses, de encontrar uma solução, que as questões mais dificcis sempre
admitem, ou cfctivamcntc jâ hav!amos esquecido tudo o que este
Pais aprendeu cm 150 anos de vida independente c de vida parlamcn·
tnr, c o insulto grosseiro passava a ser a moeda circulante c com
curso forçado?
O exercício regular de um direito elementar, que c~volvia, no
caso, o, cumprimento de um dever, o de rejeitar um projeto
considerado mau, soava como sacrilégio cívico c as ameaças até
então mais ou menos insinuadas. passaram a ser ostensivas c
ululantes. A imprensa ac1as se ocupou largamente. Estava-se enfim
diante de um impasse. ou do desejado Impasse. O que cm qualquer
pais seria o fato parlamentar mais natural, a rejeição de um projeto
considerado mau, aqui passou a ser Impasse e como Impasse passou a
inspirar ou a reclamar uma "solução revolucionária", pura repetir o
que foi dito c a imprensa registrou,
Niio poderiu huver fato mais revelador do regime, ou da uusên·
cia de regime. A Oposição pode votar como queira, desde que aprove
o projeto do Governo; o Executivo respeita o Congresso, mas, é
claro, e está implfcito, o Congresso deve fazer o que o Executivo
quer. Quando isso nilo ocorre surge um Impasse, cuja solução é
entregue às manipulações cxtralegais, dcscompromissadas de quais·
quer preceitos, soltas no reino ilimitado do arb!trio.
Emboru o prazo se csgotusse onze dius depois, tudo deveria
estar resolvido uJi: o dia 30 de murço, porque, dizia-se com todas as
lctrus, diu J I o Presidente iriu à Vila Militar e não poderia ir de mãos
vuzius.
As umcuçus, miaiS intensas e mais cscuncar..ldas, Até que, na
vi:speru do dia designndo para a votnçilo, por provocução do Senhor
MugnlhUcs Pinto, forum rcstubdcciduli conversações.· Não vou
dcscrcvê·lus, embora pudesse fuzê-lo, pois de tudo participei. Seria
inútil. Furei npcnus um registro murginul.
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Sem entrar cm c~nmc de intenções, que é perigoso, parece que
:llgun:-. mais :tfhhl;lvnm nas fraquezas humanas, cspcrundo uma
c:lpillllaçfH, cm lrúc:l de :dgum:1s migulhas: outros, no entanto, não
ocultaram quo ora dclgudn a faixa de negociação de que dispunham.
Nua preciso dizer mais. Quem quiser entender, entende tudo.
Após, as buncudus da Oposição na Câmara c no Senado
entenderam que '" supressões admitidas no substitutivo, e nisto
~.:omlsllnatn
as CllOCcssõcs, conquanto importantes, eram
insulioicntcs pura permitir o voto no substitutivo repudiado cm ·rcu·
nitlll thl Dirr.:túri~, Nm:hmul por ser considerado mau. Aberta a scs:"~ihl do Cnngn:ssn. minutos depois, os uleives, que tinham sido
susp~.:nsos :!o.l horas, represados, jorraram furiosos. Da tribuna
parlament;u· chegou a ser dito, pelos mesmos ldbios, que a Oposiçilo
l.!ra lhm1ilwda por comunistus c cstuvu u serviço dos Estados UniU()~!!!

O insulto, grotesco e alvar, que mais atinge a Naçilo que o
serve,'"' entantn, para documentar o grau de irracionalidade
['fi.!SI.!II\1.! !.!lllfl: ll!.!!;!lld~u.lorcs C que, à toda evidência, não poderia
1c.:v:1r ~~ hnm termo.
() suh~titutivll nlkial fui rc.:jcitado. O projeto oficial, por conseguinte, dewria s~r suhmetiun a V<ltos. Ainda houve quem pretendes·
>C Iadem" lJIIC>t;h>, sustentando que o Dirctório Nacional do MDB
se.: rnanil'cst;u·;"t Sl)hrc o substitutivo c não sobre o projeto. Ora, o
Din.·ttíriu rl!pudiai'Ü l1 sushstitutivo embora o considerasse menos
IIU/tt do lJlh.: 11 pr~~jl!tll, d~: modo que, o projeto, por ser pior do que o
~uh~titlltivo, ~o:stava i.)!u•llmcntc í;ondcnado. Contudo, proposta a
qu1!stf1o. a .ham;ad:t da Ciunaru J')Or 10 I votos contra 24, entendeu
qu~.: n:'1o h.1via ~Ju~o:stf1o a scr rccxaminadu, pois o projeto tam~ém, e
com nwi1lf radw. n:hl podi:~ merecer o voto du oposição. E na tarde
dt: .1fln pm,ictu u!i~iall\)i rcjeit:1do, como o fora o substitutivo na ses·
~IDII.

S[UlllLl\U1'll:ld1.!,2 1J,

•Jih~ cm lJL1:ti~JU1.!1',J1ilrlmm:nto do
aLJUi lHl\'t.'ri:1 ~~~.::.~.:r c.\~.:clcntl! motivo paru
.\'(',de qu~.: t:\llh) se.: l':linr;"1.

O

mundo

s~:riu fato

normal,
a "crise" ou para o lmpas·

[)u .lornt1/ d11 lilrci<' úe 31 de março extraio este trecho, que vale
como um lcsll!munhn:
"Mas no Brasil atual não pode ser assim. A crise ~
inevitável. Por quê? Simplesmente porque não hâ um regime
político real, cupal de manter a circulação das decisões c das
infonnl!çôes, capaz de organilar o cantata entre a Sociedade
Civil e o Estudo c tornú·lo permanente. Se existisse esse regi·
me, nilo esta riamos no impasse humilhante, que seria motivo
de ridículo cm outras partes do mundo, se ficasse conhecido
cm suas minúcius. Ou seja, o motivo de tudo isso~ que nilo
temos a democracia que, segundo o discurso do ex-Presidente
Cu,tello Branco na Escola Superior de Guerra, cm maio de
1964, seria "uma democracia sólida, com raizes e permanên·
cia, sem os pcrip,os da instabilidade c da subversão".
O que temos atualmcnte, apesar dos nossos sinceros
desejos cm sentido contrário, é um regime tecnocrâtico c mili·
tur que se isola c se afasta de suas bases de sustentação à
medida que, paradoxalmente, os tecnocratas c militares
aprofundam sua participação no poder pol!tico e se fecham
no circuito das decisões exclusivas. Ningu~m quer uma situa·
çuo explosiva, mas o quadro cconõmico c social mostra sinto•
mas inquietantes de que o desgaste c o isolamento do regime
brasileiro, poderilo criar um circuito de impasses perigosos
pura 11 Nuçi\o,
A falta de autoridade de um governo conduz ao cxerc(.
cio do poder "puro", e esse é o perigo de um Pr!ncipe que se
consubstanciou no Estado tudo-poderoso c que parece estar
cx:mg.ta:. A do.t.,sc roHiicu foi, m;.d.~ uma vez, humilhada nesse
cpblldiu d.1 rd'nrnw dLl Judil.i'trin, Nilo só u Oposição, que
existe 11té :~gora sob u condição de concordar sempre com o
Executivo, mas tumbi:m a situação. na liguru do Senador
Acoioly Filho, que teve esvazi11dos meses c meses de traballio,
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de pesquisa c de diâlogo com juristas rcnomados em todo o
~ais- tudo cm nome c cm função das "razões do Poder".
O trabalho do Parlamentar, resultado de 130 quilos de
sugestões escritas c pensadas sobre a sonhada reforma jur!di·
ca brasileira, tornou-se apenas um pacote de papel a partir do
momento cm que a esfera dccisórin deslocou-se da classe
politica para o espaço secreto das decisões de Segurança.
Humilhar a classe politica, fechar o leque decisório, negociar
· ·com pressão c ansiedade - tudo isso gera tensões insuportâ·
veis a um povo e a um Pais que deseja, sinceramente, livrar-se
das tensões e trabalhar cm paz.
Mas, mais uma vez, vemos desvaneccrcm .. sc ns
esperanças de atingirmos, cm prazo ruzoâvel, a maturidade
politica.
No dia em que a Revolução de 64 completa 13 anos de
vida, o quarto Presidente rcvolucionârio repete os dramas do
primeiro e do segundo, confessando, tacitamente, o malogro
completo da sua tentativa libcralizantc.
E a Nação perplexa e angustiada pergunta: para onde
vamos? Pergunta que, a esta altura, nem o Presidente Ocisel
poderia responder."
Ninguém tinha dúvidas de que viriam atas de violência. O
pretexto fora obtido. A linguagem desabrida dos corifeus do
olicialismo davam conta do intento. E bastava o número de
jornalistas concentrado em Bras!lia para evidenciar que se
esperavam medidas excepcionais. De modo a documentar para o
futuro esse ambiente, peço o depoimento de Aliomar Baleeiro. Em
artigo publicado na Folha de S. Paulo de 30 de março, o antigo
Presidente do STF registrava:
"Circulam vatic!nios apocal!pticos acerca do projeto de
emenda constitucional para a reforma do Poder Judiciário.
(... ) E como se fosse a coisa mais natural das coisas num Pais
irritável quando entidades estrangeiras lhe contestam lltulos
de democracia cfetiva, profetiza-se que a reforma oriunda do
Olimpo sairâ de qualquer modo, queira ou nilo queira o
MDB dar os votos indispensáveis ao quorum de dois terços."
Depois desse, nilo há necessidade de outros testemunhos. Pois
foi nesse ambiente de ameças, deve ser salientado, que a Oposiçàu
deçidiu e votou, enfrentando ameaças e riscos.
Jâ disse que ao manifestar-se contra o projeto aliciai c o
substitutivo também aliciai, a Oposição não apenas manifestava as
suas próprias reservas, mas traduzia as restrições da Nação no que
ela tem de mais significativo em matéria jur!dica: os tribunais, a
Ordem dos Advogados, Faculdades, respeitáveis órgãos de impren·
sa, juristas de nomeada. Nada mais natural, por conseguinte, que a
serena, mas firme, posição assumida pela Oposiçuo brasileira.
Mas, apenas e tão-somente para argumentar, vou admitir que
em erro tivesse incidido o MOB ao lirmar, com antecedência c
clareza, a sua posiçilo contrâria ao projeto e seu substitutivo. Para
argumentar, faço a concessilo. Mas desde quando o MDB nilo pode
errar? Desde quando o MDB cstâ proibido de errar?
O governo nilo erra todos os dias? Os tribunais nilo erram todos
os dias? O Congresso não erra todos os dias? Só o MO"' não pode
errar c se erra a casa cai! Simplesmente, isso nilo é sério.
O MDB nilo pode chegar ao governo, o MDB não pode fazer
maioria no Senado, o MDB ni\o pode errar. Que pode o MDB? Pode
votar como o governo quer, pode elogiar o governo, pode pagar
impostos, pode perder eleições! Pode até fazer oposiçilo, desde que
esta não seja "contestnçilo"llsto é deprimente. Humilhante. Ocorre
apenas que deprimido nilo é o MDB, humilhada é u Nuçuo brasileira.
Se dispusesse de tempo, cu Icriu o urtigo que José Eduardo Faria
publicou no Jornal da Tarde de I• de abril, "A posiçilo do MDB:
qualquer po!iiçilo sc:riu inúlil'\ mus ele passa u intcgrnr c5h.: discurso
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porque serve de testemunho vivo sobre o Impasse artificialmente
fabricado e cuidadosamente cultivado:
"A POSIÇÃ6 DO MDB: QUALQUER POSIÇÃO SERIA INÚTIL
Por José Eduardo Faria
Quando, às vésperas da condenação, Sócrates foi con·
vidado a fugir - conta o diálogo Criton - o filósofo
respondeu que ele, que durante toda sua vida fora defensor
das leis da cidade, de forma alguma poderia contrariá-las
naquele momento. E fez tal afirmação após haver enfrentado
as instituiç'ilcs da mesma cidade.
Por alguma razão, o Criton também ficou conhecido
como "0 DiáloAO sobre o Dever". Embora menos
dramática, porque a. cicuta ainda não sucedeu nem às amea,
ças de cassações - essa versão contemporânea da capites
dlmlnulfo dos romanos - nem às expectativas de um recesso
coercitivamente imposto ao Congresso Nacional a atitude do
partido de oposição negando a maioria qualificada ao projeto governamental para a reforma do Judiciârio ~ praticamcn·
te a mesma: seus Deputados c Senadores agiram politicament~. segundo a lei de consciência de cada um c não conforme as
conveniências do momento. Assumiram - talvez sem
mesmo o saber claramente - uma atitude rcsponsáv;l, não
face ao temor pelo canhão mas, surpreendentemente, perante
eles próprios.
A verdade é que o cstrat~gico recuo para impedir novas
manifestações do poder revolucionário jamais foi alternativa
destinada a ter sucesso, após o fechamento de questão do
MDB na tensa reunião do último dia 23 de março. Nem poderia. De um lado, porque foi o próprio governo que - pela
incompetência costumeira cfou maquiavelismo - embaralhou as coisas, forçando a oposição a um impasse: ou ela
assumiria seu papel c sua açilo poHtica automaticamente
seria identificada como contestação ao regime, permitindo ao
general Ernesto Geisel fortalcccr·sc com atitudes revolucioná·
rias para enfrentar a linha dura no encontro de ontem com os
oficiais da Vila Militar; ou recuaria, comprometendo-se
definitivamente perante o eleitorado e perdendo a sua
autoridade em sua luta por um país verdadeiramente
democrático.
E é isso, justamente, que explica o até cntilo surprccndcn·
te fato da direção do MDB ter sido levada de roldilo pelas
novas gerações de parlamentares forjada ao longo dos anos
70. Elas podem nilo ter tido a exala consciência do momento
histórico cm que viveram - o que nilo é estranhável para
uma naçilo que dizimou arbitrariamente as lideranças·
emergentes - mas acabaram percebendo o sentido d•.!s
eleições legislativas de novembro de 74 c a importância da
estrutura de seu partido: de um lado, altamente hctcrogên.ca;
C, de OUtro, suficientemente ncxível para penetrar na Opin iilo
pública.
Um partido intermediário, portanto, que se caracteriza
por ter simultaneamente um aspecto de quadros junto à
cúpula - o que acontece quando os cargos silo preenchidos
de cima para baixo, cm funçilo do prestígio - c de massa
quanto à estrutura geral, o quo o torna amplamente receptivo
nos grandes centros urbanos e nos centros agrícolas
desenvolvidos. O crescimento dos votos num ritmo
demasiadamente veloz, nestes três anos, nilo apenas deu
maior força às bases- o que justifica o esfacelamento do pcs·
sedismo ortodoxo que até os últimos acontecimentos vinha
orientundo a nçilo partidária no plano nacional e seu
relacionamento com o poder armado - como também
tornou mais aguda a falta de consenso dos sucessivos
governos revolucionários.
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Talvez, apenas quando a tensilo passar é que este novo e
triste episódio, comum aos regimes instáveis e com baixo
grau de legitimidade, poderá ser avaliado mais ccrretamente.
Por isso, a virulência de alguns oposicionistas radicais torna·
sr. um ch::mcnto relativamente secundário nesta crise, na medi·
da cm que sua existência expressa tilo-somente um indicativo
do crescente descontentamento geral com os rumos que o
Pafs vai tomando. Mais importantes silos as evidências que
apontam o beco sem saída do MDB: qualquer que fosse o
caminho tomado pela oposição, exntamcnte por ela expressar
um importanle grau de desconténtnmento nacional, o resul·
tado seria o mesmo.
O que, em outras palavras, revela a inutilidade de todas
as discussões, reuniões c ameaças dos últimos dias: afinal, a
oposição não confrontou o poder revolucionário, uma vez
que agiu dentro da Constituição e em conformidade aos esta·
tutos do partido, mas foi por ele utilizado para ampliar o coeficiente de autoritarismo com que os militares procurarão
vencer a profunda crise de identidade que atravessam. Se é
que isso é possfvel, pois treze anos depois eles ainda não
conseguiram realizar o que haviam prometido, adminis·
Irando um sistema altamente centralizado, dirigido em
função de critérios pouco definidos e envolvido por burocracias connitantes (alguém sabe se a PETROBRÁS, a
ELETROBRAS e a Companhia Vale do Rio Doce estilo realmente subordinadas no Ministro das Minas e Energia?).
Um intelectual francês do Século XVIII dava o nome de
princípio ao sentimento adaptado a uma organização institucional, correspondente às necessidades do poder num dado
regime. Assim, nas democracias, o princípio seria uma combi·
nação entre dois sentimentos, aos quais chamou de respeito
pela legalidade e sentido de compromisso. Ambos os princí·
pios podem ter sofrido a erosão do tempo, mas nunca foram
tão importantes para expressar o dilema brasileiro: qual é o
uso do compromisso indispensàvel para não alienar nenhum
grupo da comunidade sem faltar às necessidades de açilo ~
eficaz?
!: evidente que não há resposta a essa questão, pois ela
própria deixa claro que o compromisso pode ser bem ou mal
utilizado. Por isso mesmo, um vocabulário comum -· que
permitisse distinguir oposição de contestação - nunca
andou tão escasso como neste momento. Se para a sociedade
ciVil o compromisso envolve uma naçilo altamente valorativa, como a idéia de legitimidade. para o poder revolucionário o compromisso de volta à efetividade, é· um conceito
apenas instrumental.
Assim, por mais que a oposição houvesse dado mostras
de boa vontade para com os militares, e o partido do governo
apresentasse provas de consistência ideológica, ficou claro o
que acontece no confronto entre os poderes nos regimes não
institucionalizados e instáveis, com compromissos equivocas.
Se o MDB aprovasse o projeto imposto pelo governo sobre a
reforma do Judiciário, o próprio Congresso teria perdido sua
autoridade. Se, como aconteceu, a oposição persistisse cm
sua atitude inicial, face à ausência de alternativas c em confor·
midnde nos estatutos do partido, a responsabilidade pela via·
lência caberia no outro poder. No fundo, qualquer um dos
resultados daria u medida real das instituições, a falta de
autenticidade da Constituição e a própria fragilidade do regime.
PS. Este artigo já estava escrito, quando soubemos das
medidas que serilo tomadas hoje pelo governo. Elas comprovam n real dimensilo das nossas instituições e as razões de
uma análise pessimista."
Nilo sei se aquele foi o momento mais alto do parlamento brnsi·
leiro, mas seguramente nilo foi o seu instante menos feliz. Porque
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ninguém tinha dúvidas de que viriam medidas de exceção, c quando
se desatam os expedientes do arbltrio, ninguém sabe onde eles terminam. De um Indo era o poder que pode tudo; do outro, homens
que não podem nada. Tudo lhes poderia acontecer. Mesmo assim
tiveram a corrcçilo, isto de que se fala tanto, o patriotismo, de votar
sob as inspirações da sua consciência c nilo ceder aos interesses.
Homens heterogéneos, vindos de longe, com suas famllias, filhos no
colégio, ntividadcs profissionais interrompidas, tendo tudo a perder.
E nilo obstante, cumpriram o seu dever.
Em relação no Congresso daquele momento, que com serena
firmeza cumpriu o seu dever, podiam ser aplicadas as palavras do
Presidente da Constituinte de 1823, Costa Macicl, quando dela se
aproximava a tropa portadora do decreto da dissolução:
"0 que me dá grande satisfação, no seio de tudo, é ver a
tranqUilidade da assembléia."
Pergunto ao General Gciscl se no código de honra da sua
corporação há lugar para a covardia ou se o pundonor é qualidade
estim:,vcl. E lhe faço outra pergunta: que juizo ele faria da Oposição
brasileira se ela, não por argumentos, mas devido a ameaças,
aprovasse o projeto depois de ter-lhe feito as maiores restrições c,
endossando as vozes mais qualificadas do mundo jurldico c judiciá·
rio, tê-lo julgado mau? Liberte-se da ótica palaciana, consulte a sua
consciência e diga, para si mesmo, se no procedimento da Oposição
não encontra, pelo menos, motivo de respeito.
Em geral os governantes nilo vêem com bons olhos a oposição e
pelo que posso aferir de suas palavras c dos seus atos, o Sr. Ernesto
Gcisd não tem na melhor estima a Oposição brasileira. Pois vou rcfe·
rir um fato. O Sr. Borges de Medeiros, que imperou no Rio Grande
por trinta anos, exercendo poder incontrastável, alvo de ataques
virulentos da oposição, que era perseguida de maneira implacável c
sistemática, terminou se aproximando de seus tradicionais adversá·
rios em 1930 e o que é mais, para honrar a palavra empenhada com
Silo Paulo, com eles partiu para as coxilhas cm 32. De Porto Alegre
saiu, pela noite, conduzido por um libertador coberto de cicatrizes
havidas na Revolução de 23; a maioria dos seus companheiros de
rebelião usava lenço encarnado, porque se tornaram escassos os ami·
gos, que abundavam no tempo cm que ele era governo; recebido no
seio de famílias marngatas, com a hospitalidade peculiar à gente da
campanha rio-grandense, o velho republicano, o "Chimango", o an·
tigo "Papa verde", como era alcunhado, deixou escapar esta rencxuo: "Mas eram estes os meus adversários?" Vinte c cinco anos de go·
vcrno, trinta de chefia partidária, não lhe tinham permitido ver o que
ele via então, desvcstido dos apetrechos oficiais c das regalias do
mando. E nunca mais o Dr. Borges de Medeiros deixou de ser aliado
leal de seus antigos e ngadais adversários,
Sobre estas palavras de Santo Agostinho passaram os séculos,
mas não passou a verdade que elas encerram:
"Nunca um rei se persuade que os vâlidos o enganam,
por mais erros que lhe aprovem". "Mais mata a lingua de um
lisonjeiro que a milos de um fnscinoroso,"
Pense nisso o poderoso Sr. Ernesto G'cisel para que não venha a
ttr um diu a triste companhia dos seus remorsos.
Em verdade, o que o Governo fez foi dar um ultimato no MDB.
Mwatls mutondl.r. lembrava os ultimatos de Hitler à Áustria, à
Tcheco·Eslov{•quiu, i\ Polônia. Como o MDB resistiu no ultimato
oficial, aconteceu o que estava previsto c anunciado. A dispensa do
Congresso, mandado a férias, para que o Presidente, segundo a
"'cgcse dos constitucionalistas do Planalto, passasse a fazer· lhe as vc'·'" cm matériu dita constitucional. Esta pilheria jurldica foi juridict•mcnte analisada c pulverizada pelo Professor Josaphnt Marinho,
cujo sahcr tantas vezes aqui se fez notar, quando aqui representou u
lia hia, honrando '"suas tradições culturais c politicas.
Para anunciar o ato que iria praticar, o Presidente da República
foi à televisão, o que é vedado à Oposição, c entre outras coisas disse
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que a decisão do MDB se devia a uma minoria, o que é matcrialmcn·
te falso, porque a decisão do Dirctório Nacional foi tomada por
unanimidade: afirmou que partido livre é a ARENA, que não fecha
questões, o que clama nos céus, pois se os seus órgãos partidários
não fecham questões é porque todas as questões são fechadas pelo
Governo; proclamou que vivlamos em uma democracia; c alegou
que se agora a carta exigia 2/3 de votos da Câmara c do Senado para
que uma emenda "constitucional" fosse aprovada, a Constituição de
67 exigia apenas a maioria absoluta, como se o dispositivo vigente
fossç algo anõmalo, c como se o culpado dele fosse o MDB, c nilo
fosse a carta outorga pessoal dos três Ministros militares que, contra
lei, se empossaram na Presidência da República, quando enfermou o
Sr. Costa c Silva.
Mas o Presidente não sabe por que as constituições exigem quorum especial c processo também especial para suas alterações? O
Presidente não sabe como a respeito dispunha a Constituição de 25
de março de 1824, artigos 174 a 177?
·
"Art. 174. Se, passados quatro anos, depois de jurada a
Constituição do Brasil, se reconhecer que algum dos seus arti·
gos merece reforma, se fará.! proposição por escrito,, a qual
dde ter origem na Câmara dos Deputados, c ser apoiada pe·
la terça parte deles.
Art. 175. A proposição será lida por três vezes, com
intervalos de seis dias de uma a outra leitura: c depois da ter·
ccira delibera rã a Câmara dos Deputados se poderá ser admi·
tida à discussão, seguindo-se tudo o mais que é preciso para a
formação de uma lei.
Art. 176. Admitida a discussão, e vencida a necessidade
da reforma do artigo constitucional, se expedirá lei, que será
sancionada e promlllgada pelo Imperador, cm forma ordiná·
ria, c na qual se ordenará aos eleitores dos deputados para a
seguinte legislatura, que nas procurações lhes confiram cspc·
cial faculdade para a pretendida alteração ou reforma.
Art. 177. Na seguinte legislatura, c na primeira sessão,
será a matéria proposta c discutida, c o que se vencer prcva·
\ccerá para a mudança ou adição à lei fundamental; c juntan·
do-se à Constituição será solenemente promulgada."
Nilo sabe o que prescrevia o artigo 90 da Constituição de 1891?
Não sabe o que enunciava o artigo 178 da Constituição de 1934? O
Presidente não sabe o que rezava o artigo 217 da Constituição de
1946? De nada disso sabe o Presidente para manifestar-se tilo
inconformado com a exigência de 2/3 constante da carta outorgada c
que ele jurou "manter, defender c cumprir"?
"Art. 90. A Constituição podcrâ ser reformada, por
iniciativa do Congresso Nacional ou das assembléias dos
Estados.
§ 1• Considcrar-se-á proposta a reforma, quando, sendo
apresentada por uma quarta parte, pelo menos, dos membros
de qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, for aceita
cm três discussões, por dois terços dos votos cm uma c cm
outra câmara, ou quando for solicitada por dois terços dos
Estados, no decurso de um ano, representado cada Estado
pela maioria de votos de sua assembléia.
§ 2• Essa proposta dar-sc·á por aprovada, se no ano
seguinte o for, mediante três discussões, por maioria de dois
terços dos votos nas duas Câmaras do Congresso.
~ 3• A proposta aprovada publicar-se-{! com as assinaturas dos presidentes e secretários das duas Câmaras, c incor·
porar-se·Ú à Constituição como parte integrante dela.
§ 4• Nilo poderão ser admitidos como objeto de dclibcraçilo, no Congresso, projetas tendentes a abolir a forma
republicano-fcdcrativu, ou a igualdade da representação dos
Estudos no Senndo."
"Art. 178. A Constituição poderá ser emendada,
quando us nltcraçõcs propostas nilo modificarem n estrutura

M•lodel977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seclo 11)

política do Estado (arts. I a 14, 17 a 21); a organização ou a
competência dos poderes da soberania, (capitulo II, III c IV,
do Titulo !); o capitulo V, do Titulo I, o Titulo II; Titulo III;
e os arts. 175, 177, 181, c este mesmo art. 178; c revista, no
caso contrário.
§ I• Na primeira hipótese, a proposta deverá ser
formulada de modo preciso, com indicação dos dipositivos a
emendar c será de iniciativa:
a) de uma quarta parte, pelo menos, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
b) de mais de metade dos Estados, no decurso de dois
anos, manifestando-se cada uma as unidades federativas pela
maioria da Assembléia respectiva,
Dar-se·á por aprovada a emenda que for aceita, cm duas
discussões, pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, cm dois anos consecutivos.
Se a emenda obtiver o voto de dois terços dos membros
componentes de um desses órgãos, deverá ser imediatamente
submetida ao voto do outro, se estiver reunido, ou, cm caso
contrário, na primeira sessão legislativa, entendendo-se apre·
vada, se lograr a mesma maioria.
§ 2• Na segunda hipótese, a proposta de revisão será
apresentada na Câmara dos Deputados ou no Senado Fc·
dcral, e apoiada, pelo menos, por dois quintos dos seus mcm;
bros, ou submetida a qualquer desses órgãos por dois terços
das Assembléias Legislativas, cm virtude de deliberação da
maioria absoluta de cada uma destas. Se ambos por maioria
de votos, aceitarem a revisão, proccdcr-sc-á, pela forma que
dcteminarcm, à elaboração do antcprojcto. Este será submeti·
do, na legislatura seguinte, a três discussões c votações cm
duas sessões legislativas, numa c noutra casa.
§ 3• A revisão ou emenda scrâ promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados c do Senado Federal. A primeira
será incorporada c a segunda anexada, com o rcspcctivq
número de ordem ao texto constitucional que, nesta
conformidade, deverá ser publicado com as assinaturas dos
membros das duas Mesas,
§ 4• Não se procederá à reforma da Constituição na
vigência do estado de sítio.
§ S• Não serão admitidos, como objcto de deliberação,
projetas tendentes a abolir a forma republicana federativa."
"Art. 217 A Constituição poderá ser emendada.
§ I9 Considcrar-sc-á proposta a emenda, se for aprcsen·
tnda pela quarta parte, no mfnimo, dos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal, ou por mais da meta·
de das assembléias legislativas dos Estados no decurso de
dois anos, manifestando-se cada uma delas pela maioria dos
seus membros.
·
§ 2• Dar·se-á por aceita a emenda que for aprovada cm
duas discussões pela maioria absoluta da Câmara dos Depu·
tudos c do Senado Federal, cm duas sessões legislativas
ordinárias c consecutivas.
§ 3• Se a emenda obtiver numa das Câmaras, em duas
discussões, o voto de dois terços dos seus membros, ser!\ logo
submetida à outra; c, sendo nesta aprovada pelo mesmo
triomite e por igual maioria, dar-se·á por aceita.
§ 4• A emenda será promulgada pelas Mesas da Câmara
dos Deputados c do Senado Federal. Publicada com a as·
sinaturu dos membros das duas mesas, ser!\ anexada, com o
respectivo número de ordem, no texto da Constituiçilo.
§ s• Nilo se reformará a Constituição na vigência do
estudo de sitio.
§ 6' Nilo serilo admitidos como objcto de delibcraçilo
projetas tendentes a ubolir u Fcdcraçilo ou u República."
O Presidente nilo conhece o artigo V da Constituiçilo de Filadél·
fia, que gloriosamente caminha pura o seu biccntcntlrio? O Prcsi·
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dente nilo conhece o artigo 89 da Constituição da França, que é uma
Constituição moderna? O Presidente ignora o que dispõe o artigo
138 da Constituição da Itâlia, também elaborada no post-gucrra? E o
artigo 79 da Lei Fundamental de Bonn o Presidente teve curiosidade
cm conhecer?
E o Presidente não deduz que deve haver uma razão superior
para que as constituições, antigas c modernas, disponham assim no
que concerne à sua alteração?
"ArtlsoV
Sempre que dois terços dos membros de ambas as
Câmaras o julguem ncccssârio, o Congresso deliberarA sobre
aditamentos a esta Constituição c, quando solicitado pelas
assembléias legislativas de dois terços dos Estados, dever!\
convocar uma Convenção para o mesmo fim. Em qualquer
dos casos, os aditamentos tornar-se·ão vAlidos para todos os
efeitos, como parte integrante da Constituição, logo que
ratificadas pelas assembléias legislativas de três quartos dos
Estados ou por convenções cm três quartos deles, consoante
o modo de ratificação estipulado pelo Congresso. Porém, até
ao ano de 1808 nenhum aditamento poder!. incidir sobre a
matéria das clâusulas I' e 4• da secção IX do artigo I c
nenhum Estado poderá ser privado sem o seu consentimento
do direito de voto no Senado cm igualdade com os outros Es·
tados."
"Artlso89
A iniciativa da reforma da Constituição cabe, con·
comitantcmcnte, ao Presidente da República, sob proposta
do Primeiro Ministro, c aos membros do Parlamento.
O projeto ou a proposta de reforma deverá ser votado
pelas duas assembléias cm termos idênticos. A reforma será
definitiva depois de aprovada por referendum.
Não obstante, o projeto de reforma nilo será submetido
a referendam se o Presidente da República decidir submetê·
lo ao Parlamento convocado cm Congresso; neste caso, o
projeto de reforma será aprovado somente se obtiver uma
maioria de três quintos dos votos emitidos. A mesa do
Congresso scrã a da Assembléia Nacional.
Nilo poder!\ ser iniciado ou empreendido nenhum
procedimento de emenda enquanto a integridade do tcrri·
tório correr risco.
A forma republicana do Governo não podcrã ser objeto
'de reforma."
"Da re•laio constitucional- Das leis constitucionais
Artigo 138; As leis de revisão constitucional c as outras
leis constitucionais silo· aprovadas por ambas as Câmaras,
através de duns deliberações seguidas com intervalo nilo infc·
rio r a trts meses, c carecem de aprovação por maioria abso·
luta dos membros na ségunda votaçilo.
Estas leis silo submetidas a referendo popular quando,
nos três meses posteriores à sua publicação, o solicitem um
quinto dos membros de uma Câmara, quinhentos mil elci·
tores ou cinco conselhos regionais. A lei submetida a
referendo deve ser aprovada pela maioria dos votos vtllidos
para poder ser promulgada.
Nilo hã lugar a referendo no caso de a lei ter sido
aprovada cm ambas as Câmaras, na segunda votação, por
maioria de dois terços dos seus membros.
Artigo 139. A forma republicana nilo pode constituir
objcto de revi silo constitucional."
"Artigo 79. - I. A Lei Fundamental apenas pode ser
objeto de rcvisilo através de uma lei que modifique ou
complete expressamente as suas disposições.
2. As leis de rcvisilo têm de ser aprovadas por.dois terços
dos membros da Assembléia Federal c por dois terços de
todos os votos do Conselho.

1906 Quinta-feira 19

DlÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo U)

3. lô: vedada a revisão da presente Lei Fundamental no
tocante ii organização da Federação cm Estados, ao princ!pio
de interferência dos Estados na feitura das leis federais e aos
princ!pios expressos nos artigos I' c 209"
Eu gostaria de ler o didático artigo de Barbosa Lima Sobrinho,
"A lição de Pimenta Bueno". Não podendo fazê-lo, recolho esta.
passagem do ilustre acadêmico:
"Quando o quorum é de dois terços, só existe ·maioria
quando se atinge o quorum constitucional. Se a maioria vales·
se de argumento para a aprovação, então por que exigir dois
terços na Constituição? Nem é caso para se falar cm ditadura
de minorias, se apenas se está exercendo uma faculdade
estabelecida na própria Constituição. Ditadura, sim, haveria
se a maioria valesse para a aprovação, num caso em que a
Constituição lixasse o quorum de dois terços."
Mas o Presidente que se mostrou tão irritado com a exigência de
2/3 de votos da Câmara c do Senado para que emenda constitucional fosse aprovada, a ponto de riscar essa exigência da carta, ou
essa ucircunstãncia", como disse cm discurso na Vila Militar,
baixando, por ato seu, o quorum de 2/3 para maioria absoluta, não
verificou que esse não era caso único no texto supremo?
Não se lembrou o Presidente de que se Sua Excelência vetar um
projeto de lei, ele só será convertido em lei se 2/3 dos membro• de
cada uma das Casas do Congresso votar a favor do projeto vetado?
Considerou o Presidente que pode a Câmara inteira, sem um voto
discrepante, rejeitar o veto c votar pelo projeto, c no Senado 2/3
menos um rejeitar o veto e manter o projeto vetado, c mesmo assim o
projeto não se converterá cm lei c, ao contrário, o veto prevalecerá,
por ter a seu favor apenas 23 Senadores em um Congresso de 430
Parlamentares? Isto não lhe pareceu, nem lhe parecerá, uma intolcrâ·
vcl ''ditadura da minoria"?
Vamos admitir agora que um Presidente da República tenha
cometido abusos e faltas da maior gravidade, que a lei capitula como
"crimes de responsabilidade", Entre eles, os mais infamantcs. Vamos
supor que as provas sejam tão arrasadoras quc a Câmara inteira, por
unanimidade, sem uma voz dissonante, prescntcs todos os •cus mcm·
bros, dccrcte a acusação do Presidente. Levado o processo ao julgamcnto do Senado, a imensa maioria deste, quase dois terços, 2/3
mcnos um, 43 Senadores cm 66, julgue procedente a denúncia dccrctada pela Câmara. Por nilo haver obtido 2/3 do Senado, o
Presidente, absolvido, nos termos da lei, rctornarâ ao txcrcicio da
Presidência. Ao esclarecido pensamento do General Geiscl isto não
será uma inominável 11 ditadura da minoria"~
Reflita o Sr. Ernesto Geiscl sobre estas e outras questões de
alta politica, c há de verificar que talvez não tenha sido impecável na
sua oração tclcvisionada para o Brasil inteiro c, quem sabe, verificará que esteja a prccisar dc conselheiros, Ministros ou Assessores,
tenham o nome que tivcrcm, capazes de dizcr-lhe toda a vcrdadc c de
dizer-lhe, inclusive, que o Prcsidcntc da República não pode fazer
determinadas assertivas, porquc a altitude do cargo, o seu carátcr
magistral, não lhe permite certas liberdades que conOitam com a verdade dos fatos ou com a vcrdadc cicntllica.
Digo mais, se o Prcsidcnte não considernssc tão mulsãos os
cuidados', d• Gposição, e a cmcnda, afinal editada por Sua
Excelência, não ostcntaria, como ostenta, incongruências c conflitos
como este, quc indico a titulo de cxcmplo pelo artigo 119, I, g,
compete ao STF a homologação das sentenças estrangeiras,
competência que também é confcrida ao seu Presidente, pela lctra d
do§J•do mesmo artigo 119...
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- V. Ex• tem 5 minutos
para, regimentalmente, terminar o seu discurso.
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Esforçar-mo-ei,
Sr. Presidente, para atcndcr a sua dctcrminaçilo. Rogo, desde já,
todavia, u sua cquanimidadc, para que cu possa terminar o mca
discurso, quc, cfctivamcntc, já está no final, cvitando que ele fique
inacabado.
Confrontando-se o texto da carta outorgada com os das
constituiçõcs referidas, vcrilica-se quc aquclc era dos menos cxigcn·
tcs de formalidadcs, c mesmo assim dcsagradrou c revoltou o Prcsidcntc, que jurara "manter, defcndcr c cumprir" o texto incriminado.
E tanto bastou para, através de um ato executivo, como quem altera
uma'portaria, clc fosse mudado.
Dir·se-â quc o código de 67 exigia apcnas a maioria absoluta.
Ninguém ignora a causa dessa simplificação sem prcccdcntes em nos·
so direito. Os responsãvcis parlarncntarcs, cicntes dos graves dcfcitos
daquclc documento autoritário, quiseram dcixar facilitada a sua
rcforma. O que houve depois é sabido e é de ontem, O fato serve,
porém, para mostrar o pcrigo dc ccrtas transigências cm matéria dcs,
sa ordcm. Ao dcmais, não é dcmasia rcssaltar, a Constituição da
"mas porém" não era modelo de coisa alguma.
Mas, por fim, qual deve ser cumprida: a Constituição dc 67 ou a
Carta dc 69? Qual das duas o Prcsidcntc Gciscljurou "mantcr, defendere cumprir''?
Nesse discurso tclcvisionado o General Gcisel declarou que a
reforma judiciária, rejeitada pclo Congresso, seria baixada por ele:
hibernando o Poder Legislativo, passaria ele, cm pessoa, a ser o Poder hibernado. Mas não apcnas cla. Também as outras, as propaladas "reformas politicas", pois sc tornara claro, disse o General
Ernesto Gciscl, quc o MDB lhe não daria o voto, aliãs, ncccssârio
para quc os projetas de emenda pudessem scr aprovados. E por esse
motivo, exprcssamcntc declinado, as chamadas "reformas politicas"
também foram cxpcdidas através de ato cxccutivo.
Neste ponto devo dizer quc afinal uma vcz o Sr, Ernesto Gciscl
fez justiça ao MDB, ao proclamar à Nação que as "reformas pollti·
c.;," não teriam o seu voto. Rcalmentc, não teriam. Jamais a Oposição brasileira praticaria esse crime contra o Btasil. 1: verdade c dou
fé. Ainda bem que o próprio General Erncsto Gcisel sc incumbiu de
testemunhar isso para a História c perante a Nação.
O proccdimento do General Gcisel causou pasmo à Nação. Vale
a pcna reler o editorial que a 1• dc abril, sob o Utulo "A Naçilo
Tutclada", estampou o O Estado de S. Paulo. Accntuando
pcrmanentc antagonismo entre a carta outorgada c o aro. chamava a
atenção para o fato de a Nação tcr sido mais uma vez tratada corno
incapaz c que desse modo tudo marchava para o desconhecido.
"Caiu a máscara, que o temor do futuro afivelava à facc da ilusão. A
Naçilo está agora só e dcsarmada, diante daqueles que a tutelarão. Se
como cidadãos tcmcmos, por uma parte, por outra folgamos cm ver
que as frcntcs se estabilizaram c as palavras readquiriram sentido: a
democracia a meias acabouu.
O artigo é estc:
"A NAÇÃO TUTELADA
Rompcu-sc o cquillbrio instâvcl que se pretendia manter
cntrc clcmentos mais do que contraditórios, antagônicos
Durantc alguns anos, sobrctudo depois da posse de Sr.
Presidcntc Ernesto Gcisel, a opinião nacional acreditou ser
posslvcl conciliar a margem dc liberdade quc a Constituição
outorgada pcla Junta Militar garantia à Oposição, com o
arbltrio quc o Ato Institucional n' 5 conferia ao Governo na
pessoa de seu chefe, "ouvido o Conselho de Segurança Nacional". Olhando para o passado, talvez seja de perguntar se
a opinião acreditava, realmente, na conciliaçilo dos contrários antagónicos, ou se nela queria crer, lemcndo o desencadear das fúrias no momento cm que u elus sc deixasse de opor
a fé no futurno menos turvo,
Durante longos meses, foi posslvel alimentar ilusões, a
esperança rejeitando a lógicu, de tal muneiru estava cnraizada
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a convicção de que o confronto entre a Constituição c o Ato,
quando se desse, conduziria o Pais para rumos imprcvisivcis,
Rumos mais diiTccis de perscrutar, ainda, quando todos
sabiam que as instituições criadas pela Junta Militar eram
tão ou mais frágeis que as erguidas pelo Presidente Castcllo
Branco c incapazes de resistir ao menor esforço tendente a fa·
zcr prevalecer, no minimo que fosse, o cspirito c a letra da
Constituição.
Como brasileiros, é triste buscar nos arquivos desta
Casa o testemunho de que nilo se progrediu um passo sequer,
desde que, na véspera da promulgação do AI-5. cscrcviamos
estas linhas, que acabariam por determinar a primeira
apreensão de "0 Estado" depois de 1964 c marcariam o ini·
cio da censura cm nossos trabalhos: "Uma após as outras,
começaram a manifestar-se as contradições do artificialismo
institucional que pela pressão das Armas foi o Pais obrigado
a aceitar. (... ) Dentro dos próprios limites do feudo
aparentemente submisso à vontade do Palácio da Alvorada,
não se passava dia sem que se manifestassem sintomas dt
insurreição Intente. A ARENA aderia à rebeldia geral com
tamanha evidência que o próprio MDB sentiu chegado o
momento da desforra. Resolveu então, com uma ousadia que
a todos espantou, enfrentar a ditadura militar cm que
vivemos ...". A crise de 1968 csfrangalhou as instituições dei·
xadas pelo Presidente Castcllo Branco; a de hoje conduz a
igual, se não a pior destino, aquelas que a Junta Militar hou·
ve por bem outorgar à Nação, que nelas nilo consentiu
jamais. As situações de 68 c de 1977, se formalmente iguais,
diferem no entanto cm pormenor significativo: naquela épo·
ca, havia motivo aparente para responder à rebeldia c à
desforra com o Ato; hoje, nada existe que possa justificar o
rompimento do cquil!brio, precipitando à máquina do
Estado - c, com ele, por inércia, o que a Nação de melhor
ainda conserva- no despenhadeiro do desconhecido.
Não se trata mais de advertir para o perigo de as instituições serem rasgadas como pedaços de papel. Os fatos estilo
consumados - embora não formalizados -, c a morte da
esperança no triunfo paulatino do espirita da Constituição
restabelece cm sua integridade a vontade de poder traduzida
no Ato, que ora passa a reger a vida nacional. O cspirito
revolucionário, permanentemente negativo c ocasionalmente
construtor de algo melhor, a nós todos nos governa imune à
proporção do que está cm jogo: o maior isolamento do grupo
no poder, a possibilidade de rcaçõcs negativas de uma ccono·
mia jã sofrida, a repercussão no Exterior - c não só nos
Estados Unidos, transformados em responsáveis pela crise
que nos afoga, mas na própri~ RcpOblica Federal da
Alemanha.
Camus dizia, no "Caiigula", que aquilo que não tem ra·
zão não se entende. A Naçilo, hoje, perplexa, não consegue
compreender por que se desencadeou a violência institu·
clonai quando a Oposição usou do direito que a Revolução
lhe reconhecia de nilo votar a reforma do Poder Judiciário,
questão menor no conjunto das medidas politicas destinadas
a amparar a volta ao Estado de Direito c sujeita à critica de
todos os sctores IOcidos da sociedade. Nilo se sabe a que
atribui tanto empenho c rcação tão drástica, c, por não se
conseguir vislumbrar os móveis determinantes da açilo,
cxccto a prevalência da vontade suprema do chefe de Estado,
ê que a Nação hoje se recolhe cm meditação agoniada,
temerosa de que o desencadear dos elementos acabe por
conduzir ao nm de todas os instituições, cxccto aquela fundada no espirita do Ato, assim como à destruição do
consenso nncionul.
As crises, se abalam a consciência moral dos povos, têm
pelo menos o mérito de tornur ns coisas claras, de eliminar as

falsas ilusões. Esta que começamos a viver - nilo se iludam
os que pensam teremos ingressado num pcrlodo de
ajustamento das camadas sociais sobre as quais assenta o
ediiTcio da politica - serve para ilustrar que a contradição
entre a Constituição c o Ato apenas conduziu à humilhação
que a todos atinge, desde o Presidente à oposição formal,
desde o Congresso aos partidos, desde o Governo à Naç~o,
especialmente a esta, novamente tratado como incapnz. A cs·
sa ilustração, feita nos traços fortes da medida discricionária,
acrescenta-se outra, mais permanente como lição: as Constituições não podem abrigar cm si seu próprio principio de
negação. Ou prevalece para todo o Estado o seu cspirito, ou
o poder constituinte autodclcgado a um dos instrumentos do
Estado acaba por subvertê-la c impor-se ao ordenamento
juridico da Naçilo. Caiu a mâscara, que o temor do futuro
afivelava à face da ilusão. A Nação está agora só c desarmada, diante daqueles que o tutelarão, Se como cidadãos
tememos, por uma parte, o futuro, por outra folgamos cm
ver que as frentes se estabilizaram c as palavras readquiriram
sentido. A democracia a meias acabou,
Não pensem, o Sr. Presidente da RcpOblica nem o Poder
Rcvolucionãrio que volta à cena, ter resolvido os problemas
nacionais, impondo o Ato à Constituição. Como dizíamos
cm 1968 governar uma Nação de mais' de 100 milhões de
habitantes é "coisa muito diferente do comando de uma divisão ou de um exército", Silo forças sociais imprevisíveis no
seu comportamento muiias vezes inconsciente, que se
aproximam, coligam ou afastam regidas por leis outras que
as da manobra. E não podemos deixar de dizer, como o nzemos na véspera de sofrer a violência do arbítrio: "Agora ...
pergunta-se que é que podcrâ resultar de um estado de coisas
que tanto se assemelha ao desmantelamento total do regime
que o Sr. Presidente da República julgava fosse o mais
conveniente àquele dclicadissimo c frágil arquipélago de
grupos sociais", cuja integridade é necessário manter? A
resposta errada de 66 conduziu a 77. O ano XIV da Revolução inicia-se dominado pelo incubo que vem do passado
malcomprccndido c governa um futuro incerto."
No mesmo dia o Jornal do Brasil fazia estas reflexões:
"não houve afronta do Legislativo no Executivo. Houve
rotineiro encaminhamento parlamentar de um assunto que,
uma vez levado ao Congresso, rode, pela lógica das cois&s,
ser aprovado ou rejeitado. Importa pouco entrar no mérito
da questão do Judiciário ou avaliar neste instante os erros
cometidos pela Oposição. O essencial, para as instituições, é
o registro do fiel cumprimento de suas atribuições pelo corpo
legislativo,"
E fazia esta indagação fundamental c terminante:
"trata-se de enfrentar abertamente um dilema claro
evidente: hú condições de convivência real entre o Executivo
c o Legislativo? Há condições de cxistêncin de um Partido de
Oposição que se apresenta nos eleitores como alternativa de
Governo?''
E a certa altura fez esta obscrvnçilo terrivel:
"essa catalcpsia diminui u esfera dns responsabilidades
nacionais. O cidadão vai pnra u abulia enquanto o parlamcn·
tnr vai para o recesso. Disso resulta que as possibilidades de
uccrto, bem como as de erro, concentram-se nas mãos de um
só Poder c de umu só ocssoa."
Por ato pessoal do General Gciscl, e só dele, rotulado de
"Emenda Constitucional'\ foi feito o que o Congresso, no cxcrcfcio
rcgulnr de sun competi:nciu e~clusiva, se recusara u fazer, Nunca se
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vira coisa igual. Rejeitar um projeto neste regime jâ é afronta e de·
sano, e o Executivo, armado até os dentes, não aceita desafios, nem
se sujeita a afrontas ...
Vaie a pena recordar a lição de Raul Pilla, em sua despedida da
vida parlamentar e politica:
"o poder pessoal é um tremendo tóxico psicotrópico,
que embriaga, vicia e pode chegar à demência".
Afinal o General Geise\ decretou a "Reforma Judiciária".
Como quis. Mudou até o artigo referente no Conselho Nacional da
Magistratura, um dos que a Oposição mais objetara c dos mais criti·
cados pelos competentes, e que fora 'sempre mantido fora de
qualquer exame, porque era intocável. O General Geise\ fez a
reforma como quis e porque quis.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a
campainha.) - Solicito a V. Ex• a conclusão do seu discurso, por·
que seu tempo está esgotado.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -Agradeço a sua
tolerância. Concluirei, Sr. Presidente.
Está feita a "reforma". Graças a ela o Ministério Público Fe·
dera\ passará a participar da divida ativa ... premiada assim a falta de
exação no cumprimento do dever, a dar·se crédito à exposição de
motivos, que arrola as mesmas razões antes invocadas para asse·
gurar aos fiscais a participação nas multas. A língua também foi "re·
formada" e doravante por juiz será designado só c exclusivamente o
magistrado de primeira instância. Manoel Bandeira não poderia can·
ta r como cantou, na "Estrela da Tarde":
•• Anteontem, minha gente,
Fuijui: numa função
de violeiros do Nordeste
cantando em competição,
vi cantar Di mas Batista,
Otacílio, seu irmão,
ouvi um tal de Ferreira,
ouvi um tal de João."

.....

j

1:. preciso não ter noção da dignidade da lei constitucional para
nela introduzir, ainda que seja ela uma carta outorgada, preceitos
desse jaez.
Ou estou profundamente enganado, ou enganados estão os mais
categorizados órgãosjur!dicos ejudiciârios do Pais, ou essa reforma
não resultarâ em proveito da Nação e da Justiça. Não vou discutir o
decretado. Seria ocioso. Mas relembro que ainda agora se sucedem
as manifestações condenatórias à desastrada providência, c essas
manifestações, que desejo aditar ao meu discurso como testemunhos
valiosos, vêm do Conselho Fedcral da OAB, vêm do Instituto dos
Advogados Brasileiros, vêm da OAB c do Instituto dos Advogados
do Rio Grande do Sul, vêm da OAB de São Paulo, de Pernambu·
co,du Bahia, de Minas Gerais. Não faltou a voz de Prado Ke\1y, para
mencionar apenas um jurista eminente e eminente brasileiro, opondo
embargos e mais embargos às inovações impostas, ainda que revestidos no manto de sua proverbial delicadeza.
Dir·SC·á que o Presidente do STF agradeceu no General Geisel o
ato de força pelo qual o Poder Judiciário fora "reformado". 1:. um
fato, e por ser fato, ê incontestávc\.
Contudo, se a justiça de tarda possar a ser rúpidn, de caru a
barata, se a prestação jurisdicional for aprimorada por essu "re·
forma", os louros serão do constituinte do Rincho Fundo, pois se é
verdade que os poderes silo independentes e hurmônicos, como se lê
inclusive nu carta outorgada, aqui o princípio funciona de munt:irn
singular, como n democracia do General Geisel: o Presidente susPende o Legislativo pura rcformur o Judiciúrio, convertendo cm lei o
projeto rejeitado pelo Congresso. Três sllo os Poderes, mas um só
decide, manda e obriga.
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Antes e depois do episódio funéreo, ouvi opiniões segundo os
quais o MDB, devendo reservar-se para fazê·lo quando das chama·
das "reformas politicas", errara cm firmar posição contrária a um
projeto neutro como o Judiciário.
Ainda não me convenci oe sua procedência. Considerando mau.
o projeto sob o ponto de vista nacional, o MDB nilo tinha o direito
de transigir sobre assunto tão relevante c delicado a prete~to de adiar
um ato de violência projetado e programado. Depois, se ameaças se
faziam às csc:"mcaras para que fosse aprovado, de qualquer maneira,
um projeto versando rnutéria neutra, sob o ponto de vistn partidário
ou de repercussão eleitoral, que se poderia esperar quando o governo
pretendesse que o Congresso aprovasse os projetas chamados
"políticos", c cujo conteúdo monstruoso a Nação, traumatizada,
veio a tomar conhecimento com a abertura do segundo "pacote?" Se
no tocante à reforma judiciária, onde ninguém poderia vislumbrar
interesse pessoal de qualquer natureza, a Oposição foi insultada, ca·
luniada e ameaçada, c ao cabo de tudo foi feito ao puro arbítrio do
executivo, que dizer-se quando se tratasse de assuntos como a eleição
de governudores, quando, é notório, vários Senadores tinham seus
nomes indicados como naturais e imbatíveis candidatos em seus Es·
tados~ Parece que estou a ver a violência e o cinismo dos ultrajes,
acusação de que a Oposição colocava "interesses e ambições pes·
soais" acima das "grandes soluções para o País", porque para o
governo e os amígos de todos os governos os seus interesses, por
mais mesquinhos que sejam, são sempre as grandes soluções para o
Pais.
De modo que, dado que a catástrofe tinha de acontecer, porque
a máquina do Estado estava a serviço da catástrofe, foi melhor
mesmo que ela acontecesse agora c não amanhã, causada (aparentemente) por um assunto neutro ou técnico e não por assuntos intensamente políticos; c se é exato que a degeneração do mal apressa
sua extinção, com o despertar de energias novas, a violenta queda do
poder, no que ele tem de legitimo, há de concorrer para que menos
demorada e mais aperfeiçoada seja a restauração da ordem jurídica,
que chegou ao cttos com o seu desmoronamento total,
Expedido o ato de reforma· do Judiciário, foi aproveitado o
ensejo, ou o incêndio, como dizia um tipo da minha terra, que
trocava ensejo por incêndio, para o resto.
O resto veio num outro "pacote'\ expressão posta em curso, e
mui apropriada para o caso, pois, em verdade, a Nação, empacotada
como coisa, só tomou conhecimento do que o General fez com ela e
por ela, mas sem ela e contra ela, depois de aberto o embrulho
sinistro, que um homem da serenidade c da autoridade do Ministro
Seabra Fagundes não hesitou em chamar de "antibrasileira", porque
hostil a toda a História do Brasil.
Não encontro palavras para estigmatizar o ato c a obra. Direi
apenas que se os mais ex:altados membros do governo que, por erros
e abusos terminou caindo em 64, pretendessem fazer ou se limi·
tassem a propor o que agora foi feito, fendcr·se-ia a terra e desabaria
o ci!u.
Agora se faz isso por obra c graça de um homem, o constituinte
solitúrio, único e universal, e ainda se pretende que essa ex:pressão
teratológica emane do movimento de 64, que irrompeu em defesa da
Constituição ameaçada, do Congresso também ameaçado, e da
dcmocrm:ia. (Muito hcm! Palmas, O orador é cumprimentado,)
Discurso pronunclodo pelo Sr. Eurico Rezende na s..sào
de 6-5·77:
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o
scguint•• discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A presença do ilustre Senador Paulo Brossurd, ali na tribuna
congénere, fa~ com que meu espirita c minha rccordllção, nus nsns du
saudade. se transrwrtcm pam os idos da tninha adolcscênciu, quando
tive a oportunidade cativante de ler um11 obru que se perpetuou cm
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nossa história literária, contando a estória dos batedores. Era o
fazendeiro de muitas léguas de terras, de muitas arcas de ouro c tam·
bém de muita postura e de muito orgulho. Quando ele marcava sua
viagem de negócios ou de visita à vila próxima, mandava primeiro os
homens da sua hierarquia empregatfcia com os espanadores dos
peões afastar a incómoda umidade da relva e do mato, para que o
senhor de tanto poder não molhasse nem as suas botas, nem as suas
calças. Só depois deste trabalho de agrimenoura.c de limpeza, é que o
fazendeiro empreendia a sua viagem.
Niio era interessante para o Sr. Paulo Brossard madrugar
naquela tribuna, porque se o fizesse antes, e em seguida outros
companheiros seus o fizessem melhor, S. Ex• ficaria em segundo
plano e isto não é do oficio, nem do desejo, nem do ideal do
fazendeiro. A esta altura, intimamente, o ilustre representante
farroupilha deve estar despetalando as orações do seu agradecimen·
to, pensando que os companheiros que o antecederam nesses
microfones ou naquela tribuna, não tiveram condições competitivas
com a nobreza tão evidente da sua inteligência e do seu talento,
Se S. Ex• assim pensou, assim errou, porque outro] colegas seus
se ocuparam do mesmo assunto, poderiam ter·sc colocado cm posi·
ção de inferioridade nas cintilações do talento qu nos farrapos do
passionalismo algumas vezes eivado do insulto e da injúria, mas nc·
nhum daqueles da sua comunidade partidária, ao cumprir o seu de·
ver de protestar, perdeu para ele nesta Casa, na contenção, no come·
dimento, discricionados que foram os seus pronunciamentos de
qualquer sentido menos construtivo no terreno da ética.

Fico por aqui, Sr. Presidente, porque é nosso desejo, é nosso
dever - e salientei, nesta tribuna, quando os dois Líderes aqui
cumprimos o nosso dever- deixar, dali por diante, passada a rcfre·
ga, deixar na poeira do caminho percorrido as amarguras, os
aborrecimentos, as controvérsias e nos déssemos a mão do
entendimento, E quando já o Senado como que voltava ao Jeito
normal das suas ocupações, das suas preocupações, o Sr. Paulo
Brossard reaviva, numa sinfonia de repetição c de realejo, aqueles
temas que já ingressaram profundamente na nossa História Politica,
dos quais devemos extrair as lições c as aspirações para o nosso
comportamento futuro.
Desejo, aqui, examinar, fora da Reforma Judiciária, que foi a
motivação hierárquica do discurso de S. Ex•, alguns pontos negati·
vos, em outros assuntos e em outras colocações.
Em primeiro lugar, S. Ex• diz que não é possível a convivência
de duas ordens: uma constitucional c uma ordem revolucionária.
Verificamos, então, que quanto surgiu o Movimento de 1964 que
empolgou a Nação brasileira, que nos retirou do abismo, da
decomposição nacional c da letalidade social, os nossos Chefes
Revolucionários teriam uma opção: ou manter, na sua integridade, a
Constituição de 1946, ou levar o País para uma ditadura; manter
aquela situação constitucional ou fechar o Congresso. Mas, como
aquele Movimento Cívico-Militar tinha inspiração e objctivos de
rcsistênciu dcmocrútic<t, abrindo-se, praticamente, uma cxceçào,
pelo menos na América Latina, deixou-se o Congresso no seu pleno
funcionamento.
Esnavu, uli. estubclec'1da claramente a interv'1vi:ncia da ordem
constitucional com a ordem revolucionária. Os tempos passaram, c o
Sr. Paulo Brossard e todos os seus companheiros, c obviamente
todos nós, prestamos compromisso de guardar a Constituição.
Todos nós prestamos esse juramento que é incindlvel c que, por isso
mesmo, nilo pode sofrer qualquer condicionamento, e qualquer
decluruçilo nesse sentido terá fatalmente o vicio da nulidade c da
incficúciu totuis.

Prestou, portanto, no elenco parlumentur, o Sr. Paulo Brossurd
esse juramento de guurdnr u Constituiçilo. E lembro uqui a S. Ex•,
não indo uo porllu de dizer que ele violou cssl.! juramento de mú-fé,

mus o faz cm virtude do seu conhecido rudicnlismo nu vidn públicu
hrnsilcira.

Eis o que diz o urtigo regimental:
"0 candidato diplomado não poderá modificar esta
afirmação (que é o juramento) nem apresentar no ato do
compromisso declaração de voto oral ou escrito."
Vale dizer, para se proceder com absoluta objetividade, quem
desejar ingressar no Congresso c aqui exercer legitimamente as suas
atividades, terá que guardar a Constituição como nela se contém.
E no texto constitucional jurado por todos os parlamentares
deste Pafs existem as disposições do art. 182, assinalando que o ciclo

revolucionário não se encerrou.
S. Ex•. discriminando os outros Estados, colocou nu ribalta de
todos os aplausos c na exuberância de todos os elogios, como cxcm·
pio digno de ser seguido, de ser multiplicado, o glorioso Rio Grande
do Sul que, sem dúvida alguma, é uma das peças sentimentais c histó·
ricas, pelo trabalho dos seus mhos, que compõe o nosso orgulho de
brasileiros.
Mas esse mesmo ornamento cívico, esse mesmo amor ao Brasil,
essas mesmas lutas em favor da nossa civilização cristã, esses
mesmos embates em obséquio do desenvolvimento nacional em
todos os setores é obra, igualitariamente, do condomínio de todos os
Estados, cujo trabalho, cuja dedicação e cuja bravura dos seus lilhos
ti':m, tanto quanto o Estado sulino, o cri:dito e o reconhecimento da
Nação inteira.
Disse S. Ex• que a reforma que se processou recentemente, teve
coroo objetivo primordial impedir que a nobre oposição gaúcha
alcance as rédeas do Poder Executivo e ·perdesse a oportunidade de
eleger, pelo menos, um Senador.
A observação e a experiência histórica. cm matéria de premia·
ção dos Estados brasileiros, nos mostra quanto a República tem sido
dadivosa para com o glorioso Estado do Rio Grande do Sul. Pelo
menos, 25% do período republicano foram governados por gaúchos.
Aí estão, na destacada sucessão Getúlio Vargas, João Goulart,
Arthur da Costa c Silva, EmOio Garrastazzu Médici c Ernesto Geiscl.
Por que, então, lamenta o Sr. Paulo Brossard o fato, segundo
S. Ex• alega, de haver seu Estado perdido uma oportunidade?
Sr. Presidente, esta verdade há de ser dita, se o Rio Grande do
Sul nos deu esses estadistas, com algumas cxccções, ou rctificando,
com uma única cxceção, lã também existem questões. De um lado,
pelas conotações geogrãficas, de outro lado, pela conduta subversi·
va, comunizantc, cstentórica c predatória de vãrios dos inimigos do
País que ali se alinham.
Ali, temos razões de encontrar, dentro da concepção rcvo.
Jucionária, motivos para preocupações que nós outros, talvez, não as
identifiquemos cm detalhes mas que o Poder Executivo Federal, a
que estão disponlvcis os melhores meios de informação e de investi·
gaçào, se sente no dever permanente de manter a sua vigilância em
favor da paz pública c da tranqUilidade da famlliu brasileira.
Nilo envolvo nesses receios -faço questão de ressaltar - os
Jldcrcs partidários, que são muitos naquela provfnciu c que vêm
cumprindo o dever oposicionista, sem outros desígnios que não os
permitidos e contidos pelas lindos democráticas.
Assim, Sr. Presidente, em um Estado cm que a frutificação
brizolista se multiplica, cm um Estudo cm que a contestação, de
quando em vez, exibe toda a suu sintomatologia agressiva, esse Estado há de merecer, enquanto perdurar o ciclo revolucionário, a utcn·
çilo especial do Governo da Rcpúblicu.
Desejo confessar com franqueza e objetividadc, porque a Revolução brasileira não permitirá, cm hipótese alguma, quer pelo pas·
sionalismo dos protestos, pelo radicalismo dos pronunciamentos c,
até mesmo, pelo brilhantismo das maratonas jurldicus, através das
quais se jogam c se esparramam nus duas Cusus belos livros e portentosas enciclopédias: - mais do que isso, mais do que esse tipo de
literatura, existe c é afirmado reitcrndamcntc o dever de todos os
Presidentes revolucionários, que nuncu mentiram, nem à Oposição,
nem u Naçilo, porque todos eles, sem solução de continuidade, vêm
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ufirmun<lo <JIIC o ciclo revolucionário só terminará puru dar lugur u
ordem constitucional trndicionnl, depois que cessarem todos os moti·
vos c todas ns scq~elns que justificaram e justificam u manutençilo do
processo.
Aqui está a pnlá\lrn do Presidente Casicllo Branco, cm 17 de
dezembro de 1%6:
"Neste sl:culo, c nt~ recentemente, regimes dcmocr6.ticos
se dositcgrumm ou entraram cm decomposição, por insistirem cm preservar fórmulas arcaicas, alheias à realidade nncio·
nu I e mundial."
O Presidente Co5tn c Silva, cm 12 de agosto de 1968:
"Mas u àcmocrncia nilo é apenas uma ordem juridicn ou
a forma de um processo politico; é, por igual, o sistema
econômico cm que as rclncõcs entre a economia c a natureza
humana, is lo é, n~ nccCssidadcs do homem, têm que ser considerndns c obedecidas."
O Presidente Emílio Médici, cm 10 de março de 1970:
"A decisão da maioria do povo brasileiro, no apelo à
intervenção das Forças Armadas, desencadearia um novo
passo cm nos>a evolução democrática, c, embora ainda nilo
esteja perfeitamente definido, já se sabe haver sepultado um
liberalismo político incompativcl com as violentas mudanças
das estruturas s6cio-cconômicas".
E, finalmente, o Presidente Ernesto Gciscl, já em 1• ~e março de
1975:
"Continuamos empenhados no aperfeiçoamento das
práticas democráticas c vigilantes quanto a passiveis atcn·
tados, declarados ou solcrtes, por parte dos que, em nome da
democracia liberal, desejam de fato violentá-la ou destrui-la".
A Aliança Renovndora Nacional, absorvendo, interpretando e
dando a sua adesão integral a esse compromisso c a essa advertência
dos Presidentes revolucionários, fez incluir no seu Programa, aprovado pela ununimidndc da sua convenção e registrado no Tribunal
Superior Eleitoral, este texto:

Para atin3ir esse objctivo propõe-se:
a) Estruturar o estado de direito que defenda c rcsguar·
de os ideais c n formação democrática devida, répudiando a
contestação das minorias ntivistas c neutralizando, pronta c
eficazmente, a5 ofensas no regime e à ordem:'
11

Trata-se, portanto, como não poderia deixar de ser, de um pro·
grama partidârio it;ualmente revolucionãrio.
Quanto às reformas jú se sabe, já se disse, já se proclamou: é
matéria ccdiça e o Senhor Presidente da Rep~blica procedeu nos ter·
mos da Constituição c, portanto, num clima de absoluta legalidade,
legalidade jurada por todo o Congresso Nacional, vaie dizer, cm
termos de ARENA e de MOI!.
Agora, Sr. Presidente, ingresso nas especificações trazidas pelo
Sr, Paulo Brossard, no que tange à rcformajudiciluia.
Disse S. Ex• que o projeto foi feito cm silêncio. A afirmativa de
S. Ex• está longe d~s cercanias da verdade e mergulhada
inteiramente nas areias movediças de um lamcntãvcl equivoco. Tudo
no que concerne nos estudos c à elaboração do projeto foi feito com
pleno conhecimento da Nação. Uma das primeiras preocupações do
Presidente Ernesto Gciscl foi voltada pura as nossas arcaicas instituições judiciárias. S. Ex•, pouco depois de assumir o Governo,
demonstrou o seu alto apreço ao Supremo Tribunal Federal,
visitando-o e pedindo u nossa Corte Suprema a elaboração de um
diagnóstico destinado a balizar uma reforma constitucional. O
Supremo Tribunal aceitou a incumbência.
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Tudo isso foi, amplamente, divulgado na imprensa, no rádio c
nu televisão.

Realizado o diagnóstico, este foi entregue pelo Presidente do
Supremo, pessoalmente, ao Senhor Presidente da República, depois
de ouvidos órgãos de classe e Tribunais de Justiça, Com base nesse
diagnóstico e no debate caracterizado pela contribuição valiosa que
o Supremo recebeu, o Senhor Presidente da República remeteu ao
Congresso Nacional a respectiva proposta de emenda constitucional.
Disse mais, resvalando para uma outra afirmativa invcridica, o
Sr. Paulo Brossard:
· "E falso que. o projeto foi (cito pelo Judiciàrio".
Sr. Presidente, hã um documento que demonstra cabalmente a
improcedência desta afirmativa que, se não partisse do Sr. Paulo
Brossard, cu diria ser fruto de uma leviandade.
Editada pelo Poder Revolucionàrio a reforma do Poder Judiciário estritamente nos termos do diagnóstico,o Presidente do Supremo
Tribunal Federal enviou ao Senhor Presidente da República o seguinte telegrama:
"Agradeço Vqssência especial deferência comunicação
intermédio Ministro da Justiça assinatura Emenda Consti·
tucional n• 7, inspirada relatório diagnóstico aprovado
unanimemente pelo Supremo Tribunal Federal,"
O Sr. Paulo BroS!llrd (M DB- RS)- Diagnóstico aprovado?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- "Aprovado
unanimemente pelo Supremo Tribunal Federal".
Volto a dizer, Sr. Presidente, não partisse aquela afirmativa do
Sr. Paulo Brossard, eu diria que pelo menos deste ângulo havia
ocupado aquela tribuna um leviano.
Mas, Sr. Presidente, qual deveria ser a conduta do eminente
Chefe da Nação quando quis cumprir o dever de resolver o grave,
centenário c desafiante problema do emperramento do nosso apare·
lho judiciário? A quem o Senhor Presidente da República deveria se
dirigir? Obviamente, ao Supremo Tribunal Federal; c devemos dizer
que í: fato inédito na História do Brasil um Presidente da República
solicitar a um Colégio Judiciário uma formulação relativa à Justiça.
Não tenho noticia de que algum Presidente da República haja
encomendado, por exemplo, ao próprio Poder Judiciârio um
diagnóstico ou uma elaboração relativa a uma lei adjetiva ou a uma
lei substantiva de caráter judicial.
Se o Senhor Presidente da República desejasse, por exemplo,
aumcnt~r o dinamismo do processo revolucionário, porque é no
Poder Judiciário que os direitos humanos silo focalizados de modo
permanente; se o Senhor Presidente da República - volto a dizer desejasse munir-se, na área do Judiciário, de outras atribuições de
carátcr revolucionário, teria encomendado esse diagnóstico e essa
formulação ao Sr. Ministro da Justiça, Mas nilo, resolveu agir com
absoluta isenção, com escrúpulo, com grandeza, para que a iniciativa
da emenda constitucional nilo refletisse o pensamento do Executivo,
mas que refletisse, por inteiro, o pensamento do Poder Judiciário.
Falou-se ali - e isto vem sendo repetido - que os advogados
estilo contra a Reforma do Judiciário. Como se aferir que os advo~a
dos estilo contra? O Sr. Paulo Brossard pode me trazer vinte advogarios contra c cu poderei trazer vinte advogados a favor.
Deve-se assinalar que houve divergi:ncitt interpretativa ou
reivindicatória entre os próprios tribunais de justtça, como divergências houve, também, entre ordens seccionais de advogados. Nilo
temos meios para apurar se os advogados brasileiros tomaram posi·
çilo contrária à Reforma do Judiciãrio. Esta afirmativa só seria legitima se se procedesse a uma assembléia-gemi dos advogados.
Mas cu perguntaria ao eminente Senador farroupilha: os
advogados que compõem o Congresso Nacional, em sua maioria,
silo a favor ou contra a Reforma do Poder Judici!1rio, Sr. Paulo Bros·
surd? Facu-se a cstntisticu, opere-se o levantamento c V. Ex• chegarâ
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à conclusão. Ninguém pode atribuir ilegitimidade para opinar por
pu rtc dos advogados que integram o Congresso Nacional.
Reconheço que houve divergências; algumas das mais brilhantes
secções da Ordem dos Advogados e, isoladamente, juristas emincn·
tes ficaram contra a Reforma do Poder Judiciãrio. O Senhor Prcsi·
dente da República observou a controvérsia, porque a lei foi feita
obviamente para impedir a controvérsia.
O que fez o Senhor Presidente da República, então, tendo cm
vista as divergências manifestadas em todo o Pais? Uma opção pró·
pria do regime democrático, ,própria da lucidez humana. Algumas
secções da Ordem dos Advogados eram contra aquela formulação. O
Supremo Tribunal Federal manteve a formulação ali aprovada por
unanimidade. O Senhor Presidente da República optou pelo Supre·
mo Tribunal Federal, c se presume, e mais do que se presume, de
cuja cultura, de cujo patriotismo c de cuja imparcialidade se recolhe
a certeza de que a dele é a opinião mais acertada, e por isso mesmo
mais objeto de opção, do que a opinião de outros homens.
E, por quê? Está na Constituição:
"Ar\. 118. O Supremo Tribunal Federal, com sede na
Capital da União e jurisdição cm todo o território nacional,
compõe-se de onze Ministro."
"Parágrafo único. Os Ministros serão nomeados pelo
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo
Senado Federal, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco
anos, de notável saber jurldico e reputação ilibada."
Onde é censurãvel? Onde se poderã identificar qualquer restri·
ção vãlida a esse processo opcional levado a efeito pelo Senhor
Presidente da República?
Como ficaria a Nação diante da sua Corte Suprema se o
Presidente houvesse optado por órgãos menores? Pelo menos em
termos de presençilo. E, também fica muito feio para o Sr. Paulo
Brossard e para aqueles que perfilham suas idéias, fazer restrições
aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, porque nenhum deles
foi nomeado sem a licença do Senado.
O Congresso Nacional, através desta Casa, depositou um voto
de confiança no Supremo Tribunal Federal. Está na Constituição,
mas não entra, não ingressa essa interpretação no passionalismo
daqueles que, a cada discurso pronunciado, pensam tornar menor
este Pais.
Hã muito tempo e também hoje, aqui, o MDB despetalou todos
os seus amores, sua paixão e o seu fanatismo pelo Substitutivo
Accioly Filho, data nnla, · pura hipocrisia. O Movimento
Democrâtico Brasileiro não aprovaria o Substitutivo Accioly Filho.
Isto me foi dito - e peço a atenção do Sr. Paulo Brossard - pelo
próprio Sr. Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brosurd (MDB - RS) - Agora V. Ex• vai me
permitir ...
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu darei o
aparte a V. Ex• depois.
O Sr. Paulo Broo11rd (MDB - RS) - Nilo é exalo. Nilo é
exato!
O SR. EURICO REZENDE (ARENA aparteie V.Ex•

ES) -

Eu não

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- !l verdade. Mas V. Ex•
estã me atribuindo algo ...
O SR. EURICO REZENDE (ARENA desidratar toda essa história,

ES) -

Eu vou

O Sr, Paulo Bro,.ard (MDB- RS)- Nilo é exalo.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu vou fnzer u
cirurgia du farsa.
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O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Não é exato! V. Ex•
pode injuriar à vontade, mas nu o i: cxato.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu pediria a
V. Ex• que contivesse o seu aparte e também seu microfone,
porque eu desejo continuar o meu discurso.
Vou provar porque. O MDB só aprovaria a Reforma do
Poder Judiciário se nela se tratasse da alegada Defesa dos Direitos
Humanos. Sem a restauração da plenitude do habeas corpus. Nilo
vou ao ponto de dizer que o fanatismo do MDB fosse também em
torno de predicamentos da magistratura. Mas cu vivi o episódio, e
no campeonato da verdade, o nobre Senador Paulo Brossard pode
empatar comigo, mas não pode me superar.
O MDB não aprovaria substitutivo de ninguém que não alteras·
se, que não derrogasse totiil ou, pelo menos, parcialmente a restrição
revolucionária, no que diz respeito ao habeas corpus. Sé o projeto
fosse muito ruim, mas se contivesse a alegada proteção aos Direitos
Humanos, através do habeas corpus, o projeto seria aprovado pelo
MDB. E se o projeto fosse muito bom - e se contivesse essa
garantia, essa cláusula, o MDB não o aprovaria. Disse S. Ex• por
exemplo, que houve um grau de irracionalidade entre os negociado·
res. Fui o principal negociador do acordo; em todos os momentos fiz
questão, por recomendação expressa dq Senhor Presidente da
República, e tomei a iniciativa, como Relator de procurar os gabine·
tesdo MDB.

o

O Sr. Paulo Brossard (MDB aparte?

RS) -

Permite V. Ex• um
·

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V, Ex• vai me
permitir, agora não, porque o "dctran" da Mesa já está me
advertindo', e. esse ponto i: importante para que componha a história.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS. Fora do microfone.) Talvez uma palavra fosse suficiente para esclarecer.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Mas, levei
para o MDB o substitutivo.
Adiei, por quatro vezes, a reunião da Comi~silo Mista.
O Presidente Ulysses Guimarães me pediu que fizesse o adiantamento pela quinta vez. Adiei também.
Fiquei esperando a resposta.
Fui convocaçlo ao gabinete do MDB. Lá estavam os Srs.
Senadores Paulo Brossard, Franco Montoro e Nelson Carneiro, e os
Srs. Deputados Tancredo Neves, Laerte Vieira e Freitas Nobre,
respondendo pela Liderança emcdebista. Fui bem recebido, com a
habitual cortesia do MDB, que ia me dar a resposta.
O Deputado Tancredo Neves comunicou-me que o l'artido
havia designado dois relatores: o Deputado Laerte Vieira e o
Senador Paulo Brossard.
Deram a palavra ao Senador Paulo Brossard. S. Ex• disse que
havia feito um estudo demorado sobre a matéria, apesar do pouco
tempo de que dispusera, mas que havia uma preliminar- apelo para
a honradez do Sr. Paulo Brossard - que era, precisamente, a
questão do habeas corpus c dos predicamentos da magistratura.
Vcrffiquci, então, que cu estava, como inocente útil, participando de
uma farsa; mas ainda assim, me municiei de todas energias para
procurar cumprir sem a recomendação do Senhor Presidente da
República, para que eu insistisse. O Presidente da República dizia
que o restabelecimento daquelas garantias viriam com o tempo, com
o encerramento do ciclo rcvolucionãrio, do qual Sua Excelência
estava tuo empenhado. Af, houve um impasse. A Revoluçi!o nuo
poderia aceitar nenhuma emenda que rcnctisse modificaçuo à
lcgislaçuo revolucionária, nua scrm obJcto de aprcciaçuo. Mas,
mesmo assim. o Sr. Paulo Brossard, naquela reuniuo estabeleceu isso
como preliminar.
O SR. PRESIDENTE (José Líndoso) - Solicito a V. Ex• que
dê conclusuo uo seu discurso, pois V. Ex• só dispõe de S minutos.
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O Sr. Roberto S1tumlno (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA ES) - V. Ex• não vai
apartcar agora. Por favor, cu só disponho de 5 minutos. Em
outra oportunidade, discutirei com V. Ex•
Sr. Presidente,. um dia fui procurado pelo eminente Senador
Magalhães Pinto, que, alegre, contente, satisfeito, com o seu espírito
de conciliação, com os seus sentimentos de persuasão, em festa, em
alegria, na orquesiração ·de um contentamenw ·indescrit!vel, disse·
Q1C

me:

"Senador V. Ex• esteja no seu gabinete hoje, às 14 horas
c 30 minutos. Lá será procurado pelo Senador Paulo Bros·
sard, que encontrou a fórmula de se afastar o impasse c aprovar-se a Reforma Judiciária".
Esperei; espiritualmente coloquei um belo tapete no meu
gabinete; mentalmente passei a deglutir o banquete do acordo; O
Scnador·Paulo Brossard disse-me então:
"0 acordo será feito com esta modificação: o Tribuna.
lillpertor Milit:ir é competente para conhecer de 'hàbeas
rorpus em todas as matérias da competência da Justiça
'tvlilitar"
Vale dizer, com a aprovação dequela emenda, estava
parcialmente derrogada a Legislação Rcyolucionãria.
Por isso, Sr.'Presidente, é que me sinto absolutamente tran~Uilo
- nunca disse isso, nunca diria, mas o discurso do Senador Paulo
Brossard me obrigou a isso tamanhas foram as suas injustiças,
tamanhas foram as suas afirmações distanciadas da verdade. Nilo
diriâ jamais, não colocaria nos Anais desta Casa essa pâgina penosa,
vergonhosa, em que alguns da Oposição atraem l!dercs do Partido
adverso para a tapeação, para o engodo e para a farsa.
Gostaria, Sr. Presidente, de ainda dizer aqui que o eminente ~e
nador Acciolly Filho - uma das glórias jurídicas deste País foi elogitido pelo MDB, porque se tornou- por acontecimentos fortuitos
- objeto de uma controvérsia e de uma contrariedade, mas que
jamais faltou aos seus deveres de lealdade para com o seu Partido.
Pois bem, no caso do Substitutivo, o MDB acatou-o, para
despistar o trabalho do Senador Acciolly Filho. Porém jamais
acatou a opinião daquele ilustre Senador, quando esse nosso
eminente companheiro achou errada c ilegal a ati~ude do MDB
quando, através do seu Diretório Nacional, cm matéria consti·
tucional, fechou a questão ameaçando cassar os mandatos dos seus
companheiros.
Para as maquinações da farsa, um episódio serviu, mas, no mo·
mento em que se abriu a oportunidade de acatar a opinião de um ho·
mem de vasta cultura jurídica, esta opinião não valeu.
Então, Sr. Presidente, o que houve realmente foi uma farsa; e,
mais do que isso, uma tentativa de confrontação da ditadura da
Minoria- como disse muito bem o Senhor Presidente da República
e, repito, aqui - com a Revolução. Mas, esta prosseguirá, Sr.
Presidente, esta ainda tem deveres a cumprir para com o País e, este
dever, será cumprido' atê o fim. O sentimento do cumprimento do
dever é uma obsessão do Senhor Presidente da República, cm favor
do 'desenvolvimento, da emancipação económica, do bem-estar do
povo, da ordem pública, da tranqUilidade da fam!lia brasileira, que
ainda, queira ou nilo queira o Sr. Paulo Brossard, serã uma cativante
e abençoada exccçilo neste mundo de violência c de convulsão,
Era o que tinha a dizer. (Muito bcml Palmas. O orador é
cumprimentado.)
DIS<urso pronunciado pe(Q Sr. Paulo Brouard na sesaio
de6-5-77:

O SR. PAULO DROSSARD (MDB - RS. Para explicação
pessoal.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Serei muito breve, ni\o terei mesmo nc:cessidnde de usnr os dez

minutos que o Regimento me faculta.

Mllo•tm

O nobre Llder do Governo, que acaba de ocupar a tribuna, fez
muitas assertivas das quais evidentemente não cuidarei nesta
oportunidade; correm por sua responsabilidade c atendem ao feitio
do seu estilo. Duas, entretanto, ni!o posso deixar de comentar para
fazer a necessliria correçi!o, a fim de que a verdade nilo·fique !rateada
nos Anais desta Casa.
O primeiro diz respeito ao Substitutivo Accioly Filho. Jamais,
nunca jamais, declarei ao nobre Senador Eurico Rezende que a
OposiÇão não votaria 0 Substitutivo Accioly Filho. Jamais(
Posso dizer a v, Ex•, transmitindo o meu pensamento - mas
isto vai à guisa jli de informação - à Casa que o Substitutivo
Accioly Filho, que foi um nascituro, que nasceu sem vida- como eu
disse - porque, realmente, não chegou sequer a ser apresentado, ao
riteujulzo,. era insatisfatório. Isto mesmo disse eu a S, Ex•, o nobre
Senador Accioly Filho, o que ni!o quer dizer que ni!o fosse um trabalho bem melhor do que o projeto, bem melhor do que o que veio a
ser o Substitutivo c que, evidentemente, um trabalho parlamentar,
uma vez apresentaoo peta Ketator, esta SUJCito a cr!tica,,aos debates,
às em~ndàs, ao entendimento e poderia ser aprovado.
1?. uma hipótese, dado que ni!o aconteceu, dado que houve um
aborto decretado no Ministério da Justiça, antes do nobre Senador
Accioly Filho apresentar o seu trabalho à Comissão. 1?. uma pura
hipótese.
Mas, o que disse vale apenas como c~tpressilo do meu pensa·
mellto quanto às possibilidades que o Substitutivo, que nilo houve, o
Substitutivo Accioly, poderia ensejar. Mas, de qualquer forma,
quero deixat;,. claro, bem claro, clarlssimo, que nunca, jamais disse,
seja ao Senador Eurico Rezende, seja a quem quer que fosse, que a
Oposição não vótaria o Substitutivo Accioly Filho, até porque ele
nem chegou a ser apresentado formalmente. Aliãs, depois de haver
feilo esta assertiva, em termos categóricos, verificou-se que a asscrti·
vá de S. Ex• decorreu·~ dedução sua e nilo de declaração minha.
Em segundo lugar - cm homenagem e respeito às muitas
pessoas com quem tratei, discuti, debati ao longo dos trabalhos
relativos à Reforma Judiciária- queria escla.rccer que quando falei
em "irracionalidade entre negociad'ores" - tenho o meu discurso em
mãos- disse precisamente o que quis dizer: "O grau de ir~acionali·
dade presente entre negociadores" - e ni!o "entre os negociadores",
porque envolveria a todos - mas "ci\tre negociadores" o que quer
dizer "de alguns negociadores"; cu seria injusto se envolvesse todos
com quem conversei.
Aliãs, noutra passagem, ftz questão de distinguir - e distinguir,
claramente, caqui está ela. Disse assim:
"Sem entrar em exame de intenções, que é perigoso,
parece que alguns mais apostavam nas fraquezas humanas,
esperandQ. uma capitulação em troca de algumas migalhas;
outros, no entanto, não ocultaram que era delgada a faixa de
negociaçilo de que dispunham."
Vê V. Ex• e a Casa que hã duas apreciações inteiramente distintas em relação a dois procedimentos de adversl\rios. Duas apreciações cm razão de dois procedimentos, que cu, por espírito de verdade
e de justiça, tratei de distinguir nitidamente.
Era isso, Sr. Presidente, que queria, nessa explicação, que
ficasse constando nos anais, especialmente, porque pedindo à
Taquigrafia que nilo insira o meu discurso na Ata da sessi\o de hoje,
porque vou continuá-lo na próxima sessilo, quando enti!o serll
publicado, uma vez que, cm verdade, é um discurso só, não gostaria
que a resposta ou a pretensa resposta dada pelo Llder do Governo ao
meu discurso, nilo publicado, pudesse ensejar um mal-entendido.
Era apenas isso, Sr. Presidente, o que entendia do meu dever
cm homenagem 1\ Casn, cm homenagem à verdade, o que eu deveria
dim. (Muito bem I)
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Discurso pronunciado pelo Sr, Paulo Brouard na HSSio
de!l-!-77:
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguin·
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·

rcs.

I

i

Prossigo o discurso iniciado na última sessão, dizendo que eu
esperava que tudo isso terminasse por acontecer pela simples razilo
de que nunca acreditei que pudessem conviver duas ordens que se
repelem e sempre entendi que uma excluiria a outra. Seria o mesmc
que pretender conservar uma perna gangrenada na esperança de eli·
minar a gangrena de forma "lenta, segura e gradual". Ou a parte gangrenada é extirpada ou ela se Rl"stra pei" ~rganismo inteiro, levando·
o à morte. Por pensar assi1ú, afirmei no primeiro discurso proferido
nesta Casa que a normalização institucional -àquele tempo se fala·
va no eufemismo da "distensão" - ou se faria de uma vez só, por
uma decisão nacional, da maioria e minoria, da situação e oposição,
ou não se faria nunca, pois daqui a um século nilo faltaria quem a
ju:gasse prematura.
Pouco depois, os indícios revelavam que ela não se faria mesmo
com a gente que está no poder. Quando o Senhor Ernesto Geisel, a I•
de agosto de 75, se me não falha a memória, escarneceu do "cha·
mado" estado de direito, disse mais do que era necessário dizer para
dizer tudo. E se dúvida ainda restasse, bastaria reler o melancólico
discurso do fim do ano, quando o Chefe do Governo teceu encômios
à famigerada lei Falcão e censurou o voto das cidades onde se
concentram as grandes massas populares; ou enti!o comparar a
Mensagem de 77 com a de 75. De outro lado, o "projeto alvorada"
disse o que ainda não fora dito.
De modo que a mim ni!o surpreendeu o rumo imposto pelo Se·
nhor Ernesto Geisel ao caso da reforma judiciária c menos me sur·
preendeu o que veio a fazer a partir do caso, por ele criado, cm face
da rejeição pelo Congresso do projeto malsão. Contudo, devo confes·
sar que não esperava c nem podia esperar tanto dos donos do poder;
não imaginava c nem podia admitir de tal modo se houvessem extra·
viado os critérios polfticos, jurldicos, morais, que tão pouco caso
fizessem da Naçilo os que se auto-investiram na sua curatela. Aliás,
como notou o preclaro Sr. Seabra Fagundes.
"Existe uma mentalidade entre nós- não de. agora, mas
agora agravada- segundo a qual os governantes não se têm
como mandatários do povo, senão como os seus senhores,
com força para dizer o que lhes convém e o que para eles deve
ser feito."
Para retratar essa mentalidade senhorial, nada mais expressivo
do que a declaração de um Ministro de Estado ao ser suspenso o
"recolhimento rcstitu!vel sobre a gasolina": advertiu ele que o ato de·
via ser entendido como um voto de confiança do Governo no povo,
quando, havendo democracia é o povo quem dá voto de confiança
ao governo ou que lhe retira a confiança depositada. Como se vê,
vão aparecendo os caracterlsticos da "democracia à brasileira".
Por decoro, por constrangimento patriótico, recuso-me a anali·
sar o amontoado de medidas casuisticamcnte casu!stas embrulhadas
no pacotc de abril". Seriam neccssãrins horas c horas, dias c dias,
para o seu exame cabal. Todo o mundo sabe e foi dito e rcdito que
elas visam, primacialmente, a silenciar o Pa!s, a amordaçar a Nação
c a fechar todas as portas para que o povo ni!o chegue ao poder atra·
vés do MDB, assim condenado a ser filho bastardo na casa grande
dos senhores do Brasil. Como mostra o Jornal da Tarde.
"Nem vale a pena entrar na discussão do mérito ou do
conteúdo especifico de tais reformas, que, em tudo, são apc·
nas retalhos jur!dicos, trapos, destinados a cobrir os restos
mortais das instituições democráticas que a Revolução de
1964 pretendia, originalmente, defender c restaurar."
11

Com a sua precisão habitual, Carlos Custello Branco nota que,
com o "pacote de abril;' o chefe do Governo
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"terminou por tomar ni!o só irrevcrslvel, como incontor·
návcl, irrevogável ou insubstitu(vel a mecânica do poder
autocrático. (... ) Estamos definitivamente num Estado dita·
torinl",
em que o Presidente
"se atribui mandato especifico para deliberar e agir
segundo suas avaliações pessoais."
Mas não resisto à inclinação de recolher a sentença da inteligén·
cia brasileira, tal como u prolatou uma de suas expressões mais
dignas, o Sr. Seabra Fagundes:
"os dirigentes tem o dever de respeitar o povo, nilo o
privando, por atas de força, do direito básico de opinar na
escolha daqueles que vão governá-lo",
direito que o Brigadeiro Eduardo Gomes apontava como sendo o
mais elememar de um povo clvl/l:ado, ao iniciar a campanha de
rcdemocratização cm 1945.
Mas para que não falte neste discurso uma palavra sobre essa

partida de especiarias, injuriosamente chamadas "pol!ticas", valer·
me-ci do que escreveu Carlos Chagas, no Jornal da Tarde, sob o t!tu·
lo Ne11huma e.rplicaçào, porque não há e.<plicacões:
"NENHUMA EXPLICAÇÃO, PORQUE NÃO HÁ EX·
PLICA COES
O sentido do provisório c do emergcncial preside o
pacote de reformas político-institucionais, editadas ontem,
pelo Executivo, conforme opinião quase unânime das lideran·
ças parlamentares, ainda que muitos arenistas, constrangi·
dos, se vejam obrigados a declarar, precisamente, o contrá·
rio. Poucas vezes o País tem sido agredido com uma reforma
de tal maneira artificial, tantas as armadilhas travestidas e
emendas constitucionais e de decretos-lei inseridas em seu
bojo. Talvez por isso é que o porta-voz presidencial, logo
após divulgar o conjunto, tenha acentuado que o Governo
nada explicaria, nada justificaria, nada iria declarar a respei·
to de cada reforma. Elas estavam editadas e incorporadas às
nossas instituições, era tudo.
Certamente nem hoje, nem amanhã e nem nunca o Governo irá justificar ~u explicar o pacote de ontem, sim·
plesmente por um motivo: não pode. Não tem como, ta·
manha é a evidência do casulsmo, ti!o grande é a clareza de
cada uma das modificações aos artigos da Constituição ou
·das leis, tudo feito para garantir a vitória eleitoral da
ARENA no ano que vem.
Além das mudanças em 17 artigos da Constituição e dos
seis novos decretos-leis divulgam-se um isolado ato
complementar que torna o pacote ti!o sinistro quanto irôni·
co: por ele, é suspenso o recesso do Congresso. Em outras
palavras, agora que não hA mais nada para alterar ou modifi·
car, ao menos por enquanto, pode o Legislativo voltar às
suas atividadcs, que no fundo serão nenhuma. Ou quem sabe
alguma exceção indigesta, como se lerá abaixo. Por um mais
do que compreenslvcl lapso do datilógrafo (ou de quem
mais?) encarregado de resumir numa folha inicial todas as
medidas constantes da reforma politica, a suspensão do
recesso do Congresso é chamada de "suspensão do recesso
eleitoral", o que pode constituir um muu pressllgio, no mini·
mo, ou quem sabe uma inevitabilidade.
A primeira alteração a chocar os meios parlamentarr.s
não é n eleição indircta de Governadores, propriamente, mas
sim o fato de pela primeira vez em treze anos a Revolução tor·
nu r definitivo tal expediente. Em 1966, 1970 e 1974, os Gover·
nos rcvolucion[1rios cstubclcccrum -eleições indirctns de Govcrnudor, mus sempre nas disposições trnnsitórias dn Consti·
tuiçi1o, sempre corno "cmergancia" ou c.xccçào ii rcgru, pois,

...
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·no texto permanente continuava vigendo o principio da eleição dircta. Desta vez, porém, caiu a máscara: de agora cm

--
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A ressaltar pelos !!deres parlamentares estariam muitos
outros detalhes da mais recente produção legislativa' 'da

diante, quem sabe pura todo o sempre, os Governadores

Revolução, novamente rediviva em seu furor casu(stico. A

serão indiretos, e eleitos não apenas pelos Deputados
estaduais, mas também por vereadores, ao menos enquanto a
sua maioria pertencer ao Partido do Governo, porque pelos
"critérios" atuais a ARENA elegerá todos os Governadores,
menos o do Rio de Janeiro. Até ontem, com eleições diretas,
talvez elegesse seis em 22 governadores.
A Revolução, quando eclodiu, acabou com a coincidência de mandatos, que existia. A argumentação do
marechfl Castcllo Branco foi de que o povo devia comparecer às urnas de dois cm dois anos, ora para Prefeito c
Vert~dor, ora para Governador e para o Congresso, "pois
votando é que se aprenderia a votar". A coincidência agora
Vlllta, sob argumento cxatamcntc oposto, ainda que não
declarado, de que eleições de dois cm dois anos tumultuam o
Pais, paralisam as administrações c custam muito caro.
Absurdo também é a fixação antecipada de 420
Deputados Federais para as próximas lcgislaturas. Até então
eles eram calculados em função do número de habitantes do
Pais ou, mais recentemente, em função do número de eleito·
res. Crescendo uns, aumentavam-se os outros. Agora os
Deputados são limitados, ou seja, pouco importa se a população crescer, p0is estará representada apenas por 420
Deputados na Câmara Federal. Até agora, felizmente, nada
se decidiu pela limitação populacional.

"Lei Falcão" foi estendida para todas as eleiçaes futuras, que
agora se ferirão sem o rAdio e a televisão. A sublcgenda foi
criada para as eleições de Senadores. Tempo c espaço não
faltarão especialmente para aqueles que deveriam ter como
função maior a de promover reformas c elaborar leis c emendas à Constituição. Vale referir, no entanto, que aa modifi·
cações à lei de Imprensa ni!o se fizeram, ao contrário do que
chegaram a confidenciar fontes oficiais. Aliãs, elas viriam
justamente para proibir que os jornais se referissem às fontes
oficiais. Ao o que se comenta, o Governo nilo desistiu da
idéia de promover mais essa ampla alteração. Apenas, dada a
impopularidade que adviria de mais essa draconiana medida,
tcrilo os detentores do poder decidido deixar a iniciativa do
Congresso, para os próximos meses. Afinal o Legislativo existe para alguma coisa,"
Aliás, para bem caracterizar o que nele se continha, foi o serviço
de· divulgação do Planalto que, como se tratasse de uma ordem de
serviço qualquer, divulgou o "pacote", acompanhado de uma frase
que diz tudo: "nenhuma explicação".
Mas, recusando-me a entrar nesse submundo de provimentos
repulsivos, sinto que devo fazer uma consideração.
Eu chego a perguntar-me se haverâ algum gênio do mal a inspi·
rar essas medidas que, sob o rótulo falso de "emendas constitucio·
nais", desfigurando, amesquinham, e desprestigiando, comprometem uma das poucas instituições que, neste Pais irreverente c dosmemoriado, goza de geral reverência e tem resistido a investidas
variadas?
Pois desde que os brasileiros foram oficialmente divididos em
bons e maus, naturalmente que teria de haver, como inarrcdâvel
efeito, os Senadores benditos c os Senadores malditos, os que podem
aspirar o Governo dos seus Estados e os réprobos, que de tal silo
privados. Agora havcrã uma terceira categoria, por ceno os da
predileção do Governo. Nilo serão representantes dos Estados, eleitos pelo povo. A famulagcm devcrã ter a sua representação. Dos
quartos-baixos, dentre os mordamos, envergando a libré da criadagem, serão selecionados os cortesãos aos quais estâ reservada uma
terça parte do Senado, Scrilo os .. ovos de granja" ou .. de proveta",
ou frutos de inseminação artificial.
Mereceria isto a casa de Evaristo c José Clemente Pereira, de
v usconcclos c de Feijó, a casa de Paraná e Paranaguã, de Eusébio e
Olinda, de Silo Vicente e Uruguai, a casa de Paranhos, o I• Rio
Branco, de Zacarias e Otaviano, de Lafayette e de Gaspar, de Nabu·
co, Saraiva e Ouro Preto, de Joilo Alfredo e Cotegipe, a casa de
Ca~ias, de Osório, de Pclotas, a casa de Ruy, a casa de Mangabeira,
a casa de Milton Campos?
O Senado brasileiro mereceria essa profanação, para com ela,
ser calculadamente diminuido na estima da Naçi!o? Seremos tão
opulentos em instituições vcnerandas, que assim possamos mutilar
uma delas como quem, tendo a burra cheia, lança na mesa imunda
do jogo a moeda preciosa?
Mas isto terá sido feito "para restaurar a democracia c libertá-la
de quantas fraudes e distorções que a tornavam irreeonhecivel", para
repetir palavras do Sr. Humberto de Alencar Castello Branco? Isto
também foi feito em nome e por conta do Movimento de 64? Nilo,
respondo eu, não, pela honra dos que dele participaram e nele se
empenharam, com idealismo patriótico,
Isso poderá ter sido inspirado em Moscou ou cm Pequim, se
quiserem, poderá ter vindo diretamcnte do inferno, se preferirem,
mus das nascentes de 64, isso não, Os compromissos daquele movi·
menta erum com a Constituição e com a democracia, era com os
Poderes du Repúblicu, jamais com a sua contrafaçilo, o seu

A eleição indireta de um dos trés Senadores que representam cada Estado exprime oiímpica involução politico·
eleitoral, pois tornam híbridos os pleitos de Senador: não
silo majoritários, como sempre foram, mas nem proporcionais. Meio cã, meio lã, ou melhor, a partir de agora
teremos Senadores de primeira-classe e Senadores de
segunda-classe. Uns indicados pelo voto dircto e secreto,
outros com seus mandatos ad4uÍridos no "tapctilo", pelo

voto indireto e a descoberto. Assim, o MDB nilo fará maioria
no Senado, ao menos por enquanto.
Um casuismo a mais, dos graves: as emendas constitu·
cionais sdrão aprovadas não pelos dois terços dos membros
do Congresso, que ajunta militar estipulou, e que a ARENA,
hoje, não tem, mas por maioria absoluta, que a ARENA

ainda tem. No entanto, a iniciativa de sua apresentação
mudou. Não será mais por um terço dos Deputados Federais
ou por um terço dos Senadores, Alteração sibilina exige
ambos os requisitos, isto é, um terço de Deputados Federais e
um terço de Senadores, que por sinal o MDB não tem.
A antecipação das eleições de Presidente da República,
de 15 de janeiro de 1979 para 15 de outubro de 1978,já cspc·
rada, envolve mudanças posteriores, ainda não reveladas no
atual pacote: logo depois de realizadas, mas antes das elei·
ções parlamentares de 15 de novembro do ano que vem, o
Governo deverá dissolver os dois Partidos existentes, acabar
com o bipartidarismo e permitir que se formem quatro ou cinco agremiações provisórias. Hã que prever, assim, novas
reformas à Constituição, não se sabendo se pelo Executivo,
como agora, ou com a colaboração do Congresso.
Inovação também foi imposta no principio das
inelegibilidades, pois se a vida pregressa dos candidatos era
levada cm conta no item que exigia "moralidade para o
exercicio dos mandatos", ugoru passa a valer pura todos os
outros casos, ou seja, em função da preservação do regime
democrático, nu probidade administrativa, da legitimidade
das eleições contra influências ou abusos de funções públicas
c do poder econômico. Em outrus puluvrus: quem tiver sido
condenado por crime de trânsito poder(• ser declarado inelegi·
vele se assim quiser o lcgisludor ordinllrio,

abusturdnmcnto, u sun mutilação horrorosn,
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Os abusos, as fraudes, a irresponsabilidade mataram a Rcpúbli·
ca. A Revolução de 30 pôs abaixo um sistema de poder que, há
muito, se nncilosnra pela ausência de substância popular. Para as·
segurar o poder c para conscrvll·lo, tudo foi permitido. Segundo uma
fórmula clnica, que virou dogma, o feio era perder. De modo que
para ganhar valia tudo c tudo era legitimo, tal como agora acaba de
ser feito. Bem cedo começou a dcgcncraçilo republicana. Para
ganhar as eleições era preciso fraudll·las. Sob o pretexto de defender
a República mal nascida, a fraude prosperou sob os auspicias do
famigerado Regulamento Alvim. Também para defender a Rcpúbli·
ca das ameaças "scbastianistas", o código castilhista de 14 de julho
iria consagrar uma ditadura; segundo o depoimento de Assis Brasil,
Cnstilhos o teria concebido, pelo menos nos primeiros tempos, como
instrumento provisório, mas a sua transitoriedade se estendeu por 40
anos ... até o vendaval de 1930,
Agora, os processos c as preocupações são as mesmas. Tudo se
resume cm não perder c para não perder vale tudo. Foram banidos
os critérios morais, os critérios politicas, os critérios jurldicos. Vale
tudo para não perder. Contudo, não hesito cm afirmar que as drogas
agora fabricadas na botica oficial nem mesmo naquele pcrlodo, de
progressiva degeneração, os •jcnrcomidos", como se dizia, seriam
capazes de apresentar ao público. Se abusos c fraudes eram prati·
cados, e como o eram, havia um resto de hipocrisia que, segundo a
sentença célebre, é a homenagem que o vicio presta à virtude. Agora,
nem isso. C; o arbítrio puro, entronizado c consagrado
Esses legisladores do arbltrio não silo capazes de entender a li·
ção de Assis Brasil:
"Ai da situação ou do governo que recorrem a tais cxpe·
dicntcs (de força) para prolongar a vida que lhe foge! há de
sentir em breve o frio da gangrena incurável que nunca sem cxccção em toda a história - deixou de castigar os
abusos do despotismo. Eu não quisera viver bastante para
ver o meu partido proceder por esse modo. Compreendo o
desvanecimento de nobre satisfação, o êxtase de glória que o
triunfo legitimo deve infundir no peito do paladino de uma
grande causa, do soldado fiel d'uin grande partido; mas
comparo o prazer de quem dominou pela força contra a
razão ao júbilo satânico, ao gozo exterior, que é a própria
mortificação mtcrna, do assassino, que não venceu, mas eli·
minou o leal advcrsãrio. E digo-vos com toda esta alma que
nunca soube mentir: Depois da glória de plantar nas alturas a
sua bandeira triunfante, realizando ou sequer encaminhando
solidamente os seus nobres ideais, não quero para o partido
Dcmocrãtico outra glória maior que a de o ver curvar a ca·
beça à sentença da opinião que lhe mandar ceder o posto a
quem o tiver conquistado cm boa lei."
Dando férias ao Congresso, que no cxcrclcio de sua compctén·
cia privativa rejeitara um projeto por considerá-lo mau, c, graças a
cS!c expediente, investindo-se nas atribuições do Congresso, inclusi·
ve nas de curáter constituinte, que se não confundem com as lcgislati·
vas comuns, um homem só, à maneira de monarca absoluto, passou
a fabricar
emendas constitucionais,
decretos-leis,
ato complementar,
decretos.
Essas modalidades normativas, diferentes apenas no nome, têm
n mesma origem c valem o mesmo. A mn.sa com que foram modela·
das é uma só feita da mesma farinha; muda apenas o formato; se da
mesma massa podem sair pães, bohichns, biscoitos ou rosquinhns,
desse singular laboratório legislativo snlram
emendas constitucionais,
decretos-leis,
ato complcmcntur,
decretos.
'Jtudo'coMIS\C Qm pór·lhc o PlU!ll:, o n~mç,Quc ·~ qul:J~r.
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Que vale, que pode valer a lei para quem fabrica leis, de toda
espécie, desde a mais alta até a de menor hierarquia, desse jeito c com
essa onipotêncin? Para quem pode dizer: a lei sou eu, la foi c'est moi?
Para essa autoridade suprema, não tcrâ sentido a advertência de
Barraqucro: "aprendamos a rcspcctar las lcyc~, y cntonccs sobremos
lo que valen".
Da portaria à emenda constitucional tudo é o mesmo, o fruto de
uma vontade só, com a simples mudança do nome, como se o nome
conferisse a uma regra o seu carátcr jurldico c o seu carátcr intrln·
seco. A circunstância de uma postura ser batiznda de "constituição",
pelo detentor do poder de fato, não lhe atribui essa qualidade. Para
que se trate de constituição, o primeiro requisito é que a norma emane de quem possua o poder constilUinte c o poder constituinte se liga
à soberania. E o poder constituinte, desde que se despegou da coroa
dos reis absolutos, reside no povo.
Mas, como se fora o próprio poder constituinte, o legislador do
Riacho Fundo passou a outorgar "emendas constitucionais" c com
elas refez a carta outorgada, porque o Congresso não aprovou a
judiciária c, ele o disse, não aprovaria as demais, as chamadas "pollti·
cas". E como o Congresso não a aprovou c não as aprovaria, ele pai•
sou a ser o Congresso, mas um Congresso maior c superior, pois
capaz de "aprovar", quer dizer, editar soberanamente aquilo, cxata·
mente aquilo que a representação popular, reunida cm Congresso,
não aprovou c não aprovaria.
Esses atos, no entanto, têm apenas a autoridade que deflui da
forma material; não têm qualquer legitimidade; são normas de fato c
nada mais, sem outra autoridade que não a da força que a mantém.
"Produzidas cm quinze dias de Congresso fechado, sem
o concurso dos partidos políticos c dos parlamentares, com a
imprensa limitada a comentar rumores, com a opinião públi·
ca perplexa, com a grande massa de 110 milhões de brasi·
!eiras engolfados na luta cotidiana pela sobrevivência" indagava a Folha de S. Paulo- "que valor podem ter essas
alterações constitucionais e legais que afinal foram decreta·
das?
"Em que consenso se baseiam essas modificações? Por
delegação de quem foram feitas essas mudanças? Que maio·
ria autorizou a iniciativa da sua elaboração c a forma final
que assumiram? Que eficácia de vigência se poderâ delas espc·
rar? Que desfiguração de Poderes se precisou perpetrar, para
que o Executivo, de executor passasse a legislador, c o
Legislativo, de tribuna c representação populares se tran~for·
mnsse cm espectador forçadamente mudo c omisso?
"E que representam, afinal, essas especiosas alterações
que o pacote nos despejou sobre as cabeças? Nada mais que
expedientes, recursos, questiúnculas rabulares, jogos
aritméticos, panacéias eleitorais, enfim, com que o Governo
pretende manter majoritário por prazo não revelado o
"partido governista'\ evitando, com tais recursos, que ele se
defronte com seu opositor no livre c democrático processo
político.
"Ci o casufsmo, o imediatismo, o pragmatismo despoja·
do do critérios e princfpios universalmente válidos c
consensualmente compartilhados, é a pequenez dessas altera·
ções, o que mais choca, depois do desagrado com que se teve
de assistir à sua insólita gestação,"
E deste modo conclufa o brilhante jornal paulista:
"Mas, assim, de expediente em expediente, de indirctas
cm indiretns, de restrições cm restrições, chegaremos um dia
no ponto cm que todos os dirigentes deste Pais terão um
imenso, um inquestionâvel, um poderoso Poder. Mas só
isso."
Nilo hã quem saiba que o General Gcisel tem muita força, mas
não é titular do poder constituinte, que ele se conferiu e, nuto·confc·
rhldo.. sc, passou a exercer como se o possufssc legitimamente.
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Quem não sabe que a outorga supõe no outorgante a posse do
poder outorgado? fi esta noção comum ao Direito Púbhco e ao Direi·
to Privado, e antes de ser uma noção jurídica é um dado de senso

•

1

·~

~

I
:J

o poder do outorgante e devolve-se ao poder constituinte a
faculdade de modificar ou revogar a Constituição".

E isto está reconhecido na própria carta outorgada, pois ela pró·
O poder de outorga foi um poder real porque houve tempo cm pria regula o processo de sua reforma, c só segundo ele poderia ser
que os reis chegaram a deter todo o poder, confundindo-se com o emendada,
Estado. L'état c'est mo/, mais do que uma frase célebre é a legenda .
Mas se esta é a solução jurfdica, nunca tive dúvidas de que o
exala do absolutismo monárquico. Ou porque o rei fosse rei pelagra· sucedido agora poderia vir a acontecer, pela simples razão de que o
ça de Deus, Rex gratla dei, segundo a teoria do direito divino dos chefe do Poder Executivo pode, a seu talentc, servir-se da carta ou do
reis, ou porque ao rei fora transmitida pelo povo a titulo perpétuo, ato, como usa e tem usado, e ainda quando a carta seja o que ê, por
como sustentaram legistas medievais, glosando o verbo de São via do ato a carta pode ser refeita ou desfeita; ao puro arbftrio de um
Paulo, omnes potestas a Deo per populum, ou porque essa transmis·
homem, por ato unilateral seu, a própria carta pode ser reformada,
são se operara por· uma espécie de usucapião, mercê de prescrição ou deformada indefinidamente. Af reside a nomalia das anomalias,
cxtintiva do direito popular não exercido e da prescrição aquisitiva o vicio dos vicias, a normalidade das normalidades, pois graças a
dos monarcas que hereditariamente o exerceram, quantum possessum esse sim e a esse nilo simultâneos, a carta é c não é ao mesmo tempo e
tamum prescriptium, segundo o preceito lembrado por Loyseau,- o sob o mesmo ponto de vista, Mas isto é o caos; não tem outro nome.
fato histórico é que não hã noticia de constituição outorgada por Tudo se funda na força material e cm nada mais.
quem não estivesse na posse do poder outorgado, vale dizer, não
Haverá ãulicos e leguleios, e notadamentc leguleios ãulicos,
estivesse revestido ou investido no poder constituinte.
para dizer que o General Gcisel pode tudo graças a um fato ocorrido
A chamada "constituição" foi outorgada por três Ministros faz mais de treze anos, quando metade dos brasileiros não era sequer
militares, cm outubro de 1969. O fato é recente c dispensa a juntada eleitor. Graças a esse fato o General Geiscl se libraria acima de tudo
de certidões. A outorga foi feita por três Ministros militares porque, o~tde todQs, como o.~sp(r.it.Q.do Senhor se li brava sobre o mar e a ter·
adoecendo o Presidente Costa e Silva, -ó·s irês· Ministros ocupãráiii o ra, antes que Sua vontade ordenasse os elementos dissolutos.
seu lugar. Para fazê-lo; violaram a lei quatro vezes;· ao afastarem·da
· '.';:'orai isto é h'istÓiica e juridicamente falso, por que o próprio
Presidência da República os substitutos legais do Presidente
mãvimcnto
vitorioso de março de 64 fixou o prazo para o seu impé·
enfermo; afastaram o Vice-Prcsidente Pedro Aleixo, o Presidente da
Câmara, o Presidente do Senado, o Presidente do Supremo Tri6unal tio, extinguindo-se após o fato revolucionário, com a restauração do
Federal. Assim, cometendo sucessiva ilegalidades, empossaram-se império da lei. Nilo é opinião minha, estâ exptrcito no Ato de 9 de
eles na Presidência. Quatro vezes ilegal foi a auto-investidura. E abril de 64. Etempos depois, o mais autorizado intérprete da nova
foram esses Senhores, que por certo nilo eram ungidos do Senhor situação, com a solenidade adequada e a clareza incontrastâvel,
Deus dos exércitos, nem a titulo prescricional possufam a soberania afirmou: "bem se/ nilo ter legitimidade para criar - como por
popular, foram esses Senhores que, majestaticamente, fizeram
vezes têm assoalhado os eternos semeadores de falsas noticias
outorga do ato por eles chamado de "emenda n• I", também
-um novo Ato Institucional. Outrossim, ninguém, nem mes·
alcunhado de "constituição". Um ato expedido contra a lei por
mo órgão algum, poderã, nas circunslóincias atuais, julgar-se
pessoas que contra a lei se apossaram da Presidência, quando nem o
com poderes ou competência para alterar ou suprimir o que
Presidente legitimamente investido c no regular exercfcio da presi·
foi solenemente prescrito naquele Ato Institucional, base c
dência poderia fazê-lo. Podiam esses senhores estar possufdos das
fundamento de todo o sistema atual do Brasil."
melhores intenções, que podem levar até aos céus, ainda que deles
Bem sei nilo ter legitimidade para criar um novo Ato lns·
esteja cheio o inferno. a dar-se crédito à sabedoria popular.
titucional. Quem disse estas palavras foi, nem mais, nem menos, do
fi com base nesse ato, congenitamente ilegftimo c juridicamente
que
o Presidente Castcllo Branco.
ilícito, que o chefe do governo se investe nas atribuições do Congres•
Depois ocorreu a queda de outubro de 65, mas houve a
so e passa a distribuir .. emendas constitucionais.,, com as quais vai
superveniente
Constituição de 67, a cicatrizar, pela segunda vez, a
alterando o ato primitivo ...
ruptura da ordem legal. De modo que, ainda agora pretender que os
Não é: por amor às querelas que os tratadistas distinguem a
atas de arbftrio hoje praticadoocnham a sua legitimidade resultante
constituição, que é de natureza sinalagmática, da carta, que consiste
de um fato ocorrido cm 1964, •~m considerar a constitucionalizaçilo
na manifestação de vontade unilateral do monarca.
superveniente,
importaria em reconhecer que o golpe de 37 e a carta
Vale salientar, outrossim, que com a outorga, o poder at6 então
então outorgada encontravam a sua legitimidade na revolução de
absoluto se dcsvcste dos poderes transferidos mediante a outorga, po·
1930, como se em 1934 o Pafs não se houvesse reconstitucionalizado.
deres estes que, passando ao domfnio de outrem, pessoas ou
Como notou o ilustre Seabra Fagundes em entrevista recente,
parlamentos, como direitos individuais ou competências institu·
cionais, ao mesmo tempo em que se integram nas pessoas ou cnti·
"Nada, em nenhum pafs, nem em qualquer autor, abona
dadcs contempladas com a outorga, óbvia e inevitavelmente passam
essa ilimitaçilo, no tempo, da força revolucionâria deflagrada
a constituir limites à açilo c ao poder outorgante, outrora absoluto.
em determinado momento para subverter a ordem consti·
Com a outorga, o poder que a faz se desfaz do que outorgou. E
tucional então vigentes. Salvo a doutrina marxista·leninista
se desfaz porque o poder outorgado passa a pertencer a outrem. Se
assim mesmo, no seu caso e teoricamente, até chegar à aboli·
cu outorguei o que, por ser meu, cu podia outorgar, precisamente
ção do Estado, por desnecessário."
por hav.cr.olllorgado ele deixou de pertencer-me e a mim nilo cabe
O
que hã muito vem ocorrendo Sr. Presidente é o emprego da
mais dcsoutorgar o que deixou de ser meu. Fora daf haveria autor·
palavra
"revolução" como uma espécie de exorcisma que dispensa a
gantc c não haveria outorgado, haveria constituinte sem constitufdo.
consciência e libera a responsabilidade moral da pessoa. Tem servido
Dai a dedução de Francisco Campos:
para tranqUilizar consciências fáceis de trRnqUilizar. Tendo de esco·
"se ao Poder que a outorgou fosse (acultado introduzir· lhcr entre o bem e o mal, a verdade e o erro, o belo e o feio, o justo e
lhe modificações, a Constituição perderia precisamente o seu o injusto, a liberdade e a servidão, certas pessoas supõem elidir a sua
caráter constitucional. A Constituição outorgada só rcprcsen· inarredável responsabilidade com a simples e liberatória inovação da
tu uma garantia quando, pela outorga, se desprende ou palavra mâgica, que faz as vezes de ab~olvicão plenâria. Esta é que a
desgrnvitn do poder que a outorgou, passando a ser uma rc· verdade verdadeira. E graças nesse fato os homens se anulam, dizem
gra normativn desse mesmo poder. Com a outorga se esgota cm público o contrârio do que confessam cm particular, e a tudo se
comum.
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submetem, imaginando estar a salvo da intransferlvcl responsabilidade histórica, polltica,jurldicn e moral.

affaires; les nutres sont lcs ordonnances du roynumc qui sont
inviolnb.lcs et par lesquellcs vaus êstes montéau trône royal."

Com isso, de queda em queda, de concessão em concessão, de
transigência em transigência, o Pafs terminou na situação cm que
hoje se encontra: um homem só, o constituinte solitário, pode fazer,
desfazer ou refazer soberanamente o que quiser. O País está à sua
mercê. A Nação sujeita ao seu arbítrio. O Estado submetido à sua
vontade. Ele pode mais do que o Rei de Portugal em pleno absolutismo.

Também, na velha monarquia lusitana, era freqUente a referência às leis fundamentais do reino, só modificáveis por acordo entre o
Rei e os povos reunidos em cortes, tal como em França, cm que era
necessário o assentimento dos estados Gerais para a mudança das
!~is fundamentais (Marcelo Caetano, Manual de Ciéncia Política e
Direito Constitucional, 1963, n. 197, p. 327; Duguit, Droit Constitutionnel, 1923, v. III,. 642; Prélot, Droit Constitutionncl, 1972, n.
178, p. 299 a 301).
Pois o que não podiam os Reis de Portugal c da França cm
pleno absolutismo, pode hoje o ilustre General Gcisel. Basta dispensar o Congresso e passar ele a ser o Congresso, ou simplesmente usar
o ato. A ele, o constituinte solitário c único, não se aplica o princípio
que em pleno século XVIII formulava Wolff, "potestati legislatoriae
non subsunt leges fundamentaies" c pura ele não tem sentido o preceito de outro clássico do mesmo tempo, Vattel, para quem " .. .la constitution de l'Etnt doit étre stable; ct puisque la Nation !'a
premierement établie, et qu'elle a ensuite confio la pussance législative à certaines persones, les lois fondamentales sont exceptées de
leus comission".
Não nos enganemos; o que hoje ocorre no Brasil, cm que um
homem, através dos expedientes que vêm de ser utilizados, pode
fazer e desfazer a chamada "constituição", alterando-a de alto a
baixo porque o Congresso não o faria, segundo sua explícita
declaração pública, só encontra um precedente; só os doutores do
nacional-socialismo sustentaram a doutrina agora posta em prática
em toda sua nudez entre nós. " conhecida a passagem cm que
Koellreutter assevera que
"a Constituição ó a vontade do FUhrer. Todo o ato do
FUhrer relativo à estrutura do Estado ó um Ato Constitucional."

Do Rei de Portugal se dizia, era essa a linguagem das
Ordenações Felipinas: "O Rei ó lei animado sobre a terra e pode
fazer lei e revogá-ln", "porque nenhuma lei por o Rei feita o obriga,
senão enquanto ele, fundado em razão, e igualdade, quiser a ela
submeter seu Real poder." Não é exatamcnte o que ocorre hoje com
o General Ernesto Geisel? Basta que ele não queira submeter o seu
republicanfssimo poder à lei e um ato seu a revoga c outra norma,
segundo a sua vontade, ocupará o lugar da revogada. "exntamente o
que ele acaba de fazer.
Depois que o General Geisel dispensou o Congresso por uma
quizena para, na sua ausência, fazer exatamente o que o Congresso
se recusara a fazer e se recusaria a. legislar, segundo o próprio
General declarou à Nação, no sumo legislador se aplicam, com
absoluta propriedade, as palavras de Caldas Pereira, reinícola do
século XVI, em relação no soberano:
.. Lex viva qui removetur omne impedimentum."

Dos poderes do Rei, quer dizer, dos direitos do Rei, era assim
que se expressava um lente da Universidade da Coimbra, Francisco
Coelho de Souza e S. Paio, em livro estampado em 1789, quando a
fogueira da revolução francesa começava a incendiar o mundo, mudando-lhe a face:
"Estes direitos - são palavras do lente coimbrão abundantissimos, se podem comodamente reduzir a cinco capítulos: Legislativo,lnspectivo, Policintivo, Judiciativo e Exe..:utivo."
Pois bem, além desses "direitos em si mesmo muito vastos e
ubunduntíssimos", o Generul Geiscl se investiu de outro: o poder
constituinte ou o "direito" constituinte . ..

Em verdade, se idôneos silo os testamentos da História, nem os
monarcas absolutos possuíam poder, Sr. Presidente ilimitado,
embora fossem eles encarnações vivas da soberania, de modo a praticamente confundir-se o Rei com o Estado, a fazenda real com a
fazenda pública, o exército do rei com o exército da nação, a despeito
das engenhosas disquisições dos reinícolas, como Antônio de Souza
de Macedo, segundo o qual o poder do Príncipe sobre os róditos do
Estado é do tutor, e nilo de dono, ou como Domingos Antunes
Portugal, pura quem o Príncipe tem sobre o reino, como esposo da
República, não mnis os direitos do marido sobre o imóvel dotai. Os
próprios reis absolutos encontravam limites no seu poder mas, um
tanto imprecisas, mas sempre invocadas; leis fundamentais do reino.
r;: fato conhecido. A título de exemplo, mencionarei um texto, que
me parece sugestivo, e que recolho em Marion:
"Y avait-il duns !e royaume de Frunce un certain
ensemble de principes de droit public, notnmment de regles
destinées 1t limiter !e pouvoir ubsolu du souvernin, ii absorver
'ce sage milieu, comme disnit !e cardinal de Retz, que nos
peres uvuient trouvó entre lu licencc des rois ct !c libertinage
des pcuples?' L'invocntion de ces lois fondnmcntnlcs e étó
fréqucntc au cours de notre histoire, surtout duns lcs
harangucs ct Jcs rcmontrunccs purlemcntaires. Naus uvonS,
Sirc, dcux sortes de lois, disuit cm 1586 !e prcmier prcsidcnt
du Purlcmcnt de Paris: Jcs unes sont des ordonnanccs dcs reis
qui se pcuvcnt chnnger sclon ln diversitó dcs temps et dcs

Hobcr diria o mesmo com outras palavras: a legalidade não
impõe limites ao FUhrer porque ele ó a legalidade.
Mais uma vez cu pergunto: foi para isso que o Movimento de 64
foi feito? Isso se concilia com os compromissos nacionais assumidos
por aquele movimento, expressos pelo mais qualificado dos seus
intérpretes, o Marechal Castcllo Branco?
O que h,oje está acontecendo é a resultante das transigências em
questões a respeito das quais não é lícito transigir; feitas as primeiras,
sempre pura evitar "mal maior", é, inevitável que tenham de chegar
às últimas, e, umas após outras, se vão tornando fatais c irresistíveis,
e chega no ponto em que nilo transigir com o que o poder pensa c
quer passa u ser suspeito c perigoso. "0 gênio do poder não se sacia
senão com a absorção da consciência dos que o scrvcmn, disse Rui, c
depois de absorver a consciência nilo se compraz e quer mais. Como
a loba da Divina Comédia, que
"dopo ii pasto hn piu fame che prima",
a fome cresce à medida em que o monstro do absolutismo se alimenta da consciência dos seus servidores.
Com o aplauso público e a lamúria particular, os partidârios do
General Geiscl proclamam que ele tem o poder '~nstituinte. Ele foi
"o" constituinte de 77, como disse Walter de Goes em brilhante artigo que o Jornal do Brasil publicou.
A "constituição" que o General Gcisel alterou a seu critério,
constituintemente, essa Constituiçilo", hoje, nüo é u de ontem c
pode não ser a de amanhil, desde que um homem, um homem só,
ugorn investido de poder constituinte c sendo ele próprio "o" poder
constituinte, inesgotável e ilimitado, assim o queira.
Aliás, convém lembrar que o poder que altera o que deverá ser a
constituiçuo, e o fnz segundo o seu querer, ó o mesmo que desclcge os
verendores que o povo de Porto Alegre elegeu, é o mesmo poder
onímodo que confiscn a sojn em 7% e depois em 12%, como amnnhil
poderá fnzê-lo em 24 ou em 36%. Por que nilo? Onde o limite legal?
11
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Não nos enganemos, Em nenhum pu!s do mundo que tenha a
pretensão de ser regido pela lei, segundo os padrões da cultura
universal, cm nenhuma parte do mundo ocorre coisa parecida. E
note-se que o postulado da legalidade - e notadamente da legalidade constitucional, - nl!o 1: apenas um dado jur!dico ou um concei·
to pol!tieo; ele tem dimensão maior, porque exprime antes de tudo
um estãgio de civilização, um padrilo de cultura.
Depois de saírem no mesmo dia, da mesma oficina, no mesmo
jornal, do mesmo poder, simultaneamente, decretos, decretos-leis,
ato complementar, emendas constitucionais, como se tudo fosse a
coisa mais natural do mundo, fico a pensar no capricho dos fados
que, pouco depois, reuniria no ltnmarati uma porção de notabilidades e, nu mesma cerimônia, faria distribuir comendas ao
Presidente da Câmara, ao Presidente do STF e a uma mãe de santo ...
Quem sabe se pretendesse dar uma demonstração, em n{vcl
diplomático, da "democracia à brasileira", que um humorista, para
fraseando Lincoln, definiu como "um povo do governo, pelo go.

verno ~para o governou.
Isto não ocorreu no Brasil, nem mesmo quando a Nação se
desprendia dos moldes coloniais e na chefia do Estudo recém-nasci·
do tinha um Imperador "por graça de Deus e unânime nclnmuçilo
dos povos", revestido de secular soberania dinástica.
Como observou Odilon Braga, em notãvel parecer adotado pelo
Instituto dos Advogados Brasileiros, a Constituição do Império foi
mais uma Constituiçuo pactuada do que uma carta outorgada. Aliás,
basta ler-lhe o preâmbulo:
"Dom Pedro Primeiro, por graça de Deus c unânime
reclamação dos povos, Imperador Constitucional e Defensor
Perpétuo do Brasil:
Fazemos saber a todos os nossos súditos, que, tendo-nos
requerido os povos deste Império, juntos em câmaras, que
nós quanto antes jurâssemos c fizóssemosjurar o projeto da
Constituição, que havíamos oferecido às suas observações
para serem depois presentes à nova Assembléia Constituinte,
mostrando o grande desejo que tinham de que ele se
observasse já como Constituição do Império, por lhes mere·
cer u mais plena aprovação, c dele esperarem a sua individual
e geral felicidade política; nós juramos o sobrcdito projeto
pura o observarmos, e fazermos observar como Constituição, que dora em diante fica sendo, deste Império; a qual é
do teor seguinte:
Em nome da Santíssima Tr!ndade
Por duvidosos que pudessem ter sido os requerimentos dos "po·
vos deste Império, juntos cm Câmaras", o fato é que o Imperador
"por graça de Deus e unânime aclamação dos povos" sentiu neces·
>idade cm atendê-los para dar à Constituição jurada o cnrllter de
pacto sinulagmático, atribuindo a eles uma espécie de manifestação
plchiscitáriu.
A própria carta de 37, Sr. Presidente, outorgada por quem não
podia fuzê·lo, reconhecia u fonte do poder constituinte no dispor que
deveria ser submetida a plebiscito para u sua legitimação, e se a
exigência jumuis foi cumprida, o regime nunca passou de puro re·
gime de fato.
Como se vê, tanto os Ministros outorgantes de 69 como o
Presidente reoutorgante ou dcsoutorgunte de 77 conseguiram
superar o Estudo Novo de 37 com u suu "polaca", e teriam muito
que aprender com o filho de D. Carlota Joaquina, o qual, conquanto
"Imperador pela graça de Deus", tinha mais respeitos pelos seus
súditos e pelos povos deste Império .. ,
Quundo nos longes do horizonte começam a se vislumbrar as
primeiras luzes do século vindouro, o llrusil que pretende ser uma
potência mundial, c no concerto das nuç0es quer ser respeitado como
nuçuo umudurecidu pura ussumir us rcsponsubilidades decorrentes
de suu própriu grundem, nuo suporta o rct;ime da lei, nua tem
mnturid:tdc para acatar como normnl a decisão do Congresso que,
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no uso de sua competência privativa no rejeitar ·um projeto consi·
derado mau, tem sua estrutura remodelada no puro arbltrio de um
homem, "o" constituinte de 17, que, à maneira de luiz XIV, pode
dizer: u a lei sou cu" ,/a lo/ c'est moi.
Vale recordar famoso parecer da Faculdade Nacional de Direito
exnrado em situação semelhante, quando em 45, a situação institu{du
em 37 pretendia sobreviver, emitindo ntos reformatórios da carta
outorgada. Essa pretensão de um homem exercer o poder constituin·
te, advertia a Congregação da Faculdade Nacional de Direito,
"em toda extensão da sua significação dogmática, nos
coloca frente à frente com as mais aterradores conseqUên·
cias",
pois faz de um homem "o poder constituinte" e, por conseguinte, ele
também é "a própria constituição", que pode fazer, desfazer ou refn·
zcr, como queira, /ex viva qui removetur omne lmpedlmenlum.
Não nos enganemos, valo a dizer, Na literatura jur!dica, só os
doutores do nazismo defenderam essa doutrina insano.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel\a, Fazendo soar a cam·
puinha.)- Esclareço a V. Ex• que tem cinco minutos para concluir
sua oração.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com a sua tolo·
riincia, Sr. Presidente, espero encerrar o discurso nesse tempo.
Jã não temos que aperfeiçoar um regime, senão que institui-lo,
porque tudo que existia de bom foi ácstru!do, progredindo apenas e
aceleradamente o que havia de ruim. A República velha chega a
oferecer modelos. Mais do que ru!nas por todos os lados, o que exis·
te é o caos.
Tendo feito o que fez, não creio que o General Gcisel tenha ouvi·
dos para ouvir; a verdade, porém, é que o poder exercido de forma
absoluta degrada a Naçi!o; é que o conteúdo dos provimentos edita·
dos infama a Nação; o modo como tudo se processou amesquinha a
Nação.
Segundo a imprensa, ao saber da rejeição do projeto, contra o
qual, aliás, só se ouviam críticas dos setores mais qualificados do
Pa{s, o Presidente teria dito: "mas o que quer essa gente?" e logo
acorre o chefe do maior partido do ocidente: "isto é um desafio ao
Presiqente", O Presidente "desafiado" por "essa gente" que faz?
Suspende o Congresso c faz o que o Congresso bem interpretando o
seutir da Nação, não quisera fazer, por considerar o projeto mau. E
aproveitou para fazer o que o Congresso não faria, como ele próprio
o confessou. Após, dando mostras do seu apreço ao Congresso,
segundo foi dito em prosa e verso, reabriu-o e tudo continuou o mesmo, com a naturalidade dos dias que nascem do ventre da noite c das
noites que chegam com o cansaço dos dias.
Continuou tudo o mesmo? Nilo é o que pensa o O Estado de S.
Pau/o, que desse modo cxternou a sua visão dos fatos:
"Embora com idêntica composição e com os mesm!s·
simos figurantes, o Congresso que emerge de mais esse Ato
Complementar está completamente redesenhado como
instituiçuo, Cube-lhe ser doravante o refém de uma trégua, a
trégua que essa insondável Justiça Revolucionária se quis
impor. Desrespeitados os termos da trégua, que trazem
impUcito acatamento às disposições do vitorioso, estnrfi ou·
trns tantas vezes o Congresso sujeito a esse tipo de banimento
institucional que se chama recesso; aceitos integralmente,
sem ressalvas nem reticêncius, poderá talvez voltar n ser um
permissionúrio da função de \egishtr, desde que, evidente·
mente, jamais incorra para o futuro no cqu!voco de tomar a
permissão por competência própria,"

o

"0 término do recesso é um dia de consternação, pelo
desfiguramento sob que reapurcccm ns instituições poUticas,
pelu progressivu multilaçi!o de direitos c puht descarnctcriza·
ç~o do regime soh que vivlumos. Iludimo-nos c iludiu-se o
Congresso pcnsnndo ni\o se poder ir mais nlém cm matérius
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de indefinição, Iludimo-nos presumindo esgotada a imagina·
çuo que vem, anos a no, multiplicando os hibridismos hibridismos em que a democracia sempre entra com as apa·
rêncius e (ormulismos e o arbltrio com u substância.
"0 confisco de poderes a que o Al-5 abriu, durante ore·
cesso parlamentar, permitiu tudo. Não foi por acaso que se
introduziu essa brecha permanente na normatividade: por ela
se entra num mundo sem limites, sem frustrações ou cons·
trangimentos (sem "pudores" e sem "relutância", disse~o

com franqueza crua o General-Comandante do IV Exército.
Ãrgus Lima). Sem responsabilidade, enfim, no sentido jurldi·
coe ético da palavra responsabilidade "
.. 0 Congresso que se reúne, suspenso o recesso, é um
Poder humilhado, vilipendiado c tratado como um dctcnto
em regime de liberdade condicional de passos marcados c
sempre disponlvel. A visão que oferece hoje é deprimente.
Mas a do Congresso de amanhã será pior: a farsa estará
engrossada com mais figurantes, ampliada para novos c
inesperados atas."
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se nadu v:tlcssc, é ;tra.~·aUo o c~forcn. ror vc:zcs pt:noso e gigantesco
esforço de grande~• hrr.tsileiro~. de reracõc!., no scnüJo de uprimornr
us instituicôcs nacinn~ds c ufd~Dar o rai~; ao~ padrões adequados da
civilização\! d:1 ~.:ultl'ra.
f: tempo dt: mudar, Sr. Prr:sidcntc. E esta 6 a chave deste discur..
so que, hojt! in;tcabado, pcm:o !t:rminar amanhã. A nJverti:ncia será
inútil, como outrus ndvl!rténci:lS, m:Js sinto que dt:vo i'azê·h' c:: nela
insistir. 1: tcmp•1 u~ mudar. Par:t concluir re!COrro :~ c:->~:ts pulavrus de
Raul Pillu.- ~m o;u:" dt:··.rwc~id~l d!l ·•idu !">·•.rlamcnt;.lr:
··~~::1. .Hhk""~t!S. ~1u~.: r.an~a tive, c sl!m ilusõc.:s, que já
perdi, <Hiil! dd·c\J a minh;! adv!!rlência, por ct!rto tão :nútil
como tant:.s outras, m~1~: n\,'m por i':isO rnc.w:; imperativa:"

Sr. Prcsidcnu:, é ternro de mudar. (Muito bem!· Palmas. O
orador é.cumrrimcntado.)
Discurso pronuocl•d• polo Sr. Eurico Rezende na oeuio
de Q-5-77:

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Como.
Líder da Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. senadores:
Se isto acontecesse no coração da África, onde não tivessem
chegado ainda as luzes da civilização ou não tivessem sido assimila·
O ilustl·c Sr. P::.u!o Brossard concluiu hoje a sedas as noções mais elementares do convivia democrático, e se esse gunda etapa dn. grande novela q,ue pretende desdobrar
país imaginário se regesse por uma carta outorgada pela qual o chefe perante e~tn. \~:·.:;~., n::.t ena pcrtlnú.cla de negar os
uo governo, uma vez rejeitado projeto de sua iniciativa, pudesse esforços go"lern:\merün.i~ ~:m fQ.vor deste País e, ao
fechar o Congresso, e valendo-se do fechamento por ele decretado, mesmo tempo, ~er~o~;p~czn.r~ ~~t.6 mesn:o com a maldição do in,;uito dn.s comphr;,cí',cc: uq~i '.eltas, o alto
modificar a carta, e após reabrir o Congresso, e tudo isso fosse feito senso de cu:nprime~no de dever que, pc~·m~nentemen ..
dentro da "lei", a lei dessa nação c ela própria, seria objcto de riso e te, caracteriza a conduta do Presidente Ernesto Gelde desprezo e o fato entraria no anedotario internacional.
se!.
No seu discurso de sexta-feira última, S. Ex.•
Pois tudo isto aconteceu no Brasil. No Brasil que, há cem anos,
conduziu-se, como disse eu naquela oportunidade,
tinha um Chefe de Estado como D Pedro II; no Brasil que, há cem
como o fazendeiro - e no caso não se trata apenas
anos, tinha um Chefe de Governo como o Duque de Caxias.
de uma figura llterária, porque é uma realidade por
Foi da tribuna parlamentar que, num dia triste, Otávio
todos nós conhecida - colocando à frente dos seWI
Mangabeira contou o que vira com os seus olhos quando era imincn· propósitos oratór1os os seus companheiros de Partido,
te a queda da França. LIIVas humanas a retirarem-se rumo à frontci·
cada um deles rn:tn!fest~ndo as suas idéias, oferera de Espanha, que outra não havia, fugindo ao terror nazista. Ele
cendo as suas críticas, dardejando o~ seus protestos,
mas, todos c!ts disting-uindo-se de S. Ex." pela coninclusive, do. o antigo Ministro do Estrangeiro do Brasil. A pé. Com
tenção de Jinguagenr, M. preocupação de não opealguns objetos nas mãos, na alma levavam a desolução. Em meio
rar a toda a carg-o. no terreno da injúria, da difa·
àquela desgraça, tanto maior quando era a pátria dos retirantes que
se afundava e se afundava degradada, um homem chorava e mação e da calúnia.
No fim de semana, S. Ex.n esculpiu-se, nos Anais
chorando repetia obsessivamente: ua França não merecia isso",
da Casa, como aquela figura, a que me referi, para,
Naquela então, Otávio Mangabcira também dizia: "o Brasil não .um mês depois, exercitar um trabalho parasitário,
merccin isso", e a sua voz, como cm tantas vezes, não foi ouvida c o .uma reportagem repetitiva, daqueles conceitos trapais continuou a cair c de queda cm queda chegou atê o abismo de
çados por seus colegas e oferecendo, repito, de novo
64. E contudo, Sr. Presidente, se salvou quando tudo era dificll;
apenas a virulência e o radicalismo da linguagem.
salvou-se sim, mas para chegar ao caos de agora, ao caos institucio·
Hoje, S. Ex.n que tanto acusou o Presidente Gelnal, ao colapso jurldico, à desordem cconômica, à insolvência
sei de constituinte solitário, de um homem só fazenfinanceira, à inquietação social, à repressão que pretende ser a
do e desfazendo aquilo que vem ao seu talante, S. Ex.•
o sr. Paulo Brossard, paradoxalmente, coloca-se numa
segurança banida, ao empobrecimento do povo, à prolctarização da
hierarquia de dimensões espaciais e siderais, arvoranclasse média à concentração da riqueza, à descapitalização da
do-se nesta Casa em juiz do bem e do mal, vale dizer,
empresa, à anemia dos Estados, inclusive dos grandes Estados, "que
transvest!ndo-se em gerente de Deus Todo-poderoso.
caminham para o insustentável" ao alarmante endividamento
Começou S. Ex.• por enxergar, no passionalismo e nas
' externo, para chegar ao ponto cm que um homem, convertido cm
deformações da sua óptica, no sistema constitucional
[J "u" sab~.:runia,,"o" poder constituinte, .. a" lei, faz, refaz c desfaz, a
Brasileiro uma fase de gangrena. Neste ponto, S. Ex.•
':! seu pra2er, o que deveria ser a constituição da República. E então,
começa. por nos ·obsequiar· com o brilhantismo literác?n~trangido e confrangido, sou levado a repetir: "o Brasil não more·
rio dos seus equívocos, pois, ao que me consta, o emi: CIU ISSO"
.nente Senador pelo Rio Grande do Sul foi um dos
que saudaram a ordem revolucionária instaurada nesNinguém tem o direito de fazer isso com a sua pátria. Ninguém.
te Pais em março de 1964, ordem revolucionária que
]j Por maiores c mais eminentes que tivessem sido os serviços presta·
teve o cuidado o propósito democrático de manter as
j dos, brasileiro algum poderia fazer o que acaba de ser feito. Se
linhas mestras da Constituicão de 1946 e, abrindo
!i alguém propusesse a Caxias que fizesse isso, ele, que nunca recuara
uma exceção na América Latim\, pelo menos, permi·:, diante do inimigo, huveriu de recuar de horror, ele que, chefiando cm
tiu o pleno funcionamento do cong-resso. Dlr-se-á
), g~binctc conservador, ~no se sentiu diminuído c~ passar o poder u que, embora tivesse aderido, .ni'io sei se concorreu para
S1mmbu, pura que este muugurassc umu situação hberul.
o Movimento Cívico Popular de 1961 - S. Ex.n a essn.
ordem revolucionó.rin estcj a se opondo pelo simples
Os últimos ratos agridem a obra secular de adaptação do Brasil
fato de .estar durando' demais.
às instituições politicas do mundo civilizado. Em um instante, como
i,'l
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Ora, Sr. Presidente, nada mais falso, nada mais que dttaoor e esse que comparece a uma convenção
míope, porque num pais como o nosso, de dimensões partidária onde votaram 808 convencionais e obteve
continentais, com erros centenários acumulados, que 808 sufrágios.
Compreendo a parceria dos sorrisos sarcásticos
esteve bem próximo d"e Importar para o seu terrttório a in[ortunística do Vietname e da Coréia, que se dos Srs. Senadores Paulo Brossard e Senador Marcos
transformaram em VIetname do Norte e em Vietna- Freire, mas devemos alertar à dupla maliciosa que
me do Sul, em Coré!a do Norte e em Coré!a do Sul: esse escrutínio foi rigorosamente secreto. Admitir que
num pais de estrutura sóc!o-econôm!ca Incapaz de · .. ,essa decisão não expressasse um estado dalma e uma
responder D-OS desafios e à V(!loc!dade do mundo mo- afirmação de confiança, é ter, na conta-corrente da
derno, num pais cercado, geogrâ!!cil. e mentalmente, verdade _ com sorriso, com deboche ou sem ele -,
pela ronda dos perigos ora ostensivos, ora em poten- um débito multo grande para com a verdade. Foi uma
ela!; num pais que vem assistindo à escalada. sub•rer- convenção realizada de maneira regular, observada
s!va, agora já empolgando as novas nações africanas: pela Justiça Eleitoral e que alcançou a unanimidade
t! g1
•
num país com esses problemas, que sempre foram
objeto dos nossos desenganos, <las nossas luta.q, das que convenção congénere nao a n u em nosso pronossas frustrações - treze anos de ·processo revolu- pr!o Partido.
cionár!o não devem realizar no espírito de ninguém,
Ao fazer, sr. Presidente, aquele violento discurso
em nome do patriotismo e da prudência, nenhum pes- contra a eleição do Presidente Médicl, o Sr. Paulo
s!mlsmo, nenhum negativismo.
Brossard demonstrou que, qualquer que fosse o comH.â ainda, dentro desse racloc!nio, a acrescentar- portamento de qualquer Senhor Presidente da Repú1 bllca da fase revolucionária, não teria o estímulo
se um dado. A Revo uçao brasileira, quando à frente da sua compreensão, ou sequer da sua tolerância, 0
do Governo o saudoso Presidente Castel!o Branco, te- que allás, e de resto, não representa nada. o Preslve pressa em expung!r a ordem revolucionária e restabelecer, na sua plenitude, a ordem constitucional dente Médlc! não edltou nenhuma reforma. constltupura, clâsslca, tra.dlclonal. Mas esse gesto de gran- clona! mas mereceu do eminente representante tardeza recebeu da parte de minorias fortemente aguer- roupl!ha uma posição severa, de ataques frontais de
ridas, mormente na sua politica Ideológica de Impor~ toda espécie.
tação, a resposta contestatór!a, procurando novamenEm 1970, quando já prevalecia a ordem revo!U··
te restabelecer aquela baderna nas ruas que fizera c!onária, a que o Sr. Paulo Brossard nega leg!tlmidu
com que, sob o olhar aflito da Nação Impotente, v!es- de, houve eleições neste País, e esta ordem revolusem para as ruas das nossas cidades, das nossas al- clonáría, através dos votos dados à Aliança Renovadelas, a admirável mulher brasileira que, desfiando dera Nacional, teve assegurada a sua plena legltlm!as contas do seu rosário, suplicavam e exigiam que se dade através da estatística de mais de dois terços no
silenciasse a agitação deletéria caracterizada por um Congresso Nacional e nas Casas Legislativas dos Esprocesso de decomposição nacional, no seu estágio tal- tados e Municípios. E aquele escrutínio que se verlfl·vez derradeiro.
cou - repito - durante a ordem revolucionária, a
Mas, como se não bastasse Isso, aquela mesma mesma ordem revolucionária. de hoje, refletiu, com
minoria subversiva chegou ao extremo de procurar, relação ao MDB, não uma derrota, mas, pior do que
na ofensa à dignidade das nossas Forças Armadas, Isto, uma ·repulsa nacional.
realizar a engenharia da. subversão e do caos. E dai,
A ARENA, sr. Presidente, esteve maciça e lealpor culpa, e por C\llpa sempre de minorias ideologi- mente presente à tentativa de proposta de Emenda
camente preparadas, com metas precisamente esta~ Constitucional relativa à Reforma do Poder Jud!clábelec!das e com a estratégia. conhecida em todo o rio. A maioria da Nação desejou que se resolvesse o
mundo, e sobretudo em países subdesenvolvidos ou problema crucial, constante, das arcaicas estruturas
em desenvolvimento - em virtude daqueles fatores, da Justiça brasileira. É a Nação, na sua. maioria, soas nossos mil!tares que têm um sentimento de patrio- l!dárla com 0 Presidente, e solidária e leal com a ortismc mt:.!Qr do que o sentimento político, voltaram a dem revoluclonâr!a.
Nas eleições de 1976, essa legitimidade que 0 povo
acionar a defesa dos Interesses nacionais. Isto em
1968; gro.cr.s a esse retrocesso; motivado pela incemvinha dando à ordem revolucionária fó! reiterada
preensão de maus brasileiros, Iniciou-se um novo ciclo nestas Implicações ortopédicas que vou mencionar. Eis
revolucionário que tem hoje 8 anos.
os resultados eleitorais: para prefeito, a ARENA teve ·,
o próprio Sr. Paulo Brossard, na sua cat!llnár!a, 15.043.360 votos; o MDB, 7. 743 301 votos. Para vereatachou a Emenda Constitucional n.o 1 de documento dores a ARENA teve 18.472.064 votos e o MDB,
recente nn vida do Pais. S. Ex.• fala em estado dita- 12.945.237 votos. Prefeitos eleitos da ARENA, 3·.171;
tor!al, vo.lc dizer, acusa a existência de uma ditadura prefeitos eleitos do MDB, 614. Vereadores eleitos da
no Brasil. Cal a! também em contradição, porque to! ARENA, 27 .118; vereadores eleitos do MDB, 9 .483.
s. Ex." mesmo que afirmou que vivemos, que conviveJá vlmos,.Sr. Presidente, que as eleições de 1970
mos numa ordem ao mesmo tempo constitucional e legitimaram a Emenda constitucional n.o 1, vale dlrcvolnclon:irla.
zer, a ordem revolucionária. E nas eleições de 1976,
Nflo vamos o.o ponto de dizer que temos em nosso realizadas na Intimidade do Brasil, na célula-mater
?ais cem por cento de democracia, porque esse Ideal da nacionalidade, primeiras raizes da nossa vida púaue "''ria supr·emo, que seria saudável, não ·existe bl!ca, vontade popular inicialmente apurado., a ordem
em nenhum Pais do mundo. Na época em que esta- revolucionária, hoje amaldiçoada pelo representante
mos vlvrmdo, o Ideal da nossa pugnacidade, da nossa gaúcho, teve assegurada e fortalecld.a, na sua ex- '
sen.~ibtl!dade política, da nossa prudência, das nospress!lo maior e na beleza do seu simbolo, a !ntegrldasas lutas, deve Implicar no aumento crescente do per- de da sua legitimidade.
cemnal clemocrntlco.
sr. Presidente, na área do Insulto, no que S. Ex."
f.l~. ?residente, a respeito desse tópico, ·altamenficou tão diferente dos seus colegas que falaram qua·
to. inJm·ioso e oue repelimos com veemência, recor·
se urn mês antes dele, o Sr. Paulo Brossard chama os '
dan<lo que aquele. radicalismo quanto a Presidente da seus futuros colegas nesta Casa de Senadores de cria- '
','!cpúblico. maàru~ou ·no Sr. Paulo Brosso.rd quando dagem ou de Inseminação artificial. Estas expressões
··e\ eH to Pre1:idente da. Repúb!lcf1. o Ilustre Gen. Emi·
dão a medida cxata, não de uma cultura Jurld!ca re-,
.-t> .. ;ccmdazu Médlci, vejamos que ditadura é essa,
guiar, mas de um talento colocndo a serviço de anl· '
1
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malláade parlamentar. S. Ex." só faltou repetir o que
o !Jfder do MDB na Câmara disse a respeito desse
processo eleitoral. Deveria ter dito, porque, com os
qualificativos anteriores, jamais S. Ex." conseguiria
superar os limites do seu Insulto. ·
Senador picareta sim, convenhamos, talvez até
haja necessidade - e a esse respeito eu me restrinjo
à minoria radical e comunlzante ·do MDB e não a
todos -, convenhamos, que viesse para cá o Senador
picareta. ·Teríamos aqui, então, possivelmente, e volto
a dizer que não envolvo nesta conceltuação ·o MDB
globalmente, celeiro de grandes nomes, teriamos, aqui,
então, um Instrumento altamente valioso para competir, Sr. Presidente .. com o senador da foice e do
martelo.

S. Ex." com o seu radicalismo e o element'o menos
indicado, em que· pese o brilho da. sua cultura e a
densidade da sua honradez pessoal, pàra conosco pro~
curar criar condições e oferecer formulaçóes para a
completa obra. d.e lnstltuclnnallzação deste Pais.
S. :Ex." é um radical: Chego, Sr. Presidente, a dizer
que se não fosse a atuação do Sr. Paulo Brossard, a
Emenda ·constitucional relativa à reforma do Poder
Judiciário teria· sido aprovada.
S. Ex.•, na 'última sexta-feira, em explicação pessoal - direito liberalmente concedido pela Mesa -, e
a que não pude estar presente, porque tinha compromisso em Anápolls, S. Ex.• disse que jamais me falnra
que não aprovaria ·o. Substitutivo Accloly Filho. Nem
eu disse Isso. O ·que p Sr, Senador Paulo Brossard me
disse', à certa altura dos en tendlmen tos .:... pre~n tes
os Srs. S.enadores Neüon. Carneiro, Franco Montoro,
Deputado Laerte Vieira e mais dÓis parlamentares, ele,
na qualidade de Relatdr, ·Sr. Presidente -, foi que
havia um preliminar, sem a qual, sem cujo atendimento, o MDB. não poderia transigir o restabelecimento da plenitude do Babeas Corpus e das garantias
da Magistratura.

O Sr. Roberto Satumlno CMDB - RJl -- PermiEx." um aparte?
O SR. EURICO REZENDE CARENA - ES) - Pediria a V. Ex." que não me aparteasse porque o tempo . de que· disponho é multo curto para aquilo que
desejo dizer. Aliás, ontem, por solicitação do Sr( Paulo Brossard, prometi não aparteá-lo. Se houver tempo. concederei, com multo prazer, o aparte a V. Ex.•
Fala s. Ex.• que o ·Presidente Ernesto Gelsel. exerNotei, Sr. Presidente, chocado, que a hierarquia
ce c puro arbítrio. Se qulsesseoo exerceria, porque nos
do
Sr.
Senador Paulo Brossard era absoluta. Os seus
eficontramos com Instrumentos disponíveis para a companhekos,
muitos dos quais, desejosos de ap:ovar
prática de mecHdas- de exceção. Mas no caso da refor- a: medida, tinham
constrangimento, em virtude da
ma 'do 'Poder Judiciário e da edição das medidas ~ons.
tltuclonals de conhecimento ·da Nação, o Presidente posição radical de seu colega..
E vem S. Ex." falar em regime nazista, procuranErnesto Gelsel não as teria adotado se não contasse
do, .Insultuosamente, colocar, nesse sistema de crimes
com o e~õtinlulo, os anseios e a maioria da Nação.
Apesar de ter condições constitucionais para exer" contra a humanidade, o regime atual brasileiro.
Não sei, Sr. Presidente, se devo dizer, numa retorcer o poder do arbítrio, prefere, fiel à sua formação
cloemocrátlca, exercer o poder arbitral em favor do nos- são perfeitamente admissivel, que o Sr. Paulo Brossard
exerce, sobre vários dos seus companhelro.s, uma esso desenvolvimento politico.
pécie
de misticismo nazista; a. prepotência, o radicaAgora, Sr. Presidente, Identifiquemos aqui uma
e, algumas vezes, a atmosfera do amedronta•
manifestação hipócrita do Senador Paulo Brossard: lismo
mento.
lamenta S. Ex.• se tivessem feito aquelas reformas sem
o concurso do Congresso e dos Partidos.
Sr. Presidente, se· os problemas brasileiros, no
Ora, sr.. Presidente, em declarações à Imprensa, campo politico, dependerem da colaboração do Sr.
em discursos nesta casa, o Sr. Senador Paulo Brossard Paulo Brossard, será multo difícil; pelo seu radicalismo
tem tido e repetido que este Congresso não tem estru- e um radicalismo tanto mais eficiente quando se tem
tura moral nem representatividade para reformar em vista que parte de um homem de rara perlculosiConstituição. Mas, S. Ex." não fez um jogo de pala- dade mental, pela. sua cultura e pelo seu talento;
vras,. amadureceu nesta convicção Injuriosa, porque esse processo revoll!clonárlo há de demorar multo e,
vem-se negando, sistematicamente, aos seus próprios talvez, esse seja o desejo de S. Ex.•,. porque o dia em
colegas, a assinar, Sr. Presidente, qualquer projeto que se normalizarem as Instituições nacionais, S. Ex.•
de emenda constitucional. Este é um fato conhecido ·será um Ilustre mudo e surdo neste Congresso.
'de todos. Nenhum Senador, mesmo qualquer colega
E o pior, Sr. Presidente, colocou, nas palavras do
de S. Ex.•, que pede a sua honrosa chancela, até me•mo para efeito de simples apelamento, como é usual, Presidente castello Branco, conceitos que o saudoso
num projeto de emenda constitucional. o desconhece. Chefe do Governo jamais os põS, procuran.do distorcer, mas s. Ex.", que não obteve recurso de estratégias
Sem o concurso do Congresso, que S. Ex.a entende e de engodo para amputar a citação, mencionou a
eticamente deslcrratado, e sem o concurso dos partidos, ressalva do nosso primeiro Presidente Revolucionário
Sr. Presidente.
ao manifestar o desejo de não editar mais nenhum
No campeonato dos Insultos à vida partidária, ato Institucional. Lá está o discurso de S. Ex.a, diquer-me parecer que o ilustre representante do Rio zendo do Presidente Castello Branco: "Nas circunsGrande do Sul não perde para ninguém. S. Ex.a che- tâncias atuais, nenhum. Presidente Revolucionário
gou ao atrevimento, chegou às ralas da calúnia, de chegou ao extremo de afirmar à Nação que o processo
! I declarar à Imprensa que se o Presidente da República revolucionário seria encerrado nesta ou naquela data,
enviasse ao Congresso um projeto vendendo o Brasil todos eles dando vazão, expansão e dinamismo a sua
vocação democrática. .A, esse respeito manifestaram,
a ARENA aprovaria esse projeto.
tão-somente, as suas Intenções, porque essas tendênCom que autorldad·e ética, então, Sr. Presidente, cias poderiam encontrar dificuldades na realidade na• vem o Sr, Pau!9 Brossard no seu discurso reclamar cional.
que todas essu.s medidas de Inovação, ou de modlflNa sexta-feira passada, ao responder o discurso
s cação constitucional, têm que ser feitas com o condo Senador Paulo Brossard, citei a advertência de
curso do Congresso e dos partidos políticos?
Castello Branco, de Costa e Silva, qe Médlcl e de
s
Agiu, está agindo, então, S. Ex." com totn! hipo- Gelsel, no sentido de que o Poder Revolucionário concrisia.
tinuaria o. cumprir os devP.res da suo. vigilância, tudo
te
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fazendo para que, sem sobressaltos e sem retrocessos,
se completasse o nosso desenvolvimento politico em
favor do aumento do nosso percentual democrático.
Sr. Presid-ente, demorou-se o meu Ilustre coleg~
- volto a dizer - e se vestiu, aqui, na Indumentária
de gerente de Deus, ao diseutlr entre o bem e o mal,
em criticar o pr:tzo de escolha de l./3 dos senadores.
Vejamos, Sr. Presidente, S(! esse processo encontra ..
ou não raizes - e raizes profundas - na doutrina e
na prática políticas.
Quanto ao lado histórico, nós vamos encontrar,
no passado e no presente, a figura do senador eleito
por via obliqua, e são senadores a respeito dos quais,
a respeito de cuja Investidura e a respeito de cuja
conduta. parlamentar não se conhece nenhum Insulto.
Desejo penetrar, também, na biblioteca juridica
do meu ilustre colega. Lá, encontramos o seguinte:
de Plácido e Silva, em Vocalnúãrio Juridico:
"Ao Senado se atribui um poder de representação diverso do da Câmara dos Deputados. Assim, enquanto a Câmara dos
Deputados, ou Câmara dos Comuns, representa,
mais particularmente, os lndlvíd'olos, o Senado
é constituído de representantP.s das coletlvldades Juridlcas, que mantenham uma personalidade definida dentro do Estado soberano. É o
que se verifica entre nós: o Senado entende-se
o órgão legislativo composto peles representantes dos Estados federados, ao passo que a
Câmara dos Deputados se anota um corpo legislativo constituído de representantes ou de
mandá târlos dlretos do povo."
Sr. Presidente, poderia o Poder Constituinte, allãs,
jurado por todos nós, ter estabelecido outros mlitodos
ele1tora.l!l. Preferiu este, é uma opção, com apelo na
maioria da Nação. Mas Isso correspondeu, também, ao
atendimento de reivindicações, ou melhor, à interpretação de reivindicações que vêm compondo, que
vêm dinamizando, que vêm empolgando o municipalismo brasileiro, através de seus Congressos que se
realizam anualmente.
Encontramos nos Anais do rv Congresso Nacional
de Municípios, promovido pela ABM, no Rio de Janeiro, em abr!l de 1957, sob c título "O Clamor dos Municípios":
"O Bras!! nasceu para ter poderosas lnstl
tuições municipais. Nem se poderia compreender que, de outro modo, se pudesse exercer a
contento a administração de imensa faixa continental, com populações esparsas, rarefeitas,
dedicadas à economia predatória ou às culturas
excessivas. Eis porque; no estágio colonial, os
Senados das Câmaras detinham extraordinária
Importância polí1;1ca, cabendo-lhes, de direito e
de fato, o governo das cidades e das vilas."
"Os municípios são considerados crianças a
quem não se deve viciar com dinheiro, além dos
miúdos. São psicologicamente tratados dentro
do estatuto dos índios e dos Interditos, por pouco niio se lhes ministra a curatela dos órfãos;
defuntos e ausentes."
"O equívoco politico é o erro básico em que
incide a Nação brasileira, ao desprezar comple·
tamente os seus órgãos de Infra-estrutura. O Estado brasileiro porta-se como um homem· malavisado, que dormisse sem Indagar do leito sobre o qual se dl:ita. Süo os Municípios a plataforma sobre a qual se assenta o Brasil. Não pode Ignorá-los e não pode d{)sprczar a Imensa
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força potencial que representa a organização
dessas unidades transformadas em iru;~rumen
to de ação administrativa, de desenvolvimento
econômico, de expansão cultural, de sedimentação social. "
"O equivoco histórico tem de ser corrigido
politicamente, com uma reforma da Constituição Federal e das Constituições Estaduais, bem
como da legislação, que ellmlne completamente o atual sistema de espoliação do município.
Mas essa reforma não será suficiente se não
houver, também, uma refonna psicológica no
modo como as classes dirigentes encaram o Interior."
Então, Sr. Presidente, no Instante em que o Go·
verno edita uma Reforma Constitucional, dando voz
at!va, dando oportunidade a que os municípios brasileiros participem, através dos seus legitimes representantes, das grandes tarefas politicas nacionais, surge
sob o atendimento dessa reivindicação de todos os
congressos municlpallstas o tomado da Jamaica, das
Incompreensões e do radica.liBmo.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellal -V. Ex.a
dispõe apenas de 5 minutos para terminar o seu discurso.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) "A verdade é que a campanha pelos municípios nada conseguiu de concreto até agora,
porque as forças organizadas da Nação estão
dispostas para· o saque das energias dos municípios. Quando dizemos munlciplos não falamos
apenas na unidade polltleo-adlll.ln!!tratlva. FIlamos· da comunidade, das instituições loc:all em
sua plenitude econõmico-soclal. O slatema político-administrativo a.tual não tem maior interesse em emanclllar o Interior. Basta ver-se a
carreira politica de alguns lideres expre1181voa.
Quanto, no municipio, sofrem e lutam por ele.
Passados para o plano estadual, seus sofrimen·
tos, nesse particular, se atenuam. VIndo• para
o altiplano dos poetas federais, ouvindo as loas
dos muezlns da Esplanada do Castelo, esquecem
o carro de boi da cidadezinha, o bonde da C::a.pl tal do Estado e só respiram em termos de
Cac!lllacs metropolltanos."
"'Não queremos a Constituição como ai está e que não corresponde às necessidades do ln·
terlor."
"Queremos uma Constituição que sirva aos
interesses do povo do Interior."
"Queremos ser definitivamente Integrados
na comunidade e na prosperidade nacional."
"Libera.ção da torça criadora politica, eco·
nômica e social contida no munlciplo."
"A conceltuação do municipalismo terâ,
sem dúvida, que alargar-se, para acolher, com
os temas fundamentais até aqui anallsados na
doutrina e no debate, outros não menos lm·
portantes e que não podem faltar."
••••••••••••••• o . . . . . . . . . . . . . . . ' ' •••••• ' ••••• ,,

"Sinto, hoje, mais do que nunca, a coincl·
dência dos nossos propósitos. Em contato con·
vosco, aqm!nlstradores e legisladores municipais do Brasil, vejo renovadas as nossas opl·
nlões e pont.o~ de vista, vivificados os temas
doutrinários por um .sentido novo de ação e
objetlvldade, Indispensável à concretlzaçi\.o de
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nossos anseios de melhores dias, de condições
favoráveis ao município, que possam proporcionar-lhe a realização de seu verdadeiro papel,
de base e liderança da Nação."
"0 Município Brasileiro" - Dalmo de Abreu
Dallari - "Entretanto, a verdade é que a Federação se fortalece pela valorização dos entes
locais, pois desta maneira é ressaltada uma de
suas principais caracteristicas, pondo-se em
destaque sua excelência como sistema de organização nacional."
"Alguns problemas municipais em face da
Constituição" - Victor Nunes Leal:
'"O município no Brasil, contrariando ao
que querem fazer crer certos autores, não é es·
sencialmente uma organização administrativa:
é uma entidade medularmente politica, necea·
sariamente politica."
"Comentários à Constituição de 1948" Carlos MaXimiliano:
"Em todo o mundo civ1llzado, a evolução do
Direito Público se verifica no sentido de dila·
tar, jamais de restringir, as franquias loca!s. O
município é a alma da politica nacional, a cé·
lula da democracia."
João Lu!z Alves, discurso na Câmara Federal em
sete de julho de 1907, citado por Joaquim Lu!z Osório,
ln "Constitu!çio Polltica do Rio Grande do Sul, Co·
mentárlos":
"As Clmaraa Municipais representam mui·
to dlreta.mente· as aspirações e as Intenções do
povo. Naa eletÇ6e1 das Clmaras Municipais raro 6 o cldacllo que não tome pelo pleito lntereaaee lmedlatoa. Se os cldadi!.os às vezes se de·
slnteressa.m. dU . eleJções estaduais e federais,
em regra se tntereBBam pelas eleições munic1·
pais. Portanto, as Câmaras Municlpa!s exprimem senu1namente as uplrações, as ansiedades e os lnteresaes· do povo."
Era meu aeaeJo, Sr. Presidente, prosseguir, com
ba~~~t nas anotaç6es, nas eons1derações que Intentava
fazer, em virtude dO dlacurso do sr. Paulo Brossard.
Mas encerro aqui, tendO em vista a fatalidade do
tempo, para dizer qJUI o Sr. Paulo Broilsard não perturbará a marcha deate Pais em busca do seu desen-
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volvlmento poUtico, que 6 a meta suprema da ordem
revolucionária, para. servir a.o Brasil e ao seu grande
e generoso povo. !Multo bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. BENJAMIM
FARAH, NA SESSÃO DE 17-J-77 E QUE, ENTREGUE~
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin·
te discurso.- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Serei muito breve.
Ocupo esta tribuna para saudar os trabalhadores do Rio de
Janeiro que se encontram aqui em Brasflia debatendo problemas de
interesse da classe,
Estão aqui seguramente 211llderes sindicais, representando 190
entidades- sindicatos, federações e confederações,
Sr. Presidente, velho ditador do Partido Trabalhista, fundador
do PTB ao lado daquele inolvidável brasileiro, Getúlio Vargas, sintome bem diante dos trabalhadores. Nós, no MDB, temos lutado com
bravura, com entusiasmo, com sinceridade na defesa das mais leglti·
mas reivindicações dos trabalhadores. Quantas conquistas por eles.
obtidas no longo dessas legislnturas tiveram a no.ssa participação.
Por isso, aqui e agora, quero endereçar a minha saudação aos
trabalhadores - muito dos quais se acham neste Senado, c no
momento -, desejando que eles atinjam as suas grandes metas, nós,
do MDB, lhes hipotecamos irrestrita solidariedade.
Lamentamos, entretanto, que nessa programação de visita a
Brasília, onde vieram debater problemas tais como higiene, seguran·
ça do trabalho, medicina do trabalho; ·finanças dos sindicatos,
problemas de bolsas de estudo c tantos outros, que não tenha havido
uma faixa, pequenina que seja, para um contato com os representan·
tes do povo nas duas Casas do Poder Legislativo. Nilo vimos nesse
roteiro um item sequer nesse sentido, mas os trabalhadores, que
identificam nos representantes do povo os seus sinceros amigos,
naturalmente têm um grande apreço pelo Congresso, c é por isso que
neste momento, ao saudá-los, quero reafirmar a nossa confiança
neles, que silo realmente as grandes alavancas que conduzem o Brasil
-ao desenvolvimento, ao progresso e ao seu grande destino.
Desejando, portanto, os melhores sucessos neste encontro dos
trabalhadores com as autoridades de Brnsflin, reafirmamos a nossa
confiança e .hipotecamos, aqui, a nossa solidariedade, esperando
que eles consigam atingir todos os seus objetivos e assim que tenham
dias felizes, dias de paz, dias de prosperidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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Presidentes

39-Secrotórios

Petrênlo Portollo (ARENA- PI)

Henrique do la Rocquo (ARENA- MA)

Lido r
Euric:o Rezando
Vice·Llderes
Heitor Dias
Holvldio Nunes
José Sarney
Mattos leão
Osires Teixeira
Paulo Guerra
Saldanha Dorzi
Virgllio Tóvora

19-Vice·Presidentos
Jos6lindoso (ARENA- AM)

49-Secretc:irios
Renato Franco (ARENA- PA)

29-Vice-Presidentez

LIDIIANCA DO MDI
IDA MINORIA

Amarai Peixoto (MDB - RJ)

Suplentes de Secretários
l'·Secretatioz
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29·Secretórioz

Altovir lool (ARENA- AC)
Ruy Carneiro (MDB- PB)
Otair Bockor (ARENA- SC)
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Braga Junior (ARENA- AM)
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COMIIIOIS
Direton José Soares de Oliveira Filho
Localz Anexo 11- Térreo
Tolofonos; 23-6244o 25·8505- Ramais 193 o 257

lldor
Franco Montara
Vice-lldoros
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Gilvan Roc:ha
Lázaro Barboza
Danton Jobim

(7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Dinarte Mariz
Vice·Presidente: Evandro Carreira

Titularei

luplentea
ARENA

A) SIIVIÇO DI COMIIIOII PIIMANINTII
Chefes Cláudio Carlos Rodrigues Costa

1.
2.
3,
4.
5.

Heitor Dias
Jarbas Passarinho
Dinorte Mariz
Teot6nio Vilela
Braga Junior

1. Saldanha Derzi

2. José Sarney
3. Otair Becker

MDB
1. Age no r Maria
2. Evandro Carreira

Local: Anexo 11 -Térreo
Telefono; 25·8505- Ramais 301 o 313

COMIS5lO DI AGRICULTURA- (CA)

1. Eve1ósio Vieira
2. Gilvan Rocha

Assistente1 Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões1 Terças-feiras, às 10:00 horas
loca h Sala "Clóvis Bevildcqua"- Anexo 11- Ramal623

(7 membros)

COMI5Sl0 DE CONSTITUIÇAO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Daniel Krieger
19-Vic:o·Presidente: Accioly Filho
29-Vic:e·Presidentet leite Chaves

Prcsidentez Agenor Maria
Vice·Presidentez Otair Betkor

Tltularea
Titulare a

luplentea
ARENA

1.
2.
3.
4.
S.

Otair Bocker

1. Dinarto Mariz

Benedito Ferreiro
ltallvio Coelho
Paulo Guerra
Vasconcelos Torres

2. Saldanha Dorzi
3. Mottos leão

luplentea
ARENA

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

7.

B.
9.
10.

Accioly Filho
Gustavo Capanema
Daniel Krieger
Eurico Rezende
Heitor Dias
Holvldio Nunes
Wilson Gonçalves
ltollvio Coelho
Otto lehmann
Oslres Teixeira

MDB

1. Mattos leão
2. lenolr Vargos
3. Arnon de Mollo
4, Vasconcelos Torres
5. Milton Cobrai
6. Benedito Ferreira

MDB

l. Agenor Maria

1. Adalberto Sena

2. Roberto Saturnlno

2. Evelóslo VIeira

1.
2.
3,
4.
5,

Dirceu Cardoso
leite Chaves
Nelson Corneiro
Paulo Brossard
Crostas Quórcio

1. Franco Montara
2. ldzaro Barboza
3, Ruy Corndiro

Assistente, Clciudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 o 313
Reunlõcn, Terça&·folras, Os 1Q,3Q horas
1

local, Sola : Cicivis Bovildcf'lU0

11
-

Anol<o 11 - Ramo! 623

Assistonto: Maria Helena B1Jono Brandão - Ramal 305
Reunlõcst Quarlas·fciras, às lOtOO horas
locoh Sala "Clóvis Bevllócoua"- Anexo 11- Rama1623
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COMISilO DO DIITIITO PIDIIAL -(CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTUIA- (CIC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

PresidenteJ Wilson Gonçalves
Vlce·Presidente1 Ruy Carneiro

Vice·Presidante1 Evelósio VIeira

Suplantai

Titular••

Presidente, Joêia Calmon

Suplentae

Titular••

ARENA

ARENA
I.
2.
3.
4.
S.

1. Heitor Dias
2. Paulo Guerra
3. Cattoto Pinheiro
4. Osires Teixeira

S. Saldanha Derzi
6. Wilson Gonçalves
7. Virgílio Távora

Augusta Franca
Jos.Sarney
Braga Junior
Al!ovir Leal
luiz Cavalcante

1.
2.
3.
4.

1. Tono Outra
2. Gustavo Capanema

3. Joóa Calmon
4. Oito Lohmann
5. Jarbas Passarinha
6. Conoto Pinheiro

Holvldio Nunes
Ruy Santos
Arnon de Mollo
Heitor Dias

MDB
1. Evelásio Vieira

8. Alexandre Costa

MDB
1. Itamar Franco

1. Evandro Carreira

2·. Lózaro Barboza

2. Nelson Carneiro

3. Ruy Carneiro
Assister~tOJ Ronaldà Pacheco do Oliveira- Ramal306
Reuniões: Quintas-feiras, àstt 0100 horas

I. Franco Montara
2. Itamar Franco

2. Paula Brassard
3. Adalberto Sena
~ssistonte,

Cloido Maria B. F. Cruz- Ramal 598
Reuniões, Quintas-feiras, às 10;00 horas
Local1 Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramal623

COMISSlO DI PINANÇAS- (CF)

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente, Paulo Brossard

COMIISlO DIICONOMIA- (CI)

Vice·Presidente, Domlclo Gondim

(11 membros)

Suplentae

COMPOSIÇÃO

ARENA

Preddonto1 Marcos Freire
Vice-ProsidentoJ Vasconcelos Torres

Suplanta•

Titula,.•
ARENA

1. Conoto Pinheiro

1. Milton Cabral
2. Arnon do Mello
3. José Guiomard
4. luiz Cavalcante
5. Paulo Guerra
6. Vasconcelos Torres
7. Dinarte Mariz
8. Otair Becker

2. Augusto Franco
3, José Sarney

4. Domlclo Gondlm
S. Jarbas Passarinhe

1. Caneta Pinheiro

Toat6nlo Vilela
Alexandre Costa
Wilson Gonçalves
Oomlcio Gondim
Holvldia Nunes
Lenoir Vargos
Manos Lollo

2. Heitor Dias
3. Lourival Baptista
4. Daniel Kriegor

5, José Guiomard
6. José Sarney
7. Saldanha Dorzi

8. Ruy Santo•
9. Braga Junior
1O. Tarso Outra
11. Virgllio Tóvora
12. Magalhóos Pinto
MDB

MDB
1. Franco Montara
2. Marcos Freire
3. Roberto Saturnino

I.
2.
3.
I.
5.
6.
7,

1. Agonar Maria
2. Orestes Querei d

Anlstentc1 Daniel Reis de Souza- Ramal675
Rcunlõesr Quartas•feiras, às 10,30 horas
localz Sola "Rui Barbosa"- AnoKa 11- Ramals621 e 716

1.
2.
3.
4,
S.

Paulo Branard
Evolóslo VIeira
Gllvan Racha
Roberto Saturnlno
Ruy Carneiro

1. Oanton Jabim
2. Dirceu Cardoso
3. Evandro Carreira

Assistente• Cllndldo Hlppertt- Ramal676
RouniOes1 Qulntas·felras, às 9,QQ horas
Local, Sala "Clóvis. Bovllácqua''- Anexa 11- Ramal623
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COMISSlO DI LIOISLAÇlO SOCIAL- (CU)

COMISilO Dll1LAÇ0151XTIIIOIIS- (CII)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Pre~idt..•te•

Jessé Freire
Vite·Presidente' Orestes Quércia

Titularei

Presidente: Magalhães Pinto
l9·Vice·Presidentez Saldanha Derzi
29·Vice·Presidente: Nolson Carneiro

Suplente•
ARENA

1. Jossé Freire
2. Ruy Sontos

1. Braga Junior

2. Virgllio Tóvora
3. Osires Tehc.oira
4. Dom leio Gondim

3. Lenoir Vergas

4. Jarbos Passarinho
S. Louríval Baptista
6, Accioly Filho

Titularei

Suplente•
ARENA

1. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho
2. Fausto Castolo·Sranco

2. Alexandre Costa
3. Virgílio Távora

MDB
l. Lázaro Borboza
2. Ruy Carneiro

1. Franco Montara
2. Orestes Quércia
3. Nelson Carneiro

Anistonte: Daniel Reis de Sou~a- Ramal675
Reuniões, Quintas-feiras, às llsOO horas
Local; Sala ''Clóvis Bevilcicquo" - Anexo 11 -Ramal 623

COMISSlO DI MINASIINIIOIA- (CMI)

3. Helvidio Nunes

4. Jesse Freire

4. Dom leio Gr.mdim

5. Arnon do Mello

S. Jarbas Passarinho
6. Luiz Cavalcante

6. Saldanha Dorzi
7. José Sarnoy
8. JaCo Calmon

9. Augusto Franco
10. OHo Lehmann

(7 membros)

MDB

COMPOSIÇÃO

1. Danton Jobim
2. Gilvan Rocha

Presidente• Jarbas Passarinko
Vico·Prosidente, Luiz Cavalcante

3. Itamar Franco
4. Leite Chaves

1. Marcos Freire

2. Paulo Srouard
3. Roberto Saturnino

5. Nelson Carneiro

ntular••

Suplente•
ARENA

1. Milton Cabral

1. José Guiomard
2. Paulo Guerra
3. Virgllio Tóvoro

2. Domlcio Gondim

3. Arnon do Mello
4. Luiz Cavalcante
5. Jarbas Passarinho

A!!istente, Cándido Hippertt- Ramal676
Reuniões: Quartas·feiras, às lOzOO horas
Local: Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716

MDB
1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

1. Gilvon Rocha
2. Franco Montoro

COMISSlO DISAUDI- (CS)
(7 membros)

Anlstentez Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuni6esz Quintas·feiras, às l0z30 horas
Localz Sala "Clóvis Sevilácqua"- Anexo 11 -Ramal 623

COMPOSIÇÃO
Presidente: Ruy Santos
Vice·Presidentez Ahevir Leal

COMISilO DIIIDAÇlO- (CI)
(5 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidentez Adalberto Sena
Vice·Presldentez Helvldio Nunes

Titularei

Suplente•
ARENA

1, Helvidio Nunes
?.. OHo Lohmonn
:3. Sa\cianha Derzi

1. Virgllio Tóvora
2. Arnon de Mello
3. Jarbas Passarinho
MDB

1. Danton Jobim
2. Adolborto Sena

1. Dirceu Cardoso

Anislentez Moda Carmen Castro Souza- Ramal 134
~ovnlôi'JII Qulntao;.feiras, às 12z00 horas
Lc.cal. Solo ''Clóvis Bovilcicqua"- Anexa li -Ramal 623

Titularei

Suplente•
ARENA

1. Altevir Leal
2. Ruy Santos

1. Soldonho Derzi
2. ltallvio Coelho

3. Cottete Pinheiro
4, Fausto Castelo·Sranc:o
S. lourivol Baptista

3. Osires Teixeira

MDB
1. Ar.lalberto Sena
2. Gllvon Rocha

1. Beniomlm Faroh
2. Ruy Carneiro

Assistente: L&da Ferreira da Rocha- Rama\3 12
Reuniões: Qulntas·feiros, às 11100 horas
Local1 Sala 11 Rul Barbosa"- AneKo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSAO DI SIOUIANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISsAO DI TIAN.POITII, COMUNICAÇOII
I OIIAI PIIILICAI- (CT)

(7 membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO
Prosidenteo Milton Cobrai
Vlce•Presldentel Augusto Franco

COMPOSIÇÃO
Presidrmte1 lourival Baptista
Vice·Presidente: Alexandre Costa

luplentea

ntularea
ARENA

Titulare•

1. Alexandre Costa

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

ARENA

2. Braga Junior
3. Dinarto Mariz

I.
2.
3.
4.
4.

4. Augusto Franco

S. Milton Cabral

MDB
1. Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

1. Adalberto Sena
2. Benjamim Farah

1m

Alexandre Costa
luiz Cavalcante
BragaJunlor
lourival Baptista
Mattos leão

luplont••
1. Otto Lohmann
2. Toat6nio Vilela
3. Wilson Gonçalves

MDB
1. Lózaro Barboza

1. Evandro Carreira
2. Evelásio Vieira

Assistentez L6da Ferreira da Rocha- Ramol312
Rounillesz Quartas-feiras, as 9z00 horas

2. Roberto Saturnino

Assistente! Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
ReÚniàes: Terças-feiras, às 10100 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Local: Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSAO DI SIIVIÇO PIIILICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

I) SIIVIÇO DI COMIIIOII MIITAI,IIPICIAII
I DIINQUIIITO

Presidente, Benjamim Farah
Vico·Presidonte, Lenoir Vergas

ntularea

Comlaaloa Te,..er41rl••

luplentea
ARENA

1. lenoir Vergas

1. Alexandre Costa

2. Accioly Filho

2. Gustavo Capanoma

3. Augusto Franco

3. MaHos Leão

4. Heitor Dias
S. Saldanha Derzi

MDB

1. Benjamim Faroh

1, Oonton Jobim

2. Itamar Franco

2. lózaro Barboza

Chefeo Ruth de Souza Castro
local: Anexa 11 - Térreo
Telefono, 2S·8SOS- Ramal 303
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: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 67•,
Alfou do Oliveira- Ramol6741 Cleido Maria B. F. Cruz- Ramal 598:
Mauro Lopes do Sá- Ramol310.

Assistente' Sônia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniões: Quintas·feiras, às 9J00 horas
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
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HORAS

S AL AS

ASSISTENTE

HORAS

C,T

RUr BARBOSA
Rama.lS .. 621 e 716

RONALDO

09:00

C.F.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

CANDIDO

C,A,R.

CLOVIS BEVIUCQUA
llallltl1 - 6Zl

LI!DII

09oJO

c.s.l'.c.

RUr BARBOSA
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C,A,

CLOVIS BEVIUCQUA
Ra..1 - 6Zl

CUUDIO
COSTA

C.E.C.

CLOVIS BEVIUCQUA
Rnllltll - 6Zl

CLEIDE

ASSISTENTE

C.D.P.

RUr BARBOSA
RWlluis - 621 e 716

RONALDO

C.M.E.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

RO!IALDO

C.L.S.

CLOVIS EEVIUCQUA
Ramal - 6Zl

DANIEL

c.s.

RUY BARBOSA
Rumnis .. 621 o 716

LEDA

TERÇA

10:00

10:)0

HORAS

QUAI!rA

S AL AS

09:00

c.s.N

RUr BARBOSA
Ra.muia - 621 e ';'::..6

c.c.J.

CLOVIS BEVIUC~UA
RWIIIll - 623

10:00
C,R,E.

l01JO

o.E.

LEDA

RUr BARBOSA
Ra.muiD .. 621 o 716

CANDIDO

RUY BARBOSA

DANIEL

&.muu - Gn o 716

10100

lOo)O

MARIA
>!i: LENA

QUINTA

ll:OO

12:00

C,R,

S AL AS

ASSISTENTE

CLOVIS BEVIJ..(CQUA

MAIUA

RWIIIll - 6Zl
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SEXTA·FEIRA, 20 DE MAIO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
. . . - - - - - - - - - - - - SUMÁRIO
I -ATADA63•SESSÃO,EM 19DEMAIO DE1977
1.1 -ABERTURA

1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Decreto Legislativo n• 11/77 (n• 90/77, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Transporte Marltimo, firmado entre a República Federativa do
Brasil c a República Popular da Polônia, cm Varsóvia, a 26 de
novembro de 1976.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 4/77 (n• 85-B/77, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio
Comercial, firmado entre a República Federativa do Brasil c a
República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana,
"Ucayali", fundeado no rio Amazonas (Solimões), na linha de
fronteira brasileiro-peruana, cm 5 de novembro de 1976.
-Projeto de Lei da Câmara n• 19/77 (n• 3.295-B/77, na
origem), que fixa as dirctrizcs para a proteçilo à utilização dos
faróis, faroletes c demais sinais visuais de auxflio à navegação na
costa brasileira.
-Projeto de Lei da Câmara n• 66/76, que dâ nova redaçilo
ao artigo 110 do Código Nacional de Trânsito, determinando o
pagamento pelo infrator de multa de trânsito de sua responsabilidade.
- Projeto de Lei da Câmara n• 70/76 (n• 539-B/75, na
origem), que altera a rcdaçilo do item I do§ t• do artigo 70 da Lei
n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, que institui o Código Nacional de Trânsito.
J.l.l- Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n• 101/77, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que dâ nova redação ao item 1 do art.
76 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da
Previdência Social.

l.l.J - DIIICUI'IOS do Expediente
SENADOR BRAGA JUNIOR - Campanha de mobilização nacional encetada pelo Senador Joilo Calmon, em prol do
desenvolvimento educacional do Pais.
SENADOR DINARTE MARIZ- Necessidade da extensão
a todas as empresas integrantes do "holding" União de
Empresas Brasileiras, da intervenção decretada pelo Governo Federal. Considerações sobre o carâtcr politico das recentes
manifestações estudantis.
1.2.4- Comunlcaçio da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal
a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.3 -ORDEM DO DIA
- Requerimento n• 105/77, do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da reportagem publicada no Correio Brazlllense, alusiva às
comemorações do Dia do Taquigrafo, Aprovado.
-Requerimento n• 121/77, do Sr. Senador Accioly Filho,
solicitando seja anexado aos Projetes de Lei do Senado n•s 27,
40, 45 c 83, de 1974; 78, 177, 249 c 272, de 1975; 29, 37, 48, 74 c
76, de 1976, que jâ tramitam cm conjunto, o Projeto de Lei da
Câmara n• 28/77, que introduz alteração no Código âc Processo
Civil. Aprovado.
- Projeto de Lei da Câmara n• 9/77 (n• 3.036-B/76, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú·
blica, que autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal - IBDF, a permutar o imóvel que menciona.
Aprovodo, À sanção,
-Projeto de Lei do Senado n• 193/76, do Sr. Senador Vas·
concelos Torres, que introduz alteração na Lei n' 6.205, de 29 de
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abril de 1975, que estabelece a descaracterização do salârio míni·
mo como fator de corrcçi\o monctâria. Aprovado, cm segundo
turno. À Comissão de Redução.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Congratulando-se
com o Sr. Ministro Ncy Braga pelo desenvolvimento dado no
Programa de Crédito Educativo.

- Projeto de Lei do Senado n• 14/76, do Sr. Senador
SENADOR FRANCO MONTORO- "Dia do Assistente
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Consolidação das . Social".
Leis do Trabalho. Discussão adiada pura a sessão no dia 17 de
... 1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ·
junho próximo vindouro, nos termos do Requerimento no XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
135/77.
2 -ATA DA 64• SESSÃO, EM 19 DE MAIO DE 1977
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
2.1-ABERTURA
SENADOR VIRGILIO TÁVORA, como Líder- Prosseguimento de suas considerações cm torno de questões formula2:2-0RDEM DO DIA
das pelo Sr. Roberto Saturnino, através de discursos c de declara-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn·
ções à Imprensa, a respeito do sistema financeiro nacional.
sagem n' 74/77 {no 117/77, na origem), pela qual o Senhor
SENADOR BENJAMIM FARAH- Apelo cm favor de Presidente da República submete ao Senado o nome do Sr.
concursados cm geral c, cm particular, de concorrentes aos car- Geraldo Heráclito Lima. Embaixador do Brasil junto à Federa· ·
gos de Fiscais Tributârios do Ministério da Fazenda.
ção da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a função. de
SENADOR LEITE CHAVES- Projeto de lei cm tramita- Embaixador do Brasil junto à República do Níger. Apreciado em
ção no Senado, visando a disciplinar cm definitivo a situação dos secreta.
inquilinos c proprictârios de imóveis.
2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ·
SENADOR PAULO BROSSARD- Apreensão do livro XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
"A Didatura dos Cartéis", de autoria do Sr. Kurt Rudolf Mirow.
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO
Procrastinação que vem ocorrendo no Tribunal Federal de ReANTERIOR
cursos, no julgamento do mandado impctrado contra a apreensão do referido livro. Memorial de professores univcrsitârios de
- Do Sr. Senador Virgílio Távora, proferido na sessão de
São Paulo, de defesa da liberdade em nosso País.
17-5-77.
SENA DOR ORESTES QUERCIA - Considerações sobre
4-ATASDECOMJSSOES
noticiários de jornais, edição de hoje, a respeito do pronun5- MESA DIRETORA
ciamento feito ontem por S. Ex• no Senado, quando, por caluniosa c escandalosa, refutou notícia inscrta cm jornal desta Capi·
6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
tal, envolvendo o nome de S. Ex• cm atas de corrupção. Conclui
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
protestando encaminhar à Mesa do Senado relatório sobre todos
TES
os seus bens c suas origens.

ATA DA 63• SESSÃO, EM 19 DE MAIO DE 1977
3• Sessio Legislativa Ordin,rla, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E MAURO BENEVIDES

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Altevir Leal - Braga Junior - Cattete
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de
La Rocquc- José Sarney- Helvídio Nunes- Petrônio PortellaMauro Bcncvides - Virgílio Távora - Wílson Gonçalves - Agcnor Muria- Dinartc Mariz- Domicio Gondim- Ruy Carneiro
- Marcos Freire- Luiz Cavulcante- Teotônio Vilela- Ruy Santos - Eurico Rezende - João Calmon - Roberto Snturnino Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Itamar
Franco- Lúzaro Barboza - Osires Teixeira - Mendes Canale Leite Chaves- Mattos Leão- Daniel Krieger- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE {Petrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores, Huvendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. )9-Sc:crctário vui proceder Ulcituru do Expediente.

e: lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 201 E 202, DE 1977
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n' 11, de 1977 {n'
90, de 1977, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto
do acordo sobre Transporte Marlllmo, firmado entre a Repúbll·
ca Federativa do Brasil e a República Popular da Polônla, em
Varsóvia, a 26 de novembro de 1976".
PARECER No 201, DE 1977
Da Comlssilo de Relações Exteriores
Relator: Senador Gllvan Rocha
De conformidade com o disposto no urtigo 44, inciso I, da
Constituiçi\o Federal, o Senhor Presidente da República submete à
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apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Acordo sobre Transporte Marltimo, firmado entre a
República federativa do Brasil c a República Popular da Polónia, cm
Vcrsóvia, a 26 de novembro de 1976.
A mencionada Exposição de Motivos salienta que o Acordo cm
pauta foi concluldo nos moldes das diretrizcs da politica brasileira de
Marinha Mercante, que "estabelece que os parceiros no intercâmbio
comercial tenham prioridade no transporte da carga".
A parte preambular do texto afirma a intenção dos dois pulses
cm contribuir para o desenvolvimento de navegação internacional
com base nos principies de igualdade, beneficias reciprocas c não
discriminação.
O Acordo, após definir no artigo I as expressões empregadas no
texto, estabelece a obrigatoriedade de participação das empresas de
navegação dos dois palscs no movimento comercial entre os rcspctivos portos.
As partes contratantes se obrigam a prestar o mesmo tratamento aos navios registrados sob bandeiras brasileira c polonesa no que
tange à entrada c utilização dos portos, embarque c desembarque de
passageiros, pagamento de impostos c taxas portuãrias c utilização
dos serviços relacionados à navegação c operações comerciais.
Os documentos relativos à nacionalidade, segurança, tonelagem
c arqueação dos navios bem como os documentos de identidade dos
tripulantes serão reconhecidos como vãlidos pelas autoridades dos
dois Estados.
Em caso de naufrãgio ou qualquer avaria sofrida por embarcação de uma das partes cm ãgua territorial da outra, obrigam-se os
Estados a conceder a mesma protcção e assistência que dispensam,
em condições idênticas, a seus próprios navios.
E: prevista a constituição de um Comitê Misto de Transporte
Marltimo, integrado por representantes designados pelos dois palscs,
com o objetivo de promover uma ampla cooperação económica
entre as empresas de navegação marltima sediadas no Brasil c na
Polónia,
O texto ora sob exame, uma vez devidamente ratificado pelos
Governos dos dois Estados, servirã de instrumento disciplinador das
relações comerciais marltimas entre o nosso Pais c a Polónia. O
Acordo respeita a soberania de cada nação c observa rigorosamente
o principio de reciprocidade de tratamento.
No que tange ao interesse nacional, cabe ressaltar a conveniência de ampliarmos o intercâmbio mercantil, sobretudo com pulses
que apresentam grande potencialidade.
Cabcrã à Comissão de Transporte examinar o texto à luz das
dirctrizcs politicas estabelecidas internamente para o sctor d~
transportes marltimos.
Nada havendo que possa ser oposto ao texto cm pauta, somos
pela aprovação do mesmo na forma do presente Projeto de Decreto
Legislativo.
Sala das Comissões, cm 11 de maio de 1977.- MaKalhies Pinto,
Presidente - GIIYan Rocha, Relator - Danton Joblm - Domlclo
Gondlm - Saldanha Derzl - Jessé Freire - Alexandre Costa Palllo Brossard - AuKusto Franco - Nelson Carneiro - Itamar
Franco.
PARECER N•lOl, DE 1977
Da Comlssiio de Transportes, Comunicações e Obras Públicas
Relator: Senador Lulz Canlcantc
Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete à
considcraçilo do Congresso N ucionul o texto do Acordo sobre Transporte Marltimo, firmado entre a República Federativa do Brasil c a
República Popular du Polôniu, cm Varsóvia, u 26 de novembro de
1976.
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2. Na Exposição de Motivos, o Ministro das Relações Exteriores argumenta:
"O referido instrumento foi concluldo conforme as
dirctrizcs da politica brasileira de marinha mercante que
estabelece que os parceiros no intercâmbio comercial tenham
prioridade no transporte da carga. Essa linha mestra cstâ
explicitada nos considerando do Acordo que no item 2 do
Artigo 11, estabelece que as companhias de navegação de ambos paises tcrilo direitos iguais no transporte das mercadorias
entre os portos do Brasil c da Polônia.
O Acordo, ao estabelecer a divisão de carga entre os navios de bandeira do Brasil c da Polônia no trãfego entre os
dois pulses, reafirma a política brasileira no selar, cujo principio bãsico de protcção à marinha mercante dos palscs cm
desenvolvimento tem contribuldo de maneira eficaz para o
desenvolvimento da armação nacional."
3. A Câmara dos Deputados, examinando a proposição,
apresentou o presente projeto, que foi aprovado sem restrições.
4. Convém lembrar que a orientação da politica de transporte
desta Comissão tem sido, desde 1946, a de estabelecer dirctrizcs no
sentido da reciprocidade. E isso porquanto, analisados os balanços
de pagamentos, concluiu-se que o item frete c seguros vinha
pcrmancntcmcnt~ apresentando resultados negativos. Como se sabe,
tal fato decorria de uma dupla discriminação. A primeira refere-se às
restrições ao Lóidc Brasileiro (fundado cm 1890), nas Conferências
de Fretes Marltimos Brasil-Europa, mesmo depois de sua admissão
(cm 1924), o que o impedia de operar nos portos do mar Bãltico. O
mesmo aconteceu na Conferência Japão-África do Sul. A segunda
discriminação decorria de nossos produtos serem ugravosos'', pois o
alto preço de nossas exportações cm relação ao mercado internacional, derivava do alto nlvcl dos fretes. Em termos de fluxo de
transporte, esses preços eram altos porque, cm geral, os armadores
concedem abatimentos para evitar a viagem de retorno vazio, no caso, o sentido de nossas importações, produtos industrializados, c nilo
gêneros alimcntlcios, estes que ocupam plenamente as praças reservadas pelos navios conferenciados.
Essa dupla ação somente poderia ser contrabalançada pela
intromissão do Governo Brasileiro nas aludidas Conferências, pois
não se tratava de tolher a liberdade de navegação, a que se referira
Hugo Grotius cm 1609, porém de uma liberdade de acesso às cargas,
que serviu para alicerçar os Atas de Navegação de Cromwell, cm
1651' vale dizer, o protccionismo. que as Conferências são oligopólios supranacionais, onde seus acordos de lealdade com os usuários
não seguem via diplomãtica c nem garantem praça aos exportadores
dos países cm desenvolvimento, pois hã s~mprc ocasiões de excesso
de procura de transportes c a regra é a contenção da oferta.
Premido por essas circunstâncias que se refletiam na capacidade
de importar, ou seja, no coeficiente insumos importados insumos
nacionais, o Brasil voltou ao sistema protccionista, no sentido de
garantir preços c praça para cargas geradas no seu intercâmbio. Isso,
contudo, não foi suficiente. Tornou-se ncccssârio incentivar a
construção naval c baixar um ato (Decreto n• 47.225, de 1959)
dispondo sobre a reciprocidade de fretes de cargas beneficiadas com
os favores governamentais, que também não resolveu definitivamente o problema.
A ação brasileira dirigiu-se cntilo para a ONU -Organização
das Nações Unidas,- apoiando resoluções no sentido de se estudar
o comércio entre palscs subdesenvolvidos c cvoluldos. Nesse sentido,
convém destucar que u Comissão da ONU, que estudou os transportes marltimos (IV Sessão) c realizou u Conferência de Argel cm 1967,
chegou a conclusão de que a liberdade de escolha entre navios
conferenciados c nilo-conferenciados, de que gozariam os usuârios
individuais, nilo é real, salvo se estes agissem colctivnmcntc, o que
não ocorre.
Em resumo, u primeira dus soluções do problema seria a
rcorganiznçilo do transporte marltimo, à semelhança do aéreo, um
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oligopólio onde vigc a reciprocidade de fretes e cargas c se concorre
na qualidade da oferta, já que a livre concorrência em transportes
significa a "guerra de fretes", a "concorrência ruinosa" c a introdu·
çilo do "navio de briga" conferenciado, para oferecer fretes com
prcjulzo c eliminar o transportador itinerante (tramps). A segunda
foi a do presente instrumento, isto é, estabelecer acordos bilaterais
para garantir o acesso aos portos do Báltico, à semelhança de
outros convênios (Projeto Decreto Legislativo n• 41, de 1976, Brasil
- República Democrática Alemã).
Assim, à vista dos aspectos positivos que o Acordo apresenta,
opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo sob
exame.
Sala das Comissões, cm 17 de maio de 1977. - Lourl•al
Baptista, Presidente - Lulz Ca•alcante, Relator - Braaa Junlor Eveláslo VIeira - Mattos Leio.
PARECERES N•s203 E 204, DE 1977
Sobre o Projeto de Decreto LealslatiYo n• 04, de 1977 (n•
85-B, de 1977, na Câmara dos Deputados),.que "apron o
texto do Convênio Comercial, firmado entre a República
FederaiiYa do Brasil e a República do Peru, a bordo do naYio da
Armada Peruana, Ucayall, fundeado no rio Amazonas
(Solimões), na Unha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de
novembro de1976",
PARECER N•203, DE 1977
Da Comlssio de Relações Exteriores
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A matéria relativa a transporte c frete das mercadorias deverá
ser objcta de negociação ulterior, respeitando-se cm qualquer caso a
ligislação interna sobre o assunto.
A avaliação ·dos resultados obtidos, bem coma a atualização
periódica dos produtos destinados à exportação, enumerados nos
Anexos "A" c "B", caberá à Comissão Mista Brasileiro-Peruana de
Cooperação Económica c técnica.
Com a finalidade de estimular o Comércio bilateral, determina
~ artigo XI do presente Convênio que as Partes concedam,
mutuãinentc, as facilidades necessárias para a realização de feiras,
exposição, missões comerciais c visitas de empresários.
O presente ato internacional representa um importante
instrumento de cooperação cm proveito das economias nacionais do
Brasil c do Peru.
O comércio internacional é uma das formas mais seguras c
eficazes de promover não só uma ampla integração entre nações mas
também um meio de promover c acelerar as respectivas economias.
Em se tratando de um ajuste com pais hemisférica, cntcdcmos ser da
maior importância assegurar sua plena implementação. Nas últimos
anos o Brasil tem procurado incrementar o intercâmbio com as
nações hispano-americanas como meio de integração regional.
No que cabe a esta Comissão examinar nada há que passa ser
oposto ao presente Convênio, quer do ponto de vista formal quer do
ponto de vista material.

Ante o exposto opinamos pela aprovação do ato internacional
cm pauta na forma do presente Projeto de Decreta Legislativa,
Sala das Comissões, cm 04 de maio de 1977. - Maaalhies
Com a Mensagem n• 36, de 23 de novembro de 1976, 'o Senhor Pinto, Presidente - Lulz CaYalcante, Relator - Saldanha Derzl Presidente da República, atendendo ao disposto no artigo 44, inciso Oito Lehmann- Marcos Freire- José Samey- Arnon de MelloI, da Constituição, submete à apreciação do Congresso Nacional o Itamar Franco- Leite ChaYes- Joio Calmon,
texto do Convênio Comercial, firmado entre a República Federativa
do Brasil c a República do Peru, a bordo do navio da Armada
PARECER N•l04, DE 1977
Peruana Ucayali, fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha
Da Comlsaio de Economia
de fronteira brasilciro.pcruana, em 5 de novembro de 1976.
Relator:
Senador
Dlnarte Mariz
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, após ressaltar a conveniência reciproca cm
(; submetido ao exame desta Comissão, a Projeta de Decreto
assegurar um abastecimento regular de determinados produtos Legislativo n• 4/77, que aprova o texto do Convênio comercial, fir·
prioritários, esclarece que o presente Convênio se destina a permitir mudo entre a República Federativa do Brasil c a Rcp6blica do Peru,
uma efetiva complementação ccnnômica entre o Brasil c o Peru.
a bordo do navio ·da Armada Peruana, Ucaya/1, fundeado no Rio
O presente ato Internacional determina, cm se~ artigo I, que os Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, cm 5
Governos dos dois Pulses adotcm medidas destinadas a estimular a de novembro de 1976.
celebração de Acordos Comerciais entre os Estados c ·contratos
De acordo com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
mercantis entre empresas, órgãos c demais entidades sediadas nos
Estado
das Relações Exteriores, o Convênio cm pauta proporciona·
rcspctivOs territórios. Consta dos anexos "A" c "B" uma lista, de
caráter enunciativo, de produtos brasileiros c peruanos disponlvcis à rá aos dais palscs novo instrumenta de cooperação cm proveito de
suas economias nacionais, na medida cm que garantirA o
exportação.
abastecimento regular de determinadas produtos prioritários atravh
As partes Constratantcs resolvem conceder-se mutuamente os
da celebração de Acordas Comerciais, cm nfvcl governamental, c de
benet'ícios da "cláusula da nação mais favorecida" com o objetivo de
Contratos, cm nlvcl empresarial, a serem estimuladas por ambos os
estender à outra parte qualquer bcnct'ício concedido a terceiros. Fica
Governos, c, ainda, a concretização de medidas que permitam alcan·
entretanto excluldo da referida cláusula as vantagens a facilidades
çar a efctiva complementação económica entre o Brasil c o Peru.
resultantes "da União Aduaneira, Zona Livre de Comércio ou
Quanto às medidas constantes do rctrocitado Convênio, com
Acordo Regional ou Sub-rcgional ou Convênios Fronteiriços que
uma das Partes integra ou venha a integrar". As vantagens concc· vistas à consecução dos objctivos almejados, a Exposição de Motivos
didas cm decorrência de acordo económico multilateral, com ressalta:
finalidade de liberalizar o Comércio Internacional, não se aplicará
"Dispõe, para esse fim, das medidas a serem tomadas
tampouco "a cláusula da nação mais favorecida".
pelas duas Partes, inclusive no que diz respeito ao intcrcâm·
(; previsto o estabelecimento de um intercâmbio de informações
bio anual de informações sobre as disponibilidades de venda
"sobre disponibilidades de vendas c necessidades de compra" entre
c necessidade de compra dos dois pulses, aos pagamentos rc·
as empresas c organismos competentes dos dois Pulses.
fcrcntcs às operações de compra c venda, a questões
No que diz respeito à fixação de preços o ajuste determina que
relacionadas com transportes c fretes, à concessão •...:lproca
os contratos a serem celebrados observam "as condições de preços
de facilidades para a realização de feiras, exposições, missões
do mercado internacional", Os pugamcntas referentes às operações
comerciais c visitas de cmprcsârios, bem como a consultas
mercantis serão cfctuados na conformidade do Convênio de
anuais, no dmbito da Comissão Mista Brasileira-Peruana,
Compensação de Saldos e Créditos Reciprocas Subscrito entre os
destinadas a avaliar os resultados dos compromissos as·
Bancos Centrais das duas Partes.
sumidos cm decorrência do estabelecido no Artigo 1."
Relator: Senador Lulz Cavalcante
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Os produtos de exportação dos dois pafscs, de carâtcr cnunciati·
vo, silo os seguintes:
Peru
I -Metais nilo-ferrosos
2- Derivados de metais
3- Produtos Manufaturados
4- Produtos Pesqueiros c de Pesca
5 - Petróleo cru
6- Adubos fosfatados

Brull
I -Produtos Agropccuários
2-Mincrais
3-Industrializados
4- Combustfveis c outros derivados de Petróleo
5 - Bens de Capital

Nilo resta dúvidas que a garantia de fornecimento de insumos
bâsicos, especialmente o petróleo, cm contrapartida pelas exporta·
ções de produtos, cm referência aos quais possu!mos vantagens
comparativas com o Peru, scrâ promissora, na medida em que
proporcionar& a manutenção c ampliação de novas atividadcs
produtivas.
Assim, nada tendo a opor quanto aos aspectos económicos que
ensejam o Convênio com a República Peruana, opinamos pela aprovação do presente Projeto de Decreto·Legislativo.
Sala das Comissões, cm 18 de maio de 1977.- Vucoaceloo Tor·
reo; Vice-Presidente, no cxcrclcio da presidência - Dlnarte Mariz,
Relator - Cattete Plahelro - Lulz Canlcante - Roberto Salllmlno
- Franco Montoro.
PARECER N• ZOS, DE 1977
Da Comluio de Tranoporteo, Comunlcaç6es e Obrao
Pdbllcu, oobre o Projeto de Lei da Cimara no 19, de 1977
(no 3.%95-B/77, na orl1em), que "ftu u dlretrlzeo para a
pratecio • udllzaçilo dos Cardlo, Carolelet e demais olnals
•Iouis de auxOio • na•epcio na coota braoUelra "·
Relator: Seaador Lulz Canlcanle
I. Nos termos do artigo SI da Constituição Federal, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Congresso Na·
cional o presente projeto, que prolbc a construção de obras c ou
arborização que possam causar interferência nos serviços auxiliares
de sinalização visual, nccessArios à cabotagem.
2. Na Exposição de Motivos, o Ministro da Marinha
argumenta:

"Entra os m~todos, processos e dispositivos de que dispõe o Brasil para auxiliar a navegação costeira, avultam,
como de capital importância, os faróis e faroletes.
Sendo grande o número de sinais edificados, devido a ra·
zõcs técnicas, cm pontos afastados do mar, torna-se neccs·
sârio garantir qu~ suas caractcrlsticas, indispcnsâvcis ao
cumprimento d~ suas finalidades, nilo sejam comprometidos
por construções ou outras obras que venham a ser erguidas
·cm suas vizinhanças."
3. ·Em ;.es"umo, a proposição determina que seja submetido ao

Minist~rio da Marinha o licenciamento para construção de obra que

possa intcrfcrir.na sinalização (art. 1•). Al~m disso, essa secretaria de
Estado fiscalizarA a sinalização, de modo que haja protcçilo à
utilizaçi!o desses scrvicos de salvaguarda do mar (art. 2•).
4. A CGmara dos Dcputaaos, examinando a proposiçilo apro·
vou-a sem restrições.
S. Do ponto de vista da pol!tica nacional de transportes,
convém apenas aduzir que se trata de providência que IrA assegurar o
cumprimento da sinalizaçilo visual, hoje tilo ncccssAria, quanto nn·
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tcs, à salvaguarda de tripulantes c passageiros, motivo por que opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, cm 17 de maio de 1977. - Lourlval
Baptista, Presidente- Lulz Cavalcante, Relator- Evehislo VIeiraMattos Leio- Braga Junlor.
PARECERES N•s 206 E%07, DE 1977
Sobre o Projeto Lei da Câmara n• 66, de 1976, que "Di ·
nova Redaçio ao art. 110 do Código Nacional de Trânsito,
determinando o pagamento pelo lnfrator de multa de trânsito de
wa responsabilidade".
PARECER N• 106, DE 1977
Da Comlsaio de Constlllllçilo e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
A Comissão de Constituição c Justiça jâ opinou, unanimimcntc
pela constitucionalidade c juridicidadc do Projeto, que mereceu
pareocr favorâvcl, no mérito, da douta Comissão de Transportes,
Com•nicaçõcs c Obras Públicas, também sem divergência de votos.
Em plenârio travou-se debate entre os lfdcrcs Hclv!dio Nunes c
Franco Montoro, voltando a proposição ao rcexamc das Comissões
Técnicas.
Os motivos que teria a liderança da Maioria para rejeitar o
Projeto dizem respeito ao seu mérito, que nilo foi examinado por esta
Comissão.
Assim, no âmbito de nossas atribuições, nada hâ a impugnar
quanto à constitucionalidade c juridicidade do Projeto. De sua conveniência dirâ a douta Comissão de Transportes, Comunicações c
Obras Públicas.
Sala das Comissões, em 20 de abril de 1977. - Daniel Krleser
Presidente - Nelson Carneiro, Relator- Oslres Teixeira- Wilson
Gonçalveo - Oito Lehmann - Vasconcelos Torres-ltalfvlo Coelho.

PARECER N•l07, DE 1977
Da Comlsaio de Transportes, Comunicações e Obras Públicas
Relator: Senador Braaa Júnior
I. Após requerimento de Plenário, retorna a esta Comissão o
presente Projeto, que dâ nova rcdaçilo ao art. li O do Código
Nacional de Trânsito, determinando que "nilo será renovada a li·
ccnça de veiculo cujo proprictârio, à época da renovação, esteja em
d~bito de multa por infraçilo de trânsito de sua responsabilidade",
A atual rcdação desse art. 110 é: "Não scrâ renovada a licença
de velculos cm débito de multas". Por conseguinte, o texto proposto
visa a evitar que os compradores de vclculos usados sejam respon·
sabilizados pelas infrações do proprictârio anterior. Com efeito, pelo
texto atual confunde-se o regime de pessoas com o regime de bens.
Assim, é o veiculo, c não o proprictârio ou o condutor, que responde
pelo débito das multas por infraçàcs. Tal fato, segundo o autor, o
ilustre Deputado Salvador Julianclli, constitui um vicio, jA que basi·
camentc, as normasjur!dicas estabelecem relações entre pessoas.
2. Nilo obstante essa interprctaçilo, os artigos 101 c 102 do
Código de Trânsito estabelecem:

"Art, iOI. Ao proprictârio caberâ sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização c preenchi·
mento das formalidades c condições exigidas para o tr!insito
do veiculo na viu terrestre conservação e inalterabilidade de
suas caractcrlsticas c fins, matricula de seus condutores,
quando esta for exigida e outras disposições que deva observar.
Art. 102. Ao> condutores cubcrâ a responsabilidade
pelas infruçõcs decorrentes de utos praticados na direçilo dos
vclculos.
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Parágrafo único. No caso de não ser passivei identificar
o condutor infrator, a responsabilidade pela infração recairá
sobre o proprietário do veiculo."
3. Em parecer anterior, esta Comissão deixou implfcito que silo
responsáveis pelas infraçõcs:
a) o proprietário, quando se tratar de infraçõcs às disposições

que condicionam a admissão do veiculo do trânsito nas vias
terrestres;
b) o condutor, quando se tratar de infraçõcs por açõcs ou
omissões na dircção do veiculo.
Explicitamente, entendeu a Comissão de Transportes que o
mérito do projeto limita-se a uma questão de procedimento administrativo. Com efeito:
"Do ponto de vista da politica nacional de trânsito,
convém apenas aduzir que, no estudo (DO de 16-9·74 - suplemento ao n• 178, cm anexo) para rever essa legislação, se
faz distinção entre os deveres dos proprietários de veiculas c
dos condutores, propondo, amda, (arts. 101 a IOb) que a
infração de trânsito seja "consignada pelo agente da autoridade por impresso próprio- Auto de lnfração". Verificada,
ulteriormente, a procedência do auto, a autoridade aplicará a
pena cabível, expedindo notificação ao infrator, por via
direta, postal ou edital, da decisão punitiva. A partir da ciência da notificação, o infrator terá o prazo de trinta (30) dias
para recolher a multa ou recorrer.
Não obstante o estudo a que nos reportamos apresentar
um procedimento mais claro c eficaz, entendemos que a
presente proposição irá corrigir o vício administrativo da
legislação, pois, atualmente, não há o exame formal (ordem c
procedência) do auto de infração, motivo por que, opinamos
pela aprovação do presente projeto."
4. Obviamente, no estudo citado, tanto o auto de infração
quanto a notificação de decisão punitiva obedecem a procedimentos
usuais. Há, inclusive, direito de regresso do proprietário contra o
condutor, para efeito de ser reembolsado do valor das multas, mas,
cm qualquer hipótese, o proprietário do veiculo, por meio do qual
foi praticada a infração punida com multa, é o responsável pela sua
quitação. Nesse sentido, convém transcrever os artigos 208 c 209 Regulamento do Código Nacional de Trânsito (Dcc. n• 62.127, de
1968):
Art. 208. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade por
infração referente à prévia regularização c preenchimento das
formalidades c condições exigidas para o trânsito de veiculo na via
pública, conservação e inalterabilidade de suas caracterlsticas c fins,
matricula de seus condutores, quando exigida, c outras disposições
que deva observar.
Art. 209. Aos condutores caberá a responsabilidade pelas infraçõcs decorrentes de atos por eles praticados na dircção dos vclculos,"
S. Para evitar-se os inconvenientes apontados no projeto, seria
necessário que as transferências de propriedade do veiculo fossem
feitas com a interveniêncin do DETRAN fornecendo informações sobre a inexistência de infraçõcs praticadas com o veiculo, objcto da
comercialização.
6. Como se percebe nus observações acima mencionadas, a nova redução proposta pura o urt. I 10 do Código Nacional de Trânsito
não atinge os objctivos pretendidos.
Ante o exposto, opina-se pela rejeição do projeto.
Sulu dus Comissões, cm 17 'de muio de 1977. - Lourhal
Baptista, Presidente - Bruga Junlor, Relator - Mattos Leilo Eveláslo VIeira- Lulz Cuvulcunte.
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PARECERES N•s 208 E 209, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 70, de 1976 (n• 539B, de 1975, na origem), que "altera a redaçio do Item I do § I•
do Artigo 70 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, que
Institui o Código Nacional de Trânsito",

...

PARECER N•l08, DE 1977
Da Comll!io de Constltulçio e Justiça

ReiÍtor: Senador Helvldlo Nunes
Com o Projeto de Lei n• 70, de 1976 (Projeto de Lei n• 539-B, de
1975, na Câmara dos Deputados), alterando a redução do item I do§
I• do art. 70 da lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1976, que institui o
Código Nacional de Trânsito, pretende o Deputado Y1ccntc Vuolo
reduzir de dezoito para dczcssctc anos a idade dos candidatos à
habilitação para dirigir veiculas.
Aprovada, por unanimidade, nas Comissões de Constituição c
J~stiça c de Transportes da Casa congénere, a proposição vem à revisão do Senado Federal.
2. Cumpre lembrar, antes do exame da matéria, que projeto
semelhante, porém mais cauteloso, de autoria do Deputado Siqucira
Campos, com pareceres favorável c contrário, respectivamente, das
Comissõc.• de Constituição c Justiça c de Transportes, Comunicações c Obras Públicas desta Casa, foi rejeitado, cm Plenário, na sessão realizada a 19 de novembro de 1974.
A alteração então pretendida estava vazada nos seguintes termos:
"Art. 82. Poderá ser concedida autorização para dirigir
veículo automotor, a titulo precário na categoria de amador,
ao menor com dezcsscis anos completos, desde que este,
satisfazendo as exigências para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, apresente:
a) autorização do pai ou responsável;
b) autorização do Juiz de Menores da Jurisdição onde
reside;
c) apólice de seguro de responsabilidade Civil, de valor
estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Parágrafo único - Ao completar o menor dezoito anos
de idade, a autorização de que trata este artigo podcrâ ser
transformaóa cm Carteira Nacional de Habilitação,
independentemente de novos exames, desde que o interessado não tenha incorrido cm infraçõcs dos Grupos I c 2 c
preencha todos os requisitos deste Código c de seu Regulamento.''

3. Coube ao eminente Senador Nelson Carneiro, naquela
oportunidade, relatar a proposição. E é do seu parecer que extraio o
tópico que segue:

"0 projeto ... visava a principio restabelecer a vigência
do art. 82 c seu parágrafo único da lei n• 5.108, de 21 de
setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), revogados
pelo art. 2• do Decreto-lei n• 584, de 16 de maio de 1969."
E mais adiante:
"Pela legislação cm vigor (art. 23 do Código Penal), silo
hpenulmentc irrcsponsâvcis os menores de 18 anos". O
projeto nilo modifica esse limite, fia-se num Código que ni!o
se sabe qunndo entrará cm vigor, Resguarda a responsabilidade civil, mas deixaria, se aprovado, um vazio nn
responsabilidade penal, justo quanao as cstatisticas aos
crimes de automóvel reclamam providências especiais de
legisladores, juizes c autoridades, O moço de dczcsscis anos
logo terá dezoito, tanto mais quando nilo se trata de profissional, que precise ganhar o pão de cada dia, mas de amador.
Será a rejeiçilo prejudicial a muito poucos, em comparação
ao número dos que, transeuntes ou condutores de outros ver-
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culos, poderão sofrer as conseqUências do ímpeto c da
za dos muitosjovcns. 10

ufoitc~

4. Passo, agora, a examinar o Projeto de Lei n'70, de 1976.
Mais abrangente do que o anterior, pois que não limita a conct:s·
silo à categoria de amador, mas habilitaria também ii de profissional,
a proposição cm tela, se aprovada, feriria a r~gra da irresponsahili·
dade dos menores de dezoito anos, esposada no art. 23 do Código
Penal de 1940, ou da inimpulabilidadc adotada no art. 33 do
Decreto· lei n• 1.004, de 21 de outubro de 1969.
(;bem verdade que o Prof. Gama c Silva, cm Exposição de Mali·
vos ao Código Penal de 1969, escreveu:
"'A tendência geral da legislação é a da fixação da

menoridade penal nos dczesscis anos. O VI Congresso da
Associação Internacional do Direito Penal, reunido cm
Roma, em 1953, lixou cm dezcsscís anos a limite para a
aplicação de pena ... Vários códigos atuais lixam esse limite
cm quatorze anos, como i: o caso da lei alemã. Repetindo, de
certa forma, o que já se disse, com toda a procedência, parece
certo que a possível redução do limito da imputabilidade a
dezesseis anos aumenta a consciência du rc.:spons~tbilidadc so·
cial dos jovens."

e.

S.
certo tambt:m, por outro Judo, qu~ sc as conquistas
alcançadas pela atual sofisticação tecnológica propiciam gama inco·
mensurável de oportunidades de conhecimento ;\ juventude, 1\JO ó
menos certo que lhes desperta a imaginacào imatura para a prfltica
de todos os tipos de ilicitude. fi o reverso da medalha.
Daí o requintamento e a conseqUente c\cvaç:~n dos índices de
criminalidade, praticados contra pessoas c coisas, os as~~ltos comtantes, e pirataria aérea que enche diariamcntt: as púginas c os horários dos noticiosos, o terrorismo incontrol:ivd.
Deixando de parte as abordagens c as formubr;õos doutrinárias
das escolas e dos sistemas penais, para cnxcrg~lr, upcnas, a
responsabilidade social dos jovens, entendo que antes de resolver
um problema, antes de lhes atribuir maior participação na vida so·
cíal, o projeto propiciaria, tão-somente, favores a reduzido númc.:ro
de privilegiados, sabido que os particulares c as empresas que exploram os serviços de transporte de passageiros c de cargas, não entre:.
garilo os seus vefculos, de elevados preços, à responsabilidade de pessoas penalmente:: irresponsáveis.
6. Por último, não é diminuindo do dezoito p«ra dozossctc anos
a idade dos que podem adquirir Carteira Nacional do Habilitaçito
que se resolve o grave problema da moralização do uso de carros por
menores, que continuará a existir ainda que se fixe a idade minima
em 15 anos. t; um problema de educação, de estágio cultural,
sobretudo, de consciência geral de responsabilidade. E tamhém um
caso de polfcia.
7. Quanto ao mais, o Projeto de Lei n1' 70, de I1J76, nüo fere a
Constituição e não se me afigura inj urídico.
No que diz respeito ao mérito o parecer é pdtl inconvcnil:ncia da
aprovação do projeto de lei oriundo da Citmara d<>s Deputados.
Sala das Comissões, em 27 de abril de 1977,- Dunlcl Krlcgcr,
Presidente.- Helvidlo Nunes, Relator- M•ttos (,ciio- Osires Teixeira - Heitor Dias - Otto Lchmonn - Accioly Filho - Nelson
Carneiro.
PARECER N• 2119, DE 1977
Da Comlssiio de Transportes, Comunicn~iio c Ohrus P'úbllcus
Relator: Senador Matto• Lcilo
1, O presente projeto, de: autoria do ilustre Deputado Vkcntc
Vuolo, altera o reduçilo do item I do~ i'' dn art. 70 da Lei n'' 5.111H,
de 21 de setembro de 1966 1 que institui n Códit~o Nacinnal de Tnim:i·
to, reduzindo de dezoito (!H) para det.css~~k (17) í\llllS •) lirnilt' inrc:rior de idudc: pnrn exame dc hahi\itaÇÜn :1 ~ulld\ltM d~o: \'L'Í..:tddS.
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2. A justificação diz:
"0 Código Nacional de Trânsito data de 1966, contando
portanto quase nove unos de aplicação, como elemento disci·
plinador do trânsito nacional.
O ritmo de progresso do mundo vem-se acelerando dia a
dia c podemos destacar como fatores relevantes desse pcrio·
do a primeira viagem do homem à lua e o aperfeiçoamento
das comunicações nacionais e intcrnttcionais, bem como a
difusão do uso dos computadores e máquinas elelrõnicas.
Constatamos que o homem, para acompanhar esse
progresso e enfrentar o volume de informações dele decor·
rente, inicia mais cedo o seu período escolar c tem os seus
estudos intensificados c ampliados.
Como resultante de todo este processo de transforma·
ção, o homem vem amadurencendo mais cedo do que o fazia
anteriormente c vemos que, de acordo com as leis de ensino
vigentes, um aluno de dezessete anos já pode se candidatar ao
ingresso nus universidades.
Da mesma maneira acreditamos que um jovem nessa
faixa etária esteja, de igual forma, plenamente capacitado a
entender o que i: a responsabilidade pela direção de veículos
automotorcs."

3. A Comissão de Constituição c Justiça, examinando a
proposição e após lembrar qu~ projeto semelhante "foi rejeitado, na
sessão realizada em 19 de novembro de 1974" (ns. 7), assim conclui o
parcccr:
"Quanto ao mais, o Projeto de Lei n' 70, de 1976, não
fere a Constituição e não se me afigura injurídica.
No que diz respeito ao mérito, o parecer é pela
inconveniência da aprovação do projeto de lei oriundo da
Câmara dos Deputados."
4. Ante as considerações expendidas c consoante o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, opinamos tambi:m pela rejeição
ao presente projeto.
Sala das Comissões, em 17 de maio de 1977. - Lourival
Baptista, Presidente - Mattos Leiio, Relator - E•eláslo Vieira Braga Junior- Lulz Cavalcante.

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- O Expediente lido
v~1i à publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•·Secretário:

f: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO No 101, DE 1977
"Dai nova rcdaçiio ao Item I do art. 76, da Lei no 3.807, de
26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social."
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' Dé-se no item I, do art. 76, da Lei n• 3.807, de 26 de
agosto de 1960, a seguinte rednção:
"Art. 76....................................... .
I -A remuncroçuo efetivamente percebida, para os segurados
referidos nos itens I e li do art. 5• desta lei, até o limite de 20 (vinte)
vczcs o v~Lior do maior salário mínimo vigente no Puís".
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-seus disposições cm contrário.
Justlficuçiio
Pn:h:ndcmos, atmvés dcsdc projeto compatibilizar u Lei Orgâni·
"' da Previdência Social com a Consolidação das Leis do Trabalho,
nn que se refcrc aos conceitos de remuneração e salário.contribuiçào.
Em verdade, a LOPS, com a nova redução dada ao item l do art.
76, alarg~lu ainda n111is o ~.:onctito d~.: remuneração, indo muito além
,\n qw: figura no ;1rt. 457, da CL T.
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lmplle·s.:, jhll" l:lll1.1l!p11ill~-. lliliformizar--~~.: ~.:~~•l.!s conccito5,
na si~.telll<.!lica da l.c.:~islaç~IO Social

llllHiõlt:llll~ l.:!ll!<~ ,_·1·1\ \'l."'lO\ qt~<:.

!H~ 1 síit:IJ.i, •• 1q: 1,,-. ldi'-1 1J,; 1. 1111-~ .. IJd,n:.ld \.J;L:, Let!i (hl Trahalbo o
pontu de IL'ki.t:ll•·i.~ ,·, ••••'CÍtl.:tl.
Cilm a red.,~.l·• ur~• pr.:..:~o~tlii...IJ;I, i:. dimilo~1da ;.~ arnpliludc concci~
tua! d11 dispu~itiv•' .:m \'Íp1,í, .p1e c~~nsidl!r.t t:nmo remuneração do
cmprq!adü, pt~r:J fin~ de Jllt:HkncJ:\ da ~~)ntribuiç[w prcvidcndúria,
t1Jdas a~ impnrt:.tncia~ n.:c~hil1:>s ··,, •Jil;dqucr titull1".
b11 a~::.irn ~.t:JHiu. pd<.h tlh>IÍ'>l.:, cxp.J:.t~.J~•. ~.: ..,r~.:ramm vcnllLI o
projeto a IJlac.·ci .1 .lpltJI';;,_-;l(i .J., .. du-,t;·..;:; m-=mbro~; do ( ongrcsso

N:idunal.
Salot da:-. S<:~.:-,,~1c:..

an~

i 1l d-= 111.:io d.; J•)i7. -- N~bon Cu:-nciro.

i~U;JSí.JÇ.]n CfT,.JilA

LU,,,, J.WJ, lHo 21, !JI' ;,GOSTO DE \960
Ld <k~~oii.:,l j~ i'ú.:•·idê:ociu. Sr.cial

Art. 76.
nt~~tah;.-sc por "~;;il:in,J de contrihuição";
1 -a rcmuncra\:\o ..:fel i'l'a;,ientl~ percebida durante o mês para
os scg.ur:Hios rtfcridns nn..; itens i, ii t: iii do art. S\1, hcm como para
os trab:!lh:Jd•HL'S avulso-.:
I!- 11 s:\l:üio-h:~.~t: 1Í\,líh• 1 1:~r;~ ll~. lraha\hartorcs autónomos c
para OS faL:U][:![il't>~.
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o SfL PI<E:-;inF~TE 1J>ctrlltli•l hHt~o:l\a) - O projeto, após
puhlicadn. SL:r:·l remetido :·t·. Comi:-.s~ics ü)llipt:tentes.
IH nr:1dort:s inscrito•;
c·t)ll\."L'dtl :1 p.ilal'l'.l :ltl 11 .. h1 L' Sl'iiadlll' Braj.!:l Junior.

o .SlL HHAG.-\ .il)Nliht t:\l<.U~:\- :\l\,1. Pronuncü1 o scguin--Sr. 1 1 n:~idcm-:, Sr~.. Senadores:
tlm thh il1.1i~. :l!llhicilb,i:, prc.:..:il''" lkonto!ógi.:os inscritos na
(Llnstittú~<!(l h,·;~siki!:i pdl1., ilMÍ.'ilill.:-~ que ddincia t: pelas esperanças que inspira, sínlc'.c, dc.:cílu, d~.: uma das mais veementes aspiraçlk; dn !lllS.~\0 \',)'.'\'• •:t.' ..:olilli!!Ui";~ llt1 ,·;;plti dn :1r1. 176, ao declarar:
lc

I

]

Coti\"íifl;içúo ,. Jusriçu, dt• Lt•gülaçào

J

di~a:ur~n.)

".-\ .._:~.llt.::H;:tD. in~:pinda tH1 piincípio da unidade nacio·
na I c tltl~. iJt·,;l.., dt: li Lc! .bdc c :.clidaricdade humana,~ direitil dc llhlil~. L' dc\ct· dt• 1:..~i;"i.1, c '.er:·l dada no l:ir c n:J. escoli.t."

•
•••

J
I

•

~

•

I
I

w

•

~

1

•

i
~

I

~.

i

l

Se!.'.llí:llik:Jit.' :timLt ,'~.:.;n~u~. h:tst:H\lt: !nn;.~c de aicançar a plena
r~.:ali1a~iín des~c prn·~.:-1\,, ,jl,t'lol:.dll:!", ,L1 J.c:'1 Hainr, n:w apr.:nas por
limit:ll..';ln de rcllll"'>ll~ m:tteriai~. :-.:n;'u1 t:lmht:m porqur.: ainda nüo
ohtivcnws, tll'o \H:1sil. :1 !l!lÍ\"!:r~:d .::~•n: ..:i..:nti;.açüo Jc que :.t r.:duc;u;üo
s~.:rú, ~cnqm:, o fpil!l.li"llcn\ll iro:trr.·<i:tvl'Í d~ todo e qua\quL:r processo
di! dc~t.:n\'l'!h·il 1.-: n!· '· i11di\·id 11:11 nu n;1~i~•nal.
1[~!. P•H~ill. nl.'',\l' i'<tb. nnl:t C;t~:J;: ftlr:J dela, nns demais podr.:rcs c na~ 110;. t~~.J..:r:1·· ;ldoliilli:-.tro~ti\·a~. prir~t:i]lalmentc no seio dn
ma).:Í.'ILériu, 11:1 iln!1fclt~:t, j\,1', ur,:.ll'lÍ/:t•,llL:S de .:ldsst.:, muitos que encaram a tn:t!_.:llillltk ~L• r•r~.!.k;t\,, ~: Ld.tlll p.u-.ltl ddivo .:umprimcnto
daquck te:. lu ul,,~.tltth.'lno~.d.
,\c.:n:ditan 1!l'• n,~o, ~cr e·;:tt•n;ld;l :1 ;t!irtlt;t(,<w de que, nestc Plr.:núrio. !Hl Srn.Jdt. ht:J·:ilril ... i· ttn:.tlliill.~ :t,lpini~\) scf!Ulldo a qual, numa
~;~ca/; 1 de pri,1rid.1dl' nu qt~1. \:tio~.·(· t •,:.,n~.:ctli,'i'tll d~.•s nhjetivos nacion:ris, atu:1i~ 1111 pcrm:JJ\ciltn .1 :,,l]\Jl;:-~~~ d11 prnhlcma educacional
; 1\·u]t; 1l·,lllltl <1 1k tn.Ji,ll- fli-~'l'llnnl·:t,·i.t. ,1 ·:\i!• ir n:itcradn esfnrçn, cnntirlu:t .~pJi,·:t..,:t .. , rul,d'~·;i.!n tlllcl'c:; ..- tilli.i .!t'ilÍC,!I.,.;ttl verdadcir~uncn
tc apn~lillilf dc t]ILII\h/', \reli\, 11:1 i'uiÍIIl',!, lli!!l .1[1l:ll:JS :t t:Stratégia dl1
j)!ldt!l' lo);\:. ,l .\I I\ d.l I'•• .LI' ,,,,)11!11
I·UJI\!.Iill<_',.l,dlo,L'\1!\ l'''lllj,·., 1 .1 ,ol•il lo,\ ,·dtol ;I, i,Jji;l], C\i)!t:, \h)
citt: 111 tu. tl:t -.t~, 1 .,,.lt,,_,~,, . •ol••l• ,, !!ll.:lil,ll' illl.-:,lll!lt.:lilll a s1.:r feito na
l:du 1i;. 1,;.tll ,t. ll"•l.,\1\
.\, I• tl,·.,t;-, tl\;tii.Tt;w., ltu L:asu
hr;,.,ikntt. qtl•: 1. I••,
I·'
tkdL' di•.JI!'IIIjl,l
o
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Ent~o, por isso mesmo, rumprc nhJhilil:!i' todos os ~.c!orr;s da
Naç;,n, para ;1 n~ali1;1\:ul d~· un1 I.'Lrdach:iro llHilirilo cívico, qut: nlto
só proricic a racional apli~:at;;~~", d.. :. "-,:ur~,ll'-. ~-.,i~;lentt:.~. ma:; a colahora~~o csront;inca C (jl\41\'ll!r j)O:i\Í"vd g,·;lillil,\ de to~J;t~ <IS daSSCS,
promovcndtl, para a ~olut;iúJ do pn)hl...:m.1, a mais ampla mobiliza~
ç;w nacional, atendendo ao rham:~mentt) do Exl:clcntissimo Senhor
Presidente da Rcpúbli~~~. Ernesto (ici:-.d, LJlll: tem, na blucaçi.io, uma
Ja~ principais metas dn s.:u Gnvcrno.
Tal tem sidn, Sr. Prt.:sidcntc, h:'1 n::ti~. de uni Jccl:nio, a pregnçâo
de um dos nossns -:nmp:mhcim», ,j St:n:u.ltlr .io;\n Calmon, desde
quando, nos DidrirJ.I' .-l.1·.wciado.1· c na tribuna da C<"tmara dos De·
putudos,Jançou ~~campanha hati1.ada cdtno "Década da Educação".
Sempre foi essa a maior r; a mais urgente prcn.:upaçüo do seu manda·
to parlamt:ntar r; do seu desempenho como jornalista.
A cútr.:dra dcssr.: educador singular. que ~dnda não se ext:rccu nas
escolas, r.:ncontrou. nos Didrio.1· t!J.wciadm:, nas tribunas parlamr.:ntares, nas conferências que tem rcalizadu cm todos os cantos do País, o
auditório par~l um~t constante c tcn:11. prcgaçüo. Assim, quando os
membros da Comissão dt= b.iucaç~lo c Cultura n r.:scolht:ram, recente·
mente, para presidir aqucrc órgão, c~;tavam homt:nageando o seu persistente esforço, ;t sua tenacidade, o s~u laborioso estudo c larga pcs~
quisa dos problemas cduca.:ion~ti~ ht:tsikiros, hunrando-lh:.: os méri·
tos de verdaddro r.:ducador.
Na oportunidade ~.:m que a~.~;umi:t :tyudc postn, 1.l Senador João
Calmon propô:-. um pactn n:u.:ional, a.:ir.1a dn"i p.trtidos c das facções,
a lim dt.: que o Brasil c!H:ga~.sc ao fin:li Jcste s21;ulu - c lemos mais
de duas d~cad;.Js par~t rcali1.ar :-ua iH•lpo ..;t;J --- ú!lll :;oiuÇües concrcl:lã para o prohlcma da Educaç~in .
Pareceria, it primeira dst:t, mda demasiado ambiciosa, piincipalmentc para quem, rorvcnlura, dc:).:nnllt!;:~.:~;~;~.: :~ capacidade de
aliciamento desse cmuJoitit'n', o :.:ntt:si:t~:mo com que exprime suas
convicçõr.:s c realiza os seus propt)»ito!; cívicc!i.
Entretanto, dccoirid\l~; mt:nns d~.: duis 1~1c~;c~ do bnç:1mcnto des·
sa proposta, j:'t oito Ass~mhléias Lq!islativas- as da BahiJ, de San·
ta Catarina, Rio Grandt: do Sul, Si'to Pauln, h.píritu Santo, Maranh~o. Pará c Paraíba- ):'t ~c lia\'Í:tlil ~.olid:1ri:,..·ado cnm o propósito
de rcalizar um diagnósti•:o p:tra :t :'1re:t educacional.
:\firmou o novo Presidente da C1nlis~~o dt: Educ~tç~o r; Cultura
do Scnudo, ao assumir o ..:-.lrf.n, qu:.: "a ~:oluç~ul" do prohlcma da
Educação nno pode dt:p!.!nd:.:r, ap~n:~o.;. d.: :1111 Presidente d~ Rcpliblica, com um mandato ck ~inco lll! ~;eis anos: da c:d~c "um ~sforço a
longo prazo''.
E salientou:

"Tenho a ttnpn:ss~•l :tpcn:1o.; a impr.:~;sJn, cm virtude das
minhas limilaçiie~ dt: mud~:~>\tl ";!prcndiz da Educação", de
yuc, através de um pac111 n;iL'inn:!l, '-iUJlr:tpartid:'trio, mobi~
lilandt.l t1HJtlS os sq==:tih:r.lt•) 1Ll suciubd.: hr.t~;ildra, consegui·
remos, cntr.: Pl79 e li :n10 20!lll, alcançar a noso;a ambiciosa
meta."
Certa feita, numa wnfcrêl',ci:l, t::-.~;o.: ilustre l:olega citou o
c.:xcmplo da Dinastia Mciji, no .lap~•l, qtle, cm doi~ dcc~nios, ohtivera transform:~r um p;lís, de tn~n~)lnt~i:t mt.:di.:'.';d e wltura orkntal,
numa podr.:rosa r~plka Jn t_li.::ilh:nk, cnvtandt) n!, Si.!US cstudantes às
ml!lhnrcs llnlvcrsid.tdcs d11 munJu c llltlhili/andtl nu:tade dos seus
rel:ursns orçamcnt:'lrit)S
Naquele discur:;,) de pm~l.!, ;1s . . in:d:1va o Scn:1dor .Jnüo Cahnon:
''Rcn'llh.:lih:nlt:, rl'.ilircl !IJ\Lt \·i:ticm ~lll tnrno do mundo, visitd dct. paí!;c:;, inclt!:,iv.., n .l.tp:·~., e a R::plthliea Popular
da China, c t'1\·.,; optlflltnid;ulc d,· ver \;.1, d!.: perto, que
realmente h1du:-. 11'; pi:IIJu:, th' rdt;.-.t,;,l<~ u..::.~..::-. p<~isc~ foram
cxr.:t:tl\a~.h•~ :111 l~~n~·d de !Iii! pnÍthlt• qtJ~ \·ari~.1u, na prlrncira
l:lap;t, cntrc I~ :1 :·; :1:1"~ Ptli!::tdll. ··1,·it, .~:·!•ll'~.tar ~nnlwndn
dt:l!lil~i:l(l:i!Jil'illl', jl(ll··:lildiJ •'•li lo ,·III•>', dl' l!ill prol~,J';I!lla
~upcrpartid;Üiu
li til 11.1• i·· l,d, ~>lli.ll
, .. LIII1du1l.'• 2J al!1.):,
que aind.1 1111:. tt'·,l,l .. l "'' ,J,, ,.,,, • 11!.. \ ·,
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1\ Comissão de Educaçf10 c Cultura aceitou o desafio do seu
Presidente e, recentemente, aprovou proposta no sentido de ser
endereçado, a todas as Ass~:mbléias Legislativas, um apelo para que
procurem elaborar um Projeto-Educação, no âmbito estadual,
convocando a colaborar na campanha o atual e os ex_.. Sccrdários de
Educação, os Reitores de Universidades e Faculdades isoladas, os
Presidentes das entidades representativas do magistério e da classe
estudantil.

Convidando os ex-Ministros da Educação, para proferirem
palestras naquele órgfoo técnico desta Casa, onde já foi ouvido o
Ministro Ncy Braga, recebeu resposta afirmativa dos professores
Pedro Calmon, Clemente Mariani c Antonio Balbino, para uma
exposição a respeito da sua experiência à rrente do Ministério da
Educação c Cultura.
O Sr. Joiio Ca\mon (ARENA aparte?

ES) -

Permite V, Ex• um

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Com muito
prazer, eminente Senador João Calmon.
O Sr. João Ca\mon (ARENA- ES)- Peço desculpas a V. Ex•
por nUo ter ouvido o início do seu generoso discurso, por estar presi-

dindo a reunião da Comissão de Educação c Cultura do Senado, que
se prolongou até às duas horas da tarde. Aproveito a oportunidade,
pura lhe agradecer as palavras extremamente gentis c, ao mesmo
tempo, anunciar que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
tomou a iniciativa de convidar, para o lançamento do Projeto-Educa·
ção, não apenas o Presidente da Comissão de Educação e Cultura,
mas os três eminentes Scnu.dorcs que representam Minas Gcmis no
Senado Federal. Um telegrama roi endereçado aos Senadores Magalhães Pinto, Gustavo Capancma c Itamar Franco, convidando-os
para comparecerem à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por
ocasião do lançamento do Projeto-Educação, de âmbito estadual. A
Assembléia Legislativa de Minas Gerais é a II• que hipoteca o seu
apoio mais entusiástico à iniciativa do Senado Federal, que tem
como objetivo elaborar um diagnóstico nacional da Educação, um
retrato de corpo inteiro da Educação, ao mesmo tempo em que
procurarú indicar a terapt:utica, os remédios, as soluções para esse
problema que nüo poderá ser resolvido a curto prazo, mas a médio e
longo prazos. Renovo a V. Ex• o meu agradecimento, que também é
o agnldccimcnto de todos os meus nobres colegas da Comissão de
Educação e Cultura, pelo seu pronunciamento que tanto nos estimula c t::mto nos desvanece.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Eminente Scnudor Jofoo Ca\mon, ao agradecermos o aparte de V. Ex•, quc veio
enriquecer o nosso discurso. estamos certos de que com a indicação
de V. Ex• para presidir a Comissão de Educação c Cultura do Sena·
do Pcdcr·li jú se está colhendo os rrutos numa área que sempre
preocupou o espírito publico, e o alto sentido patriótico que sempre
imprimiu rl década da Educação.
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convicção de que esse é o mais urgente problema nacional. Somos
um País que tem à frente dos seus destinos um estadista da Estatura
do Presidente Ernesto Gdscl, que contemplou qua!'>c meio milhão de
universitários com o Crédito Educativo, pura ser n:sgatado depois da
formatura do estudante e ainda cm longas prestações, conquista que
nenhuma nação do mundo, nem mesmo os Estados Unidos, possui,
abrangendo um fabuloso número de universitários com financiarnen·
tos oficiais, o que garante para o Presidente Gcisel o respeito, o
apoio, a consideração c o aplauso de toda a NaçflO !, cm especial,
dos estudantes brasileiros, pois o País muito espera- com sobradas
razões para sua confiança - que Jo5o C~1lmon obtenha, para a
completude do nosso desenvolvimento, com a ajuda de todas as forças vivas da Nação. seja realizado esse alevantado ideal.
1

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Com muito prazer, nobre Scnador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Está V. Ex• íazcn·
do um elogio muito justo ao esrorço que já está sendo considerado
como santa obstinação do Senador João Calmon, cm relação a motivar os brasileiros para o problema fundamental deste País, que continua a ser o de infra-estrutura ou de pré-investimento, que é o problema de educação nacional. Gostaria de dizer a V. Ext, como seu
conterrâneo, eu paracnse hori'orário c V. Ex• paraensc por nascimento, que o Estado do Pará, na segunda-feira passada, teve
oportunidade, na sua Assembléia Legislativ:1, de ouvir a palavra do
nosso companheiro Senador Joüo Calmon, çomo convidado para
uma cerimônia que caracterizowa o lançamento, pela Asscmbli:ia
Lcgislativa, do Projeto-Educação, nos moldes sugeridos pelo Sena·
dor João Ca\mon. Portanto, uma Assembléia Lcgisbtiva do Extremo-Norte que adere, com muita sinceridade c, para nós, motivo de
muito orgulho que assim o tenha- fdto, ao pensamento do nosso
companheiro Senador João Ca\mon.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Agradecemos o
apmte do nosso eminente colega Senador Jarbas Passarinho, que
muito enriquece o nosso discurso, porque, de um ex-Ministro d;J
Educuçflo c Cultura que prestou relcvant~:s serviços tl Naç5o. Quando t1 frente daquela Pasta, V. Ex• dinamizou o ensino cm todos os niv~:is.

No texto do nosso pronunciamento, fizemos mcnçf10 ao rato de
que o Estado do Pará já havia dado resposta à campanha encetada
pelo nosso eminente Senador João Ca\mon, que tem verdadeira
obstinaçtlo peh1 meta Educuçào e que tambêm v~:m prestando
relt!vantes serviços ao nosso País.
Sentimo-nos orgulhosos, poruqe o Senado Ja República está
dundo a sua grande contribuiçfto p:1ra o desenvolvimento da Educação brasileira.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (tv1uito bem! Palmas.)

Meus parahéns ;l V. Ex• por mais essas adesões que acabou de
anundar. extensivos aos cmint:ntcs Senadores componentes da
O SR. PRESIDENTE (l'etrônio Portel\a)- Concedo a palavra
Cnmissfw dt: Educaçfto c Cu\tun1 do Senado da República, o que . ao nobre Senador Dinarte Mariz.
vem dcmonstmr que a mais alta Casa do Podt!r Legislativo t:stú, real·
mente, empenhada na Campanha da Educação, u meta principal de
O SR. D!N..IRTF. M..IRIZ I'RONUNC/..1 'DISCURSO
Su11 Excelência o Senhor Presidente da Replib\ica, em prol do
QUE, ENTREGUE ,:1 REV/S,.]O DO OR,.IDOR. S/:'R,.[ !'L'·
uprimora111cnto do ensino brasileiro.
BUC..i DO I'OSTF.RIOR M F.NTE.

E levamos as nossas felicitações a todos os Srs, ex-Ministros da
Educaçf1o c Cullura, rorquc todos deram a sua contrihuicào puru o
::ngrandcdmcntn da Educação c.:m nosso P:lis.
C't,ntinun, Sr. Presidente.
Ao f:w:r t!Sic re~istro, Sr. Prc!!idente, Srs. Senadorc.:s, queremos
manifestar illl !Hlhrt: t:ole~a Jof1o C'almon a nossa integral solidaricda·
de llt!ssa campanha de mohili1a~·~n naciil!Wl, rcalirrnando a nossa

O SR. I'RESIDENTE (Potrônin l'ortdla)- Através da Mensagem n1• 74, de 1977, o Senhor Prcsident~: da Rcpúhlic•l submete t1
delibemçào do Scn:1do a escolha do Sr. Cicraldn de 1-lcrúdito Lima,
Emb:.lixador do Brasil junto t1 Fedcr:u.;f111 da Ni~~ria, para, cumulativ:~mentc, exercer :1 l'unçf1o de Emhaixad11r dn Brasil junto r, RcJ1ílh1ica do Niger,
Pma a aprecinçf1o d:1 mat~ri:~, :1 l)rc!!idl:nd;~ ~.:nnvn..::a scssüo
cxtraordinúria :.1 reali1ar-sc hoje, r1s IK llilr:.I:-.L' ~o minuto:,,
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENti DORES:

José Guiomard- Evandro Carreira- Jessé Freire- Milton
Cabral - Paulo Guerra - Gilvan Rocha - Lourival Baptista Heitor Dias- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Vasconcelos Torres
-Gustavo Capanema- Magalhães Pinto- ·Franco MontoroOrestes Quércia - Benedito Ferreira - ltalivio Coelho - Accioly
Filho - Evclásio Vieira- Lcnoir Vargas- Otair Becker- Tarso
Outra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Está finda a Hora
do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Irem 1:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 105, de
1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da reportagem publicada no Correio Ora:i/iense, alusiva às comemorações do
Dia do Taquígrafo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scnla·
dos. (Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição solicitada.
E A SEGUINTE A MATER!tl CUJA TRANSCR/00 E
SOLICITADtl:

"NÃO SEI SE ARTE, NÃO SEI SECI~NCIA.
MAS SEM ELA NÃO HÂ CÂMARA NEM SENADO"
( Dep11tado José Bonifácio I
Texto: Frunci!tCO Mascnrcnho
Quando da instalação da primeira Constituinte em 3 de maio de
1823, taquígrafos brasileiros exerceram a profissão pela primeira vez
em nossa Pátria. Isto, graças a Josi: Donifúcio de Andrada e Silva, o
"Patriarca", que no ano anterior- mais precisamente, no dia 16 de
agosto de 1822- instituíra os cursos de taquigrafia no Brasil. E, graças a isto, o dia 3 de maio foi consagrado ao taquígrafo.
Taquigrafia, para Dalva Ribeiro Vianna, diretora da Subsecre·
taría de Taquigrafia do Senado, é história, é ciência, é arte, é profissão. ~ história porque registro para a posteridade acontecimentos c
palavras que iriam ficar perdidas para sempre; é ciência porque exige
de seu praticante um conjunto de conhecimento; é arte porque, para
ser perfeitamente executada, fuz-sc mister uma série de conceitos: é
profissão porque i: uma atívidade cxpecializada, um modo de vida de
quem se espera excrcicio preponderantemente técnico c intelectual.
Dalva Ribeiro mostra qual o parlamentar que dú mais trabalho
ao taquígrafo:
-O que constrói mal as frases. não tem boa dicção e que, além
de falar baixo, despreza o microfone. M11raris 11111Tmu/is ... Jarbas
Passarinho, orador de grande velocidade, é escorreito do ponto de
vista do vernúcu\o e não exige a coluborução do taquigrufo quanto a
construções de frases. Evandro Carreira abusa no emprego de neologismo- explica ela.
- De Eurico Rezende se aproveita a própria cntonuçào de voz
puru pontuação e se reproduz ipsis lil<·ri.<; Franco Montoro ê perfeito
na dicção e de seus pronunciamentos se expurga apcnas uma repetição ou outra. Cluríssimo demais.
-Mas não nos podemos esquecer de que, para o taquígrafo, o
melhor orador é o que enfia a mão no bolso c tira o discurso ... cs!.:rito, to ato que mais sensibiliza o wquígrafo- completa.
-

Du\va explica, tumhém, que no Brasil a taquigrafia não se

resume aos trabalhos parlamentares.
Nõ.o sõ.o poucos os congressos (até cm língua estrangeira) qllc
têm cooperuçiio de taquígrafos brasileiros, Confcr2ncias, Mesas·rc·
dondus de televisão,
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- Associações comerciais, fedemçõcs do comércio, entidades
patronais, cstntais c paraestatuis, mesmo conselhos do SESC,
SENAC, órgãos de deliberação colctiva, onde haja necessidade do
registro de debates, aí se nota a presença do taquígrafo.
- Aulas em faculdades, Por volta de 1950, o taquígrufo era
visto como m'i.<-rara. mas hoje as apostilas de aulas (de que se vale·
rum eminentes mestres p~1ru editar compêndios usados no Brasil
todo) silo rotina cm qualquer universidade- relata a taquígrafa.
Taquigrafia e História
Alan Viggiuno,taquígrafo-supervisor, contando a história da taquigrafia no Brasil, começa por dizer que "a técnica da captação de
debates tem tambêm sua pré-história". Segundo ele, há notícias da
existência de taquígrafo no antigo Egito, na Grécia antiga e na Ásia
Menor, sendo de deduzir-se que, em regiões onde a arte da oratória e
a filosofia tiveram tamanho desenvolvimento, deixando traços que
ainda hoje silo claramente visualizados, tenha havido um sistema de
apanhamento dessas manifestações, até hoje tão vivas.
No Brasil, adota-se o "Sistema Leite Alves", inventado pelo
professor Oscar Leite Alves, paulista que pesquisou durante muitos
anos atê encontrar a fórmula perfeita para democratizar a taquigrafia entre nós c especialmente adaptá-la à língua portuguesa. lô: um sistema muito difundido nos nossos dias.
José Bonifiocio de Andrada c Silva foi quem determinou a
introdução or,cíal da taquigrafia no Brasil. E Isidoro da Costa
Oliveira Júnior deu o primeiro curso. Eis a portaria que instituiu
aulas de taquigrafia no Brasil: "Manda Sua Alteza Real o Príncipe
Regente pela Secretaria de Estudo dos Negócios Exteriores participar ao Oficial maior Simeão Estellita Gomes que o mesmo Augusto
Senhor. houve por bem encarrc~ar ao Oficial da mesma Secretaria
Isidoro da Costa Oliveira Júnior, de reger temporariamente uma
Aula de Tachigrapbia, que mandou abrir, não devendo por isso ser
estranhada a falta de sua residência na Secretaria respectiva, nas horas cm que assim se acha ocupado. E ordena o mesmo Senhor que da
mesma Secretaria se faça à mencionada Aula Tachigraphica os
fornecimentos rigorosamente indispensáveis ao seu expediente.
Paço, Ifi de agosto de 1822. (a) José Bonifácio A. Silva".
Tnquigrufiu c Telegrafia
Tem-se, segundo Dulva Ribeiro Vianna, diretora da Subsecretaria de Taquigrafia do Senado, uma falsa idéia de que a taquigrafia
seria uma espécie de múquina, reproduzindo te1ttualmcnte cada palavru. Mas o que interessa à taquigrafia, diz Dalva Ribeiro, é o
discurso como um todo, coerente, sem distorções, apanhando o
pensamento c rcproduúndo-o fielmente no sentido da idéia central.
Para Dalvu Ribeiro distinguem-se aí taquigrafia e telegrafia. A
telegrafia, mesmo sem entender o sentido da mensagem, reproduz letra por letra, obstruindo-se da idéia central do emissor do pensamento. "~ a fidelidade absoluta". Na taquigrafia, prossegue Dulvu, hã
correntes que defendem essa r,delidade, como se taquígrafo fosse
rohô, "Mns o que predomina~ u fidelidade no pensamento, sentenciou Dalva, ucrcsccntando que "a taquigrafia reproduz as palavras
do orador. mas tem cm contu o pensamento central de quem as
profere, cabendo-lhe, ainda, expurgar do discurso eventuais contradições, lapsos lingUísticos surgidos no decorrer da fula".
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TutJUÍJ::rnfo e Estenógrnfo

Em dois setores presta a taquigrafia serviços verdadeiramente
excepcionais: no registro de debates c conferências, c nos escritórios
cm gcr;d, o lJlle não impede st:ja ela de aplicação vantajosa cm todas
as dcm•1is manifcstaçúcs da intc\igéncia.
t\pesar <.Je confundidos, <Is expressões taqu[grafo c estenógrafo
t~m IH!sses dois campos sua verdadeira significação. O tuqulgrufo é o
parlamentar: o estcnógrufo é o secretário.
Depois desta cxrlicaçilo, Dalva Ribeiro, sempre ulcgre c
cnmunil:ativa, informa que "nenhuma outra forma de apanhamento
dos dcbatcs parlamentares fni até hoje aprovada como substituta dn

I
I
I

!

i
I

I

!

Malode1977

DIÁRIO·DOCONGRF8SONACIONAL(~oll)

função pessoal dos taqulgrafos", A taquigrafia, segundo disse, atra·
vés dos séculos, vem desempenhando a relevante e delicada missão
de lixar os menores detalhes das sessões do parlamento, permitindo
sua divulgação, essencial nos regimes de representação popular.
Aqui ela faz uma observação: "Nenhuma esfera profissiqnal é mi.1tcr esclarecer- nem todos os estenógrafos podem chegar, devi·
do aos numerosos requisitos neccssârios c de que nem todos os indi·
vlduos silo dotados: a destreza, a técnica e as qualidades pessoais e
culturrlis ao extremo se apuram,
-·Nos escritórios- relata Dalva -,o campo que se abre é de
uma va.1tidão quase infinita. Tais auxiliares, ai, gozam de prestigio c
rcmuncraçi!,, excepcionais cm relação aos demais· companheiros.
Um bom secretArio - taqulgrafo pode realizar o milagre de multi·
plicar a capaoidade de produção de seu chefe, de quem se torna como
se costuma dizer, o braço direito.
Segundo ,, diretoria da Subsecretaria de Taquigrafia do Senado,
deveria haver maior divulgação do que é o serviço taquigrãlico, afim
de que haja mclhcr conhecimento e, em conseqdencia, maior tolerân·
cia em 1'elação ao complicado "metier" do profissional que trabalha
com a matéria-prima que é a palavra.
FatoaPitomcoa
O taqulgrafo trabalha sob intensa pressão pslquica, razilo pela
qual se explica a necessidade de revezarem constantemente, cm inter·
valos ideais de dois cm dois minutos. Mas, às vezes ocorre, durante o
trabalho, fatos pitorescos, cm virtude de um slmbolo taquigrãfico
significar mais de uma palavra, exigindo a continuação da frase para
colocar a tradução exala.
- Houve um episódio trágico-pitoresco de "bang-bang, no
plcnârio do Senado, que culminou com a morte do Senador Kairala,
há cerca de dez anos lembra Dalva: uma das mesas dos taqulgrafos
serviu de trincheira e até hoje não se compreendeu como obrigou
nada menos do que quatro profissionais, todos com certa estatura, c
ainda com lápis c bloco na mão ...".
Dalva Ribeiro, entendendo a curiosidade do repórter sobre o
excrclcio da profissão, comprometeu-se, então, a responder um ques·
lionário, no qual foi formulada uma série de perguntas e ela a todas
respondeu:
Qual o sistema taquigráfico adotado pelo Senado?
DALVA - Como nas outras assembléias politicas, no Senado
hâ cultores dos diferentes sistemas existentes: Taylor, Marli, Prepeán
- Aimé Paris- Paulo Gonçalves, Leite Alves ...
-A eficiência de um método sobre outro é controvertida e sem
interesse prâtico. O método é uma alavanca, um instrumento que
permite chegar ao fim colimado. Se a escrita comum nilo teve uma
origem técnica, sendo a taquigrafia - por assim dizer - tributãria
da escrita comum, não ê posslvel uniformidade absoluta cm
qualquer sistema taquigrálico.
- Existem taqulgrafos - e não métodos. Interessa é o resul·
tado. Deles silo exigidos noções de inglês, francês, espanhol.
Hã carência de taqulgrafos no Pais?
DALVA -Sempre houve, Os métodos de ensino e a propaganda mirabolante, vulgarizando a profissão, nos trouxeram preo·
cupações que não silo de hoje, tendo sido causas determinantes da
escassez de bons taqulgrafos.
-Sempre houve claros na carreira, não só no Poder Legislativo
como no Judiciârio, tanto que para suprir a necessidade (nos con·
cursos realizados, de quase uma centena de candidatos, somente 5%
logram aprovação), a Mesa do Senado recorreu à admissão, mcdian·
te testes, de taqulgrafos auxiliares, que fazem longo aprendizado, pa·
ra o seu aproveitamento definitivo.
Seria conveniente o ensino da taquigrafia no currlculo escolar
de 2• grau?
OALVA- Mais que conveniente, nccessârio.
-As antigas escolas de comércio inclulam a matéria, no curso
propedêutico, Depois inclulda no curso básico, deixou de ser obri·
gutóriu, tornou-se fncultutivu.

O SENA C ensinava taquigrafia no curso de secretariado comercial. Agora a matéria foi colocada como autónoma.
-Houve tentativas de colégios no sentido de colocar a taquigrafia como disciplina profissionalizante, mas o próprio MEC não
reconhece. Aceita datilografia; taquigrafia não
- Nilo se precisa dizer da grande importância que assume a
taquigrafia, na anotação de cartas e relatórios comerciais e industriais, reuniões de diretorias. Há carência cada dia maior de secretárias habilitadas, de quem se requer pelo menos noções de este·
nografia.
-Pode-se fazer idéia da utilidade da taquigrafia no próprio curso de comunicação, para facilitar a função dos jornalistas.
Quais as qualidades essenciais a um bom taqulgrafo?
DALVA - Como em qualquer outro pa!s, os melhores taquf·
grafos silo encontrados entre os que trabalham no parlamento e nas
ass~'!'~léias politicas- federais, estaduais, municipais.
Pode-se chamar pertinentemente de taqulgrafo a quem trace, em
média pelo menos, 120 palavras por minuto,lendo•as correntemente.
-Além de escrever velozmente, não perdendo palavra alcuma,
reproduzindo com fidelidade o que foi escutado, ao taqulgrafo par·
lamentar se exige segurança no vernãculo, datilogralia desembaraçada, argúcia, atenção permanente, sólida cultura geral, além de
atualização permanente sobre os fatos mais imponantes do mundo
oficial, social c económico.
A profissão do taqulgrafo'é, pois, de natureza altamente especializada, exigindo vocação, condições inatas, dotes especiais que
nem todas as pessoas possuem. O desempenho da função exige do
profissional, reação pslquica motora, extrema aptidão audiovisual,
grande capacidade de discernimento, percepção labial, alto
quociente intelectual para o registro de grandes velocidades da
palavra falada, executando, no cérebro, instantânea slntcse auditiva,
visual e grâfica das palavras enunciadas, com absoluta ausência de
vacilaçilo, e domlnio completo da emotividade.
Há carência de pesquisadores sobre esta ciência?
DALVA - Para chegar-se a um sistema verdadeiramente
brasileiro de taquigrafia, seria imprcscindlvel uma pesquisa metódica
dos fenômenoslingdlsticos, uma estatfstica, à cuidados freqUência de
letras c de silabas, examinando os requisitos de dinamicidade do traçado, os atributos essenciais da clareza na leitura.
No caso, como na taquigrafia viso reproduzir cm escr~ta comum
o som articulado, a pesquisa tem se orientado no sentido de utilizar,
pot exemplo, a freqUência de uma determinada palavra na linguagem usual do adulto, facilitando o sinal que o representa, taqui·
graficamente.
- Como tudo na vida, da competição das diferentes escolas
resulta o melhor, no sentido taquigrãfico, não se tendo em mira
oficializar um determinado método, por melhor que os outros ou por
mais brasileiro que os outros.
-Hã carência de investigadores, mas devemos salientar o esforço realizado nesse esgotante e paciente trabalho durante anos a fio,
nessa pesquisa afanosa, cujo único tributo é guindar a taquigrafia ao
lugar que lhe compete por direito e por justiça no concerto das atividades tecnico-culturais que engrandecem o gênero humano, por
alguns abnegados colegas. Para citar quatro dos mais destacados:
Adhemar Ferreira Lima, que possui a maior biblioteca cspscializada
cm taquigrafia do mundo, na Escola Remington, do Rio de Janeiro;
Paulo Apgau, estudioso mineiro, cuja atividade ii frente da presidência da Comissão Técnica de Estenologia da Associação Iberoamericana de Taquigrafia é reconhecida nas Américas; Erasmo de
Freitas Nazzi, diretor de taquigrafia da Assembléia Legislativa
paulista e responsãvel maior pelo I Congresso Brasileiro de Taquigra·
fia, realizado em 1951, em Silo Paulo; e Paulo Gonçalves, presidente
do Centro Taquigrâfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, adaptador
para o português do método Prepeun-Aimé Paris.
- Hã um ramo da ciência taquigrâfica - u demostenografia que visa justamente uma segunda escrita, mais simples que a
tuquigrulia c menos cansativa que a escrita comum, que seria n
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escrita do futuro. Seria uma forma nova c superior de escrita, intcrmcdidria entre a escrita comum c a taquigrafia.
- Com a pressa da comunicação moderna, a sigla é uma realidade lingO!stica indiscut!vcl. O americano abrevia o inglês tornando-o fantasticamente râpido no falar.
- A própria escrita taquigrâfica além-se com mais 'cuidado ao
inicio da palavra, funcionando a desinência como algo secundário.
Os taqu!grafos consideram que uma segunda escrita mais
racional c mais simples, mais fácil c mais râpida do que a comum,
scrâ incstimâvcl contribuição à cultura e a civilização dos povos.
Em termos de remuneração, considera-se bem paga?
DALV A - A taquigrafia tem-se visto desvalorizar, cm termos
retribuitivos, No Império, o taqu!grafo ganhava mais que o
constituinte. A taquigrafia era passada de pai para lilho, como segredo de família.
- Com os cursos gratuitos de taquigrafia, a par da grande
difusão havida, surgiu a banalização da profissão, o que refletiu na
remuneração.
-Graças ao Plano de Classilicação de Cargos, hoje o Poder Público Federal remunera condignamente o profissional, cm bases
correntes do mercado de trabalho, não havendo diferença digna de
nota entre um trabalho estável, como no funcionamento, c esporádico cm congresso e reuniões, fora da Administração Pública.
- A Associação de Classe (ASBRAT) tem-se empenhado
para regulamentar a profissão. Isso ainda não aconteceu, talvez, por
falta da necessidade de diploma. A regulamentação define a
profissão quem pode exercê-la. Para o desempenho da profissão, não
é preciso exibir diploma, como é exigido para o exerc!cio de deter·
minadas profissões liberais.
Quais os principais cursos de taquigrafia existentes no Pais e cm
Brasília, cm particular?
DALVA - Rcmington e Centro Taquigrãfico Brasileiro, no
Rio de Janeiro; Associação Taquigrâfica Paulista, cm Silo Paulo;
Associação Sul-riograndcnsc de Taquigrafia, no Rio Grande do Sul,
Centro Taquigrâfico de Pernambuco.
- As escolas mais importantes em Brasília são: Instituto Eros c
STC Sclcção Treinamento e Colocação, ambas dos irmãos Gaivão,
taqu!grafos do Tribunal Federal de Recursos c da Câmara dos Depu·
tados.
Para você, o cxcrc!cio da profissão é estafante?
DALVA- O taqu!grafo precisa ter uma boa capacidJJdt de trabalho, tenacidade, resistência à fadiga, pois ~ sem dúvida, um oficio
cansativo esse de registrar, por horas a fio, o que os outros dizem,
não raro com grande rapidez c sofr!vcl dicção, o que exige uma tcn·
são muscular e nervos pouco comuns. Da! a importância de se ter c
manter, no caso, uma boa saúde física c mental. O desgaste é violcn·
to c anormal, como decorrência da ginâstica mental a que cstâ sujei·
to, ao nervosismo dos debates, do esforço renovado para controlar a
situação, do constante incitamento às suas rcaçõcs motoras; da
memória, da concentração, da atenção, da preocupação com a hora
do esforço da decifração râpida, do cuidado na revisão do texto dcci·
frado, do senso de responsabilidade, do trabalho feito cm cm ambicn·
te de ru!do, com o metralhar constante das máquinas datilogrúficas
que nuo podem parar, da necessidade de nilo se atrasar, trabalhando
sempre com pressa, muitas vezes com os oradores c jornalistas na
própria sala, à espera dos discursos acabados de pronunciar, e da
impossibilidade de deixar qualquer coisa para o dia seguinte.
- Em virtude desse dcsgatc tilo acentuado, tem constitu!do
reivindicação da classe a aposentadoria aos 25 anos de serviço, pois é
comum ao profissional com mais de 20 anos de taquigrafia ser vitima
de problemas nervosos, tensão emocial c até alienação mental. As
licenças e aposentadorias com esse fundamento silo frequentes, em
virtude da decndência f!sica prematura, que os invalida precocemcn·
te, em conseqUência dn natureztl especial do trabalho e do desgaste
mental, efeito principal du grande tensilo cerebral do seu trabalho (fato já ressaltado por ilustres especialistas). Tudo isso deve fazer com
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que o profissional de taquigrafia goze de certas concessões: aposentadoria especial, rcmuner~ção condigna, excelente ambiente de trabalho etc.
Como i: realizado o trabalho do taqu!grafo?
DALVA- O trabalho do taqu!grafo é realizado do seguinte
modo; depois de apanhar, traduzir c datilografar, o apanhado vai
para o supervisor, passando quase sempre pela datilografia, cm
virtude da necessidade de aprimorar a linguagem, que deve ser cscorreita, o que é quase imposs!vcl na palavra falada c em debates acalorados. E táf'trabalho, que compete precisamente ao taqu!grafo-rcvisor, deve ser executado sem afastar a fidelidade e o estilo do orador.
Quantos concursos já foram realizados pelo Senado?
DALVA- Em, 1937, fechadas as Câmaras, a taquigrafia hibcr·
nou. Reimplantada a ordem dcmocrâtica, no Senado, houve concursos em 1946, 1948,1957,1963,1967,1970.
-Na impossibilidade de serem recrutados profissionais através
de concurso, conforme provam os improfícuos resultados de inúmeros concursos públicos realizados pelo Senado c pela Câmara dos
Deputados, e ante a gravidade desse fato, que prenunciava, num
futuro próximo, o desfalecimento da importante tarefa de divulgação dos debates parlamentares, ambas as Casas do Congresso viramse na contigência d.e contratar elementos com conhecimento de taquigrafia, além de possuírem outros requisitos, para adestrâ-los, no sentido de que não venha a faltar, amanhã esse técnico parlamentar.
Findo o qucstionãrio, Dalva concordou cm falar sobre seus colegas de profissão. Segundo ela, a Câmara dos Deputados, hã muitos
anos, a fim de exaltar a figura do taqu!grafo, consagrou como "o
príncipe dos taquígrafos", Jaci de Oliveira, realmente o expoente de
uma classe. Também no Senado, frisou, encontra-se, entre muitos outros elementos de real valor, aquele que bem poderia ser chamado de
"pr!ncipc dos taqu!grafos": Adolpho Perez, supervisor de rcdaçilo,
hã dez anos na chefia, bacharel cm direito que colou grau cm 1959 na
Universidade Mackcnzic, contador formado cm 1948 pelo Liceu
Acadêmico S. Paulo, foi aprovado em dois concursos públicos para
taquígrafo no Senado: em !956 c 1963.
Adolpho Perez conta Dalva Ribeiro, trabalhou durante dois
anos no Rio tendo voltado a S. 'Paulo para concluir os estudos, pois
não conseguiu transferir-se de faculdade. E aqui cm Bras!lia, prestou
concurso público c foi nomeado cm 1963, galgando o posto de revisor no ano seguinte, mediante concurso interno supervisionado pela
Mesa Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 12!, de
1977, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando seja
anexado aos Projetas de Lei do Senado n•s 27, 40, 45 e 83, de
1974; 78, 177, 249 e 272, de 1975; 29, 37, 48, 74 c 76, de 1976,
que já tramitam cm conjunto, o Projeto de Lei da Câmara
n' 28, de 1977, que introduz alteração no Código de Processo
Civil.
Em votaçilo o requerimento.
Os Srs. Senadores qud o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
número 9, de 1977 (n• 3.036-B/76, na Casa de origem), de
inicintiva do Senhor Presidente da República, que autoriza o
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal- IBDF, a
permutar o imóvel que menciona, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 177 c 178, de
1977, das Comissões:
-de Agricultura; c
-de Flnançus.
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Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei
declarar encerrada u discussão, (Pausa.)
Encerrada.
Em votação. Os Sr.. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados, (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

I> o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÁMAiA N• 9, DE 1977
(n• 3.036-B/76, na Cau de orlsem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal-lBDF, a permútar o lm6vel que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal- IBDF, autorizado a permutar o imóvel do seu património, situado à Rua Uruguai, na Cidade de ltajal, Estado de Santa Catarina,
com área de 149.880 m' (cento c quarenta c nove mil c oitocentos c
oitenta metros quadrados) c accssõcs implantadas, por outro de propriedade do Estado de Santa Catarina, localizado no Distrito de
'Trindade, Município de Florianópolis, com ârca de 213.771,80m'
(duzentos c treze mil, setecentos c setenta c um metros c oitenta decímetros quadrados) c bcnfcitorias introduzidas.
Art.'2• ÕIBDF scrâ representado, no ato da permuta, por seu
presidente, ou bastante procurador.
Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor nu data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrârio.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) -llem 4:
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 193, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos
Torres, que introduz alteração na Lei n• 6.205, de 29 de abril
de 1975, que "estabelece a descaracterização do salârio minimo como fator de corrcção monetária", tendo
PARECERES, sob n•s 902 c 903, de 1976, das
Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc; c
-de Leslslaçio Social, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, é o projeto dado como definitivamente
aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redaçilo.

I> o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DO SENADO N• 193, DE 1976
"Introduz alteraçio na Lei n• 6.105 de 19 de abril de
1975, que "estabelece a descaracterlzaçio do sa"rlo mínimo
como fator de correçio monetária e acrescenta paráarafo único
ao artlso I• da Lei n• 6.147, de 19 de abril de 1974."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• f!. acrescentado ao art. I•, ,da Lei n• 6.205, de 29 de abril
de 1975, o seguinte§ 2•:
"§ 2• Excluem-se, ainda, da restrição deste artigo as
pensões alimentícias de qualquer natureza, quando
judicialmente fixudas com base no salário mínimo."

Art. 2• Esta Lei cntrur6 em vigor na da tu de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrãrio.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln) -Item 5:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 14, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabu-.
lho, tendo
PARECERES, sob n•s 838, 839 e 840, de 1976, das
Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidndc;
-de Legislação Social, favorãvcl; c
- de Transportes, Comunicações e Obru Públlc11,
favorável.
Sob a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1•-Secretl\rio.
f.lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 135, DE 1977
Nos termos do art. 310, allnca c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de LCi do Senado n• 14, de
1976, a fim de ser feita na sessão de 17 de junho próximo.
Sala das Sessões, cm 19 de maio de 1977. - Uzaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - Nos termos do
requerimento aprovado, o projeto é retirado da pauta.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgllio Távora, que
falará como Líder do Governo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Havíamos, semana passada, prometido continuar a série de considerações que faríamos cm torno de pronunciamento do eminente
Senador Saturnino Braga e de declarações suas à Imprensa sobre o
sistema financeiro nacional. Após, protestaríamos fazer, como
entendemos que a promessa scrã cumprida, uma explanação também
serena, como de nosso costume, sobre o problema pesqueiro brasileiro, cnfocado em uma série de reportagens pelo Jornal do Brasil.
S. Ex• não pôde comparecer terça-feira. Dentro da ética que nos
traçamos, de sempre responder às criticas, aos pronunciamentos,
quando os responsáveis por elas presentes estão, afirmamos então, .
que quinta-feira, isto é, hoje, assim procederíamos, já que ontem
obrigação inadiável nos fazia ir ao Estado que representamos.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, a questão foi formulada pelo Senador Roberto Saturnino após o nosso Qltimo pronunciamento,
quando diz que, sem embargo de todas as apreciações por nós feitas,
as suas dQvidas nilo haviam sido espancadas. E permitimo-nos,
então, para recordar, pura que fique bem viva na mente dos Srs.
Senadores, ler a síntese de suas indagações, aliãs profusamente divulgadas aos jornais:
"Por que rnzilo ocorreram, cm tão curto espaço de
tempo, tantos casos de insucessos e irregularidades no
,sistema financeiro do Pais? Cento c quarenta e um casos de
intervenção c liquidaçi!o extrajudicial cm tão pouco tempo.
Por qu;:? Qual seria a rnzno principal que estaria motivnndo
esta desagregação? - ou o que procurei chamar de descalabro -c que S. Ex• procurou refutar, c cu compreendo o
seu procedimento, as suas razões c o seu ponto de vista, mas
o fato é inegável. Ocorreram cento e quarenta c um casos de
insucesso cm tilo pouco tempo. Alguma coisa deve haver que
está produzindo esse desmoronar, esse desagregar do nosso
sistema financeiro. Seria isso uma resultante do próprio modelo econômico-finnncciro udotado pelo Governo, o chamado modelo do capitalismo subsidiado do Ministro Reis
Vclloso, com o seu instituto das empresas falidas? Enfim, a
cuusa csturiu no próprio modelo cm si ou csturiu, como me
parece mais, nu ineficácia, nu ineficiência da fiscnlizuçilo, da
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açiio fiscalizadora do Banco Central? Ou, quem sabe, poderia
haver outra razilo que não seja nem conseqUência do próprio
modelo, nem a incúria do Banco Ccntal, da agência fiscaliza·
dora governamental, talvez, outra razão que escape à nossa
percepção."
Palavras de S. Ex•
Sr. Presidente, nesta primeira parte de nosso pronunciamento,
vamos reduzir às verdadeiras proporções o que sucede com esse
número que tanto preocupa S. Ex• c vários de seus correligionários.
Inicialmente, era cobrado ao Governo que fosse dado ao conhc·
cimento. da Nação o que existia no sistema financeiro brasileiro, face
às sucessivas intervenções c liquidações cxtrajudiciais de que os
jornais davam conta, de um tempo a esta parte.
Fiéis a uma orientação que também nos traçamos, afirmamos a
esta Casa que o Governo não tinha que esconder coisfssima alguma.
Iria fornecer, não só a relação de todas as intervenções feitas, como
os montantes c cm que ponto estava o processo respectivo, se cm
andamento, se na Justiça, se já arquivado por falta de passivo a dcs·
coberto.
E assim o fizemos. Esta Casa recebeu, da tribuna que aqui
ocupamos, todos os cslcarccimcntos que no momento tfnhamos a rcs·
peito. Mas, aparecia entre as revelações uma cifra "aterrorizante":
141 intervenções c liquidações cxtrajudiciais. Vamos, então, porque
não temos nada a esconder, decompor este número, explicando dentro novamente, repetimos, daquilo que ciência nossa é - toda a
aomatória, fazendo desde já um adenda de que não são 141: j4 !lllo
145, se adicionarmos, desde o nosso penúltimo pronunciamento, as
quatro empresas da UEB. E diremos a V. Ex•s que o Governo inter·
virá c farã liquidações cxtrajudiciais: estamos autorizados para isto
afirmar - tantas quantas forem necessárias. Mas, as 145 empresas,
que à primeira vista dariam a impressão de que estava se vislum·
brando a fragilidade do sistema, a inopcrância da fiscalização, se cxa·
minadas pelo resumo que vamos apresentar neste momento, já mos·
trarão o problema sob uma face muito menos preocupante,
A posição é referida a 13 de maio deste ano - dias atrás quando a pesquisa de dados para o discurso pronta ficou c não o foi
utilizada pelo motivo já mencionado.
EMPRESAS SOB INTERVENÇÃO E
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Resumo - Polllçio em 13-5-77
Inte!Yençio Llquldaçio
Bancos Comerciais .. , . , ...
Bancos de Investimentos . , , .
Sociedades Financeiras .....
Sociedades Corretoras , , , , , .
Sociedades Distribuidoras ...

I
2
3
2
3

4
3
20
26
30

Soma

5
5
23
28
33

E levantamos a voz ao citarmos corretoras c distribuidoras, pois
daremos após a razão, chamando a atenção da Casa para esses
números.

Sociedades de Crédito
Imobiliário ............. .
Sociedades Cooperativas ... .
Outras Empresas ......... .
Totala .... , .. , . , ..... .

2
13

6
7
36
131

6

7
38
145

"Outras empresas" a que nos referimos silo aquelas que não silo
do sistema financeiro mas que, mercê da Lei n• 6.024, por
pertencerem a conglomerado a terem açõcs vinculadas a entidades
cm liquidação ou intervenção foram também atingidas.
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Então repetimos: intervenção- 13; liquidação - 132 com uma
soma igual a 145, número há pouco citado.
Preliminarmente, é de se considerar que não silo 145 casos distin·
tos de insucessos - isto já frisamos a vez anterior quando referimos
ao número 141 -já que nessa contagem se incluem, por vezes,
várias empresas de um mesmo grupo. Esse número hã de ser
decomposto, identificando tipos de empresas c número de grupos
atingidos, para que melhor se possa julgar sobre o seu verdadeiro
significado. São na verdade, cm termos de grupo, apenas 25
conglom'crados, envolvendo 108 empresas c 37 instituições
independentes.
Examinando o assunto por outro ângulo, cabe notar - da! a
razão da nossa ênfase - que envolvidas naquele total estão 61
sociedades - c chamamos bem a atenção dos Srs. Senadores corretoras c distribuidores de tftulos c valores mobiliârios, que nilo
geram papéis próprios, como os eminentes Senadores sabem, para o
mercado, eis que suas atividades se rcstringucm única c praticamente
à colocação de t!tulos de terceiros. E dentro dessas- portanto, as 61
sociedades- nada menos do que 12jâ se achavam dcsativadas à 6po·
ca do respectivo ingresso cm regime especial, decretado apenas, não
por necessidade financeira, mas para o efeito sccundlirio da cassação
da carta patente. Por outra forma, esta cassação exigiria a condição
nilo presente naqueles casos de reincidência cm falta grave
anteriormente punida cm processo regular, nos termos do Decreto·
lei n• 448/69, tilo conhecido nosso,
Então, vejam os Srs. que aquele ntlmcro que parecia um fantas·
ma assustador jli cstâ sendo colocado nas suas verdadeiras
dimensões. Mas tem mais.
O total de intervenções c liquidações que tanta celeuma tem
causado inclui também 38 organizações jli nos referimos hli pouco a
razão do porquê - comerciais, industriais, agro-pastoris, de cmprc·
cndimcntos c participações c de prestação de serviços, estranhas à
fiscalização do Banco Central c às quais se estendeu a medida vamos mais uma vez repetir - de intervenção ou liquidação
extrajudicial com fundamento c pelas razões do tão falado art. SI da
Lei n• 6.024/74.
Com o envolvimento legal dessas empresas, objctivou a
autoridade aumentar seu campo de ação, evitando que se esvaíssem
do processo recursos de empresas ligadas a instituições colocadas
sob regime jur!dico especial, tendo cm conta o objctivo maior de
preservação dos interesses da poupança popular.
Mas, vamos mais adiante: hâ que se deduzir ainda 7
cooperativas de cr6dito que, pela sua própria natureza jur!dica,
operavam circunscritas ao seu quadro de associados, c 6 sociedades
de crédito imobiliârio, cuja atividadc cstli restrita à ârca do Sistema
Financeiro da Habitação.
O que resta, então, Sr. Senadores, como instituições financeiras
cm seu conceito mais amplo, subordinadas ao Banco Central c
sujeitas àqueles regimes jurfdicos especiais. silo apenas ·5 bancos
comerciais, 5 bancos de investimento c Z3 sociedades de cr6dito,
financiamento e investimento, ou seja, 33 instituições, o que
representa apenas 23% da cstatfstica global das liquidações c
intervenções.
Permitam-nos alongar um pouco mais a cxplicaçilo desses
números c os procedimentos adotados pelo Banco Central.
Vale esclarecer que a sistemática de intervenção ou liquidação
n<> Mercado Financeiro nilo se singcltquclas cfctuadas ao amparo da
Lei n• 6.024, de 13·3·74. Tais medidas nilo foram adotadas, portanto,
cm tilo curto espaço de tempo, ou seja, no pcrfodo 1974/77.
Em outras palavras, como veremos daqui a pouco, este número
corresponde ao que foi feito durante li anos que, a nilo ser para uma
pessoa com a juventude do eminente Senador numinensc, já
representa uma parcela considerável da existência.
Naturalmente que com o advento da referida Lei n• 6.024 c,
especialmente, do Decreto-lei n• 1.342, de 28·8· 74 até aqui muito
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pouco citado - que permitiu a utilização dos recursos da reserva
mon.:túria para resguardar os legítimos interesses dos investidoresa açào saneadora do Banco Central pode ser fi.!ita de maneira muito
mais intensa.

O quadrou seguir demonstra u evolução da decretação de intervenções e liquidações extrujudiciuis de 1966 até 13-5-77, praticamente até o dia de ontem:
Anos

Quantidade

1966
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1975
1976
1977

4
3
18
2
I
4
8
39
27
39

Quantidade
Acumulada

7
25
27

28
32
40
79
106
145

Como se pode verificar, o incremento do nUmero de intervenções e liquidações, a partir de 1975, jú demonstra, Srs. Senadores,

por si só, maior er.cácia nos trabalhos de r.scalização do Banco
Central. Considere-se igualmente, o groduul processo de especializaçüo e sor.sticuçüo por que passaram, uo longo do tempo, as
instituições e operações do Mercado Financeiro, decorrente do próprio desenvolvimento económico do Pais.
A alegação de que as liquidações de entidades do Mercado
Financeiro decorrem da inexistencia ou ineficácia de fiscalização do
Banco Central é, no mínimo, uma contradição, a par de ser injusta.
As sociedades são liquidadas exatamente porque, através da fiscalização, são detectadas irregularidades que levam o Banco Central
a aplicar a medida,
Certamente que o Banco Central procura dÕ\odus os modos prevenir n fraude::, seja através de inspc::çõt=s diretas, seja atnwés de
verificações indiretas. Há que:: se considerar, contudo, como
mencionado, o elevado grau de sor.sticaçào das operações realizadas
e em curso no Mercado Financeiro - seja no Brasil, seja em
qualquer Pais -, o que torna às vezes quase impossível prevenir a
fraude, Esta se manifesta por diversos artil1cios, com vistas a elidir a
ação r.sculizudora.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TAVORA (ARENA- CE)- Um aparte de
V, Ex• é um prazer. Apenas dcsojamos um pouquinho de tolerância
da Mesa para que possamos inserir u sua brilhante contribuição
nesse r.m de discurso.
O Sr, Roberto Snturnlno (MDB- RJ)- Ouvi com atenção us
explicuçõcs ...
O SR. VIRGILIO TAVORA (ARENA- CE)- Ainda não
acabamos o discurso.
O Sr, Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - Apenas supus que
estava chegando ao fim, dado o acender da luz vcrmclha da Prcsidéncia.
O SR. VIRGILIO TAVORA (ARENA- CE)- Estou inscrito
mais tarde.
O Sr, Roberto Snturnino (MDB- RJ)- Mas, de qualquer
formu, upravcitundu n OJ1ortunillal1c que V. Ex' me concede, observo que V, Ex• procurou rcUuzir ao mínimo as Jiml!nsõcs daquilo
que chamei descalabro dn sbtc111a ftnanccin,, chegando ~ corH.:Ius:io
de que, rcnlnll'rltt~. <tqu~:lcs 145 c:r~us se rt:\llnlcm, no l[llt~ 1:\n!'t: :1
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responsabilidade do Banco Central, a apenas 33, assim mesmo
distribuídas num prazo de 11 anos.
O SR, VIRGILIO TAVORA (ARENA- CE) - Nilo somos
nós quem diz; são os números, os ratos,
O Sr. Roberto Suturnlno (MDB- RJ)- Nobre Senador Virgllio Túvora, devo dizer u V, Ex• que, não obstante a redução da
dimensão, o descalabro estlt aí, também nesses números. Quer dizer,
durante os últimos \I anos, vem ocorrendo uma média de três intervenções ou liquidações por uno. Isto me parece extremamente grave,
porque tira u credibilidade do sistema e a confiança do público no
sistema. Durante um prazo de li unos - repito - vem ocorrendo
uma média de 3 insucessos, 3 casos por ano, sendo que nos últimos 3
anus, a partir de 1975, a vclocidado de ocorrência vem aumentando
bastante, como V. Ex• mesmo assinalou. Atribui V, Ex• isso ao
aperfeiçoamento da r.sculização do Banco Central do Brasil, Mas cu
poderia perguntar- e acho que é justa a indagação - será que é
apcrfciçoamento ou, ao contrário, deficiência na fiscalização?
Porque a fiscalização tem como objcto impedir que esses casos
aconteçam. Ent1io, se a vt:locidade de ocorrência dos casos aumentou, será que isso signir.cu aumento da er.ciôncia da fiscalização ou,
ao contrário, uma deterioração do processo de fiscalização? São
cxatamcntc essas dúvidas que pretendo o Senado Federal seja capaz
de :~nalisar e investigar, com a constituição de uma Comissão Parlamentar de inquérito, porque, não obstante todo o esforço, digno de
V, Ex•, de diminuir a dimensão da gravidade dos fatos, ela está ai,
mesmo reduzida com o esforço de V, Ex• A gravidade está aí, repito,
o quadro é extremamente grave, é indisfarçavclmcntc grave, e acho
que as razões, as causas dessas ocorrências ainda não foram rea1 c
profundamente investigadas.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Eminente Senador, vê: V, Ex• que, como da outra vez, não estamos escondendo
coisa alguma ...
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- De acordo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE)- Inclusive,
dando as causas, O que V, Ex• argúi como razão final, que lhe dâ a
vitória do debate, nós, dÓ Governo, achamos que é justamente a prova provada, do contrário. Pelos números que logo a seguir, com o
beneplácito da Mesa, pois cm 2 minutos pretendemos terminar o dis·
curso, apresentaremos, verá V, Ex• que, justamente, foi devido ao
aperfeiçoamento da fiscalização do Banco Central, ao aumento dos
scus quadros, que eram insuficientes, o que se obteve esse resultado,
sem o que muito desses crimes, muitas dessas contravenções, muitas
dessas irregularidades, até hoje, passariam completamente dcsapcrcc·
bidas.
O Sr. !tomar Fronco (MDB aparte?

MG) -

Permite V, Ex• um

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agora, tudo
que o permitirmos cm termos de aparte terá que ter o endosso da
Mesa, para concluirmos a oração,
Com todo o prazer, pois o prestígio de V. Ex• é grande perante
o Presidente dll Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides. Fazendo soar a
- Após o aparte do nobre Senador Itamar Franco, a
Prosidõncia pediria a V, Ex• que concluissc o seu discurso desta
tarde,
c;~mpainha.)

O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sr. Prc·
sidcntr:, V. Ex• sabe que nunca ncgumos aparte u ninguém. Que os
colegas ni\o se constrnnjam cm pedir npnrte doravante, pois estamos
inscritos de novo, c daremos todos que assim forem solicitndos, c
mais outros tantos.

o Sr. Itamar Frunco lMDU- MG)- Apeno< pura solicitar de
V. ExY a scp,uintc informw.;iiu: V. Ex• sempre citu u Lei n9 6.024 cj6.
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tivemos a ocasião de debater essa lei. Gostaríamos apenas de saber
de V. Ex• se o ritual estabelecido nu nrt. 10 desta lei está sendo
ohcdcr.:ido, c se cstú sendo obcdccido, jú que esta CPI não se instala,
se V. Ex• poderia, dcrois, entregar ao Senado a relaÇão de bens móveis c imôvcis dc,'isas entidades que cst~o sob intervenção do Governo Federal.

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- A resposta,
podemos dizer a V. Ex•- não enganamos· por tudo quanto é do nosso conbccirncnto; não pudemos ver os 141 processos, foi rigoros~uncn te ...
O Sr. ltumnr Frnnco (M DB - MG) - V. Ex• aOrma, neste
instante, que cstú sendo obedecido, ou V. Ex• apenas supõe?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Não. Dis·
scmos a V. Ex• que nüo lemos e nem poderíamos ler 141 processos;
não sonH1S múquina dctrônica. Mas tanto quanto é do nosso conhe·
cimento. e todos aqueles que lemos,- não estamos elidindo a quest[LO - for~un rigorosamente feitos: mas, poderemos verificar para
depois dizer a V. Ex• É condição sine qun non. O art. 10 diz:
"t\rt. tO. Os ex-administradores da entidade deverão
cntregm ao interventor, dentro em cinco dias, contados da
posse deste, declaração, assinada cm conjunto por todos eles,
de que conste a indicação:
a) do nome, nacionalidade, estado civil e endereço dos
administradores c membros do Conselho Fiscal que csti·
verem em exercício nos últimos 12 meses anteriores à decretaçüo da medida;
b) dos mandatos que, porventura, tenham outorgado
cm nome da instituição, indicando o seu objeto, nome e endereço do mandatário;
c) dos bens imóveis, assim como dos móveis, que não se
~:ncontrem no estabelecimento;
d) da participação que, porventura, cada administrado,
ou membro do Conselho Fiscal tenha em outras sociedades,
com a n:spectiva indicação.''

Portanto, repetimos o quanto é da nossa ciência, isso tem sido
rigorosamente feito. Mas poderemos interpelar o Banco Central, e
daremos uma resposta a V. Ex• Nada temos a esconder.
O Sr. ltnmnr Franco (MDB - MG) - Disso temos certeza.
Agradeceria se V, E.''· depois, pudesse voltar ao assunto.
O SH. VIRG(LJO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeito.
Então, Sr. Presidente, dentro daquela tolerância de V. Ex•, rapi·
da mente concluiremos.
Exemplo ti pico constitui a priltica de colocação pública do letras
de cfmtbio, sem qualquer registro contábil, quando tais papéis nilo
possuem lastro em operações ntivas.
Também nüo pode o Banco Central evitar atas de gestão temerá·
ria pruticados por administradores inescrupulosos e incapazes. A
própria empresa f: muitas vezes vítima desses elementos por ela
credcnci:1dos. Mas a falta de escrúpulos, a fraude e a incompetência
niio sflo privativas do Mercado Financeiro.
I\ considcrar·sc, ainda, que os efeitos de atas danosos de gestão,
nem scmrrc sflo de repercussão imediata, levando, às vezes, prazo
relativamente lon~o para se manifestar. Daí porque a ação saneado·
ra das Autoridades niio se fazer presente de pronto. Igualmente hú
que se levar cm conta a oportunidade de qualquer medida de
intervcnc.;flo L)lJ liquid:wflo, cm função dos interesses do Mercado
como um todu, dos interesses da poupança popular c dos demais
sctorcs da EL:onomia, que são detidamente considerados untes de
qualquer medida jurídica de exceçUo.
Nns anns recentes n Banco Central tem dedicado especial prioridade <lO prohlcrna da melhoria do nível de liscalizuçilo que lhe
cnmpctt: ror lei. 1:-.;~e aperfeiçoamento tem sido prcocupuçUo
con..,t;uLtc dn llancn Central, seja através da preparação de milo-dc·
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obra adequada, seja pelo aumento da quantidade de elementos do
seu grupo de liscalizaçt'Lo.
Como se demonstra a seguir, entre 1974 c 1977 o contingente de
fisculizaçtLO do Banco Central praticamente dobrou, inclusive em
decorrência da realização cm 1976 de concurso público para Auditor.
Existência
31-3-74
31-3-77

Fiscais, lnspetores Supervisores
Auditores

282

347
213

ZBZ

560

Finalmente, mesmo sem o objetivo de buscar justificava ou tecer
comparações, é oportuno citar que u verificação de regularidades no
sistema r, nancciro não é privilégio do Brasil. Fatos da espécie já
ocorreram um sem número de vezes cm países de economia mais
desenvolvida, como por exemplo nos Estados Unidos e na Alema·
nha, cm passado recente, c na Suíça, nestes últimos dias, conforme o
farto noticiúrio dos jornais tem dado conta. Tranquilizando o nobre
Senador Saturnino:
Informações colhidas nos principais centros do País demonstram que não há sinais de repercussões nf!gativas sobre o sistema
fimmceiro, em decorrência dos mais recentes casos de intervenções
decretadas, relativos ao Grupo UEB.
Esta a primeira parte das explicações, Sr. Presidente, que havia·
mos de dar e mais longas niio siio porque o tempo e a generosidade
de V. Ex• niio são elásticos. Logo mais abordaremos o caso
LUTFALLA.
Era o que tinham os a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a pula·
vra ao nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIN FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin·
te dis~.:urso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez, numa cruzada que já me convenço ser infindável,
volto à tribuna desta Casa, para formular apelo cm favor de soluções
vinculadas a problemas na área do serviço público. Desta feita,
represento as reivindicações de um grupo de concursados, que,
aprovados na sclcção pública competitiva para a Categoria de Fiscal
Tributário do Ministêrio da Fazenda, foi preterido nas nomeações
pura os cargos respectivos, embora existam, no particular, previsões
relativas u numerosas vagas nas classes respectivas, com mais de
3.000 claros na lotação da inicial.
Inconformados com a política discriminatóri:t que se instalou
cm referência ao provimento desses cargos, os interessados se viram
na contingência de apelar para o Judici{Lrio, visando o resguardo de
seus dirdtos, poslcrgadLJS em favor de outros que não lograram ultrapassar qualquer nível di! ~.:nmpctic.;Uo ou nãLJ obtiveram classilicuçào
superior ü dos pnstul;nltcs. :\ssim, cm fas!.! til: :Lpreciaçflo judicial,
CO!ll sentenças pre!illiÍiltlfCS r;~vorúvt.:ÍS, foram OS interessados Sllr·
precmlidn:'l cum n ;~dv~..:nto d;~ Emenda Constitucional n1• OH, Ue 1977,
lJliC :u.Jittn1 ao arl. 97 da Cnnstituiçüo o se~uinte parúgrafo )1':

"Nenhum con~;urso terú validade por prazo maior de
quatro anos contr~dos da homologação."
Em conscqllêncin de tal preceito, dl1vidas se levantam sobre a
garantia que possuiam de aproveitamento nos cargos vagos para os
quais haviam sido hahilitadns cm concurso pl1hlicn. Ora, Sr. Presi·
dente, embora se tralt: de texto constitucional, que, como se sahe,
ni'io encontra óbice cm outro nível de hierarquia le~al, é induvidoso o
respeito i1s relações pretéritas, snhretutlo l.Jlltlndo detlucntes da
integração de uma cnndic.;ào reso\utiva da lei, inaltcrúvcl ao arbítrio
de terceiros.
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princípio de políti~.:a junJi~.:a quc as leis süu irrctroativas, salvo
quando assim não dctcrmin;tnl t:xpn:ssarncntc. Essa normu lapidar,
alêm Jc cunligurar instituto jurídico :1rnplo, envolvendo inclusive a
sistcmútica Jn Direito Cunstitudonal, cm:crra conteúdo dcontológi~
co l[Ul: ~.:umprc st.:r pn:serv;nln. ~tl!H.:a e~tevl.!, portanto na mente do
legislador, ~~ intcn~.;:'tu dt.: •;liLiir dirr.:itos adquiridos, atas jurídicos
perfeitos ou coisas julgadas, ainda porque a segurança que esse princípio constitucional ctll..:~.:rra tratJ~,ccmlc aos parúmctros das matCrias
mutáveis para siltwr-sc tW p!a:w da supra-cstatalidadc, típica dos
direitos fundarnent:.tb.
Creio mesmo, Sr. Presidente, que não está na consciência de
ninguém a intcnç~tu gr:ttuita de prejudicar pessoas que, com tantos
esforços c ~:xtrema dcdicaç:in, se 'larrilicaram para vencer uma jornada tão úrdua corno t:sta do concurso público. Penso deva estar havendo alguma dificuldade cm descnrol:!r a burocracia que, nestes casos,
se estabelece, a fim de que a administração poss:1 contar com o trabalho desses competentes concursadus, sohretudo numa (uea de difícil
atuaçüo e que se volta dirctamcntc para os interesses do erário.
Espero, assim, Sr. Prcsid,~nte, que u meu apelo em favor dos
concursados em gemi c, cm particubr, dos concorrentes aos cargos
de Fiscais Tributúrios do Ministf:rio da Fazenda, encontre ressonância no t:spirito de justiça dos responsáveis pela administração pública, a fim de que se renove a confiança na lisura da administração .
(Muito bem')
O SR. PRES!I)ENTl I ~buru llenevidos) - Concedo a pala·
vra ao nobre Sr. Scnador Lt:itc Clwv~s.

O SR. /.E/TI:' CI!A VES PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE .:1 REV/S,.fO DO ORADOR, SERÁ
I'UBUC·I IJ() POSTERIOR ,\1 ENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidos) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. l'ALILO llltOSSARD (MDB - RS. Pronuncia o soguinte·discurso.)- Sr. Pn:~idcntc, Srs. Senadores:
Depois de ler ocupado a tribuna em pronunciamentos extensos,
procurarei, hoje, ser o mais sucinto, ainda que o tema que me traz à
Tríbuna seja dt: excepcional importância c, ao mesmo tempo,
revel:.!dor das grandes distorções qut!, dia a diu, surpreendem o espírito mais atento e mais acostumado a das.
Tenho cm m:ios, Sr. Presidente, um livro editado pela Civilização Brasileira, Ue autoria do Sr. Kurt Rudolf Mirow, intitulado
.-1 Ditadura dos Cartéis - Anâli.H' de um Suhde.l·envo/vimento.
Este l,ivro pcrmanect.:u apc11:1~; dois dias na montra das livrarias,
porque depoi~· dc tinis dbs os insuspeitos cientistas da I>olicia entenderam dt.: aprccnd~·lu. E o livro foi, detivamentc, apreendido,
donde se t:onclui que :1 Polkia t:unhérn tem os seus eruditos. Devem
ser pesso:1s de alta qua\itícaç:h' intch:ctua\, profundos conhecedores
da cconomia pnlílie:t, L' além do m:tis, :wisados neste sctor particular
tJllt: diz respeito ao~ c:ntéís, p,r:tças :to que o livro foi apreendido pela
Policia c desapareceu das livrari:l~. Tivl! a sorte de cncontrú~lo nos
dois dias quc anteccc.kr:un i1 :1prC"cm.~n. quando ainda era lícito
:1dquiri !o.
O livro, Sr. Presidente, CtlllHl o título cst::i a dizer, cuida de um
ft:nômcno de rdcvltrlcia intt!rn:tcitllt:J[ c que vem sendo estudado em
todos os paíse~. pnr ~·ramks rne->lfL''i da LCOIH>!HÍa c pm intcrcssudos
até nas rdaçõe-> intL·rn:tl'Ítlfl:Ji'l, que chc~am :t ser perturbadas c
avaliadas pelas imt·ns;ts t~ pntknds~illla'i ct,tporaçõcs organizadas
L'lll cartêis.
lkvu dcd:tLtt· :ttl St:tLtdll qu~: t\;tu tnc Ctlltsidcrn t..:lllll títulos
para sentenciar :1 !'t'"Pcitt' dn ml·nto da ohra. t-.las quero assinular
que u livro, dc'idl' lugn, cltalll:t a :llcllt,'iltl pda ímprt:ssionantc in
Vt'\\Í~aç:'t\1 kiLa, pt'la 1!qtw;:t htldiP~'.r:·tl·!l'it c pdn Vtllumc de fatos
e·,tut!atlt)',
4

4

Se confe·:~.c :t ntinlw ir:r•l!n!H;tl::t·::a n:tJ:t r:x:tr:tJ ·:cntença quanto
ao mcrecinlt.:ntn ricntílico da tlt,ra. ptl',~.o. l'ntret:mto, ·dar teste-

munho

deste~;

ciaç~to a

rcspcito dn

•,inai:;, pt:lns qu,•i:. n:..tn ;: difkil itJ:-mu!;u uma apre·
rncrt:dnu:lll'~ d:1 qht;t.

O Sr. Heitor
aparte'!

D!~' (:\~ZF!

:.\ --

Pt.:rrnit!.: V. Ex• um

~ 1 :\)

O S!l. !'ALILO !l!WS~'·'.!W (~.Wil - P.S) - Jú dard o
aparte.
Mas, de qun!qller form·.t, Sr. Pre~;idc1He, o quc não posso
admitir, é que a Polidas:..: tran~.formc etn :'trhitru Jas letras, do bom
gosto ou da ciência.
Ouço o apHrte do nobre Senador pda lbhia, o S1. Heitor Dias.

DI"'

O Sr. Heitor
(ARENA- IJA)- Nobre Senador, ou também não conheço o livro, c V. !:~•. d~ inicio, informou que a sua edi
ção foi apreendida pou,:o~; dia:·. dcpni:.: dr~ ·:er cnloc1 da :\venda.
4

O SR. PAULO

llROSS~!UJ

IMDIJ- RS)- Dois dias depois.

O Sr. Heitor Dia• (ARENA·- llA)- Ent""· a mim falta tudo,
inclusive o livro para \~r c p:m! ver c, mais rlo que a V. Ex•, falta a
mim o mérito para e~_aminar (1 valo~ de~t:! ohr:1. Mas, estranho, em
vcrdadc, porque, no pNticul:!r dos livrn'i d'~ doutrina. o Governo
jamais cxcrccu qualquer censurfl. Sej:1 prova ~~ exihição, em todas as
livrarias, das obras de Marx. das ohr:1.s de Engc!s e de todos esses
tratadistas que examinam, jú agora din:t:uncttte. o problcma da doutrina mar~.ista. Não conheço o tnth:t!ho, nns a minha estranht:za de·
corre do fato da posição do Governo, de! sua conduta, no que diz res·
peito aos livros meramente doutrinúrios, pois n quc ~doutrina é ciência e o que~ ciéncia nãl' rode permitir muralhas que impeçam o seu
curso. Essa minha cstr<lnhela ~;t: f:r~. maior porquc, h:í pouco tempo,
veio a lumt: uma ohra dc fú!cg.o, que corre paralela - pelo menos
pelo titulo- com esta e que me p:m:ccu das obras mais sérias a n:spcito da mat~ria \'ent!l:1da:
O Poder Global. que examina
cxubcrantcmente o problema das multinacionais no mundo. Esse fi.
vro continua cxposto 3 vcmb cm todas a'i livrarias por que tenho
passado, Essa, u pequena pond:..:raç~to qu-: f:tço ao discurso de V. Ex•
Muito ohri~ado.
O Slt. !'AULO BRUSSA!tll (~!Dil- RS)-· E que mo apresso em ngradcccr, porque V. Er.• pl1t.: cm rc\cvo esta singularidade.
· É um livro que trata do grave, Jo dc\icallo problcma dos cartéis
c que mcrcccu as honras do con!isco policial. A única coisa que sei, é
que a Sicmcns manifestou o seu c.ksa~;rado pela publicaçrw do livro.
Digo isto, rwbrc Scn:!dor, Pll~quo.: m·.: foi daJo \t:f um:1 carta dessa
empresa, cujo xerox tenho t.:lll m:w~;. f-: :t Gnica coisa que lhc posso
dií'.er.
,\gora, pmso di1cr m:tis. I~ que hna parte dt.:ssc livro é nt:rn mais
nem mcnos do que: o tras!ad<' de um tr:1ha\hn quc o autor fez por
encomenda da ONU. Apenas i~lt'. Eu 'ntponho que a ONU ainda
n~o esteja a gerar descnnlianças ptlliciais no Br:tsil!
Mas, :lind:t posso dizer ruais alguma Ct'isa ao Senado e a V. Ex•,
que manifestou a sua rcrrlcxidadc- c ~.·nm hlli:t a r:tl.iio. f~ que este
livro vai ser hr~vt!mcnt~· ptihlic:tdn 11;~ .\kmanha, com prcfúcio do
Ministro de Economia d:tqul'k p:th, n Sr. l!:tns Fricdrichs. que
para urna pessoa ~a:rn autnrid;Hk !ll"i!L~ :t~~;untns, l: fato que leva a
cn:r que nüo "L' trat:1 d:~ \!111 l':i!tlle\11, m:~s. qul' dt'\'t: ">e r um trabalho
de cxpresS~\0 cicntílica c de v:tlt'r cultural. Mais do que isto: este
trab:t!ho v:ti sr:r edit:Jdo, hrt.:vt:mt:ntl' - i;'t t'st:'t contratado, é a
infnrma~·~ll que tenhl'- 1n .-\km:tnh:t ---- t'tHnn j:'t dis..;e- na ltúlia,
nns Fstados Unidns, n:t Fl"lnçt, n:t Suí··:i:t. n:t hp:tnha, no México c

na

Ar~entina.

O :tutor é hra~;ikin1 e, 1n1 ~:l'u l';u•;, n !ivrn ~ apreendido.
lma~incm

sll, ~~. n:ts livr;tri<!\ d:t Lurup:t, dt'" htad•l" Unidos nu da
:\méric:1 Latina. ar:trecr:r que, 11 !i,:ru qtw l.'~t:'t it n:nda par:t l' leitor
it\t:rn:'tn, Ít:di;l!Hl, [ltll'tt'0:1llll'1k:ll1ll, rt:!IIL'i'•,, "lll'l"ll, t''•)l:tllhn\.
H ., 1

• 1~

't 'ti l' t 1 .t t!h 1t'!
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... mexicano,
argentino- com a referência de que foi apreendido no seu pais. Que
bela recomendação para o nosso Pais!
V. Ex• me perguntou quem é o autor, 1:: Kurt Rudolf Mirow.

Von ler, não precisava fuzê-lo, mas vou ler o§ 8• do art. !53 da
Cartn outoqwda. Nfio é da Constituição votada pelos representantes
dr) pnvl) brasileiro:~ da Carta outorgada. Diz ele:
"I' livre a manifestação de pensamento, de convicção
politica ou lilosófica, bem como a prestação de informação,
independentemente de ccnsuru, salvo quanto a diversões c
· t:~pctúntlos públicos, respondendo cada um, nos termos da
l.éi, pelos abusos que cometer.
fó assc~urado o direito de resposta. A publicação de
livros, jornais c periódicos não depende de licença da
autoridade ... "

O Sr. Agenor Maria (MDB- RJ)- Brasileiro nato.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB nato, industrial, residente no Rio de Janeiro.

RS) -

... brasileiro

O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- V, Ex• me dá licença para
um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB prazer.

RS) - Com todo o

O Sr. Danton Joblm (MDB - RJ) - Já tive oportunidade,
nobre Senador Paulo Brossard, de fazer ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Aliás, eu ia fazer
referência no pronunciamento anterior de V, Ex•
O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- ... um modesto pronuncia·
menta ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) brilhante, como de costume.

Oportuno e

O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- ... sobre a apreensão desse
livro. Movia-me cxatamente o interesse constante, obstinado até,
que alimento, de não deixar passar cm branco quaisquer atentados à
liberdade de comunicação neste País, como jornalista que sou, que
tenho sido durante toda a minha vida, pois só deixei de exercer a
minha profissão ativamcntc quando fui trazido para o Senado. Eu
não havia lido o livro c não sabia realmente o que ele continha.
Numa palavra, defendia o livro fechado ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Por princípio.
O Sr. Danton Jobim (MDB- RJ)- ... e acentuei que jamais se
deveria apreender um livro, a não ser por motivos especialíssimos,
que já constavam da nossa Legislação de Imprensa. Neste caso, tratava-se, evidentemente, de um estudo, de uma longa pesquisa feita
por alguém que não morria de umores pel~s multinacionais e pretendia ter sido uma vitima delas. Entendo que se autoridades brasileiras
se sentissem melindradas com algumas revelações dessa obra, elas de·
vt:riam vir a público para defender-se c, se fosse o caso, promovt:r a
responsabilidade do autor através do instrumento ud\!quado. que é a
Legislação Especial de Imprensa.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- t evidente.
O Sr. Danton Jobim (MDB- RJ)- Foi esse o ponto de vista
que expcndi. Agora vejo que V, Ex• retoma o assunto com brilho
muito maior, dando-lhe maior extensão. Vejo, neste momento, que
está se ferindo justamente um dos temus que não deveríamos deixar
morrer: o tema da liberdade de pensamento e da liberdade de
informação. Era o que tinha a dizer. Alegro-me de que o faça com
tanto acerto c eloqUência.
O SR. PAULO BROSSARD (MD~ - RS) - Agradeço o
aparte do nobre Senador Danton Jobim, que, de certa forma, se unte·
cipou. Pretendia lembur que, nesta Casa, S. Ex• jú havia abord:uJu o
assunto, sem talvez u notícia de dados que hoje possuo, porque,
como disse, S. Ex• defendeu o livro fechado, ou seja, o direito Uc se
publicar livros independentemente de seu contcthlo, uma vez lJUC os
abusos porventura conhecidos nu forma Ua Lei, por eles u autor
responde. Mas, como faz sentir Pontes de MiranJa, a responsabiliUa·
de upurnda c verificuda através dos trihunais, sl1 pode ser u
posterior!, e nunca suprimir o livro a titulo de que é mau PU
inconveniente.

Na hipótese cm que haja abuso, o autor responderá pelo abuso
cometido, na forma da lei, por decisão dos tribunais.
O que aqui cstú sc·verificando é que a politica já tem opiniilo
sobre a ciência econõmica, já opina c já decide cm matéria de cartéis,
Sr, Presidente. Volto a dizer que pelo menos cm um ponto a policia
tem cvoluido: já temos eruditos policiais ou policiais euriditos- nilo
sc:i como deva dizer,
Este é um fato sumamente grave que nesta hora quero trazer
para esta Cas:~, pura sua consideração reservando-me o direito de
voltar ao tema, st: for necessário. Especialmente porque tive informa·
çiics, agora, de que o Mandado de Segurança impetrado pelo autor c
pela editora deveria ser julgado hoje pelo Egrégio Tribunal Federal
de Recursos. E qual não foi a surpresa quando - o livro foi apre·
endido no dia 24 de fevereiro, dois dias depois de aparecer nas
livrarias- qual nuo foi a surpresa quando, à hora do julgamento, o
ilustre representante do Ministério Público Federal pediu o adiamen·
to, alegando fora informado, verbalmente, de que hoje o Procurador
da Justiça Militar, Sr. Milton Meneses, se dirigiria à Auditoria da
Aeronáutica do Rio de Janeiro para que ela analisasse o livro.
Quer tlizcr, 4u:tsc três mescs depois de apreendido o livro, no
di:t Jo julg<l!ncnto, ê quc SI! vai pedir que o livro seja analisado. para
vcrili~.:ar·St.:, por r.:erto, se a ~1preens:1o tinha fundamento.
E"isc ~um f:.~to, Sr. Pn:sidente, que também queria dar notícia ao
Sr.:nado, porque: me impn:ssiorm vivamente que isto esteja a aconte·.
t:cr entrc nús.
Eu disse, Sr. Presidente, que nllo tenho competência, cu me
coloco na situí.lçào dos leitores que querem informar-se, mas há um
Dirctor do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - Sr.
Afonso Guerreiro de Oliveira- que, agradecendo o livro que lhe foi
ofertado, :.~ssim se expressou, dirigindo-se ao autor:
"Quero parahenizil-lo pela contribuição dada ao exame
de assunto tão atual c relevante",

Suponlll\ quc sc:ja
St1hre esse asqmto.

pesso<~

com credenciais para manifestar-se

O Sr, Hdtor Dins (A RENA - BA) - Permite-me um aparte,
rwhrc SenadlH'!
OS!~.

PAULO BHOSSAilD (MDB- RS)- Ouço o nobre

Scnadnr.

O Sr. Heitor Dlus (ARENA - BA) - Volto a insistir na
a!irmativa que !iz anteriormente, Não analiso o livro, porque não lhe
conheço o conteúdo, mas, como afirmei a V. Ex•, a motivação não
hú de srr peln assunto tral:tdo. E invoco, no particular, o curso
normal que tern tidn "O Poder Global" ...
O SR. 1',\UI.O llllOSSARIJ (MDB- RS)- Certo.
O Sr. llciwr lllns (1\RENA- BA) - ... um livro de fôlego c
que trata, cin;unstanci:tdamcntc, dn matéria.
O S!t, !'Al ;J.o IIIWSSAitll (MDB- RS)- Se o nobre Senapnmitir, rcconhec;o as razões aduzidas, mus lembruriu que,
irHkpt:ndclttemt~nlc dn ml·rito, hú um texto que assegura o direito u
im)n,·v .. tll d11 liv1 u, indepcndentcnll~nte de censura,

dor
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O Sr. Heitor Dias (ARENA- DA) - Certo. Apenas queria
dizer porque V. Ex• como que estranhou, deixou entender que era
pela natureza da matéria ventilada. Então, apressei· me cm dizer que,
por ar, nilo pode ser.

Pois bem, Sr, Presidente, leio o manifesto dos professores, e ele é
breve:

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Se V. Ex• entendeu assim, ou se cu não me expressei bem, agradeço o seu aparte,
porque, quero dizer ao Senado que nilo tenho explicação nenhuma
para o caso.

Silo Paulo - "0 papel essencial da Universidade
consiste no cxcrclcio de uma reflexão critica, necessariamente
livre; esse cxcrclcio não pode ser isolado da prâtica dessa liberdade cm todos os domlnios da vida social", diz o
manifc~to dos professores universitários paulistas, entregue,
ontem, à Comissão Pontifícia Justiça c Paz, da Arquidiocese
de Silo Paulo.
O manifesto percorreu, durante 15 dias, sete Universidades do Estado e a Escola de Administração de Empresas
da Fundação Getúlio Vargas, sendo assinado por cerca de
600 professores. A Comissão de Justiça c Paz recebeu c
apoiou o documento, responsabilizando-se pela sua divulgação.

O Sr. Heitor Diu (ARENA- BA)- Eu também ni\o tenho.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Nilo sou capaz
de penetrar nos arcanos do pensamento policial.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- DA)- Estou tomando conhecimento do fato, por intermédio de V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Agradeço, sin·
ccramcnte, o seu aparte, porque me deu a oportunidade de fazer esta
declaração. Nilo explico, ni\o encontro explicação.
Desejava dizer, Sr. Presidente, que este livro contou com a colaboração de alguns nomes que silo mundialmente conhecidos no sctor
da ciência econômica, como por exemplo, Gunnar Myrdal; como o
Professor Helmut Arndt, de Berlim; o Professor Ron,ld Muellcr, de
Washington; o Professor Brundc:ôius, da Suécia; o Professor Carlos
Maria Villas, de Buenos Aires. E, mais do que isto, nobre Senador,
este livro estâ baseado, fundamentalmente, e as referências bibliogrâ·
ficas silo abundantes, cm documentos oficiais, da Gril·Bretanha, dos
Estados Unidos, da Alemanha c das Nações Unidas.
A matéria-prima desse livro estâ nestas publicações oficiais, dos
governos dos palscs que mencionei c da Organização das Nações
Unidas.
Creio, Sr, Presidente, nilo preciso dizer mais para justificar o
espanto e a revolta que cmbasam o meu protesto. Nilo sei o que
mais deva dizer para traduzir toda a minha indignação contra este
ato, que compromete o nosso Pais. Volto a dizer: amanhã este livro
serâ publicado na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos, na
França, na ltâlia, na Espanha, no México e na Argentina, com a indicação - para chamar mais a atenção do leitor - "Proibido no
Brasil":
Eu ainda não me esqueci, Sr. Presidente, daquela alocução que
o Senhor Presidente da República fez, pela tclevisilo, ao Pais inteiro,
quando anunciou a mudança da politica do seu Governo e do Brasil
- se fosse só do seu Governo não seria nada - a respeito dos con·
tratos de risco. Ainda me recordo de uma frase de Sua Excelência,
quando disse que o racionamento estava excluldo das cogitaqões do
Governo, porque isto poderia comprometer a imagem do Pais no
exterior, E cu me pergunto se fatos dessa natureza nilo compra·
metem, se nilo tisnam a imagem do nosso Pais no exterior,
Era isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que desejava dizer nesta
tarde, reservando-me o direito de voltar ao assunto, tanto o assunto
me parece importante, se entender conveniente,
Mas, embora aparentemente nilo tenha ligação uma coisa com a
outra, nilo gostaria de abandonar a tribuna sem fazer referencia a um
manifesto de professores paulistas, hoje divulgados pelos jornais.
(; que eles, os professores universitários de Silo Paulo, silo cm
número impressionante e silo alguns, também, de reputação nacional
c internacional, c, num manifesto defendem a liberdade em nosso
Pais,
Aqui, também, estamos tratando de um caso de liberdade
ferida. Nilo(: apenas a liberdade do autor, não é o direito do editor, é
o direito de cuda um de nós que foi ferido com a apreensão deste
livro.
Afinal de contas o que nós temos de ler não pode passar pelo cri·
vo policial. Nilo reconheço uutoridadc cientifica nem literária na
policio para dizer o que o Brasil pode ler c o que lhe é proibido ler

"MANIFESTO DE PROFESSORES PAULISTAS

Manifesto
"Os professores da Universidade de Silo Paulo, da Universidade Estadual de Campinas, da Pontiflcia Universidade
Católica de São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica
de Campinas, da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (UNESP), da Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da
Universidade Federal de Silo Carlos c da Universidade
Mackenzic, abaixo-assinados, estão conscientes de que o
papel essencial da universidade, consiste no cxcrclcio de uma
rcncxão crítica, necessariamente livre; esse exercício não
pode ser isolado da prática dessa liberdade cm todos os domfnios da vida social.
As instituições sócio-politicas vigentes no Pafs, não
suportam a manifestação dessas liberdades, como demonstram as transgressões sistemáticas, por parte das autoridades,
dos direitos mais elementares, atingindo recentemente
estudantes, operários e aqueles que com eles se solidarizam,
Episódios menos recentes testemunham os riscos a que
estão expostos física e moralmente todos aqueles que se têm
contraposto de público a esse estado de coisas.
Em vista disso, os professores universitários, abaixoassinados, rejeitam a cumplicidade passiva do silêncio que
lhes é imposta e manifestam-se publicamente em nome de sua
responsabilidade profissional, social c moral,"
E scgucm·sc centenas de assinaturas a esse documento de
impressionante significação c, infelizmente, de impressionante
atualidadc:
"José Luiz Anhaia Mcllo - Professor de Direito Cons·
titucional da Faculdade de Direito da USP, ex-Secretário da
Justiça c atual Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
c autor de O Estado Federal c Suas Novas Perspectivas c da
Separação de Poderes à Guarda da Constituição.
Miguel Realc Júnior - Livre docente de Direito Penal
da Faculdade de Direito da USP, presidente da Associação
de Advogados de Silo Paulo, autor de Estados de Nccessida·
de c Antijuridicidadc Concreta.
Godofrcdo Tcllcs Júnior - Profcssor-tftular da cadeira
de introdução à Ciência do Direito da Faculdade de Direito
do Largo Silo Francisco, foi constituinte cm 1946, c membro
do Conselho Penitenciário do Estado c entre suas obras
incluem-se Criação do Direito c Direito Quantico.
Celso Lafcr - Profcssor·assistcnte, Doutor de Direito
Internacional da Faculdade de Direito da USP, fez doutoramento na Universidudc de Corncll (nos Estàdos Unidos) c b
autor de O Sistema Politico Brasileiro c de Comércio c Relações InternacionaiS,
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Antônio Chaves- Professor-titular de Direito Civil da
Faculdade de Direito da USP, é desembargador aposentado
c membro da Sociedade internacional de Direito do Autor c
entre suas obras estilo Responsabilidade Pré-Contratual e As
Normas Nacionalizadoras no Direito Brasileiro.
Moacir Lobo da Costa - Professor-adjunto de Direito
Processual Civil da Faculdade de Direito da USP, foi chefe
do Serviço Juridico da Companhia Paulista de Estradas de
Ferro e é autor da A Reforma no Mandado de Segurança e
de Breve Notfcia Histórica do Direito Processual Civil
Brasileiro.
Mauro Brandão Lopes - Professor-adjunto de Direito
Comercial da Faculdade de Direito da USP c ex-professor de
Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas, e autor de
Ensaio Sobre a Conta de Participações do Di, cito Brasileiro.
Cândido Dinamarca - Livre-docente de Direito
Processual Civil da Faculdade de Direito da USP, Procura·
dor de Justiça do Estado de São Paulo e é autor de Direito
Processual Civil."
Fábio Compara to- Professor-titular de Direito Comer·
cial da Faculdade de Direito da USP, tem doutoramento pela
Universidade de Paris e é autor de O Poder de Controle na
Sociedade Anónima.
Tércio Sampaio Ferraz Júnior - Livre-docente de
Filosofia do Direito. da Faculdade de Direito da USP, fez
doutoramento em Heidelberg (Alemanha) e é autor de Direi·
tos, Retórica e Comunicação.
Renato Czerna - Professor-adjunto de Filosofia do
Direito da Faculdade de Direito da USP, é autor de O
Ensinamento Juridico da Norberto Bobbio.
Dalmo de Abreu Dallari - Professor-titular de Teoria
Geral do Estado da Faculdade de Direito da USP, onde é,
também, coordenador dos cursos de pós-graduação. f: profes·
sor convidado da Universidade do Texas e presidente da
Comissão Pontilicia Justiça c Paz da Arquidiocese de São
Paulo, incluindo-se entre suas obras O Futuro do Estado c O
Renascer do Direito.
João Eduardo Villalobos - Vicc-dirctor da Faculdade
de Educação Fisica da USP professor-titular de Filosofia da
Educação e autor de Diretrizcs c Bases da Educação.
, Heloisa Fernandes - Socióloga, professora do Depar·
tamento de Ciências Sociais da USP e filha do sociólogo Fio·
restan Fernandes e autora de Polftica c Segurança.
Maria Isaura Pereira de Queiroz- Profcssor-tftular de
Sociologia Rural do Departamento de Ciências Sociais da
Faculdade de Filosofia da USP, é autora de Messianismo no
Brasil.
Francisco Weftort - Professor-adjunto de Poiftica do
Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia
da USP, é autor de Sindicatos c Polftica.
Ubaldo Bezerra de Menezes- Arqueólogo formado pe·
la Universidade de Paris, é dirctor do Museu de Arqueologia
da Universidade de Silo Paulo.
Mauricio Tragrenbcrg - Sociólogo, professor de
Ciência Polftica da Unicamp e da Escola de Administração
de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e autor de Buro·
cracia e Ideologia.
Douglas Teixeira Monteiro - Especialista em Sacio·
logiu da Religião. Tem obras publicadas sobre o Contestado,
Juazeiro e outros movimentos messiunistas brasileiros.
Edgard Carone- Historiador, professor da Unicamp e
da USP c autor de A República Velha, A Primeira Repúbli·
cu, O Estado Novo, Revoluções do Brasil Contemporâneo e
de muitos outros tratados de História do Brasil.
Aziz Simão- Professor da USP, especialista cm classe
operãria, autor de Sindicato e Estudo, sociólogo c chefe do
Departamento de Sociologia da USP.
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Paulo Sérgio Pinheiro - Professor da Unicamp, sociólogo e autor de Polftica c Trabalho no Brasil.
José Arthur Gianotti - Do Ccbrap, filósofo, com
importante ensaio publicado sobre Marx.
Carmcm Junqueira- Antropóloga, professora da USP
e autora de Os lndios do lpavu.
Manocl Tosta Berlinck - Professor da Unicamp,
sociólogo c autor de Marginalidade Social c Relações de Classes cm São Paulo.
Otãvio Ianni - Sociólogo, professor da USP e autor de
Ocaso do Populismo no Brasil.
Juarcz Brandão Lopes - Professor da USP e autor de
Desenvolvimento c Mudança Social.
Ecléa Bosi - Psicóloga, professora de USP c autora de
Leituras Operárias.
Sérgio Mirelli - Professor da Fundação Getúlio Var·
gas, sociólogo c autor de A. Noite da Madrinha (sobre o
programa de televisão de Hcbc Camargo).
Henrique Rattner- Sociólogo, professor da FGV c autor de trabalhos sobre industrialização no Brasil.
Cândido Procópio Camargo - Diretor do Ccbrap,
sociólogo, especialista em Sociologia da Religião, professor
de Sociologia da PUC e membro da Comissão Justiça e Paz
da Arquidiocese de Silo Paulo.
Bctty Mindlin Lafcr- Professora de Economia da FGV
e autora de Planejamento no Brasil.
Eduardo Matarazzo Suplfcy- Chefe do Departamento
de Economia da FGV e autor de Poiftica Econômica Brasilci·
ra e Internacional.
Luis Carlos Bresscr Pereira - Economista, especialista
em marketing e em polftica de desenvolvimento do Pais.
Luis Gonzaga de Mello Belluzzo - Economista da
Unicamp.
José Roberto do Amaral Lapa - Professor da
Unicamp, historiador e autor de O Sistema Colpnial.
Eliczcr Rizzo de Oliveira - Professor da Unicamp,
cientista polftico e autor da tese Forças Armadas e Ideologia,
em livro.
Michael Hall - Professor da Unicamp e historiador,
com vários trabalhos publicados nos Estados Unidos, sobre a
imigração italiana no Brasil.
··
Ricardo Maranhão - Professor, da. Unicàmp, histo· .
riador c co-autor de uma coleção de História do Brasil, da
qual foram lançados A Colônia e O Império.
João Luiz Machado Lafctah - Professor da· USP,
discipulo de Antônio Cândido de Mcllo c Souza, autor de
Modernismo no Brasil e especialista cm Teoria da Literatura.
Celso de Rui Bemcngcl -Professor da USP, sociólogo
da Educação.
Eva A. Blay - Socióloga rural c professora da USP,
com artigos publicados a respeito de sua especialidade.
José de Souza Martins - Professor da USP, sociológo
rural c autor de Imigração e a Crise do Brasil Arcaico e de
uma biografia do Império e do Conde Matarazzo.
Eunice Ribeiro Durham - Socióloga c autora de A
Cidade e o Campo.
Lúcio Kowarick - Professor da USP, sociólogo c autor
de Marginalidade Social na América Latina.
Maria do Carmo Campelo de Souza - Professora de
Polftica da USP e autora de uma tese sobre a Primeira Rcpú·
blica, recentemente publicada cm livro.
José Augusto Guillon de Albuquerque- Sociólogo das
instituições.
Marilcnu Bcrlinck - Filósofa que defende atualmentc
uma tese de livre docência sobre Spinoza.

I
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Pascoalc Pctronc - Geógrafo, professor da USP, cspc·
cialista cm geografia urbana c co-autor de A Cidade de São
Paulo, livro coordenado por Aroldo de Azevedo.
Rui Gaivão de Coelho - Professor da USP c sociólogo
da Literatura, com obras publicadas a respeito de Marcel
Proust.
Oca Fcnelon- Vicc·Diretora do Instituto de Filosofia c
Ciências Humanas da Unicamp, com um trabalho sobre a
escravidão no Brasil, c historiadora.
Luciano Coutinho - Economista da Unicamp c autor
de artigos especializados sobre empresas multinacionais na
América Latina.
Décio Azevedo Marques de Sacs - Professor da USP,
sociólogo c autor de As Classes Médias na Primeira Rc·
pública.
César Lattcs - Flsico, descobridor do Xeson Py c
pesquisador da chamada bola de fogo c professor da
Unicamp.
João Alberto Mcycr - Flsico, professor da Unicamp,
cm que chefia o Grupo de Energia c especialista cm hidrogénio e energia solar.
Modesto Carvalhosa - professor de Direito da PUC c
da USP, especialista cm Direito Tributãrio, tem trabalhos
publicados sobre a Lei das Sociedades Anónimas c é Assessor
Jurldico da Federação do Comércio do Estado.
Antônio Cândido de Mcllo c Souza - professor de
Teoria da Literatura da USP, autor de Formação da Lite·
ratura Brasileira c Tese c Antítese.
Sérgio Buarque de Holanda- Historiador c professor
da USP, autor de Raizes do Brull c coordenador de História
da Civilização Brasileira. Paulo Caldeira de Freitas, J. Carlos
Durand, Pierre Jacques Ehrlich, Aracy Manins Rodrigues,
Gcrald O. Rciss, Lafayctc Figueira, Luis Antônio de Oliveira
Lima, Sido Kopranshi, Mãrio C. Luis, Saar Blay, Fernando
C. Prestes Motta, Vanya M. Sant'Anna, Robert N. V.
Cajado Nicol, Henrique Rattncr, Carlos Osmar Bcncro, Car·
los Ernesto Ferreira, Antônio Angarita Silva, Fernando
Gomez Carmona, Alcin F. Stcmpfcr, Roberto Siqucira
Costa, Carlos Eduardo Mattos, Fábio de Campos Lilla,
Rubcn César Rcincrt, Adilo Hernandcz Filho, Pedro Luiz O.
·•· · · --costa'Ncto, Roberto Mário Pedrosa Jr, Yoshiaki Nakario, ·
... Fontcnellc Andrade da Silva, Gabriel .. Fcrrato dos Salitos.
Armando Barros de Castro, Nilson Octaviani; Gisclda B.arroso de Araújo, Antônio Dai Fabbro, Cecilia S. Forjaz,
lgnilcio Botelho de Mesquita, Percio Sampaio Ferraz Jr.,
Ronaldo Marcos dos Santos, Andrêa Sandro Calatii, Paolo E.
M.. Zaghcn, Joilo Sayad, André Franco Montoro Filho,
Rebelo Biava, José Luiz T. M. Vieira, Eurico H. Ucda,
Carlos A. Luquc, Guilhcrmo Leite da Silva Dias, Jos6 lnaldo
Godoy, Tizuco M. Kijamoto, A.B. Oliveira Burno, Joilo
Carlos de Paula Carvalho, Maria da Penha Villalobos, M. A.
Bortolctto, Renata C.S. Zago, Maria Luiza F.C. Anto, Ana
Luísa T. de Mattos Ruppoli, Magaly Suano, Helena
Chamlian, Jacyra C. Campos, José Pedro da Fonseca,
Mariccna Said Vigira, Elza Nodai, Luadir Bomfa, Hcrcllia
Tclles Pereira Scipionc Di Picrro Neto, Moacyr Ribeiro do
Valie Filho, Bcrnardctc A. Gatti, Hcloysa P. de Souza Pinto,
Beatriz Alexandrina R. Rctizon, Cynthia Pereira de Souza
Vilhena, Bento Prado Jr., Beatriz Muniz de Souza, Juarcz
Brandilo Lopes, José Grcgori, Mana Maria Chagas de
Carvalho, Nélio Parra, Nilva Bagazzi, Nclly Waissman, M.
A. Thcrcza F. Rocco, M. Cecilia C. A. Maranhão, Adia
Ncnc, Hclcnir Suano, Myrian Krasillchik, Fernando
Marscn, Zulcilca S. de Camargo, José Mário Pires Azanha,
Celso de Rui Beissicgcl, Lisandra Maria Castcllo Branco,
Jo~o Gualbcrto de Carvalho Meneses, Creta Ferreira Alves,
Elizubct M. C, Dei, José Carlos dcAraújo Melchior, Eduardo

B. Cunha, Edna C. Cruz, Anna Maria P. Carvalho, Maria
Lúcia G. P. Schaffcr, Marilcna Chaui Bcrlinck, Pascoalc
Pctronc, José Carlos Garbuglio, Ruy Galvi!o de A, Coelho,
Luiz Pereira, Ulpino T. Bezerra de Menezes, Paulo Silveira,
Santos Scroa de Mota, Evaldo A. Vieira, Pablo Rubcn
Mariconda, Franklin Leopoldo c Silva, Lcón Rossonitch,
Sérgio Cardoso, Paulo Eduardo Arantcs, José R. N. Chiapo
pin, Renato J, Ribeiro, Lygia A. Watanabc, Milton Mcira do
Nascimento, Luiz Fernando Franklin de Matos, Maria Lucia
Mcllo c Oliveira Caccida, Vera Lúcia O. Fcllcio, Maria Lúcia
A. Montes, Brasilio S. Sallurn, José de Souza Manins, Rena·
to B. Vicrtlcr, José Jeremias de Oliveira Filho, Eunice
Ribeiro Ruham, Mário W. B. de Almeida, Amadeu O.
Lanna, Heloisa H. de Souza Manins, Maria Helena Oliva
Augusto, S. Rodrigues Barbosa, J. B. Braga Pereira, Sylvia
C. Novacs, Lia Freitas Garcia Fukui, José Álvaro Moises,
Célia M. Gaivão P. dos Santos, Albcno Luiz da Rocha Bar·
ros, Maria do Carmo C. de Souza. José Augusto G.
Albuquerque, Scdi Hirano, Silvia T. M Lane, Vilma Moreira
da Silva, lvanisc Leite, Félix O, de Araújo,
USP c UNICAMP
• João André Gullaumar Filho, João Zanctic, José Zataz,
Amélia Império Hamburgcr, Silvio R. Sclinas, Joseph Max
Cohcnca, Otaviano Hclcnc, Vítor Vanjim, Paulo R.
Paschoalati, J. D. T. Arruda Neto, Miriya Minamatsu, Luis
Carlos de Freitas, Raul Ekcrman, Maria Helena Zockun,
Edgard Luiz Alves, José Teófilo Oliveira, Cordélia Moracs,
Nissim Roberto Zaoha, Hélio Nogueira da Cruz, José Paulo
Chcchcd, Roberto B. M. Macedo, Marco Antônio S. Vascon·
ccllos, Carlos Roberto Azzoni, Luiz M. Lopes, lbrahim J.
Elias, Angelo Bucno Filho, Dcnisard G. de O. Alves, Marcos
G. Fonseca, Juarcz A. Rozzicr, Francisco Vidal Luna, Mar·
tin Lce, Regina B. Pratcs e Silva, Helena C. Lorcnzo, S. V.
Rodrigues, Silvia M. S. Carvalho, José Aluysio Reis de
Andrade, Maria de Souza Colossi, M. S. Lima Grande, Ma·
ria M. I. Gomes, !talo A. Trouch, Pllnio Dcnizcm, Oca
Fcnelon, Antônio C. de Oliveira, lrincu Ribeiro dos Santos,
Rubem Murilo Leão Rego, Gerardo Giovanni, Tamas
Szmrccsanyi, Carlos Alonson Barbosa de Oliveira, Sonia M:
Draibc, Nelson Bocira, Daniel Hogan, Sérgio Silva, Luis
Antônio T. Vasconcelos, Luiz Antonio Volparo, i\rio Ro·
berto Uhlc, Mauro Arruda Villas Boas Filho, José A. Ciocci,
Luiz· Antonio Tannuri, Luiz Mott, Déa Lúcia Pimento! Tci·
xeira, Sylvia L. Mcllo, Carolina Bori, Maria L. Ferraz, João.
Paulo Monteiro, M. Alice V. Leme, Arno Engelmann, Mario
A. Guidi, Rachel Roscmberg, Melani S. Kopit, Maria Helc·
na Patto, Iria de Souza, Fernando L. Ribeiro, Ccsar Ades,
Lino de Macedo, Joilo Augusto Pereira, Jorn Jacob Philip·
son, Osmir Faria Gabbi Junior, Walter C. Andrade Cunha,
Walter Moracs, Walter Barbosa Corroa, Yussef Said
Cahali, Ada Pellegrini Grimovcr, Affonso I. Pereira, Odete
Mcdauar, lrincu Strenger, Nelson Abrilo, Candido R. Dina·
marco, Jorge Miglioli, Luiz B. L. Orlandi, Ligia Silva, Vcrcnc
Martinez Alier, Edmundo Fernandes Dias, Antonio Augusto
Arantes Neto, Maria Hermlnia Tavares de Almeida, Décio
Azevedo Marques de Sacs, Osmar O. Marchcsc, Rui Gui·
lherme Granziere, Gilda Gouveu Pedrosa, Carlos Rodrigues
Brandilo, Alfredo Marques, Horion Vargas, Luiz Carlos Mi·
randa, Carlos L. S. Lima, José Augusto Chincllato, Carola
Dobricket, Márcio O. Campos, Carlos A. Pela, Milton
Abromovich, Antônio Pcnna, José Galvilo P. Ramos, AI·
berto Cross, Luis Marco Brcscunsin, Áurea R. Vasconccllos,
Reiko Suto Turtelli, Therczinhu J. B. Serra, Cláudio Santos,
A. Rubens B. de Castro, Antônio Carlos Sulcs Algcrfc,
Eduardo Facclc, Elsa C. C. Vasconcelos, Nely Triotilla
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Pudia!, Marcos G. Zunzigc; Antônio Romero Lopes, Mârio
Alberto Tcnan, José Busnardo Neto, Artêmio Scalabrin,
Arysio Nunes dos Santos, Armando Turtclli Jr, Júlio C.
Hadlcr, Alfredo Ozório de Almeida, O.E.T. Gonçalves da Silva, José Carlos V.alladão Mattos, José Carlos Pcroilho, José
Mauro Barros Losz, Luiz Carlos Barbosa, Hermano Tavares,
Francisco Luiz Parente, Jurandir F. R. Fernandes, José
Coclin, Daniel Camilo, lvanil S. Bonatti, Wagner Caradoi do
Amaral, Beatriz M. Daltrini, Sansaburo Motoyama, Walter
da Cunha Borcli, Ariovaldo Vcrandio Garcia, Celso Pascoli
Bottura, llaro Burian Jr., lsalas C. Macedo, Sérgio V. Bajay,
José Ricardo Figueiredo, José Tomaz V. Pereira, Taiti lnenami, Fernando de Almeida Franca, Lair Afonso Moreira,
Ulisses Corrca de O. Filho, Paulo Koji Nakamura, Rui Carlos Orlandi, Luiz Roberto X. Ribeiro, Francisco Paulo Lopere Neto, Angelo Accctli Junior, Ariovaldo Lemos Cupimi,
Proccsina da Exaltação Trevisan, Rezcndc G. Santos, Clóvis
de Albuquerque Rosa, Luiz F. Milancz, B. F. A. Micaly, José
lgnãcio Bucno de Mesquita, Walter Moracs, Moacyr Lobo
da Costa, Walter Barbosa Corrca, Yusscf Said Cahali, Sérgio
M. M. Pi tomba, Affonso I. Pereira, lrineu Strengcri, Renato
C. Czerna, Nelson Abrão, Mauro Brando Lopes, Baltazar
Barbosa Filho, Luiz Henrique Lopes dos Santos, Gil Ticycr,
Carlos A. Vogt, Carlos Franchi, Michel Lauhud, Clâudia T.
G. Lemos, Maria Fausta P. C. Campos, Vera Lúcia Maia de
Oliveira, Haquira Osakabe, Berta Waldman, Maria Bcrnadete Marques Abaurrc Gnerre, G. M. S. Gebana, Tania
Maria Alkmim, Orarice S. Madureira, Ataliba T. de Castilho, Rodolfo llari, Rosa Attia Figueira, Celcnc Margarida
Cruz, Paulo Eduardo de Andrade Baltar, Carlos Lessa,
Tiago M. Bevilaqua, Carlos A. W. Kurkinaua, Manocl
Tosta, Hecter H. Brainf, Ademir Labara, Pctcr L. Eisenberg,
Arnaldo Contier, Mário Ferreira Presser, Carlos Alberto Ricardo, Maria Aracy Lopes da Silva, Zuber A. Alves, Alba
Maria Guimarães, Mauro W. B. de Almeida, Roberto
Shirlas, Gil Felippe, I. F. M. Valia, Maria Stella Martins,
André Villalobos, Mariza Correu, Maria Suely Lopes de AI·
meida, Natormes Teixeira, Edgar S. Decca, Michcl
Thhiollent, José Vitorio Zeggo, Rui H. Pereira, Sebastião de
Amorim, Ricardo Vilela Gonçalves, Vivaldo Fernando da
Costa, Ana Maria, Leo D. P., Paltonio Daun Franca, Lco
Pini Magalhães, J. Norberto W. Days, Mitsuo Shibata,
Antonio Carlos Bovclha, Sebastião de Amorim, Flávio Celso
Ban, Miguel Taube Neto, Edson Bini, M. lrma Hadlcr, Dircc
Rocha Biojone, Jonas de Araújo Romualdo, Suzi Frank!
Sperber, Yoni F. Vieira, Vera Maria Chalmcrs, Adélia Bezerra de Meneses Bolle, Maria Lúcia Dai Barra, José Miguel
Soares Wisnik, Marlyse Mcycr, João Luiz Machado Lafcta,
José Antônio Saene, Sérgio Cosmo Vargas Fernandes, Vera
Helena Horstensen, Michael Paul Rcitlin; Milton Trama,
Afranio Mendes Catani, Geraldo José Grandcnali, Gilberto
Vasconcelos, José Antônio Martins, Ligia Siniscalco de Oliveira. Esdras B. Costa, Fábio Luiz Mariotto, José J. de G.
Valherde, Paulo Domingos Galleta, A. N. Quczaro Cavalcante, Walter Sader, Ary O. Muttos Filho, Luis Ccsar C.
Adaoto. Cláudio A. Vieira, Manoel Filho Pereira, Roberto
Gumbini.
O Sr. Heitor Dias (ARENA aparte, nobre Senador?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com prazer.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Eu estranho que os ilus·
trcs signatários desse manifesto tenham, no seu protesto, feito
referência, como da parte deles, à passividade do silêncio, porque,
cm qualquer universidade, o Professor, no cxcrclcio da ciltcdru, pode
c deve focalizar c debater os assuntos inerentes à Cadeira que minis-
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tra. Nilo me consta que do currlculo universitário se tivesse abolido o
ensino do Direito, do Direito Constitucional, c professores - disso
posso dar testemunho - que cm várias universidades, professores
cméritos, ao cuidarem da matéria, expressam a sua discordância neste ou naquele sentido. De modo que nilo dâ para minha compreensão imediata, a rcdação por si só desse manifesto. O que penso é que,
dentro de uma universidade, nilo pode haver nem professores da
ARENA, nem professores do MDB.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Também penso
assim, nobre Senador.
-O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Que eles cuidem desses
problemas particularizados, fora do âmbito das universidades, não
vejo porque possam merecer qualquer restrições. Os artigos publicados na imprensa ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Creio que
V. Ex•, nobre Senador Heitor Dias, no seu brilhante improviso, cstâ
desbordando um pouco do assunto.
O Sr, Heitor Dias (ARENA - BA) - Não, não estou. Estou
cuidando do manifesto, porque ele faz um protesto um tanto vago,
parece-me.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Aliás, V. Ex•
começou por manifestar a sua estranheza c devo dizer que reconheço
este direito por parte de V. Ex•
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) Como? Não ouvi bem.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - V. Ex• come.
çou o seu aparte, manifestando a sua estranheza.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - A minha estranheza em
relação a uma frase.
O SR, PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Quero dizer
que, de minha parte, acho que é um direito que V. Ex• tem, o de
estranhar. Nada hã a estranhar na sua estranheza.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Não estranho o seu contra-aparte, assim como V. Ex• não estranha o meu aparte. V. Ex•
está coerente com o desenrolar do seu discurso. Agora, se V. Ex• me
permite, cu lhe pediria, para comprovar o acerto da minha orientação, que lesse o ponto nuclear desse manifesto, no qual V. Ex• frisou
e repetiu a expressão, mais de uma vez, para dar bem ênfase a ela.
Quer ter a fineza de lê-la?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu teria muito
prazer cm ler, não apenas uma segunda vez, mas uma terceira e uma
quarta, se não estivesse na tribuna do Senado e ocupando a sua atenção.
O documento tem uma unidade. B um documento breve, mas
ele é indissociâvcl. Ele é um grande documento na sua brevidade. Ele
tem uma idéia própria.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nilo discuto que seja um
grande documento, porque jamais poderia duvidar do valor dos
signâtârios.
O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente,
creio que, embora me fosse muito agradâvcl satisfazer a vontade do
eminente Senador pela Bahia, não ficaria bem, nesta altura, eu repetir o ducumento. Assim que, com sua licença, vou concluir. E
concluir, ugora, chamando a tenção para um outro fato que também
se interliga com este que estou a examinar, para mostrar que,
naqueles setorcs ~m que o Governo deveria ntuar nos termos da lei,
ele deixa de fazê-lo,
Tenho em mãos, Sr. Presidente, um urtigo assinado, que come
çu com o registro de uma ocorrência. Vou ficar aperius no registro,
deixnndo de lado us considerações da autora. O registro é: este:
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"!'::quarta-feira à noite e sete milhões de pessoas presenciam 64 mortes, 38 tiroteios, sete tipos de violências sexuais,
22 brigas, 20 pessoas sendo feridas, três roubos, nove acidentes, 16 intimações e sete chantagens- cm apenas três horas.
Esse é o violento balanço, das 21 às 24 horas, da transmissão
das seis emissoras de televisão da Grande São Paulo e uma
pequena amostra da programação normal que os 64 canais
de televisão do pais transmitem em 1.018 horas semanais de
filmes, 558 de publicidade e quase 500 horas de novelas".
Veja só o Senado: pela lei, a televisão deve ter carâter educativo;
a lei assim dispõe. Pois bem, é cxatamentc neste setor, cm que seria
legitima a interferência da autoridade no sentido do cumprimento da
lei, reclamando o sentido educativo das programações, é exatamente
neste sctor, repito, que nilo se faz sentir a ação prudente da autoridade.
O Sr. Heitor Dias (ARENA aparte?

BA) -

Permite V, Ex• um

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E, em apenas 3
horas, exatamente no horário nobre, verifica-se isto, que uma pesquisa apurou.
Isto passa na televisão. Agora, se dois senadores pretenderem
debater um assunto de carâter nacional na televisão, isto não é passivei; se um partido politico, que pela lei brasileira é uma pessoa juridica de direito público, quiser usar a telev.isão, não conseguirá, ainda
que para tratar de um assunto que diga respeito aos seus interesses de
pessoa juridica de direito público e aos interesses do Pais, não é
permitido. permitido isto que acabei de referir-me.
Sr. Presidente, cu disse, no inicio, que seria breve. Não quero
faltar a minha promessa inicial.
Despeço-me da tribuna, pedindo a atenção do Senado para o
problema. Ao meu juizo, é de suma gravidade, de particular delicadeza e de excepcional importância o assunto que me trouxe a esta tribuna, nesta tarde. (Muito bem!)

e
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Evidentemente, trabalhei na fazenda todos esses anos, ela teve mclho·
ria c, logicamente:, temos que convir que houve a inflação c o
desenvolvimento do preço das tcrrns no Estado de São Paulo foi
enorme, realmente enorme.
De forma que cu gostada tão-semente de lembrar este aspecto:
que em 1964, nesse mesmo ano. eu iniciei com aquela empresa de
consórcio de automóveis, que, segundo disse ontem, movimentava
400 mil cruzeiros por mês. Portanto, eu negociava com automóveis c,
depois, passei u negociar com imóveis, que é a minha atividade até
hoje.
O Sr. Paulo Brossard (MDB aparte?

RS) -

Permite V. Ex• um

O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP)- Dou com todo o
prazer o aparte ao nobre Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Sabe V, Ex• que tenho
por costume nUa apartear, especialmente num assunto desta nature·
za que V. Ex• está tratando hoje. Nilo tinha o propósito de interrompê-lo, mas gostaria, apenas, de salientar um ponto que me parece
fundamental c que transcende o direito de V. Ex•, porque é o direito
de todos nós. O que a mim me repugna c horroriza é que se faça um
processo secreto. Secreto. Não sei se na União Soviética há processo
secreto. Agora, o que cu sei é que naquele chamado mundo ocidental, cm que u civilização c a cultura atingiram o seu padrão mais alto,
desde tempos imemoriais, não se admite um processo secreto. Quando V. Ex•, ontem, disse que faz não sei quanto tempo, faz anos, que
V. Ex• vive sob este guante e disse que não tinha tido acesso ao processo, cu fiquei horrorizado. E foi por isso que quebrei o meu costume, o meu principio, e pedi o aparte que estou dando, nesta hora.
Isto é que me horroriza. Porque o direito mais elementar que tem
uma pessoa é o de saber de que é acusada, para poder se defender.
Esse é um direito que transcende a V. Ex• E, acho que V. Ex• deve
aproveitar este momento para falar em nome de todos os brasileiros
e reclamar o direito das pessoas saberem por que são processadas
neste País. V. Ex• deve aproveitar este momento para reclamar, nilo
apenas o seu direito, mas, o direito de todos de conhecer os processos
em que figuram como acusados, seja do que for. Acho isso um direito que transcende à pessoa de V. Ex•, um direito de todos nós, um
direito do nosso País. Era este o apelo que eu faria a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs.
Senadores:
O SR. ORESTES QUeRCIA (MDB - SP) - Agradeço o
Volto hoje para, rapidamente, cxternar algumas considerações a
respeito do meu pronunciamento de ontem, englobando, agora, aparte do nobre Senador Paulo Brossard, que inclusive na noite de
considerações sobre o noticiário hoje estampado por diversos jornais ontem inc dizia isto. Faço minhas suas palavras, endosso perfeita e
evidentemente as palavras do ilustre Senador Paulo Brossard. Se
de todo o Pais.
Em primeiro lugar, notei - nós notamos - que nestes noticiá- sofro um processo ao qual não tenho acesso, porque é secreto,
evidente que repudio este processo, porque repudio a tese- em meu
rios diversos colegas jornalistas comentaram o fato de eu estar trannome c em nome, como V. Ex• disse, de todos os brasileiros - de
qUilo na tribuna.
Realmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu estava tranqUilo que nenhum brasileiro pode, em nome do direito natural, sofrer um
c estou tranqUilo, porque tenho consciência, tenho segurança da processo desse tipo.
Mas, meu nobre Senador Paulo Brossard, Sr. Presidente, quero
minha situação. Mas, retorno hoje à tribuna, c retornarei tantas
vezes quantas necessárias, para fazer um ligeiro comentário. Na ver- continuar o meu rápido pronunciamento de hoje fazendo uma análidade, cu sou politico e concilio, como sempre conciliei, a minha ativi- se do noticiário da imprensa.
Já fiz referência a este mesmo jornal, Correio Bra:i/lense,
dadc politica com a minha atividadc comercial. Antes de ser politico,
cu tinha esta atividadc. E nilo creio, como entendo que ninguém lembrando o aspecto de uma comparação de declaração de doze
pode crer, que o politico está proibido de ser um comerciante, de ter anos; doze unos de trabalho em comércio, doze anos de desenvolvimento em comércio, doze anos de valorização dos imóveis compraa sua atividadc extra politica.
Hoje, o mesmo jornal que ontem noticiou com estardalhaço, dos, doze unos de inflação, etc.
Mas quero, também, assinalar outros dois aspectos: um, o de
escandalosamente, caluniosamente esta questão, volta, trazendo
fotocópias, a primeira da declaração de renda de quando fui eleito que o cx-Vicc-Prcfeito ao tempo cm que eu cru Prefeito, se declarou,
Vereador, em Campinas, e tomei posse, a I de janeiro de 1964, e a pela imprensa, como o acusador. Eu não sabia. Ele, inclusive, se
declara meu inimigo. A imprensa publica declarações dele, afirmansegunda, de 12 anos depois, já em 1976.
Foram 12 anos, Sr. Presidente, cm que exerci minha utividude, do ser meu inimigo, c que fora ele que fez as acusações, que
em que, evidentemente, nós teriumos que levar em conta a inflação, a encaminhou os documentos à CGI, c teria se demitido da administravalorização dos imóveis que cu comprei; a mesma fazenda que cu <;ilo, ~10 tempo cm que c:u era Prefeito. Desejo apcnns colocar um
comprei por 240 e poucos mil cruzeiros, em 1969/70, cm 1976 cru reparo: ele foi demitido, ele não se demitiu.
Em ruzlio de uma amizade nntiga que tínhamos, fiz com que
avaliada cm 25 milhões, porque ela teve melhorias; financiei, atrnvés
do Banco do Estado, 120 mil pés de café que estão lá plantados.
todos CIS St:crctúrios pedissem dc:tnisst\o, e, pura nilo aceitar somente
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a dele, aceitei a de outros dois. f: urna praxe usada: todos pediram
dernissuo e eu aceitei a demissão de três, inclusive a do Vice·Prefeito,
que se transformou, cm razão disso, meu inimigo. Todavia, foi
demitido por real incapacidade, no cxcrclcio do cargo. Este é um
aspecto que cu queria lembrar.
·
Um outro publicado pela imprensa diz que, ao tempo cm que
fui candidato a Prefeito, teria procurado a ARENA para ser seu
candidato. Isso também não é verdade.
Mas, o que cu gostaria rcalmentc.dc falar, lembrar c comentar é
o seguinte: hoje diversos jornais, publicando noticias a respeito do
meu pronunciamento de ontem trouxeram uma relação, bastante
bondosa, dos bens do Senador Orestes Quércia. Li diversos jornais,
mas corno o Jornal do Brasil publicou urna relação de dezoito itens,
gostaria de comentar essa referida relação.
São dezoito itens de propriedades. Quatorze itens não
correspondem à realidade. Três merecem reparos. Um é real.
"Item I•: proprietário da firma PLANJETO", Nilo corresponde
à realidade. A PLANJETO é uma firma realmente muito boa, cm
Campinas, de um amigo meu, que , inclusive, não sei se ele é o único
dono, ou se tem mais sócios.
Item 2: Fazenda Terra Vermelha, com 461 alqueires, em
Pedregulho (SP)".
"Item 3: Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com 190 alqueires,
cm Pedregulho".
Trata-se de uma fazenda só, que, comprada, obtive diversas
escrituras, cm razão dos pagamentos que ia fazendo, ao longo do
tempo, mas, é um só terreno. Esses dois itens somam a 651 alqueires.
Na realidade as duas glebas perfazem a 266 alqueires c
compõem apenas uma só propriedade.
Não leio ainda o item quatro porque estou assinalando aqueles
itens que não correspondem à realidade.
"Item 5: Vinte lotes em Campinas, na Vila Santa Isabel". São
dois lotes e não 20.
"Item 6: Todo o loteamento da Chácara Primavera, cm
Campinas". Eu tinha três lotes na Chácara Primavera, que foram
vendidos no ano passado ou no ano anterior. Não corresponde à rca·
!idade,
"Item 8: Loteamento Recreio, no alto da Nova Campinas".
Não é verdade.
"Item 9: Loteamento no Jardim Marllia, cm Campinas". Não
corresponde à verdade. Nem um lote cu tenho nesses dois.
"Item lO: Imóveis, sitias c residências cm Franca". Tenho um
lote cm um bairro pobre de Franca, que comprei hã muitos anos.
"Item 12: Apartamento na Vila Clementina, cm Silo Paulo", Ti·
vc, realmente, um apartamento comprado à época da campanha clci·
torai, que foi vendido, e que havia sido financiado pela Caixa Econô·
mica do Estado de São Paulo, mas já foi vendido.
"Item 13: Lotes nos bairros do Chapadão, Jardim do Lago,
Nova Campinas e Taquaral", Só no Jardim Chapadi!o e no Jardim
do Lago, que é aquele que cu me referi acima; não tenho nem na
Nova Campinas nem no Taquaral.
"Item 14: Quatro tratares''. Tenho dois tratares na fazenda,
financiados pelo Banco do Brasil.
"Item 15: Uma fazenda no Sul do Pará"
Inclusive um jornal disse que cu teria dois sócios, Senadores da
ARENA. lá no Estado do Pará, num território de 365 mil hectares de
terras. Vou convidar os sócios para que tenhamos os tltulos de
propriedade, porque tenho a impressão de que 365 mil hectares de
terra, no Pará, silo uma fortunu realmente extraordinária.
O Sr.Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Com muita
honra.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Por coincidência,
me parece, sou o único Senador do Pará aqui presente, neste
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momento. Mas, nem me arrogaria o direito desse privilégio de ser o
único sócio de V. Ex• Outros poderiam ser. Ocorre que recebi uma
informação agora à tarde que, talvez, tenha escapado a V. Ex•: um
jornal de Campinas, - que infelizmente o meu informante nilo teve
a oportunidade de me dizer qual era, - chegou a nomear os sócios
de V. Ex•, que seriam os Senadores Cattetc Pinheiro c Jarbas Passarinho. Eu não tenho um palmo de terra, nem na supcrficic nem cm
.profundidade. De modo que, se V. Ex• quiser me deixar por herança; a sua parte, cu gostaria de a receber, (Risos,)
O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Um dos jornais
publica que essa fazenda pertencia ao ex-Presidente Juscelino
Kubitschek que nem conheci pessoalmente, infelizmente; gostaria de
tê-lo conhecido. Quer dizer, essa grande fazenda, de propriedade do
ex-Presidente Juscelino, seria propriedade minha c de mais dois Senadores da ARENA. Infelizmente, não é verdade, porque, evidentemente creio que todos nós gostariam os de ser donos, proprietários,
de um território tão grande no Estudo do Pará.
"Item 16: Sete empresas imobiliárias em Campinas."
Sou sócio de duas empresas: em uma delas com 25% de participação, c na outra com 50%.
O Sr. Jarbos Pawrlnho (ARENA - PA)- V. Ex• me permite? (Assentimento do orador.) Escapou-me de dizer a V. Ex• que
também o Senador Cattctc Pinheiro pediu-me que lhe dissesse a
mesma coisa, ou testemunhasse ao Senado. Se o endereço é o Parâ, e
se no Pará se indicam o Senador Cattetc Pinheiro ou o Senador
Renato Franco ou a mim mesmo, a noticia é inteiramente destituída
de fundamento.
O SR. ORESTES QUERCIA (MDB- SP)- Inclusive no que
tange a mim, também, infelizmente, como eu disse, não é verdade,
porque eu gostaria, realmente, de ser proprietário de uma área tão
grande no Pará.
"Item 18: Dois aviões." Aliás, recentemente li na revista
Manchete que cu tinha um avião bimotor, extraordinário, com o
qual percorria o Estado de São Paulo, c até informei o colega da
Manchete a respeito. Uma dessa empresas, da qual sou sócio, tem
um avião monomotor, que utilizei na campanha eleitoral, e que
utilizo até hoje, quando necessito. Não silo dois aviões, portanto,
nem de minha propriedade exclusiva. f: um rnonomotor, de proprie·
dade da empresa imobiliária, da qual sou sócio.
Esses são os 14 itens que não correspondem à realidade. Os
outros três merecem reparos, porque o item 4 diz: "Parte da fazenda
Sete Quedas, em Campinas". Silo 35 mil metros, dos quais sou dono
de um terço; outro terço é do ex-Prefeito Laura Périclcs Gonçalves,
meu ex-companheiro c o outro terço, de um outro amigo nosso.
O item 7 diz: "Lotes no Jardim do Trevo, cm Campinas.(5)"
Mas não especifica; realmente tenho cinco lotes no Jardim do
Trevo em Campinas.
E no item 17 diz: "Diversos conjuntos de salas de escritório, cm
Campinas.
Esclareço que silo dois conjuntos.
Portanto, eram estes os esclarecimentos que eu desejava fazer.
Lembro-me, ainda, de que um outro jornal diz que sou dono da
ORSETEL; a ORSETEL é uma firma de Advogados, inclusive meus
amigos, dois ilustres Advogados que silo os Doutores Walter
Hoffman, Dirctor da Faculdade de Direito de Pinhal e José Macha·
do de Campos Filho que realmente tem sido meu Advogado e Profcs·
sor da Faculdade de Direito de Campinas. Nilo sou proprietário dcs·
ta firma, também.
De forma, Sr. Presidente, que vale esclarecer estes aspectos.
Mas, tomei uma decisão: consultei o nosso Lldcr, consultei o
Presidente do Partido e jã mantive entendimentos com o Presidente
desta Casa. Até terça-feira encaminharei um relatório 11 Mesa do Senado, contendo uma relação de todos os meus bens, inclusive com u
justificativa de onde salram, pura demonstrar a licitude das aquisições que fiz, ao longo do tempo.
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Até tcrça~fcira -era isso, Sr. Pn.:sidcntc, que cu queria comunicar-, encaminharei ii Mesa um relatório de toJos os meus bens para que, se alguém cstiv~:r intcressado - sinto muito, porque a vida
privada de um cidadão nunca deveria sair a público desta forma,
mas, se este é o preço, entre os tantos preços, que devemos pugur cm

razão do fato de sermos políticos, estou disposto n pagar mais este
preço. Até sexta-feira, encaminharei ft Mesa um relatório contendo
todos os meus bens c a indicação de onde cl~.:s vieram, para mostrar a
licitude da aquisição dos mesmos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revis1to do orador.)- Sr. Presidente, queriamos, neste momento, prosseguir na antllise do sistema financeiro
brasileiro e sobre o affairr SUDEPE, conforme prometido.
Atendendo, porém, uma solicitação do eminente Senador
Itamar Franco, da necessidade de uma reunião da Bancada da nobre
Oposiç1to, fora do plenário, reservamo-nos para fazê-la, amanhã,
deixando bem claro que procuraremos não só explicitar os diferentes
pontos aqui tocados pelo eminente Senador Paulo Brossard, como
re.<;pondcr a duas solicit.:1çÕes de S. Ex•, que pnrticularmentc: nos
transmitiu, quais sejam, as dúvidas a respeito da fundamentação
legal das intervenções nas c:mprcsas não fimmcciras e quais os limites
legais da aplicação de recursos nessas operações, caso resposta
afirmativa li primeira das dúvidas.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Permite V. Ex•
(Assentimento do orador.) Desejo agradecer a compreensão de V.
Ex~.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Assim, Sr.
Presidente, dando esta explicação ao Plenário, esperamos a atenção
da douta Oposição, amanhã, como urna retribuição, também, ao
gentlemcn's ngreement, traduzido na cessão de nosso tempo ao Senador Orestes Quêrcia para continuar a defesa de sua honrabilidade.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.)
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Programa de Crédito Educativo, lançado experimentalmente,
no Norte c Nordeste, no primdro semestre do ano passado, e estendi·
do, no segundo semestre, a todo o País, deverá atender, no primeiro
semestre deste uno, a um total de duzentos e setenta e cinco mil estu·
dantes, gerando cerca de trezentos c cinqUenta mil contratos c nssis·
tindo a vinte por cento dos universitúrios matriculados em todas as
instituições do ensino superior no Brasil. Este número superou,
inc\usivt:, às expectativas mais otimistas do Ministério du Educnçilo e
Cultura c du Cab;.a Econômica Federal.
Enquanto a quusc totalidade dos estudantes teve renovados os
contr<ltos do ano passado, através da simples assinatura de um termo
aditivo, o valor da bolsa de manutençüo foi rnajorado de quinhentos
para seiscentos e oitenta cruzdrus, pagas de uma só vez us mensalida·
dcs correspondentes a março c abril.
Quando se tratur de financiamento da unualidadc, a Cuixu
Econômica Federal - executora do Prllgrama - crcditurú o valor
do curso dirctamcnte fls escolas superiores que, no utu da matrfculu,
devolvcri'to aos alunos :ts quantias pugas adiantadamente.
Devc·sc salientar que muitos estudantes rcccbcri\o,
cumul<~tivamcntc, os dois tipos de linundamcnto: ~~ holsa manutenção c a anualidade. Para este ano a Caixa Ecolllimica Federal dispõe
de dois hilhõcs c seiscentos milhões de ~:ru1.cirus, representando um
aumento de dnqOcnta por ~:cnto sohrc os dispêndios do ano passudo,
que foram da ordl'lll de urn hilhiio c sctc~:c-ntos milhôcs di! cruzeiros.

Truta-se da maior iniciativa de financiamento de curso universitário cm todo o mundo e os estudantes têm recebido essa mcdi·da do Governo Revolucionário como a realização do seu intuito
maior, ou seja, a valorização do próprio homem brasileiro, A exemplo do ano passado, o Nordeste continua sendo a região brasileira
mais beneficiada pelo Programa.
Finalizando, Sr. Presidente, Congratulo-me com o Ministro
Ney Braga, sob cuja oricn!nção pessoal vem sendo desenvolvido o
Programa de Crédito Educativo. Administrador experimentado, o
Ministro da Educação c Cultura está sempre vigilante para o melhor
funcionamento dos órgãos de sua Pasta e seguindo orientação do
eminente Presidente Ernesto Geisel, vem cnvidando o maior de seus
esforços no sentido de melhorar sempre a assistência ao estudante
universitário brasileiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Comemorou-se, a I5 de maio, o Dia do Assistente Social.
O Brasil tem procurado levar avante, a todo custo, o desenvolvimento econômico. Entretanto, pela politica que vem adotando,
tem havido uma progressiva marginalização de determinadas camadas da população, justamente aquelas que detém menor parte da
renda nacional.
·
Evitar esse alheamento, integrar no convivia social c fazer
participar do progresso nacional aquela parcela de nossa gente
ajudando para que o econômico e o social reduzam o seu descompasso, tem sido, neste País, a função do Assistente Social.
O Serviço Social ê urna profissão, cuja experiência de trabalho
com os fenômenos sociais tem sido sistematizada no decurso histórico, razão por que o Assistente Social tem diante de si novas
possibilidades sócio-profissionais.
A dimensão social vem sendo gradualisticamente recolocada no
âmbito do Planejamenro governamental e particular, sob o enfoque
da preparação e da participação das populações no esforço global c
globalizante do desenvolvimento. Os profissionais da área social
ti!m, portanto, diante de si novas c desafiadoras perspectivas e
prospectivas de trabalho na interpretação e reconstrução objetiva c
racional da sociedade.
!: de esperar, apenas, que, em seu planejamcnto, o Governo
.procure enfocar com maior ênfase a dimensão social do nosso
progresso.
Congratulo-me, portanto, na passagem do seu dia, com os
Assistentes Sociais, fazendo votos para que, em seu árduo e diiTcil.
trabalho, tenham êxito nu procura de uma sociedade brasileira
solidariamente humana. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - Não hú mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando pura a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente
convocadu, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, cm turno único, do parecer da Comissão de Relações
Exteriores sobre a Mensagem n• 74, de 1977 (n• 117/77, nu origem),
de 26 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete ao Senado o nome do Senhor Geraldo de Heráclito Lima, Embaixador do Brasil junto à Federação da Nigéria, pura,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
Repé1blica do Nlger.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Denevidcs) - Estú encerrada a
st:ssilo.
( l.t•wmta·.l't' a ,Hwsào às 18 }wraJ t' 5 mbrutos.)
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ATA DA 64• SESSÃO, EM 19 DE MAIO DE 1977
3• Sessio Legislativa Ordln,rla, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. PETRONIO PORTELLA
ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena- Altevir Leal- Jos~ Guiomard- Braga Ju·
nior - Evandro Carreira - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho
- Alexandre Costa - Henrique de La Rocquc - Jos~ Sarncy Hclvídio Nunes- Pctrônio Portclla- Mauro Bcncvidcs- Virgllio
Távora- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria- Dinartc MarizJcssé Freire- Domlcio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro
- Marcos Freire- Paulo Guerra- Luiz Cavalcante- Teotónio
Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz
Viana - Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Eurico Rezende- João
Culmon - Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres - Benjamim
Furah- Dnnton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capancma
- Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Osircs
Tcixcirn- ltalivio Coelho- Mendes Canale- Accioly FilhoLcitt• Chaves- Mattos Leão- Evclâsio Vieira- Lenoir VargasOta ir Jlccker- Daniel Kricger- Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônlo Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.

as. contas da Petróleo Brasileiro S/ A - PETROBRÃS - c sua
relativas ao exercício de 1970, tendo

subsidi~.ria,

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por nilo se tratar
de matéria que justifique a apresentação de Projeto de Decreto Lc·
gislativo- sob n's 39 e 40, de 1977, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça; e
-de Finanças.

-3Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n' 43, de 1976 (n' 78-B/76, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto da Resolução n• 358, da IX Assembléia Geral da Organiza·
çilo Marltima Consultiva lntergovernamcntal (OMCI), que aprovou
Emendas à Convenção da Organização, cm Londres, a 14 de novcm·
bro de 1975, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 108 c 109, de 1977, das
Comissões:
-de Relações Exteriores; c
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Estâ encerrada a
sessão.

\

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passa-se à

(levanta-se a sessão, às 18 horase 45 minutos.)

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 74, de 1977
(n' 117/77, na origem), de 26 de abril do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado o
nome do Senhor Geraldo de Hcrâclito Lima, Embaixador do
Brasil junto à Federação da Nigéria, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
do Nlger.
A matéria constante da Ordem do Dia da presente sessão, nos
termos da aUnca "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser
apreciada cm sessão secreta.
Solicito dos Srs. funcionários as providências necessárias a fim
de ser respeitado o preceito regimental.
(A sessão torna-se secreta às /8 horas e 32 minutos e volta
a ser pública às /8 horas e40 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)- Nada mais havendo
a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinâria de
umunhil a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 109, de 1977, do
Senhor Senador Lourlvnl Baptista, solicitando a transcrição, nos
Anuis do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro Eucli·
des Quundt de Oliveira, por ocasiilo du solenidade comemorativa do
"Dia dus Comunicuçàcs",

-2Discussfio, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislntivo
n'' )5, de 1976 (n' 71·1\/76, na C.imara dos Dcputudos), que aprovu

I

I

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. VIRG!LIO
TÁVORA NA SESSÃO DE 17·5·77 E QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE:

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez vamos lamentar a ausência do eminente Senador
Roberto Saturnino, por ser S. Ex• aquele que levantou as questões
que neste momento deveríamos abordar. Amanhã tudo indica que
ausente estaremos deste plcnârio, portanto nos reservamos cm nosso
regresso do Ceará, ainda esta semana. Deixa-se, desde jã, bem claro
de que se a resposta nilo é dada, é cm respeito a esta ~tica que sempre
procuramos seguir os dados que a conformam aqui estilo.
Mas, nilo gostaríamos de deixar passar a ocasião sem que algu·
mas palavras fossem ditas sobre o que, esta tarde, ouvimos nesta
maratona de contribuições, que nilo poderemos - por. mais boa
vontade que tenhamos com nossos colegas de Oposição - dizer que
foram de critica construtiva.
Nota tomamos, principalmente do que acha o eminente Sena·
dor Franco Montoro ser uma alternativa de modelo de
desenvolvimento. A melhor resposta que damos a S. Ex• ê deixar
registradas as suas palavras nos Anais desta Casa, para julgamento
dos que os lerem. O Governo tem um modelo de desenvolvimento
económico, cujas linhas bllsicas, tantas vezes aqui discutidas por nós,
estilo inseridas nas páginas de um documento, que do conhecimento
deveria ser de toda essa Casa, o 11 Plano Nacional de
Desenvolvimento, jâ que pela mesma votado. Entilo nilo cabe,
embora seja uma tirada eleitoral de efeito, seja uma boutade, afirmar
que o Governo nilo tem modelo económico de desenvolvimento.
Segundo, Sr. Presidente, sempre dissemos aqui que ouvir é
muito bom, cm função dus criticas, quando construtivas - e dus
sugestões de que nilo tlnhamos a imaginuçilo pois novas medidas silo
tomudas no cncuminhumcnlo, que nllo é fúcil, du cconomín p6tríu,
dentro du conjuntura mundiul que atravessamos. Mas, estfi bem
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constante lá, no Plano, a que aludimos, da responsabilidade nossa c
do Executivo por que, votado por nós c enviado por ele sob forma de
Mensagem, a ênfase que é dada ao sctor social.
Também é cstubelt:cido bem claramente, Sr. Presidente, sem
deixar a menor dúvida a respeito, de que a preocupação com os
desníveis de renda, não só espaciais como pessoais, norteia a ação
governamental. ~o que tem feito o Senhor Presidente Gciscl a respeito. Só uma paixão toldada pode se exprimir cm palavras que sejam a
negação do que estamos dizendo,
Mas, Sr. Presidente, quando nos falam aqui de uma forma tão
enfática: .. dependência para o exterior''. esquecem-se de que
dependentes paru o exterior estávamos, quando monocultores e
tínhamos praticamente um só comprador deste produto. Nessa ocasião, sim, a própria independência politica era bastante comprometida.
Fala-se aqui que precisamos criar um grande mercado interno,
como se esse não fosse o des/deratum do Governo, como se aqui,
repetidas vezes, não fosse afirmado que a expansão do mercado
.externo era apenas, na sua procura, um instrumento para o objctivo
final, que é justamente a criação de um grande mercado interno.
Clama·se para que "voltcmo·nos para o mercado interno", como se este pudesse criar as divisas necessárias para pagarmos as
nossas necessidades de importação mínima c fazermos face ao nosso
serviço de dívida. Fala-se aqui cm mercado interno como se fosse
uma panacéia, Sr. Presidente, e se esquecem a ordem de grandeza da
economia neste momento, cm rcfcrt:ncia, vamos dizer, ao início da
década de 60. Disserta-se aqui sobre mercado interno, Sr. Presidente,
e a pobreza existente, quando olvidam comparar que, num passado
que não vai longe, o país vizinho, a Agcntina, possuía o dobro do
nosso Produto Interno Bruto que exportava 40% mais do que este
País, c esta exportação, cuja diferença veio diminuindo nos anos
afora, ainda em 1964, 1965, 1966 poderia dizer que tendia para uma
equiparação. Hoje exportamos quase quatro vezes mais.
E quando tomam como termo de comparação o mercado externo, é porque atribuindo-lhe a necessária importância dizemos que
não se podia criar aqui dentro deste País uma estrutura industrial pujante, sem seu auxilio, a não ser que quiséssemos viver eternamente
como nossos avós e nossos pais, ouvindo nas escolas, como alguns
dos Senhores mais velhos ainda se lembram: "O Brasil é um Pais
essencialmente agrlcola", na dependência de um comércio cm que a
deterioração de troca, na opinião insuspeita de todos aqueles estruturalistas cepalianos, era dominante até há muito pouco tempo.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite-me V. Ex•, nobre Líder?
O Sr. Evelislo VIeira (MDB - SC)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer,
concedemos o aparte ao eminente Senador Lázaro Barboza, c, cm seguida, tcrâ o aperte o nobre Senador Evclásio Vieira.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador
Virgllio Távora, V. Ex•, que evidentemente sempre se portou nesta
Casa com autêntico cavalheirismo, na realidade, procura ser
simplista, na análise que faz das criticas da Oposição.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Ao ver do
simpâtico representante de Goiás.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- O Movimento Demo·
crâtico Brasileiro sustenta, desta tribuna, que não adianta, eminente
Senador, termos, como pariimctro o aumento do Produto Interno
Bruto quando, na realidade, a distribuição da riqueza nacional é
feita de tal forma que marginaliza a maior parte do povo brasileiro,
que a ela não tem acesso. O Governo prestigia os grandes conglomerados, mas não prestigia, como devia fazê-lo, dnndo atendimento
mnis râpido, mnis eficiente, ao pequeno c médio empresário, V. Ex•
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alega que o Governo brasileiro nunca fez tanto pela agricultura,
quando eu diria ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA fARENA- CE)- Não somos
nós; os fatos falam por si mesmos.

O Sr. Lázoro Barboza (MDB- GO)- ... que o Governo brasi·
leiro nunca fez tanto pelas fâbricas de tratares, pelas empresas estrangeiras que comercializam adubos, fertilizantes e inseticidas; não para
o lavrador em si. V. Ex• sabe muito bem a opinião do Senador Paulo
Guerra, da Bancada de V. Ex•, e um dos agricultores de maior tradição neste País, quando, na sua revolta clvica, chega a afirmar que é
preciso criar o Ministério da Agricultura, porque este que aqui cstâ,
se for extinto, e não se der publicidade pelos jornais e televisão, nin·
guém tomará conhecimento. Esta é a grande realidade, Senador Virgílio Távora. A Oposição não critica pelo prazer de criticar, mas
porque deseja ver este País mais próspero. Deseja ver o povo brasileiro participando da riqueza nacional. Não é o Governo a fortalecer
meia dúzia de grupos, em detrimento da maioria do povo. Vou continuar ouvindo o discurso de V. Ex• para, se ror o caso, sobre ele razer alguns reparos, posteriormente, se V. Ex• me permitir.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Esta última
parte é quase que uma arronta à nossa intervcniência. V. Ex• sabe
que concederemos quantos apartes pedir. E com prazer.
Ouvimos o nobre Senador Evclásio Vieira.
O Sr. E•eláslo VIeira (MDB- SC)- Senador Virgflio Tâvora,
inicialmente uma homenagem como imperativo de consciência. V,
Ex•, que sempre distingue a Oposição de uma maneira afável,
cavalheiresca, notável, V. Ex• pela maneira hábil, inteligente com
que procura defender o Governo das críticas que lhe são dirigidas
pela Oposição, nesta Casa, não tem razão quando procura fazer o
confronto, entre Brasil c Argentina, cm crescimento de exportações,
porque nós temos uma área territorial muito maior do que a Argentina. Temos terras cm que poderíamos produzir, como produzimos,
mais do que a Argentina, em quantidade. Temos uma populaçilo na
ordem de 110 milhões de brasileiros, enquanto que a Argentina provavelmente, não chega aos 30 milhões. Então, em quantidade,
realmente; nós ultrapassamos, mas continuamos perdendo, de longe,
em produtividade.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem.
O Sr. E,.líolo VIeira (MDB- SC)- Em produtividade, que é
o fundamental, Senador Virgílio Távora. Reclamamos maior atenção do Governo para o mercado interno c o Senador Lázaro
Barboza jâ fundamentou as razões desse nosso comportamento, V.
Ex• concorda inteiramente conosco - porque é um homem que
entende profundamente de economia - de que nós, para
avançarmos nas exportações, devcrlamos, também, nos instrumentar. E essa preocupação de desenvolver a nossa tecnologia para
termos as nossas máquinas, os nossos equipamentos, de preparar o
homem, de habilitá-lo, isto não tem acontecido. O que acontece para
que cheguemos il exportação de produtos semi·claborados?
Subsidiamos em detrimento dos Estados, dos Municlpios, em
detrimento dos trabalhadores, porque o Governo adota uma polltica
salarial para podermos alcançar condições minímas de exportação,
sofrendo o trabalhador brasileiro, é preciso que se diga. Por isso é
que nós razemos as nossas restrições nesse sctor das exportações. Era
o aparte rápido que quedamos fazer, porque não gostamos de fazer
discursos paralelos.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O que hâ
pouco havlamos dito ao eminente Senador L6zaro Barboza também
se aplica a V. Ex• Nós consideramos até umu descortesia dos doisjo·
vens representantes da Oposição ...
O Sr. E•ehislo VIeira (MDB- SC)- Obrigado, pelo jovem.
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) .... cuidarem de
limitações cm discursos nossos, aos apartes, maiores ou menores, de
S. Ex•s ou que os mesmos sofram restrição de nossa parte. Ao con·
trário, desejamos, c bastante, nos enriquecer com as observações de
S. Ex•s. Como Voltaire, diremos que muitas vezes não concordamos
com uma palavra do que dizem, mas defendemos, à outrance, o
direito de afirmarem o que pensam.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- 00)- Permite, rapidamente,
Senador Virgílio Távora? (Assentimento do orador.) Apenas para di·
zero seguinte: V. Ex• nem sempre está de acordo com a Bancada da
Oposição e nem nós acatamos a defesa que V. Ex• formula, ·mas
toda a Casa reconhece cm V. Ex• um perfeito gent/eman.
O SR. VIRG[LIO TÁVORA (ARENA- tE)- Após esta
troca de gentilezas, Sr. Presidente, gostarfamos apenas de lembrar
aos dois aparteantes algo a respeito do fulcro de suas afirmativas: a
extensão territorial do Brasil e da Argentina nilo mudou, de 1910 ou
19!2 data aquela de referência para as primeiras comparações, até o
dia de hoje. Então o que era válido para aquele tempo o é para hoje.
Nilo afirmamos que somos muito mais populosos. Mas, se cresceu a
população de uma, deveria ter crescido a de outra. Lâ cresceu,
proporcionalmente, muito menos. Então, exportações, não vamos
medir pela população. Poderia, quando muito, ser atacada a
comparação do produto interno bruto. Mas, assim mesmo, quanto
ao produto interno bruto, veja-se a renda per caplta que usufrula o
Pais amigo à época, comparada com a do Brasil, e a de hoje. Àquele
tempo, podemos afirmar a V. Ex• que era quase quatro vezes. Hoje,
ao contrário, as nossas rendas per caplta estilo se aproximando rapi·
damente. Entilo, vê V, Ex•, que neste ponto, por mais ênfase e elo·
qOência que seja dada ao argumento, a base dele parece que é bem
sujeita a contradita.
Mas, tornávamos a repetir: o Governo -c aqui a citação do
Ministério da Agricultura vem bem a calhar- podc·se jactar de que
nunca uma administração procurou auxiliar tanto a Agricultura
como a atual. E o auxílio que se dá à agricultura, eminentes Sena·
dores, não é apenas, como aqui foi dito, subsidiando ou dando juros
negativas ou juros previlegiados a fábricas de tratares, a fabricas de
fertilizantes, a importadores de adubo. E ao próprio produtor. E os
Estados de V. Ex•s em nada diferem do nosso. Os juros diferencia·
dos, dados à agricultura, são para todo o Pais, bem inferiores àqueles
· outros, para o comércio, para a indústria. Mais ainda, o Governo
não fortalece meia dúzia de grupos. Isto, podemos receber de
V. Ex•s, como uma fori;a de expressão dentro do debate.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO)- Evidente!
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O Governo
niio faz isso, o que o Governo procura, é a tentativa honesta que o
Presidente Geise! faz, distribuir, da melhor maneira passivei, aqueles
recursos de crédito que silo limitados. E quais são esses recursos de
crédito? O grosso, Srs. Senadores, desses recursos de cr~ditos silo de
poupança, poupança que pertence seja ao pequeno depositante, seja
ao trabalhador, ao funcionário público, oriundos, do PIS, PASEP,
FGTS ou a caderneta, hoje tilo procurada, caderneta de poupança,
Silo essas as grandes fontes, as outras em menor escala. Recebe o
depositante uma remuneração corrigida monetariamente, fora os
juros, sem o que ele ni!o teria o estimulo para essa poupança.
Para empregar esses recursos, via de regra, o Governo tem que
fazer um apelo a diferentes fontes, desde recursos seus, do Tesouro
Nacional e da reserva monetária, até recursos do próprio banco, a
juros menores que, compostos com os recursos de poupança, tornou
~osslvcl, 1\ entidade bancária investimentos agrários. Quando da
discussuo do tema BNH, mostramos o quanto o Tesouro Nacional
entra cm auxrtio uo BNH, para que ele possa fazer aquela restituição
únua de recursos a seus usuários, aqui já tilo discutida.
Entl\o, eminentes Senudores, se estivéssemos num pnfs em que
nU o exis! isse a necessidade de remunerar a poupnnçn, cm termos de
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atualização de seu valor mais alguns juros, (porque todo capital tem
que ser remunerado no sistema capitalista,) nada mais fácil. Neste
ponto, é que cobramos sempre formas de modelo econômico. O
modelo cconômico que existe, apesar das afirmativas de V. Ex•s, é
um modelo econômico de mercado - aqui isso foi citado tantas
veles c discutido, nesta Casa, que não teremos de voltar a falê-lo- e
ele tem como uma de suas alavancas maiores propulsoras justamente
a poupança remunerada e corrigida monetariamente. Lamentavcl·
· 'inente, é o grosso, c lamentavelmente não se pode, apesar dos esfor·
ços do Governo, que ni!o devem ser aqui ignorados, numa economia
toda indexada como é a nossa, agir de outra forma. Vejam Ex•s o
sacrif!cio que para o Governo é, já variadlssimas correções, serem
feitas à base do lndice, nilo da correção monetária, mas da ORTN. A
comparação, entre a correçi!o monetária e a ORTN este ano, já dá
uma defasagem de quase 14%.
O Sr. Evel,slo VIeira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer
ouvimos o eminente Senador Eve!âsio Vieira.
O Sr. Evelislo VIeira (MDB - SC)- Senador Virgllio Tâvora,
a remuneraçilo para o depositante é bem inferior às taxas de juros
que as empresas, especialmente médias, pequenas, pagam. Tanto
assim é que o Banco do Brasil teve um lucro extraordinârio, no ano
passado; os bancos particulares, no mesmo perlodo, tiveram lucros
acima de 100%, acima de 200%. Indago: está certo poucos ganharem
tanto c muitos sofrerem em razão diSRo?

u l;r. Aaenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um
aparte?

'

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) -Como da ou·
tra vez, vamos ao conjunto dos apartes, c depois responderemos a to·
dos.
O Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) -Senador VirgDio Távora,
a agricultura concorreu no ano passado com 60% das nossas exporta·
çõcs ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Estâ modcs·
to. Um pouquinho mais.
O Sr. AaenÓr Mlrla (MDB :... RN)- ... a nossa matéria-prima
sofre contingenciamentos, sofre taxas, confisco, ICM que, pelo me·
nos no Nordeste, em algumas áreas, é acima da rentabilidade. Algo·
dilo fibroso, por exemplo, no Nordeste responde por obrig,ções
tributárias na ordem de 15% mais 2,5% do FUNRURAL, o que chc·
ga a 17 ,5%, Essa incidência para esse tipo de algodão, que é de baixa
produtividade, cria uma situação para o pequeno e o médio agricul·
tor altamente deficitária porque, na realidade, a incidência fiscal foi
muito alterada com a modificação da filosofia tributária. V. Ex• sabe que o agricultor sofria uma incidência fiscal, antes de 1967, de
5,7%. Com a modificação da filosofia tributária essa incidência c(e.
vou·se para 18%. Realmente caiu o ICM ·para !5% cm nossa área,
mas foi criado o FUNRURAL, que está em 2,5%. E essa incidência
fiscal de 17,5% sobre produto bruto, na milo do homem, estrangulou
a economia, pelo menos do pequeno e do médio agricultor. No Nor·
deste, o pequeno c o médio agricultor estilo se proletarizando e essa
prolctarizaçi!o daqueles agricultores do Nordeste - da nossa área:
Ceará, Rio Grande do Norte e Paralba - realmente é muito delica·
da porque o que precisamos fazer, acima de tudo, é evitar o êxodo ru·
ral, o que só é posslve! dando condições ao pequeno e médio
agricultor de prosperar, de desenvolver c de progredir. Acredito que
na· faixa da Previdência Social o Governo tem ajudado muito à
Agricultura brasileira. Mas a modilicaçilo da filosofia tributária é
uma necessidade porque, na realidade, temos alguns produtos agrlco·
las que nilo podem c nem devem sofrer essa incidência que estran·
guiou a economia de alguns agricultores do Nordeste e, porque nilo
dizer, do Brasil.

i.
'

'I

'.I
!

!

Malodel977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador, vamos distinguir: V, Ex• sente muito na carne, como nósporque somos do Nordeste, c o algodão no seu Estado, como no
nosso, é básico na sua economia, - que, quando se fala cm ngricul·
turn, por mais bairristas que sejamos, agricultura não é só algodão.
Quanto nos gêneros de primeira necessidade, sabe V. Ex•, não há
incidência do ICM sobre eles, não precisamos então, discutir o
assunto.
O Banco do Brasil, inegavelmente tem lucros c auxilia, - ai de
nós, no Nordeste, não fora o Banco do Brasil, cm menor escala o
Banco do Nordeste guardadus as devidas proporções- c quando se
fala que o lucro do Banco do Brasil é grande, é o lucro que nós atri·
bufmos, por exemplo, às vendas cm uma economia de grande escala.
O vendedor de gasolina realmente recebe um x, do valor de seu
produto comparado com o que aufere o vendedor de uma garrafa
de água mineral. A gasolina parece ter um processamento industrial
bem mais complexo, mas como se vende muito pouco de água mi·
neral c muitfssimo de gasolina, pela necessidade existente, como
elemento bãsieo dos vcfeulos automotorcs para seu acionamcnto
temos, por conseqUência, que o somatório de milhares c milhares
desses x, dá um lucro grande. Como V. Ex•s sabem, todo dono de
posto de gasolina, de maneira geral, é muito abonado na vida. Es·
tamos aqui.procur:ndo explicar. O BancÓ do Brasil!:, pelo volume
colossal, ele hoje é o oitavo banco do mundo...
·
O Sr. E.elúlo VIeira (MDB- SC)- 1: o maior cm lucro.
O Sr. Uuro Barbou (MDB- GO)- E o primeiro cm lucro.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Pcrfci·
lamente. Em sendo o oitavo banco do mundo tem, naturalmente, um
raio imenso de açõcs, num somatório compósito desses diferentes ju·
ros, a que aludimos, aparecem lucros. Mas, vejam bem, gostarlamos
de um dia, cm que V. Ex•s estivessem bem descansados, lembrar o
que é o lucro, face à lei brasileira. Quando permitimos fazer a
reavaliação dos ativos das empresas, esse procedimento nos leva,
muitas vezes, a lucro que não é bem lucro; por outro lado, não se lc·
va cm conta, diremos assim, os calotes - não devia usar este termo
aqui na oração, mas, sem, as cobranças cm pendência - c V. Ex• no
seu Estado sabe, como não desconhecemos nós no nosso, que o
Banco do Brasil c o do Nordeste, na realidade, se executassem
aquelas dividas, que não estilo executando como prejulzo, seriam, os
dois maiores latifundiários da região. Isso, gostarfamos de mostrar
bem, para verem V. Ex•s o que é lucro, hoje, cm termos aparentes c o
que é lucro cm termos reais. Mas, ramos mais adiante, !amos à
afirmativa de que, aqui, foi clamado pela Oposição a não dcpcndên·
cia só do petróleo. Foram apresentados planos alternativos.
Lembramos de ilustre representante da ARENA que, esposando
pontos parecidos com os de V, Ex•s, até um de que o projeto nilo
estava sendo levado avante por forças outras estranhas.
O Banco do Brasil, só este ano, tem a disposição de quem, seria·
mente, queira se envolver no PROALCOOL aceitando a segunda
garantia, ou garantia de segunda classe, 9,8 bilhões de cruzeiros.
Os Srs. que silo do Nordeste, do Centro-Sul sabem, pcrfcitamcn·
te, a sistemâtica da aprovação de um plano destes. A aprovação pela
Comissão Nacional do Álcool, por exemplo, de um plano, de um
projeto é apenas, n hnbilitnçilo pura que este projeto, cm termos de
viabilidade bancária seja apreciado por um dos 33 agentes finan·
ceiros do PROALCOOL, dos quais se destaca, claro, como prlmus
lnter pares, o Banco do Brasil. Mais ainda: há os juros subsidiados, c
tanto para u utividudc ngrlcoln, silo os juros ao nlvcl do
PROTERRA, 7%, c pura u parte industrial, no Nordeste, I5%, c no
Sul 17% a.u.
Houve, inicialmente, quando o financiamento era 100%,
princiuplmcntc o industrial, umu corrida de aventureiros no bom c
no muu sentido. Separar o joio do trigo nilo foi fácil c, quando
reduzido esse financiamento n 80%, - V, Ex•s hilo de reconhecer
que i: um financiamento privilegiudfssimo para essa utividudc - de
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um Estudo vizinho no do eminente Senador Evclásio Vieira, I6
postulantes, que tinham se apresentado para receber os favores do
PROA LCOOL, todos, scw cxccçilo de um, recuaram, donde a
interpretação de qué' aquela precaução s~v_crnnmcntal estava
certa: a i~tcnçilo no mfnimo era duvid~a·.. ~jc cm dia •. o que é que
os Srs. vccm7 O Governo, num atoAilí&Ohltamcntc corajoso - que,
daqui a pouco vai sofrer criticas, porque é normal, ele está habituado
a elas, c as recebe muito bem, desde que construtivas, digamos assim
- mandou transformar o excedente desta safra atual do açúcar - o
equivalente a IS milhões de sacas- cm álcool.
Sabemos nós, por quê? Porque já dá- embora possamos sofrer
na parte rclativà à consecução de divisas, tão necessárias a nós neste
momento - um arranque, para tornar nbsolutnmcntc irrcvcrsfvcl
este plano.
O Sr. AKenor Maria (MDB- RN) - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA
(ARENA - CE) Completaremos nosso pensamento e, com imenso prazer, concedere·
mos o aparte a V. Ex•
Um plano que vai gradativamcntc nos deixar, iniCialmente,
independentes de 10, depois de JS, de 20%, dos dispêndios normais
cm gasolina c, futuramente de 100%, pela transformação desse álcool
anidro em álcool hidratado sabe V. Ex• que é uma operação faclli·
ma, n adaptação nos diferentes vciculos brasileiros um plano desses,
Srs., não pode ser executado da noite para o dia.
O Sr. E•ehlslo VIeira (MDB- SC)- Quatro anos?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nilo. Quatro
anos para chegarmos aos 20%. E dai cm diante, progressivamente,
reservamos o petróleo que tivermos, seja para as aplicações mais
nobres, c aquelas a que a própria álcool qufmica nilo puder atender,
fora de carburantes, como nos referimos aqui, também, reservare·
mos o nosso petróleo para as épocas dillccis que vêm ai para o mundo - como todos sabemos.
O Sr. A1enor Maria (MDB - RN) - Nobre Senador Virgflio
Távora, V. Ex• fala sobre o aspecto do açúcar c a sua transformação
cm ãlcool. Acho mais do que válido, porque, realmente, deixamos de
exportar o açúcar c, conseqUentemente, teremos divisas, mas, deixamos de importar petróleo c, conseqUentemente, de pagarmos divisas.
1: preferível usar o açúcar, que é nosso, do que importarmos petróleo
c pagarmos por ele. Este é um aspecto que acho mais do que Jouvãvcl
c oportuno.
O SR. VIRGILIO TÁVORA
Governo, o que fez?

(ARENA -

CE) -

E o

O Sr. AKenor Maria (MDB- RN)- E oportunissimo. Um
outro aspecto é sobre o cmprobrccimcnto de nossa área. Na
realidade, V, Ex• tem toda a razão. Se o Banco do Brasil desejasse,
cm 24 horas, receber o dinheiro que tem naquela área, tornar-se-ia o
maior latifundiário no Nordeste.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nobre Sena·
dor, permita-nos apenas interrompê-lo um pouco. Vcju bem, cntilo,
V. Ex•, como é o lucro- o que se chama de lucro real c de lucro
apnrcintc. l'l n mesma coisa que V. Ex• nos emprestar - digamos I00 mil cruzeiros. Pagnr·lhc·cmos, cm trnnsnçõcs pessoal, 2,5% ao
mês. Entilo, 2,5% ao mês silo 30 mil cruzeiros no ano. Mas não pode·
riamos pagar o resto, que é o principal. Entilo, V. Ex• teve,
estruturalmente, um lucro de 30 mil cruzeiros. Mas V. Ex• jã sabe
que está com um rombo de 100 mil cruzeiros.
O Sr. Agenor Morla (MDB- RN)- Muito bem! Agorn, veja
V. Ex• o paradoxo: provado está de que há empobrecimento nuquc·
ln r~rca, empobrecimento este que nilo dá oportunidade do devedor
pagar ao Banco do Brasil c, por uma deferência toda especial do Ban·
co, ele vai protelando nqucln divida, no sentido de ver se aquele deve·
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dor terá chance, no futuro, de corresponder àquela obrigação. Isso
demonstra que juros, tributos mais tributos, estão, na realidade,
empobrecendo o agricultor do Nordeste. Aí, pergunto a V. E•• o
que seria mais justo: evitar esse empobrecimento, dando enfoquc
diferente à politica econômica que volta para o Nordeste, criando,
naqueles homens que trabalham, a perspectiva de sair desse atoleiro,
desse endividamento, com perspectiva melhores, ou continuar
eternamente o Banco dando, a cada ano que passa, emprestando
mais para que o agricultor realmente não fique cm estado de insol·
véncia? Quando aqui cheguei, advoguei, acreditando ser certo c
oportuno, a legislação diferenciada, porque não entendo a legislação
uma para um País de tantas distorções e desigualdades. Advoguei
uma legislação diferenciada, porque acho que seria mais do que justo
que a legislação do Nordeste fosse diferente du legislação do Sul.
Não entendo a legislação do Sul ser a mesma do Nordeste; não enten·
do a legislação do Nordeste ser a mesma do Norte, do Centro-Oeste
ou do Sudeste. Advogo c defendo a legislação diferenciada porque,
na realidade, seria uma maneira de o Governo legislar dentro de um
sistema homogéneo. O que está ai, realmente, é um contra-senso.
Acredito, Senador Virgílio Távora, que precisamos de ir ao encontro
das causas que vêm gerando esses empobrecimentos. O interior do
Nordeste, o interior mesmo, empobreceu e hâ, no interior, um
esvaziamento do homem rural. Chegamos ao interior c verificamos
que está cheio de criança, velho; o rapaz mesmo não quer ficar mais
lá, pela falta de perspectivas do homem daquela faixa. V. E•• sabe,
porque é de lá, que aqueles pequenos municípios empobreceram e
não podem pagar nem as professoras das zonas rurais. Estas, por sua
vez, não podem, realmente, ganhar 70 ou 80 por mês, para assumi·
rem a obrigação de dar aulas na zona rural. Encontrei municípios,
em 75, quando viajei por todo o interior do Estado, nos quais as
Prefeituras pagavam às professoras até 40 cruzeiros por mês. São
essas desigualdades que, realmente, precisam desaparecer. Este País
tem que crescer como um todo e não aos pedaços. Muito obrigado a
V. E••

)

1
]

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Vemos
V. E•• enquadrado por dois correligionários de V. E<•, da parte que
cresce, de Silo Paulo, e como V. Ex• deve sentir magoado ainda.
Olhe para trâs; olhe para diante.
Mas, justamente, amanhã, coincidência - c é a razão de estar·
mos lamentando a ausência do eminente Senador Roberto Saturni·
no, para nos dcsincumbirmos das missões que Unhamos c nós mcs·
mos prometido de terminar a resposta às suas apreciações - esta·
mos indo a Fortaleza para tomar parte em um Simpósio de Investido·
res do Nordeste, investidores agrícolas, industriais e agroindustriais,
justamente para discutir esse problema, eminente Senador. Como
poderá a nossa região c, principalmente, a zona semi-árida, que
suporta - c V. Ex• sabe melhor do que nós - uma população
muito superior ao seu poder utual de sustentação cconômica, sair
desta situação cm que se encontra?
O Governo fez muitíssimo pelo Nordeste - c V. Ex• há de
reconhecer, como todos nós. E nós, nordestinos, sempre pedimos
mais alguma coisa, porque sabemos perfeitamente das dificuldades
por que passa o homem do interior. E quando falamos em
agricultura- por isso é que divergimos profundamente do conceito
generalizado a respeito dela aqui, no Plenário, perguntamos a
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V. Ex•: o produtor da soja lâ do Rio Grande do Sul, do sul de Mato
Grosso, do Paraná, pode comparar sua riqueza com o nosso
produtor de algodão? l'l outra ordem de grandeza de economia. Há
pouco, o nobre Senador Agcnor Maria citava que o confisco da soja
foi uma maneira de ainda mais castigar o agricultor: nós dirlamos
que era uma maneira de protcçilo ao consumidor interno o preço da
soja subir como estava subindo. E claro, todo agricultor tem o
interesse de vender ao exportador, que pode lhe pagar um preço
maior. Se nós não tivéssemos uma maneira de controle desses preços
internamente, -c o confisco foi a escolhida- o óleo de soja, que é
consumido aqui no Brasil, subiria aos píncaros da Lua.
Sr. Presidente, desta vez, aqui vamos ter que ficar, embora não
tenhamos visto o acender dos fogos vermelhos da luz da mesa, por
termos um compromisso que nos espcrajâ há 15 minutos.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex'? (As·
sentimento do orador.) Nobre Senador Virgllio Távora, o confisco
da soja subiu de 7 para 12%; cu acredito que se o dinheiro deste
confisco voltasse para a agricultura, cm beneficio das estradas
vicinais, o Governo realmente o estaria aplicando numa
oportunidade magnifica. Estive no Paranâ com a Comissão de
Agricultura do Senado Federal, c lá constatamos, através da
Secretaria de Agricultura daquele Estado, que a soja colhida no roça·
do fica mais barata do que a soja americana. No entanto, por falta de
estradas vicinais, de condições de melhor escoamento da soja, ela
encarece 30% para mais da soja americana. Então, seria oportuno cs·
se confisco de 7 para 12%, que não estava, realmente, dentro das
diretrizes traçadas pelo Governo, porque ele nilo esperava que a soja
chegasse a esse preço e<traordinário. Assim, que se aproveitasse esse
dinheiro para beneficiar os Estados produtores de soja, como o Rio
Grande do Sul, o Paraná, etc, de forma a que ele servisse para criar
uma infra-estrutura, dando oportunidade ao lavorista de não ver
encarecer tanto o seu produto por falta dessas estradas vicinais.
Muito obrigado a V, Ex•.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Veja V. Ex•
que não estamos fazendo alçapão para a oposição. Desde quando
não dizemos que recolhemos de V. Ex•s sugestões construtivas? Esta
é uma delas. Vamos encaminhar às autoridades competentes esta
informação, mas gostariamos de dci.ar aqui consignado que quando
se faz esse confisco não é idéia dominante aquela de amealhar
dinheiro para o Governo e sim de não tornar proibitivo o produto no
mercado interno. Não seria justo que se impedisse o lavrador de vcn·
der o seu produto pelo melhor preço que quisesse, mas também nilo
podemos permitir o aumento disparado do produto industrializado,
o farelo ou o óleo, principalmente, de que tanto carecemos,
Sr. Presidente, esperamos a presença do eminente Senador
Saturnino Braga nos pró<imos dias, para desenvolver o capítulo do
exame do nosso sistema financeiro. Ao mesmo tempo procuraremos,
em seguida, dar explicações que jâ vão um pouco longe por parte do
Governo, que estão já prontas, em termos também elevados e frios
sem entrar em polémica, sobre a problemãtica da pesca no Brasil, o
que temos de positivo, o que temos de negativo, o que temos de certo
c errado e o que podemos esperar da ação dos incentivos para este se·
to r.
Era isto o que, no momento, tínhamos a afirmar. (Muito bem!
Palmns.)

ATAS DAS COMISSOES
COMISSi\0 DIRETORA
81 REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA
DIA li DE MAIO DE 1977
Sob u presidência do Senhor Senndor Petrônio Portcllu,
Presidente, presentes os Senhores Scnlldor José Lindoso, Primeiro·
Vice-Presidente, Senador Amurai Peixoto, Segundo· Vice-Presidente,

Senador Mendes Canalc, Primeiro·Secrctúrio, Senador Mauro
Bencvides, Segundo-Secretário, Senador Henrique de La Rocque,
Terceiro-Secretário, e Senador Renato Franco, Quarto-Secretário.
às 10:00 horas, reúne-se a Comissilo Diretora.
O Senhor Secretório da Comissão lê a Ata da Reuniilo anterior
que, em seguida, é: aprovada sem debutes.
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Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente usa da palavra para
referir-se à solicitação formulada pelo Senhor Primeiro-Secretário,
no sentido da Comissão Dirctora indicar um outro dos seus Pares
para substitui-lo na Presidência do Conselho de Supervisão do
Centro Gráfico do Senado Federal (CEGRAF).
Esclarece à Comissão que o motivo apresentado pelo Senhor
Senador Mendes Canalc para o seu gesto foi a sobrecarga de traba·
lho com a responsabilidade administrativa da Casa, na forma do
Regimento Interno, além do excrcfcio da Presidência do Conselho de
Supervisão do Centro de Processamento de Dados do Senado
Federal (PRODASEN), tarefas que tem de acumular com suas
atividades legislativas de Representante do Povo de Mato Grosso,
seu Estado, bem assim a atuação polltico-partidãria na ARENA,
partido a que pertence.
Reconhece a grande cota de sacrificio que lhe está a ser exigida,
porém é imposslvcl deixar de aludir a eficiente atuaçi!o de Sua
Excelência à frente da Primcira-Sccretllria, vez que, no pouco tempo
de sua gestão, tem-se revelado um excelente administrador c um dos
mais dinâmicos Primeiros-Secretários da Mesa do Senado Federal,
ao qual, entre inúmeras medidas destaca-se a atualização do Tomba·
mcnto Patrimonial, importante trabalho, que se encontra cm fase de
conclusão.
Por tudo isso, acrescido das qualidades de probidade, apurado
senso de justiça c excepcional noção no cumprimento do dever,
predicados essenciais ao excrclcio da Presidência do Conselho de
Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal (CEGRAF), dccla·
ra o Senhor Presidente scr·lhc imposstvcl prescindir do seu valioso
concurso, razões porque apela a Sua Excelência para que reconsidere
sua decisão e concorde em permanecer no posto.
A Comissão, após ouvir a fala do Senhor Presidente, em
manifestação unânime, expressa o seu mais absoluto apoio às
considerações proferidas e do apelo em que foram consubstanciadas.
Diante da manifestação unânime da Comissão, o Senhor
Senador Mendes Canale, Primeiro-Secretário do Senado Federal,
concorda cm reconsiderar sua decisão, pcrmancncendo na Prcsidên·
cia do Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal
(CEGRAF).
Prosseguindo nos trabalhos, o Senhor Presidente anuncia a
seguinte distribuição:
Ao Senhor Senador Henrique de La Rocquc, Tcrcciro·Sccrctá·
rio, para relatar, o Processo n• 000217, de 1977, da Subsecretaria de
Pessoal, pelo qual Fernando Jorge da Rocha, Técnico Legislativo,
Classe "C", aposentado, solicita revisão de proventos.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Primciro-Secretârio que submete à Comissão, devidamente justifica·
do, parecer pelo qual apresenta Ato reajustando em um acréscimo de
30% (trinta por cento), a partir de 1• de março de 1977, os atuais
valores das Funções Gratificadas do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, como decorrência da aplicação do preceituado no Ato n• S,
de 1976, da Comissão Dirctora.
Sem votos cm contrllrio, a Comissão aprova o Ato apresentado
pelo Senhor Primeiro-Secretário através de seu Parecer.
Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro·Secretllrio emite
purcceres contrllrios aos seguintes processos:
- n• 000041/77. da Subsecretaria de Pessoal, cm que Edna
Muria Lima, Agente Administrativo, Classe "A", do Quadro de
Pessoal CLT, c outros, solicitam rctificação de enquadramento no
cargo de Assistente Legislativo:
- n• 000232/77, da Subsecretaria de Pessoal, cm que Sebastião
Miguel da Silva, Assistente Legislativo, Classe "C", do Quadro
Permanente, solicita trunsposiçilo pura Técnico Legislativo;
- n• 000164/77, da Subsecretaria de Pessoal, pelo qual Antonio
da Costa Bcrnnrdo, Assistente Legislativo, Classe "C", do Quadro
Permanente, solicita inclusão em seus proventos da Gratificação
correspondente u FG-4; c
- n• 000231/77, da Subsecretaria de Pessoal, através do qual
Nestor Gomes dos Santos, Assistente Legislativo, Classe "B", do
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Quadro Permanente, solicito rctificaçilo de enquadramento na
Categoria Funcional de Assistente Legislativo, Classe "C", do
Grupo·Atividadcs de Apoio Legislativo.
A Comissão, após breves debates, aprova, unanimemente, os
Pareceres do Relator.
Nada mais havendo a tratar, às 11:55 horas, o Senhor Prcsiden·
te declara encerrados os trabalhos da Comissão, lavrando cu,
Evandro Mendes Vianna, Dirctor-Gcral do Senado Federal e
Secretário da Comissão, a presente Ata que, em seguida, é assinada
pelo Senhor Presidente e vai à publicação.
Sala da Comissão Dirctora, li de maio de 1977.- Petrônlo
Portella, Presidente.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS

5• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 1977
Ãs dez horas do dia dczcssetc de maio do ano de mil novecentos
c setenta e sete, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Senadores
Lourival Baptista - Presidente, Mattos Leão, Braga Junior, Luiz
Cavalcante e Evclâsio Vieira, reúne-se a Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado·
res Alexandre Costa e Evandro Carreira.
Constatada a existência de número regimental, o Sr. Presidente
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada.
Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador
Evelâsio Vieira, que emite parecer favorâvel ao Projeto de Lei do
Senado n• 254, de 1976, que "dispõe sobre a emissão de selo come·
morativo do centenário da morte do escritor José de Alencar, e dá
outras providências".
Colocada a matériu em discussão, o Sr. Senador Braga Junior
solicita vista do processo, no que é atendido pela Presidência.
Constantes, também, da pauta, são lidos, discutidos c aprovados os seguintes pareceres:
Pelo Sr. Senador Mattoo Lc~o:
Parecer preliminar por audiência ao Poder Executivo- Ministério da Justiça - sobre o Projeto de Lei do Senado n• 302, de 1976,
que "inclui representante da Associação Brasileira dos Distribui·
dores de Velculos Automotores- ABRAVE, no Conselho Nacional
de Trânsito"; c
Parecer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n• 70, de
1976, que "altera a redaçilo do item I do § I• do artigo 70 da Lei n•
5.108, de 21 de setembro de 1966, que institui o Código Nacional de
Trânsito".
Pelo Sr. Senador BraKa Junlor:
Parecer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n• 66, de
1976, que "dá nova rcdação ao artigo 110 do Código Nacional de
Trânsito, determinando o pagamento pelo infrator de multa de
trânsito de sua responsabilidade".
Pelo Sr. Senador Lu1z Cavalcante:
Parecer fuvorllvcl ao Projeto de Lei da Cúmara n• 19, de 1977,
que "fixa as dirctrizcs para a proteçilo à utilização dos faróis, faroletes e demais sinais visuais de auxilio à navegação na costu brusi·
lcirn": c
Parecer favorâvcl ao Projeto de Decreto Legislativo n• \ 1, de
1977, que "aprova o texto do Acordo sobre Transporte Murltimo,
firmado entre a República Federutiva do Brasil c u Repúblico Po·
pular da Polônlu, cm Varsóvia, a 26 de novembro de 1976".
Nada mais havendo a tratar, encerra-seu reuniilo, lavrando cu,
Ronuldo Puchcco, Assistente du Comissão, u presente Ata, que, lidu
c aprovadu, será assinada pelo Sr. Presidente.
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COMISSÃO DE ECONOMIA
7• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 1977

I

Ãs dez horas e trinta minutos do dia dezoito de maio de mil
novecentos e setenta e sete, sob a presidência do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, Vice-Presidcnte, c a presença dos Srs, Senadores
Dinarte Mariz, Cattcte Pinheiro. Roberto Saturnino, Luiz Cavai·
cante e Franco Montara, reúne-se: u Comissão de Economiá, na Sala
"Ruy Barbosa".
·
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena·
dores Milton Cabral, Arnon de Mello, José Guiomard, Paulo
Guerra, Otair Becker e Marcos Freire.
1:: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior e, cm seguida,
dada como aprovada.
Silo lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan·
tes da pauta dos trabalhos:
Pelo Senador Luiz Cavalcante:
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n• 238, de 1975,
que "torna obrigatório o uso de equipamentos de emergência cm
transportes colctivos, não urbanos, sejam terrestres, marítimos,
vinis ou aéreos, e dá outras providências", e contrário à Emenda
n• 1-CCJ.

nu-

Pelo Senador Franco Montoro:
Parecer por audiência do Poder Executivo sobre a Mensagem
n• 36, de \977, do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado
Federal, para que seja autorizado o Governo do Estado de São
Paulo a elevar em CrS 136.374.000,00 (cento e trinta c seis milhões,
trezentos e setenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada, com voto vencido do Senador Dinarte Mariz.
Pelo Senador Cattete Pinheiro:
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1976,
que "estabelece limite à remuneração dos administradores das cm·
presas públicas e sociedades de economia mista"; c, Projeto de Lei
do Senado n• 28, de 1976, que "veda aos empregados ou dirigentes
de entidades da administração federal indireta a percepção de
retribuição mensal superior ao valor da remuneração fixada para o
Presidente da República".
Pelo Senador Dinarte Mariz:
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de
1977, que "aprova o texto do Convênio Comercial firmado entre a
República Federativa do Brasil e a República do Peru, a bordo do
navio dn Armada Peruana, Ucayali, fundeado no Rio Amazonas
(Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, cm 5 de
novembro de 1976".
A pedido dos Relatores, Senadores Dinarle Mariz e Franco
Montoro, a presidência determinou o adiamento da apreciação dos
pareceres sobre as seguintes proposições: Projeto de Lei do Senado
n• 151, de 1976, e Projeto de Lei do Senado n• 155, de 1976.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunino, lavrando cu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

""'
....
....

COMISSÃO MISTA
lneumblda de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 49,
de 1977-CN, pela qual o Senhor Presidente da Repúblico
submete à deliberuçiio do Congresso Naclonll o texto do De·
creto-lel n• 1.536, de 13 de abril de 1977, que "reajusta os •cn·
cimentos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federul de
Recursos e do Conselho da Justiça Federal".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 1977
Aos dclcssctc dius do mês de maio do ano di! mil novcccmos c
sctcntu c sete, :1s dclcssctc horus, no Auditório Milton Campos, prc·
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sr;ntcs os Srs. Senadores Acdoiy Filho, Augusto Frunco, Heitor
Dias, Helvidio Nunes, Ruy Santos, Benjamim Farah, Lázaro
Barboza c Ruy Carneiro c Deputados Thcobaldo Barbosa, Osmar
Lcitfw, Ribamar Machado, Fernando Cot.:lho, Lnuro Rodrigues,
César Nascimento c Antônio Pontes, reúne-se a Comissão Mista
incumbida dr; estudo e parecer sobre a Mensagem n9 49, de
1977-CN, pela qual o Senhor Presidente da República submete à
d~li\>eraçào do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.536,
de 13 de abril de 1977, que "reajusta os vencimentos dos servidores
das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da
Justiça Federal.
Deixam de compan:cr.:r, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Lcnoh Vargns, Dinartc Mariz, Saldanha Dcrzl c
Deputados Jonas Carlos, Vilmar Pontes, Moacyr Da\la c Si:rgio
Murilo.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que logo após
é dada como aprovada.
Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Presidente, Senador Benjamim Farah, concede a palavra ao Relator, Deputado Ribamar
Machado, que emite parecer favodvc\ :i Mensagem n• 49, de 1977·
CN, nos termos de Projeto de Decreto Lcgishllivo que oferece como
conclusão,
Posto cm discussão c votaçüo, ê aprovado o parecer sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se~~ reunião, c para constar, eu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Atu que, lida c arrovada, serú ;1ssinada pelo Sr. Presidente, demais
membros da Comissão c vai :1 puhlicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo c pnreccr sohre o Projeto de Lei n9 5,
de 1977 (CN), que "ultcrn a Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de
1976, que dispõe sobre o mercado de vnlorcs mobiliários c cria
n Comissiio de Vulorcs Mobilllirios''.

I• REUNIÃO (INSTALAÇ.iiO) REALIZADA EM
10 DE MAIO DE 1977.
?,s dczcssctc honu; do dia dez de maio do ano de mil novecentos
e setenta c sete, no Auditório do Senado Federal, presentes os

Senhores Senadores Milton Cabral, Augusto Franco, Jarbas
Passarinho, Lourival Baptista, Hdvidio Nunes, Ruy Santos, Wilson
Gonçalves, Roberto Saturnino c Nelson Carneiro, c os Srs. Dc:pu·
tados Fernando Gonçalves, lvahir Garcia. Cdso Barros, Yasunori
Kunigo c João Gilberto, rcún~;·sc :1 Comissão Mista incumbida de
estudo c parcc~.::r sobre o Prnjcto de Lei nv 5, de 1977 (CN), que
"altera a Lei n' 6JH5, de 7 de de,emhro de I'J76, que dispõe sobre o
mercado de valon.:s nmbili:hios c cri:1 Comissão de Valores
~1obiliúrios".

De acordo cmn o que pn.:.::citua o Rcgimcnto Comum, ussumc a
Presidência o Sr. Senador Ruy S:1ntos, qut.: declara instalada u
Comissão.
Deixam de comparcc~.:r, por mntivo justilio.:ado, L)S Srs. Scnudo·
rcs Vasconcelos Torn.:s c Agcnnr Maria, 1.: os Srs. Deputados Angcli·
no Rosa, Adriano Valente, Hélio Campos, Geraldo Gut:dcs, Ros:1
Flores c Dias Menezes.
A lim de cumprir dispositivl) regimental, n Sr. Prcsidc.:ntc csc\u·
recc que irú proceder a t:lcic,:;lo do Pn:sidcntc c do Vh:c-Prcsidcntc,
Distrihuidus as c~du\as o Sr, Pn:sidcntc convidu o Sr. Deputado
lvahir Garcia para funcionar como cscrutinador.
Procedida a dch.;:w, verifica-s~: o sc.:).!.uintc rcsultadn:
Puru l,n•sidtmtc:
Deputado João Gilht:rtn
IJ votos
Em bt•am:n
I voto
Puru ViL·c-Pn•shlcnle:
Dcputalhl Adrialltl V;l\!·ntt·
1·1 vottlS

Maio de 1977
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Siio declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prcsi·
dente, os Srs. Deputados João Gilberto c Adriano Valente.
Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado João Gilberto
agradece cm nome do Deputado Adriano Valente c no seu próprio a
honra com que foram distinguidos c designa o Sr. Senador Wilson
Gonçalves para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar, cu, Clcide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis·
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Sr. Presidente, demais membros da Comissão c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 34,
de 1977 (CN), que submete à dellberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.523, de 3 de fevereiro de 1977,
que "autoriza a criação de coordenadorlas especiais no lnslltu·
to Nacional de Colonização e Reforma Agr,rla, nas condições
que especifica, dispõe sobre a retribuição do respectivo pessoal,
e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 1977

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia nove de maio do ano
de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos,
presentes os Senhores Senadores Dinartc Mariz, Milton Cabral,
Otair Bccker, Agenor Maria e Leite Chaves, c os Deputados Antônio
Gomes, Vicente Vuolo, José Ribamar Machado, Jerónimo Santana,
Antônio Pontes, Nabor Júnior c Julio Viveiros, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 34, de
1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional o tex·
to do Decreto-lei n• 1.523, de 3 de fevereiro de 1977, que "autoriza a
criação de coordenadorias especiais no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária nas condições que especifica, dispõe
sobre retribuição do respectivo pessoal, c dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Braga Junior, Arnon de Mello, Teotônio Vilela, Vasconce·
los Torres, Mattos Leão c Evelásio Vieira, e os Deputados Juvêncio
Dias, Raimundo Parente, Dyrno Pires e Mário Frota.
I'; dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em segui·
da, é dada como aprovada.
Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Deputado Jerónimo San·
tuna, Presidente da Comissão, redistribui a matéria para o Senhor
Senador Ota ir Becker relatar, em virtude da ausência do Senador Ar·
non de Mello, anteriormente designado,
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator,
que emite parecer favorável à Mensagem n• 34, de 1977 (CN), na
forma de Projeto de Decreto Legislativo.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restri·
ções.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e,
para constar, eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente de Comissão, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada i: assinada pelo Senhor
Presidente e vai à publicaçilo.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 6,
de 1977 (CN), que "autoriza a transferência para o Estado do
Rio de Janeiro de bens de propriedade da Unliio".
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO, REALIZADA EM li DE MAIO
DE 1977
Às dczcssctc horas do diu onze de muio do uno de mil noveccn·
tos c setenta c sete, no Auditório Milton Cumpos. presentes os
Senhores Senadores Alexandre Costa, Otto Lehmann, ltallvio Coe·
lho, José Snrney, Virgllio Tilvora, Roberto Suturnino, Dnnton Jobim

e Bejamin Farah, c os Deputados Darcílio Ayres, Osmar Leitão
danicl Silva, Walter Silva c José Bonifácio Neto, reúne-se a Comis
sãd Mista incumbida de estudo c parecer sobre o Projeto de Lei n• 6,
de 1977 (CN), que "autoriza a transferência para o Estado do Rio de
Janeiro de bens de propriedade da União".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Vasconcelos Torres, Braga Junior, Mattos Leão, c os
Deputados Daso Coimbra, Hydckel Freitas, Álvaro Vallc, Luiz
Braz, Ário Theodoro c Jorge Moura.
De aordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Senhor Senador Virgílio Távora, que declara instalada
a Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente
eventual, Senador Virgílio Távora, esclarece que irá proceder a elci·
ção do Presidente e Vice·Presidentc. Distribuídas as cédulas, o
Senhor Presidente convida o Senhor Deputado Daniel Silva para fun·
cionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado José Bonifácio Neto ..... , .............. 12 votos
Deputado Walter Silva .......................... , I voto
Para Vlce-Presldente:
Deputado Darcílio Ayres .' ....................... 12 votos
Deputado Osmar Leitão . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . . 1 voto
Suo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Prcsi·
dente, os Senhores Deputados José Bonifácio Neto c Darcílio Ayres.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado José Bonifácic
Neto agradece a seus pares'a honra com que foi distinguido c desig
na para relatar a matéria o Senhor Senador Vasconcelos Torres.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião c,
para constar, eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente de Comissão, lavrei
a presente Ata que, lida c aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 50,
de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Na·
clonai o texto do Decreto-lei n• 1.544, de 15 de abril de 1977,
que "reajusta os vencimentos e sal,rlos dos servidores civis do
Distrito Federal, e di outras providências".
I• REUNIÃO, INSTALAÇÃO, REALIZADA
EM 17 DE MAIO DE 1977
Às dezesseis horas do dia dezessete de maio do ano de mil nove·
centos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os
Srs. Senadores Lourival Baptista, Accioly Filho, Ruy Santos, José
Sarney, Helvidio Nunes, Mattos Leão, Osires Teixeira, Lázaro Bar·
boza, Itamar Franco e Nelson Carnejro e os Srs. Deputados Magno
Bacelar, Januârio Feitosa, César Nascimento, Antônio Pontes c
Lauro Rodrigues, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c
parecer sobre a Mensagem n• 50, de 1977 (CN), que submete à deli·
beração do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n• 1.544, de
15 de abril de 1977, que "reajusta os vencimentos c salários dos ser·
vidores civis do Distrito Federal, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador
Lenoir Vurgas e os Srs. Deputados Ossian Araripe, Newton Bar·
rcira, Dyrno Pires, Ademar Pereira, Paes de Andrade e Sérgio Mu·
ri lo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Ruy Santos, que declara instalada a Co·
missão.
A fim de cumprir dispositivo regimental, o Sr. Presidente escla·
rece que irú proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente.
Distribuídas as cédulus, o Sr. Presidente convida puru funcionar
como escrutinador o Sr. Deputado Laura Rodrigues.
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado César Nascimento ..... , . . . . . . . . . . . . . . 14 votos
Em branco ............................ , . . . . . . I voto
Poro Vice-Presldente:
Deputado Januário Fcitosa .................... , 14 votos
Em branco ............................... , . . . I voto
São dc:clarndos eleitos, rcspcctivamc:ntc, Presidente c Vicc~Prcsi
dentc, os Srs. Deputados Ci:sar Nascimento c Januário Feitosa.
Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado César Nascimento
agradece cm nome do Dcrutado Junuário Feitosa c no seu rróprio a
honra com que foram distinguidos c designa o Sr. Senador Osires
Teixeira para relatar a mat~ria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c, para constar, cu, Elicte de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei apresente Ata que, lida e arrovada, será assinada pelo Sr. Presidente,
demais membros da Comissão e vai à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 51,
de 1977-CN, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliheruçiio do Congresso Nnclonnl o texto do Decreto-lei n• I.S.!S, de IS de abril de 1977, que "fixo o valor do
soldo dos postos de Coronel PM da Policio Militor e de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá
outras providências''.
I• REUNIÃO, INSTALAÇÃO, REALIZADA
EM 18 DE MAIO DE 1977
Aos dezoito dias do mês de maio ao ano de mil novecentos e
setenta e sete, às dczessete horas, no Auditório Milton Campos,
presentes os Srs. Senadores Wilson Gonçales, Callete Pinheiro,
Heitor Dias, Virgílio Távora, Osires Teixeira, Braga Júnior, Luiz
Cavalcante e Ruy Carneiro e Deputados Paulo Studart, Wilmar
Guimarães, Adriano Valente, Sinval Boaventura, César Nascimento,
Antônio Pontes c Laura Rodrigues, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 51, de 1977-CN,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.545, de 15 de abril
de 1977, que "fixa o valor do soldo dos postos de Coronel PM da
Policia Militar e de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, c dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Augusto Franco, Benjamim Farah e Adalberto Sena e Deputados Agostinho Rodrigues, João Castelo e Sérgio Murilo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, interinamente, o Sr. Senador Luiz Cavalcante, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a preceito regimental, o Sr. Presidente esclarece
que irâ proceder à eleição do Presidente c do Vice-Presidentc. Distribu!das as cêdulas, o Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Antônio
Pontes para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Pora Presidente:
Senador Ruy Carneiro . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . ..
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 votos
I voto

Poro Vlct'-Presldentc:
Senador Braga Júnior . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . lO votos
Senador Luiz Cavalcante ............... , , . . . . . . 4 votos
Sno declarudos eleitos, n:spcctivamt:ntt:, Presidente c Vice-Presidente, os Srs. Senadores Ruy Carneiro c Braga Júnior.
Assumindo u Presidência, o Sr. Senador Ruy Carneiro agradece
cm nome do Sr. Senador Braga Júnior c na seu prórrio a honra com
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que foram distinguidos c designa o Sr. Deputado Adriano Valente
para relutar a proposição.
Nadu muis havendo a tratar, encerra-se a reunião, c, para
constar, eu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente,
demais membros da Comissão c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer aobre o Projeto de Lei n• 4,
de 1977 (CN ), que "autoriza a transferência, para o Fundo
PIS-PASEP, de açiles de propriedade da Unlio".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM li DE MAIO DE 1977
Às dezessetc horas do dia onze de maio do ano de mil novecentos e setenta c sete, no Auditório do Senado Federal, presentes os
Srs. Senadores Braga Júnior, Hclv!dio Nunes, Milton Cabral, Otto
Lehmann, ltallvio Coelho, Cattctc Pinheiro, Orestes Quércia, Nelson Carneiro c Ruy Carneiro c os Srs. Deputados Raul Bernardo,
Alceu Collares, Athiê Coury e Walter Silva, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo c parecer sobre o Projeto de Lei n• 4, de
1977 (CN), que "autoriza a tronsferência, para o fundo PIS-PASEP,
de ações de propriedade da União".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Arnon de Mcllo e Saldanha Dcrzi c os Srs. Deputados Inocêncio Oliveira, Humberto Souto, Joilo Castelo, Francisco
Rollemberg, Dyrno Pires, Sebastião Rodrigues e Francisco Libardo·
ni.
Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que logo após é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Sr. Presidente, Deputado Raul Bernardo, ViccPresidente no exerc!cio da Presidência, concede a palavra ao Sr.
Senador Milton Cabral, Relator da matéria, que emite parecer favorável ao Projeto.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar, eu, Cieide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinado pelo Sr.
Presidente e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de Estudo e parecer aobre o Projeto de Lei n•
05, de 1977 (CN), que "Altera a lei n• 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, que dispõe aobre o Mercado de .Valores Mobiliários e
cria a Comlssio de Valores Mobiliários".
I• REUNIÃO, INSTALAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MAIO
DE 1977.
Às dezessete horas do dio dez de maio do ano de mil novecentos
e setenta e sete, no Auditório do Senado Federo!, presentes os Srs.
Senadores Milton Cabral, Augusto Franco, Jarbas Passarinho,
Leu rival Baptista, Helv!dio Nunes, Ruy Santos, Wilson Gonçalves,
Roberto Saturnino e Nelson Carneiro e os Srs. Deputados Fernando
Gonçalves, lvahir Gorcia, Celso Barros, Yasunori Kunigo c João
Gilberto, reúne-se a Comissilo Mista incumbida de estudo c parecer
sobre o Projeto de Lei n• 05, de 1977 (CN), que "Altero a Lei n•
6,385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de
valores mobiliúriose cria a Comissilo de Valores Mobiliãrios",
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume o
Presidência o Sr. Senador Ruy Santos, que declara instalada a
ComissUo.

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Vasconcelos Torres e Agcnor Maria e os Srs. Deputados Angelina Rosa, Adriano Valente, Hélio Campos, Geraldo Guedes, Rosa
Flores e Dius Menezes,
A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente
esclarece que irá proceder n eleição do Presidente c do Vicc-
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Presidente, Distribufdas as cédulas o Sr, Presidente convida o Sr,
Deputado lvahir Garcia para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado João Gilberto .. , .... , , .... , .. , ...... , .. 13 votos
Em branco , .. , .. , , .... , , ............ , ... , . , .. . .. I voto
Para VIce-Presidente:
Deputado Adriano Valente ............... , ....... 14 votos
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc·
Presidente, os Srs, Deputados Joilo Gilberto c Adriano Valente.
Assumindo a Presidência, o Sr, Deputado Joi\o Gilberto
agradece cm nome do Deputado Adriano Valente c no seu próprio a
honra com que foram distinguidos c designa o Sr. Senador Wilson
Gonçalves para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c, para
constar, cu, Clcidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida c aprovada, será assinada
pelo Sr, Presidente, demais membros da Comissão c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Menn1•m n• 39,
de 1977 (CN), que aubmete à dellberaçio do Con1reaso Na·
clonai texto do Deereto-lel n• I.Sl6, de 28 de fevereiro de 1977,
que "fixa o valor do soldo base do dlculo da remuneraçio dos
militares."
21 REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 1977
As dczcsscis horas do dia vinte c sete de abril do ano de mil
novecentos c setenta c sete, no Auditório do Senado Federal,

Sexta-relr~

:zo

1963

presentes os Srs, Senadores Braga Júnior, Dinartc Mariz, Milton
Cabral, Benjamim Farah c Itamar Franco c os Srs. Deputados
Teotônio Neto, Alacid Nunes, ltalo Conti, Florim Coutinho,
Humberto Lucena, Lacrtc Vieira c Argilano Dario, reúne-se a
Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n•
39, de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional
texto do Decreto-lei n• 1.526, de 28 de fevereiro de 1977, que "fixa o
valor do soldo base do cálculo da remuneração dos militares",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs, Sena·
dores José Guiomard, Alexandre Costa, Virgflio Tâvora, Vasconcc·
los Torres, Lenoir Vargas c Lâzaro Barboza e os Srs. Deputados
Sylvio Vcnturolli, Vicente Vuolo, Magno Bacelar c José Carlos
Teixeira.
Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que logo após é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senador Benjamim Farah,
tendo em vista o não comparecimento do Sr. Deputado Vicente
Vuolo, Relator anteriormente designado, concede a palavra ao Sr,
Deputado Alacid Nunes, Relator da matéria, que emite parecer
favorável nos termos de Projeto de Decreto Legislativo.
Posto em discussão c votação, i: o parecer aprovado sem restrições,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para
constar, cu, Clcide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente c vai à publicação.
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(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente, Dinarte Mariz
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Telefono: 25·8505- Remais 301o 313

1. Heitor Dias
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COMPOSIÇÃO
Presidente: Daniel Kriogor
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2•·Vico·Prosldente: Leito Chaves

Presidente: Agenor Maria
Vice·Presidente: Otair Becker

ntu•••••
ntularea

luplentea
ARENA

1. Otair Secker

1. Dlnarto Mariz
2. Saldanha Derzl
3, MoHos Loao

2. Benedito Ferreira

3, ltollvio Coelho
4. Paula Guerra

6,

7,
8,
10.

1. Mattos Loao
2. Lonalr Vergas
3. Arnon do Mollo
~. Vasconcelos Torres
5. Milton Cobrai
6, Benedito Ferreira

Gustavo Caponoma
Daniel Krlogor
Eurico Rezende
Heitor Dias
Holvldio Nunes
Wilson Gonçolv01
ltollvio Coelho
OHo Lehmann
Osires Teixeira
MDB

MDB
1, Agenor Maria
2. Roberto Saturnlno

1. Accloly Filho

2.
3,
4.
5,

9,

.5. Vasconcelos Torres

luplentea
ARENA

1. Adalberto Sena

~. Evolóslo VIeira

Assistonhu Clciudio Carlos Rodrlguos Costa- Ramal' 301 o 313
Rouniõasz Tarças·folras, à1 10z30 horas
locol: Solo "Cicivis Bovilácqua"- Anexo 11- Roma1623

1, Dirceu Cardoso
2. Leito Choves
3, Nelson Carneiro
4, Paulo Brossard
5, Orestes Quércla

1, Fronte Montara
2. Lózaro Barboza
3. Ruy Carneiro

Anlstentoz Maria Helena Buona BrandOo- Ramal 30.5
ReuniOeS1 Quartas-feiras, Os 1OzOO horas
lotalz Sala "Clóvis Bovilócqua''- Anexo 11- Ramal 623
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DIÁRIO DO CONGRFSSO NACIONAL (Seçio II)

COMIIIlO DO DIITinO PIDIIAL- (CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTUIA- (C IC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇ.l.O

Presidentes Wll10n Gonçalves

Presidente, Joaa Calmon

Vlco·Pr01idonto, Ruy Carnolro

Vice·Presldentot Eveldsio Vieira

Tltulere1

..,.ente•

Tltuler••

..... nte.

ARENA

ARENA
1.
2.
3.
4.
S.

1. Holtor Dias
2. Paulo Guorra
3. CaHoto Pinheiro
.4. Oslres Teixeira
S. Saldanha Dorzl
6. Wilson Gonçalves
7. Virglllo Tdvara
8. Aloxandro Costa

Augusto Franco
Jolt Sarnoy
Braga Junlor
Altovir Loal
Luiz Cavalcante

1. Tarso Outra
2. Gustavo Capanema
3. Jo6o Calmon
4. OHo Lohmann
S. Jarbas Passarinho
6. CaHoto Pinheiro

1. Holvldlo Nun01
2. Ruy Santos
3. Arnon do Mello
4. Heitor Dias

MDB

1. Franco Montoro
2. Itamar Franco

1. Evelásio Vieira

MDB
1. Evandro Carreira
2. Nolson Carneiro

1. Itamar Franca

2. Ldzaro Barboza
3. Ruy Carneiro

Allistonto, Ronaldo Pacheco do Oliveira - Ramal 306
Rouni6o1: Quintas·folras, às 1Q,DO horas
Lacah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716

2. Paulo Brossard
3. Adalberto Sono

A11istont01 Cloido Maria B. F. Cruz - Ramal S98
Reuniões1 Quintas-feiras, às l0100 horas
local! Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anuo 11- Ramal 623

COMISSlO DI PINANÇAS- (CP)
(17 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente1 Paulo Brossard
Vice·Presidente1 Domicio Gondim

COMIIIlO DIICONOMIA- (CI)
(11 membros)
COMPOSIÇÃO
Presk:lentez Marcos Freire

Vico·Presidentez Vasconcolos Torres

Tltuler••

..,.ente•
ARENA
I. CaHOto Pinheiro
2. Augusto Franco
3. José Sarnoy
4. Domlcio Gondlm
5. Jarbas Pa11arlnhc

1. Milton Cabral
2. Arnon do Mollo
3. José Guiomard
4. Luiz Cavalcante
S.
6.
7.
B.

Paulo Guerra
Vasconcelos Torres

Dlnarto Mariz
Otalr Bockor

1. Franco Montara

lu!llent••
ARENA

1. Tootô~io Vil ola
2. Alexandre Costa
3. Wilson Gonçalves
I. Domlcio Gondim
S. Holvldio Nunos
6. Lenoir Vargas
7. MaHos Lo6o
8. Ruy Santos
9. Braga Junlor
1O. Tarso Outra
11. Virglllo Tdvora
12. Magalh601 Pinto

1. CaHoto Pinheiro
2. Hoitor Dias
3. Lourlval Baptista
4. Daniel Kriogor
5. José Gulomard
6. José Sarnoy
7. Saldanha Dorzl

MDB
MDB

2. Marcos Freire

Titulare•

1. Agonor Maria
2. Or01tos Querela

3. Roberto Saturnlno
A11lstont11 Danlol Reis do Souza- Ramal675
Rounl6osz Quartas·folras, bs10t30 horas
Local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

1.
2.
3,
4.
5.

Paulo Bro11ard
Evolóslo Vloira
Gllvan Rocha
Roberto Saturnlno
Ruy Carneiro

1. Danton Joblm
2. Dlrcou Cardoso
3. Evandro Carreira

Asslstont11 Côndldo HlpporH- Ramo I 676
Reunlões1 Qulntas·felras, às 9J00 horas
Local. Sala "Clóvis Bevlldcqua"- Anexo 11- Ramal623
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1%6 Sextl·felr• 20

COMISSlO DI LIOIILAÇlO SOCIAL- (CLI)

Mlloole1977

COMIIIlO DIIILAÇOIS IXTIIIOIII- (CII)

(9 membro•)

(IS membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Prosidonto1 Jessé Freire
Vice·Presidente: Orestes Quércia

Presidentoz Magalhães Pinto

Suplanta•

Titular••

19-Vice·Presidentet Saldanha Oerzl
29-Vice·Presidentez Nelson Carneiro

ARENA
1.
2.
3.
4.

1. Jené Freire
2. Ruy Santos
3. Lenoir Vergas

4. Jarbas Passarinho
5. Louriva\ Baptista
6. Accioly Filho

Broga Junlor
Virgllio Tóvora
Oslres Teixeira
Domlcio Gondim

MDB
1. Franco Montara

1. Lázaro Barboza

2, Orestes Quércia
3. Nelson Carneiro

2. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675
Reuniões, Quintas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala ' 1Cióvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal623

ntularll
ARENA
1. Magalhães Pinto
2. Alexandre Casto

1. Accioly Filho
2. Fausto Castelo-Bronco

3. Virgllio Távora

3, Helvldio Nunes

4. Jessé Freire

4. Domlcio Gandim

5. Arnon de Mello

S. Jarbas Passarinho

6. Saldanha Derzi
7, Jao6 Sorney

6. Lulz Cavalcante

8. João Ccilmon
9. Augusto franco

COMISilO DI MINAIIINIIOIA- (CMI)

1O. OHo lehmonn

(7 membroo)

MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente, Jorbas Passarinho
Vice·Prosidente: Luiz Cavalcante

1. Danton Jcbim

1, Marcos Freire

2. Gilvon Rocha

2. Paulo Brouord
3. Roberto Saturnino

3. Itamar Franca
4, Leite Chaves

S. Nelson Carneira

Suplanta•

ntulara•
ARENA
1.
2.
3.
4.
5.

1. Jos6 Guiomord

Milton Cabral
Domlcio Gondim
Arnon de Mello
luiz Cavalcante
Jarbas Passarinho

2. Paulo Guerra
3, Virgilio Tóvoro

Aniotonte• Cândido Hippertt- Romol676
Reuniões: Quartas-feiras, às 1OzOO heras
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB
1. Gilvon Rocha
2. Franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMIISlO DIIAIIDI- (CI)
(7 membro•)

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniõesz Quintas·feiras, às 10,30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilécqua"- Anexo 11- Rama\623

COMPOSIÇÃO
Presidente: Ruy Santos
Vic:e·Presidente: Altevir Leal

COMISilO DIIIDAÇlO- (CI)
(5 membro•)

Titulara•

COMPOSIÇÃO

Suplanta•
ARENA

Presidentez Adalberto Sena
Více-Presídentez Hefvldlo Nunes

Suplent••

Titulare•

1. Virgllio Tóvoro
2, Arnon de Mello
3. Jarbas Pauarlnho

2. Ot1o Lehmann

3, Saldanha Derzl
MDB
1. Danton Jobim
2. Adalberto Sono

1. Saldanha Derzi
2. ltallvio Coelho
3. Osires Teixeira

4, Fausto Castelo-Bronco

ARENA
I. Helvidio Nuneo

1. Altevir Leal
2. Ruy Santos
3. Cottete Pinheiro

1. Dirceu Cardoso

Assistentez Modo Carmen Castro Souza- Rama\134
Reuniõtnz Quintas·felras, às 12z00 horas
Locoh Sala "Clóvis Bovilcicquo"- Anexo 11- Roma\623

5. Lourivol Baptista
MDB
I. Adalberto Sono
2. Gilvan Racha

I. Beniamim Farah
2. Ruy Carneiro

Asslstonteu Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Reun!Oos: Quintas·foiras, às 11:00 horas

loc:al1 Salll 1'Rui

Darbo~o"-

Anexo 11- Romals 621 e 716
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COMISSlO DI SIOUIANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSlO DI TIANI,OITII, COMUNICAÇOII
I OIIAI PUILICAS- (CT)

(7 mombros)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Milton Cabral
Vice·Presidento: Augusto Franco

Presidente: lourival Baptista
Vice·Presidente: Alexandre Costa

Suplanta a

Titulara•

ARENA

1. José Guiomard
2. Vasconcolas Terros
3. Virgilio Távora

Titulara•

1. Alexandre Costa
2. Braga Junlor
3·, Di norte Mariz

1.
2.
3.
4.
4.

4. Augusto Franco
5. Milton Cabral
MDB
1. Adalberto Sono
2. Benjamim Faran

1. Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

ARENA

Alexandre Costa
Luiz Cavalcante
Braga Junior
lourival Baptista
MaHos leão

Su,lantal
1. Oito lohmann
2. Teotónio Vilela
3. Wilson Gonçalves

MDB
I. Evandro Carreira
2. Evelásio Vieira

Assistente: L6da Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões: Quartas·foiras, às 9:00 horas
Local: Sala "Rui Barbosa 11 - Anexo 11- Ramais 621 e 716

1. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

Assistente: Rene:~ Ido Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSlO DI SIIVIÇO PUILICO CIVIL- (CSPC)
(7 mombras)

COMPOSIÇÃO

I) SIIVIÇO DI COMISIOII MIITAI, UPICIAII
I DIINQUIIITO

Presidente: Benjamim Farah
Vico·Prosidonte: Lenoir Vergas

Titulara a

Coml11loa Tarnparárlaa

Supla11taa
ARENA
1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema
3. Maltas Lodo

1. Lenoir Vergas

2. Actioly Filha
3. Augusto Franco

4. Heitor Dias
S. Saldanha Dorzi
MDB
1. Benjamim Faran
2. Itamar Franco

1. Danton Jobim
2. lózaro Barboza

Chefe, Ruth do Souza Castro
local: Anttxo 11 - Térreo
Tololone, 25·8505- Ramal303
1) Comissões Temporárias paro Projetas do Congresso Nacional
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e do Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do Regimento
Comum).
Assistentes do Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674;
Aliou do Oliveira- Ramal 674, Cloido Maria 8. F. Cruz- Ramal 598 1
Mauro Lopes do Sá- Ramal310.

Assistente: Sónia Andrade Peixoto- Ramal307
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas
local: Sola 11 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 1977
HORAS

~ERÇA

ASSIS~EN~E

QUIN~A

S AL AS

ASSIS~BN~E

RUr BARBOSA
Ramal.S - 621 • 716

RONALDO

09:00

C.F.

CLOVIS BEVIL.<CQUA
R-1 - 623

CANDIDO

C,A,R.

CLOVIS BEVIL.<CQUA
Ramal - 623

LEDA

09•30

c.s.P.c.

RUY BARllOSA
RR.ma'is - 621 o 716

SONIA

c.A.

CLOVIS BEVIL.<CQUA
Ramal - 623

CL.<UDIO

C.E.C•

CLOVIS BEVIL.(CQUA
Ramal - 623

CLEIDE

C.D.P.

RUr BARBOSA
Ramais - 621 e 716

RONALDO

C.M.E,

CLOVIS BEVIL.<CQUA
Ramal - 623

RONALDO

C.L.S,

CLOVIS BEVIL.(CQUA
Rumal - 623

DANIEL

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais - 621 o 716

LEDA

C.R,

CLOVIS BEVIL.<CQUA

MARIA

Rlll!Ull - 623

CAH!4EM

COS~A

HORAS

QUARXA

S ALAS

09100

c.s.N

RUr BARBOSA
Ramals - 621 e ';':6

LEDA

c.c,J.

CLOVIS BEVIL.<CQUA
RD.Illlll - 623

MARIA
túlLENA

RUr BARBOSA
RDJDais - 621

CANDIDO

to1oo
c.n.E.

10130

HORAS

c.~

10:00

10:30

S ALAS

O,E,

D

10100

ASSIS~EN~E

10130

ll100

716

RUY JlARBOSA
Ramo.l.B - 621 e 7l6

DANIEL

12100

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXII- Nv 046

SÁBADO,ll DE MAIO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
-ATA DA 6S•SESSÃO, EM 20 DE MAIO DE 1977
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 -Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n• 109/75, que fixa normas
para a expedição de passaporte.
- Projeto de Lei do Senado n• 26/76, que dá nova rcdação
ao§ 2• do artigo 9• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973.
-Projeto de Lei do Senado n• 71/77, que dispõe sobre os
empregados optantes ou não da Lei n• 5.107, de 13 de setembro
de 1966, com mais de 25 (vinte c cinco) anos de serviços.
- Projeto de Lei do Senado n• 230/76, que dispõe sobre o
seguro-desemprego, a cargo do INPS, c dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 40/76, que dispõe sobre o
processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados c pelo·
Senado Federal, dos atos do Poder Executivo c os da
administração indircta.
- Projeto de Lei do Senado n• 238/75, que torna obrigató·
rio o uso de equipamentos de emergência cm transportes colcti·
vos, não urbanos, sejam terrestres, mar(timos, fluviais ou aê::rcos,
c dá outras providências.
1.2.2 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 102/77, de autoria do Sr.
Scnndor Franco Montoro, que determina que as emissoras de
televisão c rádio promovcrilo semanalmente programas de debates sobre problemas nacionais, estaduais ou municipais, destina·
dos uo esclarecimento c formaçilo clvica da populaçilo.
1.2.3- Requerimento
N• 136/77, de autoria do Sr. Senador Mauro Bcnevidcs,
solicitnndo n transcrição, nos Anais do Senado Federal, do edito·
rinl intitulado "Encontro de Investidores", publicado na cdiçilo
de 17-5-77, no jornal O Po•oode Fortaleza.

l.l.4- Discursos do Expediente

SENADOR RUY CARNEIRO
Ação dos Governos
estadual c federal, em favor das populações desabrigadas e contra danos causados pelas chuvas prolongadas, no Estado da
Paraíba.
SENADOR MAURO BENEVIDES - Memorial da
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, entregue ao Senhor Presidente da República, quando da visita de S. Ex• àquele
Estado, a respeito das dividas dos municípios para com o INPS.
SENADOR FRANCO MONTORO, como Líder Recomendações aprovadas pelo XXI Congresso Estadual de
Municípios, realizado em Praia Grande, São Paulo, cm prol do
fortalecimento do município brasileiro.

1.3 _:ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 109/77. do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, no's Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Ministro Euclides Quandt de Oliveira,
por ocasião da solenidade comemorativa do "Dia das Comuni·
cações". Apro•ado.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 35/76 (n• 71-A, de
1976, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Pctró·
lco Brasileiro S.A - PETROBRÁS, c sua subsidiâria, relativas
ao exercício de 1970. Rejeitado, após usar da palavra cm sua
discussão o Sr. Senador Itamar Franco. Ao Arquivo.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 43/76 (n• 78-B, de
1976, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Rcsolu·
ção n• 358, da IX Assembléia-Geral da Organização Maritima
Consultiva lntcrgovcrnamental (OMCI), que aprovou Emendas
à Convenção da Organização, cm Londres, a 14 de novembro de
1975. Apro•ado. À Comissão de Redaçilo.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO - Necessidade da
regulnmentnçào do§ I• do art. 17 da Constituiçilo Federul, que
dispõe sobre a orgnniznçào Judiciária e Administrativa do
Distrito Federal e dos Territórios.
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SENADOR HEITOR DIAS- Venda pela EMBRAER de
peças de aviões militares à empresa Northrop Corporation,
sediada nos Estados Unidos.

Justificando e
fundamentando a posição de S. Ex•. ao formular, em pronunciamento anterior, apelo aos órgãos da imprensa, no.sentido da
não publicação de noticiários tendenciosos e destorcidos, que afetam os bons costumes e a formação da família brasileira.
SENADOR BENEDITO FERREIRA -

SENADOR VIRG{L/0 TÁVORA, como Llder- Resposta

ao discurso proferido em recente sessão pelo Senador Paulo Brossard, sobre a intervenção decretada pelo Governo na Empresa de
Fiação e Tecelagem Lutfalla.
SENADOR DIRCEU CARDOSO Liberação, pelo
Instituto Brasileiro do Café, da exportação do café tipo 7, cultivado no Estado do Espírito Santo.

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

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES
ANTERIORES
- Dll Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessão de
13-5-77.
- Do Sr. Senador Lázaro Barboza, proferido na sessão de
IH... 5-77.
-

l>o Sr. St:n:tdor Leite Chuvc:s. proferido nu sessão de

1'1-~-77.

de

- 1>11 Sr. S~.:noHIM Dirceu
~X-~-77.JRepubllcoçiol

Curt.hJSll, proferido na sc:ssiio

3- MESA DIRETORA
4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 65• SESSÃO, EM lO DE MAIO DE 1977
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. PETRONIO PORTELLA
ÁS 14 1/0R.-!S E JO ,\1/,\'L'TOS, .KI/A.\1-SE PRESENTES
OS SR.\'. .\'f.'.\'.·1 !>ORES:

193K, haixado com assento no art. 74 da Constituição de 1937, c cujo
artigo I''. cm vigor. declara:

Ad:ilherto Sena - Altevir Leal -José Guiumard- Braga Juninr- Alo.\andre Costa- llenri4ue de La Rue4ue- Helvidiu Nunes - Pctrúnio Portdl:t - M;turo Bcnt:vidcs - Virgílio Túvora Wilson Gunç;alvcs - t\gc:nM M;uia - Dinartc Marit - Ruy Carneiro- M:!rl.'llS Frcin.:- Luit C:tva1L!antc- Heitor Dias- Dirceu
C:mJnso- Rohc.:rhl S01turninn - Domton Johim -Gustavo Capanem~!- ltonnotr l:rancll- ~LI!!•IIhrtc.:~ Pintll- Franco MontoroOrestes Qu~r~o:ht - Bcnc.:ditll Fcrrdra - L~1aro Barhow - ltalívio
Coelho - Mendes Canale - Saldanha Der1i - o\cdoly FilhoLeite ('h;~vcs- M;tttlls Lc.:no- D<~nicl Kricg:cr- Paulll Brossard.

"Art. 19 As pessoas que tiverem de entrar no território
nacional, ou dde sair. munidas de passaporte, concedido ou
visndo pelas autoridades brasileiras, deverão apresentar tal
documc:nto de ucordo com as disposições deste Regulamento."

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo númer0
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Secretârio procederá à leitura do Expediente.
1: lido o seguinte
,.

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 210, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 109, de 1975, que "nxa normas para a expedição dr passaportes ••.
Relator: Senador ltalívlo Coelho
De autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres, o projeto
submetido a nossa aprcci:tçào propõe normas. u serem regulamenta·
das pelo Poder Executivo, no sentido da uniformização du face
externa dos passaportes, reservando-se para as folhas internas u
qualificação possoal do portador.
Trata-~e de matériu referente a um <tto das rclaçôcs internacionais, defeso a esta Comisstlo numifestar-sc sohrc seu mCrito.
Su;.t disciplina está contidu, quase por inteiro com pequcn:ts
:tlter:tçõcs ulteriores- no Decreto nY JA-l5, de JO de novemhro de

O art. 2• desse Regulamento distingue quatro tipos de passa·
portes:
a) t> cliplamática, concedido pelo Ministério das Relações Exteriores e pelas Emhaixadase Legações Brasileiras no Exterior:
h) n especial, emitido tanto pelo ltamarati, como pelo serviço
consul:tr hrasileim no exterior. quando devidamente autorizado:
c) n <'1111111111, pela Policia do Distrito Federal, dos Estados e dos
Territórios, no Brasil, c nelo serviço cnnsular br;tsileiro. no exterior:
d) \l para c•.\'lrul/.l!t'im - t;unhém pela Polícia do Distrito Fc·
deral,lln!-1 Estados c dos Territórios.
O art. -'9 disciplina a concessão desses passaportes: o primei·
rn. ;.ul Presidente c aos ex-Presidentes da Rcpúh\ica: aos Presidentes
da C:imara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, aos
Cardc;tis hnasilciros, aos Ministros de Estado em efetivo exercício:
aos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Fedcr:al. Tamhém se destina aos memhros dos Corpos diplomáticos e
consul:tr hmsileiros de carreira, como aos respectivos auxiliares,
cônsules cm atividadc, uposentudos ou em disponibilidade, adidos
comerciais. nuv;.tis c militares, memhros de Missões diplomáticus
c:spt:l'i:tis. jui1cs hmsilt:irns em cortes internacionais c delegados a
conircssos, cnnfcrênchts. reuniões internacionais, rlcnipotcnciários,
hcm ~.:orno it esposa, aos li\hos menores e filh:ts saltcir:ts dessas
uutoridades,
O pi.tssaportc especial cahe aos mcmhros dos Poderes Lc~isla·
tin1.., c Judiciitrio d:t Uniilo c dos Estados, cx·Ministros c uhos
funcionúrlos da Uniàtl, hem como ao pc~smtl ~tuxiliur cnntratudo
pcln st:rvi~\l diplomático c consular, cm viagens de interesse do
st:rvi~,·o pt'thlicn c:w;tcnsivo itqucles seus dependentes.
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O urt. 8• descreve as caracterlsticas dos passaportes especial e
diplomático, o art. lO os prazos de vigência, constando em Anexos.
os respectivos modelos. O art. 12 dispõe sobre as caracteristicas do
passaporte comum e o art. 25 disciplina o de estrangeiros, segundo o
modelo do Anexo 4.
A uniformização pretendida pelo Projeto, sem atingir o "laisser·
passer'' a que não faz nenhuma referência, resultaria em dar, ao
Presidente da República, em missão no Exterior, passaporte análogo
ao conferido a qualquer cidadão estrangeiro.
Na justincação, o ilustre Autor, citando apenas três tipos de
passaportes, considera como contrário ao principio da isonomia
legal essa diferenciação, por imunidade funcional ou diplomática. de
brasileiros, embora reconheça:
"No exterior os privilégios se justirtcam porque são um
meio de assegurar o bom desempenho da missão."
Mas a cor diferente dos passaportes pode levar desavisados
funcionários a conceder tratamento especial a determinadas pessoas,
no plano interno. em detrimento de outras.
Na argumentuçãojuridica, sustenta:
"Í: verdade que o principio da igualdade perante a lei
nfHl exclui a desigualdade de tratamento, em face da
particularidade de situações distintas Entretanto. qualquer
discriminação deve ser restrita ao que for rigorosamente
ncccssúrio.''

Vejamos a proposição sob o aspecto da constitucionalidade.
Tradicionalmente, no Direito Positivo brasileiro, a maté:ria emissão de passaportes - tem sido deferida ao plano meramente
regulamentar, como se vê pelos três citados decretos, no decurso dos
últimos 4uarenUl anos- sendo que a mais recente disciplina a respei·
to, de 1975. foi baixada pelo Presidente da República com assento no
art. XI. item III. da· Constituição, ''"hi.r:
"Art. XI. Compete privativamente ao Presidente da
República:
III- sancionar. promulgar e fa1.er publicar as leis. expe·
di r decretos e regulamentos pura a sua li eIexecução,"
Poder-se-ia argumentar que o Decreto de 19)8, baixado com
assento na Constituição de 1937. tem aspectos de lei "strictu sensu",
quando o Executivo exercia, inclusive o Poder Constituinte, num
regime de exceçào.
Mesmo que assim fosse, o item V, do art. 81. da Constituiçii.o
em vig:nr confere. privutivamente, ao Presidente da República a
facuJd,.de de "dispor sobre a estruturação, atribuições e
funcion,.mento dos órgãos da administração federal". Se é auibui·
çào do ltumarati emitir passaportes, tratando-se de uma Secretaria
de Est,.do. órgão auxiliar do Poder Executivo, só este pode dizer as
condiçlles cm que deva exercitá·lu.
Vejamos o que entende. no assunto, o Supremo Tribunal Fe·
dera I. na Representaçuo n• 9) I. procedente de Suo Paulo, relatada
pelo Ministro Bilac Pinto, unanimemente aprovuda no mérito:
"A competência constitucional do órgUo h:gislativo é
ram emitir regras gc:n1is c ahstratus, salvo nos casos cspccilicns.' autorizados nu própria Constituicno. o Legi.tlatim nàn
potlt• mritir atnJ materialmetllt' adminiJtratims, t•m forma de
l.t•i."

Adcm;lis. u ordem jurídica consideru niio apenas virtual mas
fundamental. n princirio da hierarquia das lei~. do qual denui uind:~ pnr imrerutivo do principio dnutrin:'irio da economia legislut~
\'a - lJUc o Poder. destinado i1 elahonu.;àn d:1 lei Jtrú·w .l't'll.\'11 - u
menu~ que se trutc de qtu•stio intt•rml corporiJ- n:io desça uos deta·
lhes mcnnrc.., da lcgisl:u:Un lato .H'II.\'1/.
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Portanto, cm que pesem os argumentos respeitáveis quanto ao
mérito, somos de parecer que a proposição é injurldica.
Sala das Comissões, em 18 de maio de 1977.- Donlel Krloaer,
Presidente- llallvlo Coelho, Relator - Oslres Teixeira - Accloly
Filho, pela rejeiçuo no mérito- Helvídlo Nunes, contra o méritoNelson Carneiro, contra o mérito - Dirceu Cardoso - Wilson
Gonçahrs- Hrhor Dias, contru o mérito.
PARECER N• 211, DE 1977
Da Comissão de Consllrulçio e Jusrlça, sobre o Projero de
Lei do Senado n• 26, de 1976, que "dá nova redaçio ao§ 2• do
artigo 9'1 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973".
Relaror do vencido: Senador Helvidlo ~unes

o· projeto de Lei n• 26. de 1976. de autoria do nobre Senador
Orestes Quércia, que, através de nova redaçào ao~ 29, art. 99, da Lei
n• 5.X90, de Xde junho de 197), pretende assegurar aos motoristus
de t(lxis, ônibus e caminhões de carga aposentadoria após vinte e
cinco anos de serviço.
Designado relator, o eminente Senador Dirceu Cardoso, cm
judicioso estudo. ofereceu parecer em que alirma a constitucionali·
da de c juridicidade c a conveniência da proposição.
2. Assim não entendeu, entret·anto, a maioria da Comissão de
Constituiçào e Justiça, que, em síntese, sustentou:
a) os motoristas de ónibus e de caminhões de carga (ocupados
cm caráter pcrmunente)já gozam de aposentadoria especial, tX•\'i do
disposto no Anexo li ao Regulamento do Regime de Previdência So·
cial, baixado com o Decreto n• 72.771, de 6 de setembro de 1973:
b) que a proposição fere o art. 165, §único. da Constituição Fe·
dera\, in rerhi.'i.'
''Nenhuma prestação dc serviço de assistência ou de
henefícin compreendido na Previdência Social sc:rá criada,
majorad;l ou estendidu, sem :.1 correspondente rente de
custeio tot:ll."
/\~sim. a simples indicaçào de que a rnajor~1çào que o projeto de
lei irin prupnrciomtr seria s:ltisfeita pdu receita normal do INPS, não
lhe retira :1 nôdo:1 du inconstitucionalidade.

Sal" das Comisslies, cm li de maio de 1977. - Accloly Filho,
Prcside'nh: cm E:(ercíciu - Hel\'idio Sunes, Relator - Wilson
Gonçahe• - ~elson Carneiro, vencido - halívlo Coelho - Oslres
T~lxeira- Heitor Dias- Dirceu Cardoso, vencido- Lelre Chaves,
vencido.
I'OTO VF..\'C/DO DO SR. SF..\'..UJOR DIRCEU CAR·
/JOSO:

De <tutoria do ilustre Senador Orestes Quércia, o projeto ora
'ioh c.x:~mc visa a ultcn1r a redução do 29 do art. 99 da Lei
n~,~ S.H90f7J, para incluir os motoristas de táxis entre os beneficiários
da <1pl1Scntadoria especial aos 25 (vinte c: cinco) anos de serviço.
~. S:t justificação, n Autor, após mencionar us cutcg;orias
prnlis..;inn:tis hencliciadas com u :tposentudoria especial no Anexo II
;ul Rcgulumcntu du R~:gime d:1 Previdência Social, baixado com o
llccrcto n' n771/7 .1. ussinalu:

*

" ... C. de fa\l1, imperdoúve\ u umissi\o, no sctor do
tr:tnsponc urhano, dn motorista de túxi que, tal como os
dcmais. c.\cn.:e ati\·idade reconhecidamente penosa."

.1. O capitulo V do Titulo 11 da Consolidaçuo das Leis do
Trah:dho contém normas gerais sohre "Scgur~mça e Higiene do
Trah:dhn". :\ele." Scç;1n XIX se refere :IS "Atil'idadcs Insalubres c
Suh . . t:'trlL'ia... Perigosas". :\i vamo~ encnntr:tr, no art. ~09, 01
cnnccitua~i'to das atividadcs in~:lluhrcs. est:thclecendo o~ )"'que "os
qu:nlrtl"' de ativit.ladcs c openu.;ôcs insaluhres c as normas pam a

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio ll)
caracterização da insalubridade serão revistos, de três cm três anos,
pelo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho".
A Lei n• 2.573, de 15 de agosto de 1955, "institui salário
adicional para os trabalhadores que prestem serviços cm cantata
permanente com inflamáveis, cm condições de perlculos/dade. Pela
Lei n• 5.880, de 24 de maio de 1973, esse adicional ó estendido, no
art. Io, aos "trabalhadores que exercerem suas ati vidades cm
cantata permanente com explosivos em condições de periculosidadc",
No âmbito do serviço público, o Decreto-lei n• 1.352, de 29 de
outubro de 1974, inclui no Anexo II do Decreto-lei n• 1.341/74, a
gratificação de periculosidade para os que trabalhem nas mesmas
condições previstas na Lei n• 5.880/73.
Quanto à conceituação legal de trabalho "penoso", não
logramos encontrar, em rápido bosquejo, nada que possa dirctamcnte ser considerado como tal.
4. Cabe-nos apreciar, de início, a constitucionalidade, ou não,
do projeto, face ao disposto no art. 165, parágrafo único, da Carta
Magna.
Ora, o caput do art. 9• defere ao Poder Executivo a atribuição
de definir os serviços que, para efeito de aposentadoria especial,
forem considerados penosos, insalubres ou perigosos.
Assim, a definição legal dessa ou daquela atividadc como penosa, insalubre ou perigosa não constitui infração do disposto no
art. 165, parágrafo único, da Constituição. A fonte de custeio já cxis·
te: consiste ela nas receitas normais da Previdência Social, Ao fazer,
ele próprio, aquilo que deferiu ao Poder Executivo, o Legislador
apenas exercita sua competência iegiferante habitual.
Constitucional, o projeto, é, ainda, juridico, apresentando, no
mérito, ponderáveis fundamentos, já que a profissão de motorista de
táxi é, evidentemente, penosa c, freqUentemente, perigosa, sobretudo, nos grandes centros.
S. Ante o exposto, somos pela tramitação do projeto, pois que
constitucional e juridico, e, no mérito (art. 100, item I, n• 6, do
Regimento Interno), por sua aprovação.
Sala das Comissões, li de maio de 1977.- Dirceu Cardoso.
PARECER N•21l, DE 1977
Da Comlssio de Constituição e J ustlça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 71, de 1977, que "dispõe 110bre os empreaadc11
optantes ou não da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966,
com mais de15 (vln tu cinco) anos de serviços".
Relator: Senador Helvidlo Nunes
Reapresenta o ilustre Senador Vasconcelos Torres, através do
Projeto de Lei n• 71, de 1977, proposição já examinada por esta
Comissão cm 1975, que "dispõe sobre os empregados optantes ou
não da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, com mais de 25 (vin·
te e cinco) anos de serviços''.
À época designado Relator, o nobre Senador José Sarncy ofereceu substancioso parecer, aprovado unanimemente por este Colegiada, em que conclui pela injuridicidade da proposição.
Vale assim, na oportunidade, reproduzir a parte principal do
parecer anteriormente aprovado:
•'O objetivo essencial do autor ó o de estabelecer um prêmio
para todos os empregados de uma mesma empresa que, à época da
Lei n' 5.107, de setembro de 1966 (FGTS), percebessem até cinco
salários mínimos regionais.
Busca-se entilo, com uma lei, a criação impossivel de "direitos
adquiridos",tumultuando-sc gravemente a sistemúticajuridica.
Na hipótese do êxito da proposiçüo,' u futura Lei iria alcançar
empregados com mais de 35 unos de serviços, isto é:, já uposentados e
beneficiados (os optantes) com os seus depósitos, do FGTS. Res·
surgiriam do seu repouso, enti\o, os aposentados vivos, us viúvas e os
herdeiros dos fulecidos, surpreendendo com reclamatórios a economia dus empresas.
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Ainda dentro da hipótese, cometer-sc-ia uma iniqUidade com os
empregados que reunissem mais de 25 anos de serviços em mais de
uma empresa, ao tempo da criação do FGTS, acumulação que torna•
ria ilcgitima sua pretensão ao "prêmio". Infligir-se-ia desse modo
uma agressão ao Direito Social, pois o trabalho do assalariado, parte
mais nobre de sua dignidade de ser humano, não pode ser reconheci·
do ·c enaltecido pela circunstância secundária de se ter exercido ape·
nas numa empresa. IniqUidade, também, se faria contra todos os que
tivessem menos de 25 anos na mesma empresa. Igual injustiça do
mesmo modo se registraria contra os que, não tendo optado pelo
FGTS, receberiam menos que os optantes.
A argumentação do autor, enfim, não nos convenceu, Seria uma
balbúrdia, em termos jurídicos, a tentativa de recompor-se numa
geração passada o que se concedeu às que lhe sucederam. A realidade do fato não deixa de ser lamcntãvcl, do mesmo modo como se
lamenta que as conquistas no campo da saúde, por exemplo, nilo pOS·
sam conceder aos velhos a mesma energia flsica dos jovens. Eis uma
problemática insolúvel a que se sujeita toda a Humanidade".
O parecer, em conseqUência, reafirma a injuridicidade do Projc·
to de Lei reproduzido.
Sala das Comissões, cm 18 de maio de 1977. - Daniel Krleaer,
Presidente - Hehidlo Nunes, Relator - Nelson Carneiro - Wilson
Gonçalves - Accloly Filho - Jtalivlo Coelho - Oslres Teixeira Dirceu Cardoso- Heitor Dias.
·
PARECER N• 213, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 130, de 1976, que "dispõe sobre o ~e~uro-de
sempreao, a carao do INPS, e dá outras providências".
Relator: Senador llallrlo Coelho
Apresentado pelo ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto
sob exame visa a instituir o seguro-desemprego, a cargo do INPS.
2. Na justificação, pondera o Autor que, "embora o seguro-de·
semprcgo seja direito constitucionalmente assegurado a todos os
trabalhadores brasileiros (art. 165, inciso XVI da Constituição Fc·
dera!), tal benesse ainda não figura em lei ordinária, existindo tão-so·
mente a assistência aos desempregados, garantida pela Lei n• 4.923,
de 23 de dezembro de 1965".
3. lnobstante os elevados propósitos que inspiram a proposi·
çüo, colide ela com o disposto no art. 165, parágrafo único, da Cons·
tituição, devido ao problema da fonte de custeio total do novo cncar·
go (art. 4•).
Assinale-se, ademais, que o parágrafo único do art. 4• do projc·
to afirma que "poderá ser estabelecida taxa ·adicional de mais até 3%
(três por cento) da contribuição devida pelo empregador, prevista no
inciso til do art. 69, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960".
Ocorre que, modificado pela Lei n• 5.890/73, o dispositivo rcfc·
rido não prevê tal taxa adicional de custeio,
4. Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Projeto, visto que
se afigura como inconstitucional.
Sala das Comissões, em 18 de maio de 1977.- Daniel Krleaer,
Presidente - ltallvlo Coelho, Relator - HeMdlo Nunes - Accloly
Filho, vencido (pela rejeição no mérito)- Wilson Gonçalves- Nel·
son Carneiro, vencido - Heitor Dias - Dirceu Cardoso, vencido Oslres Teixeira.
PARECER N• 214, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 40, de 1976, que "dispõe sobre o processo de
flscallzaçilo pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal dos atos do Poder Executivo e os da Admlnlstraçilo ln·
di reta".
Relator: Senador HcMdio Nunes
Cogita o ilustre Senador Muuro Bcnevides, atmvés do Projeto
de Lei do Senado n' 40, de 1976, de disciplinar, nu conformidade do
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estabelecido no art. 45 du Constituição, o "processo de fiscalização
pela Câmuru dos Deputados e pelo Senado Federal dos atos do
Poder Executivo e os da administração indireta".
Proposição de relevante importância e grande complexidade,
sobretudo no campo doutrinário, foi, inicialmente, distribulda ao
eminente Senador José: Lindoso, que a examinou, demorada e profundamente, durante os últimos dius do ano próximo pretérito.
Ao início da presente Sessão Legislativa, com a redistribuição
du matéria, já que o ilustrado representante amazonense foi eleito I•
Vice-Presidente do Senado, também recebi o substancioso parecer de
ns. 8 a 23, no qual, após considerações preliminares, estuda o Projeto
face à Constituição, desce a história do art. 45, disserta sobre a
preocupação do Congresso de criar o seu sistema de fiscalização,
examina a Lei n• 6.223, de 14 de julho de 1975, e, finalmente, discorre
sobre a proposição cm tela com base na doutrina c na legislação vi·
gente.
E concluí o Senador José: Lindoso:
" ... o Projeto n• 40, de 1976, padece de inconstitucionali·
dade e, em parte, a matéria nele regulamentada é de natureza
regimental, opinamos pela sua rejeição."

Com a implantação da Administração plancjadu que ensejou a
formação de um corpo de tecnocratas aptos para as tarefas que lhes
ficaram afetas, mas, sem filosofia politica -o Poder Legislativo teve
reduzida a sua iniciativa, no concernente à proposição de leis que
importem em aumento de despesa.
As lideranças políticas, absorvendo a tendência do consti·
tucionalismo moderno, se preocuparam em conseguir novos instru·
mentes de afirmação do Poder Legislativo. A r.scalização financeira
e orçamentária foi exatamcnte um desses instrumentos que viria
somar-se ao controle pol!tico dos Governos c cm torno de sua
extensão, de sua eficácia, abrir-se-ia um debate que continua muito
intenso.
Buscam uns, de modo o mais cfetivo possível, criar sistema de
r.scalização da Administração Di reta e lndireta, c outros querem-na
abrangendo não só o sctor financeiro e orçamentário, mas,
indiscriminadamente, todos os atos da Administração cm geral,
redimensionando, conseqUentemente, os clássicos controles de
natureza pol!tica dos Governos.

As razões em que assentam as conclusões do primeiro Relator
convencem-me plenamente. Adoto-as sem outras considerações, pois
que de resto são desnecessárias.
Sala das Comissões, em 18 de maio de 1977.- Daniel Krlet~er,
Presidente- HeMdlo Nunes, Relator- Nelson Carneiro, vencidoWilson Gonçal•es- Accloly Filho, com restrições- Oslres Teixeira
-Heitor Dias- Dirceu Cardoso, vencido- Itall•lo Coelho.

Na Constituição, como é: evidente, há preceitos de interesse do
tema c que devem ser analisados para que melhor seja demarcada a
sua área de abrangência.
O Art. 81, XX, da Constituição, declara, como uma das atribuições do Presidente da República, prestar anualmente ao Congresso
Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão lcgislati·
va, as contas relativas ao ano anterior e, se não o fizer, compete,
privativamente, à Câmara dos Deputados, na conformidade do Art.
40, 11, proceder à tomada dessas contas c que serão julgadas (Art. 44,
VIII) pelo Congresso Nacional. Nesse processo de tomada de contas
do Presidente, o Tribunal de Contas desempenha papel
relevante, porque elabora um parecer prévio sobre as mesmas,
competindo-lhe, quando no caso de não ser enviada a referida prcs·
tação de contas dentro de sessenta dias, comunicar o fato ao
Congresso e apresentar, em qualquer caso, minucioso relatório do
exercício financeiro encerrado.
A "tomada de contas" í: a peça fundamental da fiscalização do
Congresso aos atos do Poder Executivo, embora esteja sendo feita
secularmente de modo desinteressado c insosso.
O então Deputado Daniel Faraco, em discurso (DCN, Scção I,
n• 2.541, de 8-5·74), ocupando-se da "tomada de contas" do
Presidente da República, informa que a expressão entrou no nosso
Direito Constitucional com a Carta de 1891, pelo seu Art. 34, n• I,
embora a idéia básica remonte ao Art. 172 da Constituição de
1824. E doutrinava o Deputado gaúcho:

RELATÓRIO
SENADOR JOS!ô: LINDOSO
Ante o Projeto de Lei n• 40, de 1976, de autoria do Senador
Mauro Bcnr.vidcs, a Casa é chamada, novamente, a examinar o pro~
blcma da fiscalização, pela Câmara dos Deputados c pelo Senado,
dos atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indircta.
Sendo assunto controvertido, sentimo-nos no dever de levantar
as linhas que nos parecem fundamentais da questão, de modo a oferecer à Comissão de Constituição c Justiça elementos tão completos
quanto possível para o seu debate.
I - Preliminares
O Professor R. Savatier, ao escrever o seu livro "Les
Mctamorphoscs Economiques et Socialcs du Droit Civil
d'Aujourd'hui", revelava fenômeno que se universalizou- não só
no campo do Direito Privado, como no do Direito Público - que é,
em slntese, o da evolução do Direito face à aceleração da História.
O Estado moderno assumiu tarefas não só no setor da educação, saúde e previdência como no de promoção de várias atividadcs
industriais importantes para o desenvolvimento ou para a segurança,
repercutindo isso, aceleradamente, nos planos da evolução social e
jurídica.
O Estado, no Brasil, a partir de 1964, está a modernizar-se,
numa preocupação de racionalização e já exerce aquelas múltiplas
funções, impelido pela preocupação do Desenvolvimento. Constata·
se, no universo jurldico-administrativo, como coroamento desse
esforço de mais de 40 anos, o Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de
1967, que dispõe sobre a organização da administração federal e
estabclcce diretrizes para a Reforma Administrativa.
Sistematizou-se, através dessa importante lei, a Administração
Federal em:
I - Admlnlotraçilo Dlreta, que se constitui dos serviços in·
tegrudos na estrutura administrativa da Presidência da República e
dos Ministérios;
11 - Admlnlstraçílo lndlrcta, que compreende as seguintes
cutegorius de entidades, dotadas de personalidade jurldica própria:
o) autarquias;
b)empresas públicas, incluindo-seus fundações estatais: e
c) sociedades de economia mista.

Z- A matéria na Constituição

"Formar da "tomada de contas" um preceito puramente
financeiro e legalista é, sobretudo em nossos dias, aprisionálu num quadro apequenado que, na melhor das hipóteses,
gera o ritualismo, c em outras, oferece posições mcdfocres c
até: mesmo mesquinhas, quando não induz à simples inação,"
E mais adiante:
"A grande finalidade da "tomada de contas" é: a de
avaliar os resultados da ução governamental, para dessa
avaliação extrair orientação para o futuro. Os aspectos legais
e financeiros silo partes importantes dessa avaliação, mas nilo
são tudo,"
Defendia, portanto, o Deputado gaúcho posição de apreciação
política das Contas do Presidente.
Com o advento da Revolução de Março de 1964, pela Emenda
n• 17 à Constituição de 1946, e depois, na Constituição de 1967 c sua
Emenda n• I, foram outorgadus ao Poder Legislativo prerrogativas
amplas, no campo da fiscalizução, além da jâ scsquiccntcnáriu
"tomuda de contus" e que estilo conõguradas nus rcgrus do Art. 70 c
purágrufos du vigente Constituiçi\o.
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Por esse artigo, o Congresso Nacional exerce a fiscalização
fin:mceira c orçumentária da União, mediante controle externo,
posto que ao Poder Executivo cube estabelecer um sistema de contra·
lc interno, o que já se acha regulado pelo Decreto-lei n• 200, de 25 de
fevereiro de 1967.
Esse: controle externo do Congresso será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas da União e "compreenderâ a apreciação das
contas do Presidente da República, o desempenho das funções de
uuditoria nnanceiru e orçamentária, bem como o julgamento das
contas dos administrõ~dores c demais responsáveis por bens c valores
públicos."
Em que pescesse ~ I• do Art. 70 estabelecer um preceito geral no
concernente à ação do Congresso e do Tribunal de Contas, houve,
nclisc:s ano!'. todos. tomentosa discussão para saber se estariam todos
os entes da Administração lndireta sujeitos à prestação de contas ou
<emente as autarquias, por força do~ 5• do citado art. 70.
Mas, além desses preceitos claramente ordenados no processo
sistemático de fiscalização c prestação de contas, é inserido, também.
no Capítulo VI- Do Poder Legislativo- Seção IV - Das atribui·
çõcs do Poder Legislativo, o polémico Art. 45, que será objeto das
considerações seguintes.
3- História do ort. 45 do Constituição
(; importante tecer considerações de ordem histórica, que nos
possibilitarão melhores esclarecimentos para correto juízo
interpretativo do Art. 45 da Constituição, objeto do propósito
repulamentador do representante cearense.
Com a Revolução de 1964, no Governo Castello Branco, foi.
como jú referimos, votada a Emenda à Constituição de 1946, de n•
17,tcndo o Presidente da República oferecido, através de mensagem.
datada de 4 de novembro de 1965, o Projeto de Emenda (Emenda à
Constituição de 1946- Número 17- Reforma do Poder Legislati·
vo- Edição da Biblioteca da Cãmara dos Deputados- Brasília1967) e nele era proposto que se acrescentasse ao Art. 65 da
Constituição ( 1946) o seguinte parágrafo:
"Parágrufo único. A lei regulará o processo de nscali·
zuçiio pela Cãmara dos Deputados e pelo Senado Federal dos
atas do Poder Executivo e da Administração descentrali·
zudu,"
(;oportuno registrar que esse Projeto do Executivo resultara de
estudos e sugestões de Grupo de Trabalho designado pelo Presidente
do Congresso Nacional, Senador Auro de Moura Andrade, e do
qual fora relator o então Senador Josaphat Marinho.
Esgotada a viabilidade da eficácia do processo reformista da
Constituição de 1946, face aos desdobramentos da Revolução, o
Presidente Castello Branco remetera, então, o Projeto da Constitui·
çào de 1967 (Mensagem Presidencial n• 7- 1965) e no seu texto não
fora reproduzido o disposto naquele parágrafo único. No entanto, a
flscalizacUo financeira e orçamcntáriu iria merecer, na proposta,
tratamento constitucional singular, agora espelhado no Art. 70. Em
que pese as normas do capítulo sobre nscalização financeira e
orçumentt1rioa, o Congresso, ao discutir o Projeto, acolheu a
Emenda n• 470, de iniciativa do Senador Josaphat Marinho, propon·
do preceito idêntico ao da Emenda n• lle queé o atual Art. 45.
4 - A preocupação do Congresso de criar o seu sistema de fiscalização
O Congresso Nacional aceitou, então, como uma de suas tare·
fas, institucionalil.ar e operar um sistema fiscalizador.
Apresentados foram, a partir de 1972, cerca de 14 projetes de lei
ohjctivando rcgu\umcntar o processo de liscalizaçUo referidos nos
artigos 45 c 70 da Constituição Federal. Esses vários projetes
revelam. de logo, um dissídio na compreensão da matéria não só
rclutívamcntc ta ahrangência da fiscatizuçào, como no concernente ao
seu processo. Assim. hú projetas que se ocupam só da nsculizuçilo
finilnccir:a c orçumcntúria (Art. 70) c outros tentam disciplinar o Art.
~,:.; Ú<t Constítuiçàu l' alguns quh:crarn, num só diploma, estabelecer
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normas referentes aos dois preceitos, todos, no entanto, aprcsen·
tados após o Projeto de Lei Complementar n• 8, de 1972, do Senado
Federal, que originaria a Lei n• 6.223.
C: oportuno enumerá-los, agrupando-os conforme a maior ou
menor amplitude que conferem à questão:
I) Projetas de lei objetivando regulamentar, simultaneamente,
os artigos 45 e 70 da Constituição:
- Projeto de Lei n• 1.563, de 1973, de autoria do Deputado
Henrique Turner:
-Projeto de Lei Complementar n• 13, d'e 1975, de autoria do
Deputado A. H. Cunha Bueno.
2) Projetas de Lei objetivando regulamentar somente o Art. 45
de Constituição:
- Projeto de Lei n• 1.212, de 1973, de autoria do Deputado
Marcelo Medeiros:
-Projeto de Lei n• 1.681, de 1975, de autoria do Deputado
Humberto Lucena:
-Projeto de Lei Complementar n• 106, de 1976, de autoria do
Deputado Walter Silva:
- Projeto de Lei n• 40, de 1976, de autoria do Senador Mauro
Benevides.
)) Projetas de Lei objctivando regulamentar o Art. 70 de Constituição:
- Projeto de Lei Complementar n• 8, de 1972, de autoria do
Senador Magalhães Pinto e outros:
- Projeto de Lei n• 1.546, de 1973, de autoria do Deputado
Marcelo Medeiros:
- Projeto de Lei n• 62, de 1973, de autoria do Senador Franco
Montare:
-Projeto de Lei n• 324, de 1975, de autoria do Deputado José
Bonifácio Neto:
-Projeto de Lei n• 136, de 1975, de autoria do Deputado Otá·
via Ceccato:
- Projeto de Lei Complementar n• 8, de 1975, de autoria do
Deputado Lincoln Grillo:
-Projeto de Lei n• 421, de 1975, de autoria do Deputado José
Camargo:
-Projeto de Lei n• 1.889, de 1976, de autoria do Deputado Gomes da Silva.
Pelo exame desses Projetes, verinca-se que se formam duas cor·
rentes de entendimento, quando se cuida de regulamentar a fiscalização dos atas do Governo, face aos dois dispositivos constitucionais:
uma, a que restringe essa fiscalização aos aspectos financeiro c orçamentário das Administrações direta e indireta, e a outra que vc o assunto dentro de concepção mais ampla, cobrindo não só esse ãngulo
como todos os ates de múltipla natureza, produzidos pelo complexo
administrativo do Estado brasileiro.
A primeira deixa perceber que a fiscalização é a financeira e
orçamentária e que o Art. 45 visa, cm última razão, tornâ-la abran·
gente das Administrações direta e indireta.
O Deputado Marcelo Medeiros, pelos seus dois Projetas de Lei,
o de n• 1.212, de 1.973, c o de no 1.546, do mesmo ano, procura
demarcar os dois campos, o que não foi alcançado de modo razoâvel
por nenhum outro dos que, no Congresso, se ocuparam da matéria,
nem mesmo pelo nobre Senador Nelson Carneiro, na sua emenda
substitutíva configurada num Projeto de Decreto Legislativo apresentado à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, quando ali
se discutiu o Projeto de Lei Complementar n• 8, de 1972, do Senado
Federal.
Assim, não seria imperativo constar da Constituição o Art. 45
se ele não objetivasse estender a questão da nscalizaçilo financeira à
Administração indiretu, alóm da já admitida nscalização na dircta.
Esse teria sido o propósito do legislador ao inserir o preceito no texto
da Constituição. O próprio Presidente da Câmara - evocam os
defensores dessa posição - à época, o Deputado Bilac Pinto, no
Relatório apresentado ao Plenário, nu sessão de I• de dezembro de
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1965, ano cm que fora votada a Emenda Constitucional n• 17, em
capítulo sobre a "Ampliação do Controle da Gestão Financeira",
escreveu:
"A Emenda Constitucional n• 17, no seu art. 5•, ao esta·
bcleccr que a lei regulará o processo de fiscalização pela
Câmara dos Deputados c pelo Senado Federal, dos atos do
Poder Executivo c da Administração descentralizada, abre
ensejo a que o Congresso passe a exercer importante função.
Com esse novo procedimento, não apenas se ampliarâ a
área fiscalizadora do Congresso, mas também serão reduzi·
dos sensivelmente os abusos decorrentes da liberdade sem
vigilância, com que se movimentam os dinheiros do povo, em
muitos dos órgãos da administração dircta e indircta do País,
restaurando a confiança na cxação do Poder Público "(Emcn·
das à Constituição de 1946 - N• 17 - Reforma do Poder
Legislativo" - Edição da Biblioteca da Câmara dos Depu·
tactos- Brasília· 1967).

r:

válido observar que desde a Constituição de 1946, se aspira
estabelecer normas de controle c de fiscalização de órgãos da admi·
nistração descentralizada (Art. 77 da Constituição de 1946).
A segunda corrente, a que considera o Art. 45 da Constituição
desvinculado da matéria do Art. 70, busca estabelecer novos ãngu·
los de apreciação e controle da Administração c que reclamariam a
fiscalização pelo Poder Legislativo. Nessa tentativa, o melhor desempenho deve ser creditado ao Deputado Marcelo Medeiros, como já
dissemos, c o Projeto ora cm estudo se filia, de certo modo, a essa li·
nha, procurando abranger, na administração dircta, todos os atos
exccto os regulamentares, c na indircta fala cm atos de "gestão admi·
nistrativa, patrimonial c financeira".
S. A Lei n• 6.113

A Lei n• 6.223 foi elaborada dentro da concepção da primeira
corrente.

Cerca de 30 anos se discute, neste Pais, a questão da fiscalização
da Administração descentralizada ou indireta c é oportuno que se fa·
ça também um pouco de história dessa lei.
Em 1972, foi apresentado, no Senado Federal, o Projeto de Lei
Complementar n• 8, subscrito pelos Senadores Magalhães Pinto,
Accioly Filho, Daniel Kricger, Ncy Braga e Filinto MUller, dispondo
sobre a forma de fiscalização financeira, pelo Congresso Nacional,
dos órgãos da administração pública, abrangendo autarquias, funda·
çõcs, empresas públicas c sociedades de economia mista. A proposi·
ção resultara de estudos de um grupo de trabalho designado pelo en·
tilo Presidente do Senado, Senador Petrõnio Porte lia. Do teor da pro·
posição discordara o Senador Nelson Carneiro, integrante do referi·
do grupo e que, por isso, nilo a subscreveu.
Ao se discutir o projeto, apresentado como de Lei Complcmcn·
tar, na Comissão de Constituição c Justiça do Senado, foi, ali, preli·
minarmente examinado o Parecer do Senador José Augusto, que o
considerou j urfdico-constitucional.
O Senador Nelson Carneiro ofereceu, através de longo Voto cm
Separado, um Substitutivo, na versão de Projeto de Decreto Legisla·
tivo, pois, entendendo que a proposição, além de não regulamentar o
Art. 45 da Constituição, se revestia de forma inadequada, pois deve·
ria ser objcto de um Decreto Legislativo ou de Lei Orgânica, mas
não de Lei Complementar.
Diante desses elementos, e por sugestão do Senador Wilson
Gonçalves, que realçou a significação da matéria c a necessidade de
mais acurada renexão, o Relator foi incumbido de, recolhendo as
sugestões que lhe quisessem oferecer, reexaminar a matéria, c o fez
apresentando o Parecer n• 637, de 1973, que concluía por um Substitutivo onde forum acolhidas parcialmente, sugestões dos Senadores
Nelson Carneiro e Franco Montoro (Autor do Projeto de Lei n• 62,
de 1973, aprovado nu Comissào de Constituiçuo e Justiçu, conforme
Purccer do Senador Wilson Gonçulves). Nu oportunidade, o primei·

ro ainda se pronunciou atravé:s de Voto cm Separado, propondo di·
versas emendas.
Na Comissão de Finanças, o Relator, Senador Virgllio Távora,
acolheu o Substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça, com
emendas aos seus artigos 2• e J•. Em fins de 1973, era o mesmo
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, retornando ao Sena·
do, nos termos do Substitutivo n• 1.733/73, da Comissão de Fiscali·
zução Financeira c Tomada de Contas, sendo seu Relator o Depu·
ta do Teódulo de Albuquerque, na Casa revisora.
Nesta altura, através dessa lei, dispõe o Congresso de um instru·
mcnto para o controle externo da Administração dircta c indircta.
José Jappur ("Revista do Direito Administrativo" - Rio de
Janeiro - out./dcz. - 1975 - págs. 425/432), fazendo um estudo
sobre •• A Dia Iética do Controle Financeiro", assinalou:
"A novidade do diploma está a partir do art. 7•,
atribuindo às Cortes de Contas a fiscalização da administra·
ção indircta. A disposição expressa tem o condão de acabar
com a velha polémica se a autorização estava ou não já implf·
cita na Constituição, ex vi do art. 70, § I• - ln firtr' "julgamento das contas dos administradores c demais responsáveis por bens e valores públicos". De certa forma, o art. 7•
da Lei Federal n• 6.223, de 1975, veio explicitar o que, de
maneira global, autorizava o art. I 3 do Decreto-lei n• 200:
"O controle das ativfdadcs da administração federal
deverá exercer-se cm todos os níveis e cm todos os órgãos ... "
Não se percebe qualquer distinção <10 dispositivo éntrc a
administração dircta ou indireta. A gênese do art. 7• resultou
do precipitado de diversos projetas apresentados para con·
trole da administração indircta."
6- O Projeto n• 40, de 1976.
O Projeto de Lei do Senado n• 40, de 1976, de autoria do
Senador Mauro Benevidcs- c que suscitou esta dissertação - objc·
tiva regulamentar o art. 45 da Constituição. Fixando ele normas do
processo para operar a fiscalização, estabelece que a mesma scrâ
exercida, quando se tratar da administração centralizada, sobre todos
os atos administrativos, excetuados os regulamentares c quando se
tratar de administração indircta sobre os atos da gestão admi·
nistrativa, patrimonial efinanceiro.
No parágrafo único do art. 2• diz que a fiscalização cingir-se-ti
aos aspectos de legalidade dos atos, inclusive os concernentes ao
desvio de finalidade, abuso de direito e fraude à lei.
O art. 3• c parágrafos instituem como órgãos de fiscalização,
Comissões Permanentes, uma na Câmara, outra no Senado.
Os artigos 4• c 5• c parágrafos definem as atribuições dos órgãos
de fiscalização c suas normas da funcionamento.
O Projeto não atende às exigências da técnica legislativa. O Con·
grosso Nacional invadiria, sem êdto e de modo extravagante, atribuições deferidas, na estrutura do Estado, a outros Poderes, se
acolhida a norma ambiciosa do parágrafo único do art. 2•, que
poderá ser examinado.
A questão de abuso de direito, previsto no texto, tem colocação
inteiramente imprópria, pois disso já se formou conceito cm processo
jurídico como o exercício anormal do direito, sem motivo legítimo
ou justa causa, onde se evidencia o dolo ou má-fé, configurando,
assim, a lide temerária.
posslvel que a preocupação seja referente a abuso de
autoridade e, no caso, existe a Lei n• 4.899, de 9 de dezembro de 1975,
que regula o Direito de Representação e o Processo de Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade.

r:

No art. 4•, I, quando truta da faculdade das Comissões de Fis·
calização c Controle de convocar Ministros de Estado, descobre-se
connito com o urt. JS da Constituiçuo que disciplina a matéria.
Nuo havcrú possibilidade de se inovar com procedimentos à r:vclia
do texto du Lei Muior.
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Já relativamente à criação, composição c funcionamento de
Comissões, nào será lei ordinária que disciplinará isso, como quer a
proposição. A Constituição, no seu art, 30, atribui a cada Ciimara ~
competência de elaborar o seu Regimento Interno, dispor sobre a
sua organização, polfcia c provimento de seus serviços.
Uma das questões levantadas no debate sobre o assunto é a de
saber-se qual Ó tipo de instrumento normativo a ser adotado para
regulamentar o art. 45. Seria lei, no sentido restrito, Decreto Legislativo ou resolução? O Senador Nelson Carneiro, na Comissão de
Constituição c Justiça, quando se discutia o Projeto que originou a
utual Lei n• 6.233, de 14 de julho de 1975, defendeu a tese de que o
referido artigo seria regulamentado por Decreto Legislativo,
pensando que não foi aceito por aquele órgão técnico.
A Constituição, no art. 46, ao se ocupar do processo legislativo,
enumera sete instrumentos de manifestação normativa, reveladores
da hierarquia das leis, figurando, entre eles, o decreto legislativo c a
resolução.
Os artigos 29 c 30 da Constituição autorizam o Congresso
Nacional c cada uma das Câmaras, a elaborar os seus Regimentos c
fi•adas foram algumas normas de natureza ética a serem observadas
nos mesmos que integram o mundo das leis, c os Regimentos silo
objctos de resoluções.
t:, portanto, inquestionavelmente, uma das prerrogativas do
Congresso elaborar leis c dentre estas, na diversificação das categorias, os decretos legislativos ou resoluções, atendendo a natureza da
matéria, o destinatário da norma. Muitas vezes isto é feito cm conOito com os elementos que os identificam, cm acatamento a determinação constitucional. t: que o constituinte nilo se atcvc à sistemática
tradicional, usando, por vezes, o termo "resolução" quando, pela
doutrina, se recomendava o decreto legislativo (ver Manocl Gonçalves Ferreira Filho, cm "Do Processo Legislativo" - Edição Saraiva
-Silo Paulo-1968- pág. 163/164).
Refletindo sobre os artigos 45 c 70 da Constituição, entendo que
se pode interpretá-los como instituindo dois tipos de fiscalização,
dentro da importante função de controle politico que Lowcntcin indica para o Congresso:
a) fiscalização técnica;
b) fiscalização política.
A fiscalização técnica vai se configurar no artigo 70, com a
fiscalização financeira c orçamentária c se faz com ajud'a do Tribunal de Contas da União, mediante o controle externo, que não
cKclui a intervcniê9cia dircta do Congresso, cm casos especiais, no
interesse da moralidade administrativa,
,
A fiscalização politica abrange o universo de ates do Poder
Executivo, inclusive os da Administração indircta c"' realiza nilo só
pelos clássicos instrumentos inscritos na Constituição, como através
das Comissões Permanentes das duas Casas.
A fiscalização técnica está estabelecida pela Lei n• 6.223, de 14
de julho de 1975, da qual nos ocupamos, com certa minudência, no
correr deste Parecer, c que já foi objcto da Resolução n• 165/75, de
12 de agosto de 1975, do Tribunal de Contas da Uniilo (anexo 1).
Nessa Resolução, o Tribunal de Contas disciplina o procedimento relativamente a pedido de requisição feita por qualquer das
Casas do Congresso, conforme se lê no art. 90:
"Art. 9• A requisição feita por qualquer das Casas do
Congresso Nacional, nos termos do art. 3• da Lei n• 6.223, de
14 de julho de 1975, scrll encaminhada à Presidência que a
despacha rã à lnspctoria competente.
§ I• No despacho, o Presidente do Tribunal fixarA prazo
para o atendimento, que nilo podcrll ultrapassar a I5(quinze)
dias, quando se tratar de requisição de informações ou cópias
de documentos, ou a 45 (quarenta c cinco) dias, se for solicitada inspcçilo.
·
§ 2• A lnspctoria de Controle E•tcrno que, cm face de
requisição proveniente do Senado Federal ou da Câmara dos
Deputados, for incumbida de realizar inspeçilo c, uma vez
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iniciada esta, convencer-se da c•igUidadc do prazo fi•ado,
poderâ, desde que o faça cm tempo hllbil, propor ao Presidente do Tribunal que seja previamente pedida a prorrogação do prazo à Casa do Congresso que haja solicitado a
providência."
Dispõe, ainda, o art. 11:
"Art. 11. O Tribunal, quando julgar necessário,
representará ao Congresso Nacional sobre irregularidades ou
abusos por ele verificados, com indicação dos responsáveis
(Lei n• 6.233/75, art. 5•)."
A fiscalização politica, esta poderá ser feita, além dos modos
clássicos, pelo ••ame dos atos da Administração di reta e indircta ou
pela avaliação dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, ou pela
anâlisc das mensagens anuais do Presidente da República, face a esses Planos.
Essas atribuições de fiscalização politica, no entanto, não estio
a carecer de normas rcgulamentadoras com vista ao art. 45 da
Constituição, como vislumbra o Projeto ora examinado,
Elas podem não estar sendo cKcrcidas, o que é outra coisa.
O Regimento do Senado aprovado pela Resolução n• 93, de
1970, csubelccc as normas para o exercfcio da fiscalização pretendida pelo Projeto de Lei n• 40.
Leiamos:
"Art. 74. As Comissões Permanentes têm por finalidade estudar os assuntos submetidos a seu e.ame, sobre eles
manifestando-se na rorma prevista neste Regimento, assim
como exercer, no àmb/to das rrsptctivas compttinclas, a fiscalização dos aros do Podtr Exrcutivo t da administrarão
descenrral/:ada, prevista no art. 45 da Constituirão (grifamos).
§ I• Mediante delegação tácita do Plenário, compete
ainda às Comissões Permanentes realizar estudos e levantamentos sobre os problemas de interesse nacional compreendidos no âmbito de suas atribuições, acompanhando a cKccução dos planos c programas administrativos, adotados pelo
Poder Executivo cm todo o território nacional."
Ainda constam do Regimento mais cinco parágrafos sobre o
assunto, definindo o processo do trabalho, assistência técnica para
sua rcalizão, publicidade, etc.
Observo, ao ensejo, que no Regimento Interno do Senado poderão ser complementadas normas relativamente à fiscalização financeira e orçamentAria (parágrafo único do art. 108, c art. 391) ajustan·
do-o à nova situação estabelecida pela Lei n• 6.233, principalmente
no concernente às relações entre o Tribunal de Contas c o Congresso. A Rcsoluçilo n• 165/75, do Tribunal de Contas precisa ser
complementada, dentro da ótica do Congresso, na definição de
maior espaço operacional.
A matétia deverA ser também disciplinada no Regimento
Comum, pois é cumulativa à Câmara e ao Senado a açilo fiscalizadora prevista no já citado art. 45.
Diante da ••posição exaustiva ora rcita c considerando que jâ
cstâ cm vigor a Lei n• 6.223, de 14 de julho de 1975, que "dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da Uniilo pelo Congresso Nacional, e d~ outras providências": considerando o Regimento
Intcrno do Senado, que prevê a liscalizaçilo dos atos do Poder
Executivo segundo o disposto no art. 45 da Constituição Federal,
objctivo da Proposição ora cm ••ame; considerando, ainda, que o
Projeto n• 40, de 1976, padece de inconstitucionalidade c, cm parte, a
matéria nele regulamentada é de natureza regimental, opinamos pela
sua rejeição.

t: o nosso Parecer.
Sala das Comissões, em 5 de dezembro de 1976.- José Llndooo.
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PARECERES N•Sl1S,ll6,217 eliB, DE 1977
Sobre o Projelo de Lei do Senado n• 238, de 197S, que
"Torna obriKalórlo o uso de equlpamenlos de emerKênela em
rransporles colerl•os, nio urbanos, sejam lerresrres, marlll·
mos, Ru•lals ou aéreQs, e dá oulras pro•ldênclas".
PARECER N• liS, DE 1977
Da Comlssio de Conslilulçio e Jusrlça
Relalor: Senador Lelle Chaves
Por incxistir disposição legal tornando obrigatória a manlcnça
de cquipamcnro médico de cmcrgéncia nos diversos meios de
transporte no Pais, pleiteia o ilustre Senador Osircs Teixeira, através
deste Projeto, a promulgação de lei naquele sentido, de tal sorte que
todas as empresas de transporlcs de passageiros rodoviârios, fcr·
roviários, Ruviais, marltimos c aéreos fiquem a ela obrigadas, sob
pena de sanções a serem estabelecidas cm decreto regulamentar.
· As entidades concedentes do Poder Público fariam constar dos
respectivos contratos a obrigação de instalação daqueles cquipamcn·
tos. ressalvado aos aluais conccssionârios o estabelecimento de prazo para cumprimento de tal exigência.
Em sua justificação, aduz o ilustre proponente que, por motivo
de acidente. ou mesmo nos casos de urgência, ficam os passageiros à
mcrcé da sorte registrando-se sacrincio, até mesmo de vida, por falta
de cquipamcnlo médico a bordo.
A providência ora pleiteada parece-nos de inteiro cabimento.
Não )lá quem desconheça a penúria dos meios de transporte,
sobretudo rodoviários, no que diz respeito à assistência nos casos de
acidente.
Não se cogita de exigir-se médico a bordo, nem tampouco
enfermeiro, o que seria assaz oneroso, cogita-se da instalação de
equipamento ncccssârio aos primeiros socorros com o qual toda
unidade de transporte pode ser facilmente guarnecida.
Somos pela aprovação de tal Projeto que, sobre ser de toda
conveniência c oportunidade, atende aos requisitos de juridicidadc e
constitucionalidade apresentamos a
Emenda n• I·CCJ
Suprima-se no art. I• a palavra "completo".
Sala das Comissões, cm 3 de dezembro de 1975. - Aceloly FJ.
Ibo, Presidente - Leite Chnes, Relator - Hellor Dias - Nelson
Carneiro - Dirceu Cardoso - HeiYidlo Nunes - Henrique de La
Rocque.
PARECER N• 216, DE 1977
Da Comlssio de Saúde (audiência solleltada pela Comlsaio de Transportes, Comunicações e Obras Públicas).
Relator: Senador Otalr Becker
O ilustre Senador Osircs Teixeira, daintc de noticias
permanentemente veiculadas pelos jornais sobre "problemas. cm
ónibus, trens c até mesmo aviões cm, que passageiros são acometidos
de males súbitos", c tendo cm vista a precariedade dos socorros a
eles dispensados, propõe que as empresas de transportes de passageiros. rodoviârios, fcrroviãrios, nuviais, marítimos ou aéreos, de
pcrcursQ interurbano, interestadual c internacional, sejam obrigadas
a manter .. completo equipamento de emergência".
Sugere, ainda, que as entidades concedentes do Poder Público
façam constar. necessariamente, dos contratos respectivos, aquela
obrigatoriedade c impõe as penalidades a que cstarilo sujeitos os seus
infratores.
Louváveis são, sem dúvida, os propósitos do projeto. Entretanto, seus objetivos jã cstllo atendidos pela legislação espcciOca.
De fato, de acordo com o Decreto n• 68.961, de 1971, os vel·
calos colctivos de pcrcusos interestadual c internacional deverão
cstur equipados de "cuixu de socorro médico urgente, obrigatório ou
nuo, segundo exija o DNER, cm funçilo do percurso desenvolvido
pela linha"
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Pela Portaria 003-GM5, de 17·1·67, as companhias de transpor·
te aéreo devem ter caixas de medicamentos para os primeiros socar·
ros (Cup. 13,- urt.18). Aliás, todos os Comissários daquelas cmprc·
sus recebem um curso completo de pronto socorro, existindo, inclusi·
vc, equipamento!\ de Jiocorros para a sobrevivência nas selvas.
A Norma Complementar n• 4/DR.OP. ao Regulamento dos
Serviços Rodoviários Interestaduais c Internacionais de Transporte
Colctivo de Passageiros estabelece, cm seu art. 22, que as empresas
deverão observar c fazer cumprir as normas de segurança, higiene.
medicina do trabalho c prevenção de acidentes estabelecidas pela
lc~isluçào, especialmente as constantes da Portaria n• MTPS/31, de
6 de abril de 1954; Portaria n• DNSHT /32, de 29 de julho de 1968;
Portaria n• MTPS/3.237. de 27 de julho dcl972, c de demais prcscri·
çõcs legais pertinentes a tais matérias, cuja fiscalização será exercida
pelas autoridades competentes do Ministério do Trabalho.
Por sua vez, as Companhias de Serviço de Cabotagem na costa
brasileira c as de navc~ação de longo percurso já mantém serviço
médico a bordo c o indispensável equipamento de pronto socorro.
Diante do exposto, a Comissão de Saúde opina pela rejeição do
presente Projeto.
Sala das Comissões, cm lO de junho de 1976.- Fausto Castelo
Branco, Presidente- Olalr Becker, Relator- Ca!lele PinheiroAdalberto Sena.
PARECER N•ll7, DE 1977
Da Comlssio de Trsnsporles, Comunicações e Obras Públicas
Relator: Senador Lázaro Barboza
Após audiéncia da Comissão de Saúde desta Casa, retorna a
este órgão técnico o presente projeto, que torna obrigatório o uso de
equipamentos médicos de cmcrgéncia cm veículos de transportes
colctivos, não urbanos, sejam terrestres, marítimos, Ruviais óu
aéreos.
2 - No parecer preliminar, lembramos que essa matéria deve
estar contida cm regulamento c citamos o Decreto n• 68.961, de
1971, que dispõe sobre transporte colctivo de passa~ciros
interestadual c internacional por estradas de rodagem, porquanto, o
seu artigo 63 estabelece que, "além dos exigidos pela legislação de
trãnsito, os veículos deverão estar equipados com os seguintes
implementas: (item IV) Caixa de socorro médico urgente, obri~ató·
rio ou não, segundo exigir o DNER. cm função do percurso
desenvolvido pela linha".
O mesmo argumento poderia ser desenvolvido para aeronaves c
navios, sendo que nestes, dependendo da capacidade de car~a 500
toneladas (Dcc. 46.130, de 1959), é necessário médico com lotação
na enfermaria. o que confirma deva ser o assunto regulamentado por
ato administrativo, cm face da diversidade de veículos que o projeto
abrange.
Sem embargo. entretanto. a Comissão de Saúde, examinando o
projeto, assim se manifesta:
"De fato, de acordo com o Decreto n• 68,961. de 1971.
os veículos colctivos de pcrcur."ioS interestadual c interna·
cional deverão estar equipados de "caixa de socorro médico
urgente, obrigatório ou não, segundo exija o DNER, cm fun·
çilo do percurso desenvolvido pela linha".
Pela Portaria 003·GM5. de 17-1-67, as companhias de
transporte aéreo devem ter caixas de medicamentos pura os
primeiros socorros (Cap. 13.- art. 18). Aliás. todos os
Comissúrios daquelas empresa. recebem um curso completo
de pronto socorro. existindo, inclusive. equipamentos de
socorro pura a sobrevivência nas selvas.
A Norma Complementar n• 4/DR.OP. ao Regulamento
dos Serviços Rodoviários Interestaduais c Internacionais de
Transporte Coh:tivo de Passageiros cstabc:lccc, cm seu art.
2t que us empresas deverão observar c fazer cumprir as
normas de segurança, higiene. medicina do trabalho c prevcn·
çào de acidentes cstuhclccidas pela lcg.isluçtlo. especialmente
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as constantes da Portaria n• MTPS/31, de 6 de abril de 1954:
Portaria n• DNSHT/32. de 29 de julho de 1968: Portaria n•
MTPS/3.:!37, de 27 de julho de 1972, e de demais prescrições
legais pertinentes a tais matérias, cuja fiscalização será exercida pelas autoridades competentes do Ministério do
Trabalho.
Por sua vez, as Companhias de Serviço de Cabotagem
na costa brasileira e as de navegação de longo percurso já
mantêm serviço médico a bordo c o indispensável
equipamento de pronto socorro.
Diante do exposto, a Comissão de Saúde opina pela
rejeição do presente projeto."
Não obstante ser a iniciativa digna de cncõmios c cm consonân·
cia com o parecer da Comissão de Saúde, somos levados a opinar
pela rejeição do presente projeto.
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1976. - Alexandre
Costa, Presidente- Lázaro Barboza, Relator- E>andro CarreiraPaulo Guerra- Mendes Canale.
PARECER N• 218, DE 1977
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Lulz Ca,.lcante
O presente Projeto, de autoria do ilustre Senador Osires Tei·
xcira, visa a obrigar as empresas que fazem transporte de passageiros
a manterem nos veículos prcstudores de serviços, completo
equipamento médico de emergência.
Foram ouvidas anteriormente as comissões técnicas de
Constituição c Justiça, que opinou pela conveniência e oportunidade
da medida, a de Transportes, Comunicações c Obras Públicas, que,
antes de um pronunciamento definitivo, solicitou fosse ouvida a
Comisstlo de Saúde, cujo parecer foi contrário, suscitando idêntica
manifestação do órgão solicitador da audiência.
Em que pese, porém, aos argumentos expendidos, e contrários,
qmanto ao mérito da matéria, pelos eminentes relatores das
mencionadas comissões técnicus desta Casa, cabe aduzir novas
considerações que, do ângulo econõmico, acrescentam validade à
J'lrnposição.
O primeiro aspecto a ressaltar, de interesse primordial das
empresas, é o que se refere aos custos relativos aos equipamentos
mi:dicos de emergência.
No que se refere aos custos. de aquisição, instalação e posterior
reposição desses equipamentos, os dispêndios realizados pelas
empresas serão de pequena monta, incapazes, por si sós, de desequi·
lihrur os respectivos orçamentos. Cabe advertir que o raciocínio
atém-se a custos unitítrios. 1': certo que esses custos crescerão propor·
cionalmente ao número de unidades de transporte existentes nos ati·
vos do1s cmrrcsas.
Doutru parte, o treinamento do pessoal, no caso em que não se·
ja exigida a presença do profissional médico, rar-se·á uma só vez, a
menos que h:tja uma inovaçflo brusca c inesperada dos equipamen·
tos. tom;.tndo-os tão diversos que exijam toda uma nova etapa de
treino.
Portanto, os custos relativos à implantação da obrigatoriedade
de cquiJ'Iamcntos médicos de cmergéncia são irrelevantes, ainda mais
quundl) compmados aos benefícios decorrentes da medida, em
csrccial os que dizem rCSJ'Ieito no conforto e segurança de que go·
1artln os usuúrios desses meios de transporte.
O ilustre Autor da proposição advertiu para esses beneficias, ao
discorrer, na Justilicaçrto do Projeto, sobre os males da inexistência
dcsscs cquip:~mcntos:
"Permanentemente se lê no' jornais problemas cm
ônihus, trens c até mesmo aviôes cm quc passageiros são
:tenmetidos de males súbitos c o soclÍrro aos mesmos é
tremendamente rrim{trio, ii falta de um equipamento de
cmcrgéncia no meio de transportes."

Estil pcrreitamente bem situada a questão, de tal modo que,
pesando os custos e os beneficias advindes da implantação de tal me·
didi.!, wisecuratória da tranqUilidade dos p01ssagciros de veículos de
transportes coletivos, e que por sua vez não acarreta para as
empresas grandes imobilizações de capital. somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n' 238/75. c pela rejeição da Emenda n• I
- CCJ. 4uc apenas suprime do tc.xto (art. I•) a expressão "eomplc·
to", que rcdut. o sentido du proposição.
Sala das Comissões, em 18 de maio de 1977.- Vasconcelos
Torres, Vice·Presidente, no exercício da presidência - Lulz
Ca~~lcanle, Relator - Dlnarte Mariz - Roberto Saturnlno Caltele Pinheiro- Franco Monloro.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellal -O Expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
(;lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 102, DE 1977
Determina que as emissoras de televisão e rádio promove·
rào semanalmente programu de debates sobre poblemas nacionais, estaduais ou municipais, destinados ao esclarecimento e
formação dvica da população.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Com o objetivo de cooperar para o esclarecimento e a
rormação cívica da população, as emissoras de televisão e rádio
promoverão semanalmente um programa de debates sobre proble·
mas nacionais, estaduais ou municipais.
Art. 2• A duração do programa não poderil ser inrerior a 30
minutos. limitado a 10% o tempo destinado à propaganda comercial.
Art. 3• Do programa participarão, obrigatoriamente, técnicos
especializados ou outras pessoas designadas pelos partidos politicas,
através de sua respectiva Direçào Nacional, Estadual ou Municipal.
Parágraro único. A ralta de designação pelos partidos de seus
representantes não impedirá a realização dos programas de que trata
o artigo.
Art. 4• O não cumprimento dos preceitos desta lei será puni·
do com as sanções previstas na legislação espccílica sobre
telecomunicações.
Art. 5• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrúrio.
J ustlficaçào

A televisão e o rádio constituem hoje os mais poderosos meios
de comunicação social. Sua inOuência para a educação ou a derarma·
çfto d:.1 consciência nacional é decisiva. Infelizmente, por razões di·
versas, os aspectos negativos dessa comunico1çfto cstrlll sendo hoje
predominantes.
O Ministro das Comunicações, acaba de denunciar durante a
vt:iculução intensiva da violência em programus da televisão brasilei·
ra. Frisou ter nomeado uma comissão rara examinar o assunto e
lembrou que "o Brasil está gastando milhões de dólares, a cada ano,
para liquidar a nossa juventude. Ele derendeu a produção de progra·
mas nacionais, com o conseqUente abandono dos enlutados" (V.
Jornald Bra.,if. de 19·5-77, Os. I e 16).
De outra parte. os anúncios de cigurros, bchidus alcoólicas,
refrigerantes, cosméticos, gomn de móiSCólr c outro produtos de
consumo geralmente vinculados a cmpresu cstromgciru dominam
hoje largamente a progrumaçào da televisão c do rúdio.
Dai u necessidade de programas voltados rara a cduci.lçào e
aperfeiçoamento culturul de nossa população.
.
O presente projeto é uma contribuição para o dcscnvolvtmento
desse aspecto educacional da telcvistln c do rúdin. especialmente no
campo da formação social c civica.
.
O esclarecimento e a formaçno d:1 opinino pública constttuem u
hasc dc qualquer regime democrático.
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"Todo poder emana do povo c cm seu nome é exercido'\ diz o
art. I• da Constituição Brasileira. "A vontade do povo será a base da
autoridade do Governo", afirma a Declaração Universal dos Direitos do Homem (ar!. 21 ).
Para que essa vontade popular seja cada vez mais consciente c
esclarecida, impõe-se a todos o dever de zelar pela formação da
opinião pública. E sem dúvida, os melhores instrumentos para essa
obra educativa são os grandes meios de comunicações de massa: a
televisão c o rádio.
Essa é a inspiração do presente projeto, que submetemos à
apreciação do Congresso Nacional. "Com o objctivo de cooperar
para a educação politica da população- diz o artigo I•- as emissoras de televisão c de rádio promoverão semanalmente um programa de debates sobre problemas nacionais, estaduais ou municipais."
Estabelece, ainda, o Projeto que "a duração do programa não
poderá ser inferior a 30 minutos, limitado a 10% o tempo destinado à
propaganda comercial" (art. 2•)
E. para assegurar o caráter objctivo, formativo c democrático
dos debates, determina o Projeto que "do programa participarão
obrigatoriamente técnicos especializados ou outras pessoas
designadas pelos Partidos Politicas, através de sua respectiva Dircção Nacional, Estadual ou Municipal".
Com essa disposição, além de evitar o sentido unilateral dos
programas c assegurar o necessário diálogo, estará a lei promovendo
também a valorização dos Partidos Pol!ticos, que passarão a
participar permanentemente na responsabilidade pelos debates sobre
problemas de interesse público.
O projeto representa, assim. uma contribuição positiva para o
desenvolvimento sadio dos grandes meios de comunicação c o
aperfeiçoamento de nossa vida pública.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1977. -Franco Monloro.

I À Comissão de Constituição e Ju.rtlça.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O projeto, após
publicado, será encaminhado à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
1:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 136, DE 1977
Excclcn!lssimo Senhor Presidente do Senado Federal
O Senador infra-assinado, nos termos do art. 233 do Regimento
Interno, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, a
inserção, nos Anais do Senado, do editorial intitulado "Encontro de
Investidores", publicado na edição de 17 de maio do jornal O Povo,
de Fortaleza, quando são feitas oportunas considerações sobre o
importante conclave, que se realiza na Capital ccarcnsc.
Sala das Sessões, cm 20 de maio de 1977.- Mauro Bene•ldos.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- O requerimento lido, nos termos regimentais, será encaminhado ao exame da Comissão Dirctora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUV CARNEIRO (MDB- PB. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uma vez mais, abate-se sobre a minha heróica Parafba a calamidade das enchentes.
De novo, a sofrida população ribeirinha do Vale do Parafba vê
malograrem-se os esforços de redenção cconômica: casas derrubadas, com milhares de desabrigados; lavouras dcstrufdas, com o espectro sinistro da fome: gado perdido: sonhos desfeitos.
1:: a reencenação do drama cfclico de às secas sucederam-se as
inundações.
Já é tempo, Sr. I :sidcntc c Srs. Senadores, de colocarmos um
ponto final nessa tragédia.
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Creio que dispomos dos recursos necessários - tecnológicos,
humanos c orçamentários. Creio, por igual, que podemos contar
com a disposição dos homens sob cuja responsabilidade encontramse os meios de pôr cobro ao sofrimento das comunidades submetidas
a tais flagelos.
Haja vista que a Imprensa paraibana, bem como a de outros
Estados, vêm noticiando as medidas, a curto c longo prazos, que
estão sendo adotadas, já pelo Governador Ivan Bichara, embora as
naturais dificuldades financeiras de Estado pobre; já pelo Superintendente da SUDEN E, o ilustre c eficiente Dr. José Lins de Albuquerque: já pelo atuante Diretor-Geral do DNOCS, Dr. José Osvaldo
Pontes; c pela intervenção decisiva que representa a confiança dos
paraibanos do Titular da Pasta do Interior, o dinâmico Ministro
Rangel Reis.
Assim é que se está procedendo à distribuição de alimentos,
agasalhados c abrigos, numa ação conjunta do Governo do Estado,
da SUDENE c do Instituto Nacional de Alimentação c Nutrição.
Segundo esse mesmo noticiário, temos a palavra de fé c autorizada do Ministro Rangel Reis, que se comprometeu, cm nome do
preclaro Presidente Ernesto Gciscl, a construir a barragem de Acauã,
no Município de ltabaiana, capaz de armazenar 216 milhões de metros cúbicos de água, c de assegurar a irrigação de 17.000 hectares de
tcrras •.regularizando o Paraiba à jusante da barragem de Boqueirão.
O Sr. A1enor Maria (MDB aparte?

RN) -

Permite V. Ex• um

O SR. RUV CARNEIRO (MDB- PB) -Com muito prazer.
Senador Agcnor Maria.
O Sr. A1enor Maria (MDB - RN) - Quero congratular-me
com V. Ex•. na defesa desse interesse maior da nossa Paraíba, porque ela representa uma necessidade premente. Um investimento, não
só de alta rentabilidade no campo cconõmico como no campo social.
A construção dessa barragem irá proporcionar condições no sentido
de ser evitado o transbordamento dos rios, com as conseqUentes
inundações catastróficas, que dizimam não só os canaviais como
prejudicam as populações ribeirinhas. Equacionado o problema
cconômico, aquela área terá grande desenvolvimento, porque o
reservatório de água vai propiciar uma agricultura rentável c estável.
V. Ex• está lembrando um assunto de signir.cativa importância, c
tenho a certeza absoluta de que o Ministro Rangel Reis irá cumprir
fielmente com o que prometeu ao povo daquela área da Paraíba.
O SR. RUV CARNEIRO (MDB - PB) - Agradeço o aparte
do atuante c vigilante representante do Rio Grande do Norte, Senador Agcnor Maria, que bem compreende o problema do Estado da
Paraíba, vizinho ao seu, pelo que têm sofrido os residentes, tanto das
cidades, como nos Municfpios de Espírito Santo c Santa Rita, com a
devastação no sctor da cana-dc-açucar, acarretando um prejuízo Iiital ao Pais, porque é a zona açucareira mais forte do Estado, qual seja o Vale do Paraíba.
Agradeço o aparte de V. Ex• Aliás, não sou eu quem agradece c
sim a população daquela zona, que está sofrendo com essa terrível
enchente. Hã necessidade, por isso, da construção da barragem da
Acauã, a fim de que sane, definitivamente, esse problema doloroso.
Continuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tal obra representará a solução definitiva para os problemas oriundos das irregularidades climáticas no mais fértil vale de todo o Estado, c onde se
concentra grande parte da sua produção açucareira, favorecendo
nüo somente ltabaiana, mas principalmente às laboriosas comunas
de Espirita Santo c Santa Rita, que tanto tém 'sofrido com as grandes
enchentes do Paraíba.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, neste meu pronunciamento
quero expressar os meus comovidos agradecimentos, com aplausos
em nome dos paraibanos, cm face da ação pronta c eficiente das
autoridades estaduais c da tocante cooperação das federais, com
jurisdição naquela área, no socorro às vitimas das inundações. E,
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untes de tudo mais, dirigir ao honrado Presidente Ernesto Geiscl,
conhecedor profundo dos problemas da Paraíba, o apelo veemente
dos meus cocstuduanos, pura que não permita que a construção da
barmgcm du Acauã, cm lia baiana, tenha seu início protelado, ou sua
edificução interrompida por quaisquer motivos.
Estejam certos o eminente Presidente Ernesto Gciscl, o Sr.
Ministro Rangel Reis, o Dr. José Uns de Albuquerque, o Dr. José
Oswaldo Pontes, Diretor do DNOCS, o Sr. Governador Ivan
Bichara c quantos mais colaborarem nessa obra redentora, que seus
lrabulhos ficarão indelevelmente gravado na gratidão do reconhecimento do povo parai bano.
·
Era o que eu linha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Mauro Bcncvidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Muitas reivindicações de interesse dircto 'dos municípios
brasileiros tém sido expostas por Senadores e Deputados, os quais,
através das tribunas do Congresso Nacional, plciteam para as
mesmas o devido acolhimento por parle dos selares oficiais compe·
tentes.
Dentro desta dirctriz, que perfeitamente se insere entre os cncar·
gos vinculados ao desempenho do mandato parlamentar, trago, ho·
je, a este Plenário assunto da maior significação para a vida finan·
cr:ira de comunas ccarenses.
Truta-se de débitos contraídos pelas Edilidades junto ao lnstilu·
lo Nacional da Previdéncia Social, que ascendem a quantias vulto·
sas. cuju quitação, nos prazos previstos na legislação atualmente cm
vigor. torna-se impossível para quase todas elas, possuidoras de
orçamentos modestos. comprometidas com pequenas obras na ãrea
de sua respectiva jurisdição territorial.
Há poucos dias, aliás, o Senador Osires Teixeira discursou nesta
Casa. abordando idêntica questão, quando se fel intérprete de apelo
formulado ao Presidente da República pelos prefeitos do Estado de
Goiús, no que foi apoiado também pelos Senadores Lázaros Barboza
c Benedito Ferreira.
No último dia 12, quando da visita do Chefe da Nação a
Fortalc'"· a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará passou às
su:~s mãos um longo memorial, no qual foram alinhadas postulações
pertinentes a problemas municipais, para cujo eficaz equacionamcn·
to torna-se imprescindível a adoção de providências por parte do Go·
verno federal.
No documento elaborado, consta um item especificamente
relacionado com o Ministêrio da Previdência e Assistência Social,
que foi assim desdobrado pelos Prefeitos alencarinos:
"REDUÇ,\0 DAS DIVIDAS DOS MUNICIPIOS PARA
COM O INPS".
Proposta:
I - Revisão dos lev;.mtamentos de débito para apurar
dívidas rclativ;.ts:
li) A pessoal sob regime do Estatuto dos Funcionários
Públicos, apurados à vista de "folhas de pagamento",
aplicando-se o pcrccntual (quatro para a Prefeitura c quatro
para o funcionitrio) sobre o li4uido da folha efetivamenlc
pago:
b l idem, idem, pam o pessoal de vinculo cmpreg.aticio
dircl<l. regido pela CL T (oito por cento da Prefeitura e oito
por cento do servidor) sobre o li4uido da "folha de pagamento" cfctivamcnte pago:
c) itlcm, idem, cnm rchtçflo <H)S servidores autónomos:
d) illcm, idem, com referenda uo pcsso:d eventual, cm
oh ras administradus dirctamente pela Prcfeitunt:
e) cxdusiio de qualquer outra divida. notadamente
Serviços de Terceiros pugos Contra Recibo, principalmente
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se nrao consta devidamente caracterizada, por "folha de
pagamento", a despesa de pessoal, mesmo que o contratado
ou empreiteiro não tenha recolhido sobre o pessoal que com
ele tenha trabalhado:
f) exclusão ainda de:
I. Valores referentes à correção monetária atê 31-12· 76.
2. Valores referentes a acessórios, t:tis como juros de
mora e multa,
li- Comprometem-se os prefeitos a:
a) reconhecer os débitos levantados na forma da
proposta acima:
b) requerer, imediatamente após ao reconhecimento da
dívida, o parcelamento do principal, discriminado pelo pró·
prio INPS:
c) providenciar para que conste no Orçamento do
exercício de 1978 verba estimada (suplementável, se se veri·
ficar insuficiente), destinada ao pagamento pactuado:
d) concordar com uma medida governamental di rela ou
autorizar formal c expressamente o Tribunal de Contas da
União a reter, para pagamento ao INPS, os seguintes
percentuais, a partir de janeiro de 1978.
Um c meio (I 1/2) por cento do FPM dos Municípios
cuja receita estimada desta procedência, em 1977. lenha sido
inferior a Cr$ 500.000.00:
I (um) por cento quando a receita estimada tenha fi.
cada entre Cr$ 500.00 J.(lO e CrS 1.000.000,00:
0.75 (zero vírgula setenta c cinco) por cento quando a
receita estimada tenha sido entre CrS 1.000.001,00 e
CrS 3.000.000.00:
1/2 (meio) por cento quando acima de Cr$ 3.000.000,00.
11 I- Concordam ainda os prefeitos em que:
a I o saldo devedor da Prefeitura, até a liquidação final
do débito, seja acrescido de 12 (doze) por cento ao ano:
b) rcl.'olhcr at~ Jl-12·77 os d~hitos rdativos ao período
jancinl·lhi\Cillhw de 1977, nwnt~:ndo normais os recolhi~
mcltl\1~ J'hl~ll:ritm.:~ :1 partir dr.: llcn:mhrn de 1977:
c J desistir dt: qualquer açiio judicial intentada contra o
i:>: PS. cm 4ualqucr instância. quando tenha como objetivo
contestar débitos em favor desse INPS. procedendo o INPS
dn mc"mu modo nas açôcs cm que seja autor.
Plcitcam ainda 4Ue o INPS forneça, quando solicitado,
Atest~tdn de Rcgulurid<Jdc à Prefcitun1. mesmo antes de
norm:llitmJa a situaçfio anterior :1 J 1-1 2·76, bastando que a
Prcfcitum prove ter cfetuudo recolhimento a partir da
Ctlmpett!m:ia de jancirnj77 até i.l última competência devida,
pnr ocasiiio do pedido do atestado.
Finalmente:
IV - Concorduràn com o levantamento dos débitos
rcl:1tivos ;u) FCiTS, fc:itos conforme a proposta do presente
item 07, rc4ucrcndo o parcelamento do débito apurado e
autoritando o desconto em favor do BNH sobre o FPM. de
v;.tlur curn:spondcnte U metade do que descontará cm favor
do INPS (Item 07- Subitcm 07.01- Inciso 11 -letra "d",
com garuntia do Atestado de Rcg.ularidude. conforme o accrtudo pura o INPS."
Estes, Sr. Presidente c Srs. Senadores, os itens do memorial que
prefeitos cearenses entregaram ao Senhor Presidente da República,
qu;.tndn recentemente Sua Excelência esteve no Estudo do Ceará.
O Sr. AKcnor Maria (MDB- RN)- Pcrmiw-mc V. Ex• um
llpartc'~

O SR. MAIJRO BE:>:EVJDES (MDB -CEI -Concedo o
upmte ao Sr. Senador Agcnor Mmia.
O Sr. ARenor Maria (MDB- RN)- Nobre Senador Mauro
Bcncvidcs, vem sendo uma con~lante a luta do nosso Lidcr Senador
Fn1nco Monturu na defesa dos Municípios hrasileirns. Na reulidade,
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Municípios represcntum u célula mattr da nacionulidudc:, O
memorial que os prefeitos do Ceará entregaram ao Senhor Prcsi·
dente da Rcruhiica é orortuno. c é mais do que justo que Sua
Excdênci:~ atenda às reivindicaçõt:s desses Munic~pios, Em alguns
Estados do Norte c do Nordeste vem ocorrendo um problema muito
delicado: o Estado está encarregado da arrecadação do iCM: os
Munidpins têm direito a ~Oo/r dessa arrecadação, c essa arrecadação
não cst(l sendo distribuída eqílitativamente, pois alguns Estados
distrihuem ems 20'1', com atraso de até 60 dias. rrejudicundo.
dcm:1siudamentc. o~ Municípios mais pobres c mais carentes de
recursos. t\proveitando o pronunciamento de V'. Ex•. faço um apc·
\o, u quem de direito, para que os municípios tenham, na rcaÍidadc.
utcndidos as suas reivindicações, pois, se eles prosperarem.
desenvolverá a nacionalidade. se eles fenecerem. se eles caírem. se
eles regredirem, regredirú com dcs, in:1peh1vdmcntc, o próprio País.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB - CE) - Agradeço a
V. Ex•. nohre Senador Agenor Maria, a solidariedade que empresta
a esta postulação dos prefeitos cearenses. já submetida à apreciação
do Excolcntíssimo Senhor Presidente da Rerublica.
O Sr. Viramo Tívora (ARENA -CE)- V. Ex• me permite
um apurte. nobre Senudor'?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com muito
pruc.:r. Senador Virgílio Távora.
O Sr. VIramo Tívora (ARENA -CE)- Eminente Senador
Maurn Benevidcs, o aparte destina-se upenas a dar o testemunho e,
ao mesmo tempo, transmitir a informaçãà· do apreço com que o Se·
nhor Presidente da Rerublica viu o trahalho desenvolvido por esses
prefeitos, para recuperação das suas comunas, c da receptividade que
Sua Excolõncia disrensou ao rleito. que não é só deles, mas de todos
os gestores d:ts diferentes edilidades do interior brasileiro. Certo esta·
mos de que hrcn: o nobre Colega estará aqui conosco comungando
das alegria~ dn seu atendimento, senão em termos totais, pelo menos
em termos alt:1mentc: majoritários. no conjunto de seus itens.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Não há duvi·
d:1. nnhre Senadnr Virgílio Távora, que é a\vissareira esta perspccti·
v01 delinead:.1 por V. Ex.•. que conhece esta matéria c: a quem certa·
mente r.:heguram solicitações emanadas dos prefeitos municipais do
nosso F.stado.
O Sr. lízaro Barboza (MDB- GO)- Permite-me V. Ex• um
apurte'!
O SR. MAURO BENEVIOES (MDB- CE) - Ouço, com
muit:1 honn1, sua intervenção,

o Sr. Uzaro Borbozo (MDB - GO) - Eminente. Senador
Mauro Benevides, o pronunciamento de V. Ex• •.nesta ta_rde, é mais
do que oportuno, rorque enroca rroblema da maiOr ~raVIdade e que
não atinge arenas os Municirios do Estado do Ceara, m~s todos os
Municípios hrusi\eiros. t: necessário encontrar-se um camm~o para a
regularização das dividas dos Municípios para com. o Instituto Na·
cional de Previdéncia Social. A grande realidade e que, se hoJe o
lN PS partisse para a execução dos seus crédit~s contra todos. o.s
Municirios. no meu Estado, ror exemrlo, em Go1ás. dos 22~ Mumct·
rios que o integram só dois não iriam à ralõncia. os Mumciptos de
Mínuçu c Acreúna. porque criados no ano passado. Nenhum outro
Municirio goiano teria condições de eretivar o pagamento de sua di·
vida rara com o INPS. mesmo com parcelamento a longo praz~ ..se
o Governo rederal não rartir rara um rosicionamento de trans•gen·
cia. atendendo aos altos interesses dos Municipios brasileiros,
consuhstanciados no longo memorial que os prcrdtos do Estado do
Ccurú entrega mm uo Chefe do Governo. na rcul.idadc,. eminc~te
Sen'udor, eS\\a situação de dcsculabro irú continuar mdefimdamcntc:.
Parubéns u V, Ex• por mais este pronunciamento, cm que aborda
tema de tamunha importância.
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador
U1?arn Barhn1:1, sohr:1da~ razões tem V, Ex• quando estende este
quadrt~ de dinculdadcs a praticamente todos os Municípios
hmsi\cirns.
,\ind:~ ho'1 t'hHH.:~l lt:rnp~l. pma ser mais prcci~o na edição de
:ullc~ultcm. tl,Ínrn;li ,..olha eh• Seio Paulo se repnrtava ;.1 este assunto c
n:ssa\tava a circunstãncia de que são raros os Municípios que não estnn enfrentando gn1ndc ohstár.:uhl para liqUidação dos seus débitos
per:mte nlnstitutn Nacional de Previdência Sor.:i:li.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um
apuhe'!
O SR. MAURO BENEVIOES (MDB - CE) - Concedo o
aparte a V. Ex•, nobre Senador Franco Montoro.
O Sr. Fronco Montoro (MDB- SP)- Nohre Senador Mauro
Benevides, o apelo que V, Ex• traz a esta Casa e os apartes de apoio
qub vem recehendo atestam a importância e a urgéncia de uma solu·
çãb rara este rrohlema. Nesta t:~rde tere.i orortunidade de razer ao
Plenário comunicação sohre assunto semelhante, resultante o XXI
Congresso Estadual de Municirios. do Estado de São Paulo. Em ter·
mos estaduais e nacionais. o problema se coloca com a mesma clarc:·
1a e urgcncia focalizadas ror V. Ex• Sem duvida. é um grande pro·
hlema que precisa ser enfrentado com coragem. A base do País são
ns Municípios. e estes estão sendo aslhiados Cllm cobrança do INPS,
cnhranç:t que~ feit:1 r.:nm furidamento na lei. mas deve haver uma re·
,·isfin a respeitn. f-: preciso que :-.c cstudc:m soluções que possam ali·
vim tlS Munir.:ípins hrusileiros, p:1ra que eles rca\i1em u sun finali·
dade. que i: húsir.:a para a Oll"Sa vid:t rúh\il::l. Congratulo-me com
V. Ex• pllr m:tis esta cnntrihUiC:Hl 411e d:'1 ;, sn\uçfio de um dos flrO·
hlenias cssenci:1is de nnssa vid<~ núh\h:a.
O SR. MAURO BENEVIDES(MDB- CEl- Nohre Senador
Franco Montoro. a Casa aguardará o rronunciamento de V. Ex•
Certos estamos de que ouviremos mais uma g.rande proclamação cm
ravor dos Municírios hrasileiros, já que v. Ex• tem sido. realmente,
um defensor intransigente de tu'do quanto se relacione com a vida
das noss:1s comunas.
O Sr. Helvidio Nunes (AREN,\- PI)- V.

E.''

permite um
,
O SR. MAURO BE~EVIOES (MDB - CE) - Concedo o
aparte ao nohre Senador Helvidio Nunes.

aparte'~

O Sr. Hel•idlo Nunes (ARENA- PI)- Nobre Senador Mauro
Benevidcs. estou de rleno acordo com as reivindicações rormuladas
pclllS rrercitos cearenses. Lemhro a V. Ex• que. no ano transato. orereei a esta Casá um rrojeto no sentido de se disciplinar o problema
das dividas das Prereituras para conl-o INPS. O Ministério compe·
tente, então. antecirou-se à providênc;a que propus e concedeu às
Prcfcitur:.1s um prazo, de uté ISO mcsc:s .. para saldarem seus débitos
rum Cllm a Previdéncia Social. As reivindicações que estão sendo
agora trazidas ao conhecimento desta Casa por V. Ex•- no meu en·
tender- miniminizam ~penas o problema, porque, nu realidade, as
Prcrcituras vivem e lutam com grandes, com terríveis dificuldades,
plliS que só disrõem praticamente de três rontes de receita: o Fundo
de Particiração dos Municípios, o Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e o lmrosto sobre Serviços. Esta reivindicação dos pre·
feitos cearcnsc:s pode c deve ser atcridid:t, mas também i: necessário
que o Governo rromova ampla rerormulação no mecanismo do
ICM, rois só assim as Prereituras disporão realmente de recursos
rara as grandes tare ras que lhes cabem.
O SR. MAURO BENEVJDES (MDB -CE) - Expresso a
V. Ex•. nohre Senador Helv!dio Nunes, os meus agradecimentos por
sua lúcida intervenção. Reconhecendo u justeza da postulação dOI
prt:fcitos cearenses, V. Ex• aponta, como uma das soluções viáveis, a
rerormulaçào do ICM. tese que o nobre colega vem sustentando,
com extraordinária pertinácia, nu tribuna desta Casa.
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O Sr. Orestes Querela (MDB- SP)- Permite-me, V. Ex•?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Concedo o
aparte ao nobre Senador Orestes Quércia.
O Sr. Orestes Querela (M DB- SP)- Nesta sessão, o Senador
Franco Montoro deverú pronunciar-se a respeito de decisão do XXI
Congresso Estadual de Municlpios, realizado recentemente, e que
motivou, a vinda, no dia de hoje, de uma Comissão de prefeitos paulistas a Brasilia, exatamente com o objctivo de tratar deste aspecto
que cstú sendo focalizado por V. Ex•, c.oincidcntc com interesses dos
municípios do meu Estado de Sào Paulo. Julgo que essa questão do
endividamento dos municípios junto ao INPS, devia ser tratada de
maneira mais rápida, em termos de decisão por parte do Governo.
Na realidade, tenho a impressão de que a maioria, senão todos os
municípios que devem ao INPS, não ti:m condições de saldar suas
dividas atrasadas que se vão acumulando. Um prefeito não quer pa·
gar a divida do que o antecedeu e as dividas vão se acumulando porque já existem, e, então, o Prefeito acaba se lançando em mais dívidas. Quando ele carece de algum financiamento e, para esse fim, nc·
"essita de um atestado de regularidade do INPS ...
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Exato!
O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP) - ... simplesmente ele tenta
conseguir uma reformulação da divida, pega o atestado e não paga
novamente: e assim as dívidas vão se acumulando. ~ evidente que
V. Ex• trata com oportunidade deste assunto. Na minha opinião o
Governo deveria isentar os municípios de suas dívidas atrasadas, c,
daqui para a frente, organizar um sistema legal que determine o
recolhimento mensal das dividas das Prefeituras para com o INPS,
estabelecendo uma punição para o caso de o Prefeito não recolher
mensalmente essu divida. Tenho a certeza de que, até do ponto de
vista econômico, seria interessante para o INPS, que não recebeu c
não vai rc::ceber os 01trasados e que passaria, a partir desta decisão, a
receber :1 Previdc!ncia de todos os Municípios. Até do ponto de vista
econõmico seria do interesse do INPS o cancelamento das dívidas
<~!rasadas c uma exigência no que diz respeito ao pagamento mensal
por parte das Prefeituras, da contribuição ao INPS.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Recolho a
sugestfio de V, Ex•. nobre Senador Orestes Quércia, na esperança de
que possa ela ser viabilizada quando a matéria fór submetida à
decisão do alto escalão Federal, inclusive do próprio Presidente da
República.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN) Permite V. Ex• um aparte?
(Assentimento do orador.) - Senador Mauro Bencvidcs, o
reescalonamento da divida dos Municípios para com o INPS não
atende à reivindicação da maioria dos Municípios, por conta da
corrcçfio monetária. f: de milhões o original da divida que hoje soma
bilhões. A cada ano que se passa ela se centuplica por conta não só
dos juros. m<~s também da corrcçào monetária que vem afetando,
diretamcntc, a economia desses Municlpios. Chegou a um tal ponto
que :1 maiori<~ dos Municirios devedores não tem mais con1o pagar o
. :nnlpl'!llllh"l· p11rqu . .· n:111 tem CIHH.li~;,ics linam:ciras nern ecunô·
mic:1.., r11ra !..'tlrrcsponder ao déhito 4ue aumentou, ex·
tmon.Jinariamcntc. cm função, não dos juros, mas a correçilo
lllllllL'l.Ül<l. O impurtantc .;cria 4uc tl Cinvernn 4ue deu este
r~.·~.· .....·.d~~~~amcnttl, 'c~undtl ti Sc1wdnr Hclvidio Nunes, trul múdico,
tk I ."n me,~,•,, l1r;1"c a ~.·~~rr~.:\·thl nwnetúri;~, para Jm a oportunidade
;111' ~lillliL'Íphh tk. n;l realidillh:, cumprirem Ctlmus seus cnrnrromis'"' f llllp!li'Lllllc " k•nJhran\'il Jo Sen~1dor lh:lvidio Nunes, u
rl'L''L',iiHII.illlL'IIltl d;1 di\ id;l para I ~11 mc'c~- é mais du l.JUC fi.I/UÚVel
- m;~,, IlLI I' llllJl!lfl.lntc 'l'ria ~JliC n (itncfiHltirassc des~:.1 dívidu, u
lllli'IJ.!·'~-.~~~ d.1 L'tlrrl:l,':l!l llltlllctúria. J'hli,, dl!sapml!ccndu :1 curreçiiu
IIIPII!.:l.ÚI,, h.11cr:, p11"ihilid!ldl! dc t" prefeito~. n:1 rcalid:tdc, dado u
. .·~p.~~,·~~ tk ll'lll!ll'. L'lllnprin:ln Ctllll '''seus t.'illll[lflllllissns. Os Munil!i·
P'~" 11.·,~~ qucrc1n 11 pcrd,'111, ah.,,lllltilllll!llll!,ljUercm i: condiçôcs de f'IOdt.•r p.11~.~r. lll.l'. "·~ Jl!Hicln pa)!ar. na rcaliJadc, o 4ue devem. Agoru,
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't.'tll Jltllkr ra,.wr 11 qui! lll!\'cm I! acrl!sccr n déhi1t1 cum currl!~:\o
llllllll.'t;hiil, C t.'tlllCIIrrcr p:~ra lJUC tiS ~funicipios l'il.JUI.!Ill eternamente
L'lll co,tad,, de ilhtllvCncia l'ill:lllCl!ira. ~fuittltlhri~Wdil.

O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- Nobre Senador
Agenor Maria, V. Ex• ouviu trecho que li, há poucos instantes, da
exposição dos prefeitos ccarcnscs. Realmente eles se conformam com
o pagamento dos juros, mas se apresentam cm condições desfavor:'!·
veis para cumprir a exigência da correção monetária. Portanto,
V. Ex• ao encontro do que está exposto pelos nossos prefeitos no
memorial entregue ao Senhor Presidente da República.
Concluo, Sr. Presidente:
!: indiscutível a complexidade do pleito encaminhado ao
Primeiro Mandatário do Pais pela Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará.
Entretanto não pode deixar de ser considerada a precariedade
dos recursos de que dispõem as pequenas c médias comunas
interioranas. cm razão da sistemática tributária vigorante.
Em face disso, é de esperar que o Presidente Ernesto Geisel,
ouvidos os tlrgàos a que a questão diz rL'Spcito, acolha a reivindicação, oferecendo, assim, significativa colaboração ao desenvolvimento dos Municípios cearenses, e, agora diria, aos Municípios
brasileiros. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre Líder da Minoria, Sr. Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Como Lldcr da
Minoria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senado Federal, após a intervenção brilhante do Sr. Senador
Mauro Bencvidcs, está se concentrando hoje, através dos múltiplos
apartes a ele oferecidos, sobre o problema dos municípios, c é
precisamente este o tema de nossa comunicação.
Fomos procurados por uma delegação de participantes do XXI
Congresso Estadual dos Municípios, realizado na Praia Grande, no
Estado de São Paulo. Prefeitos c Presidentes de Câmaras vieram Iraler ao Congresso Nacional o seu apelo cm favor dos municípios
brasileiros, c nos apresentam duas contribuições: a primeira é a
Carta de Resoluções de Praia Grande, sede deste último encontro.
Após o debate da matéria, com a participação de Prefeitos, Vereadores, Secretários de Estado, Parlamentares, Professores c Técnicos
especialistas nos vários ramos cm que se divide a esfera municipal, o
Congresso concluiu corri 31 recomendações, todas elas práticas e que
atendem a este objctivo, reconhecido de forma suprapartidária por
representantes de todos os Estados do País.
A primeira das resoluções, Sr. Presidente, diz respeito à figura
do solo criado, novo instituto jurldico já adotado cm vários palscs da
Europa c que começa a ser discutido c introduzido cm alguns estados
e municípios brasileiros. As conclusões dos técnicos se inclinam pela
elaboração de uma lei federal disciplinando a matéria.
A primeira resolução dos prefeitos tem a seguinte redução:
I. O Município deve tributar o solo criado c o resultado
desse tributo a ele. exclusivamente, pertence. A União cabe lc·
Bislur, nesse assunto, apenas sobre normas geruis, para evitar
a imprópria diversificação de leis locais."

Esta, a redução da conclusão. A sua idéia é simples c vâlida.
Não há dúvida de que a uniformidade da Legislação Brasileira exige
que haja também uma lei federal sobre o assunto, porque a matéria
repercute, também, sobre o instituto da propriedade c uma lei nacionul i: que deve estabelecer os parâmetros para uma nova figura ju·
ridica que serâ introduzida no Brasil. Mas, advertem os prefeitos, c
com muitu rulão: a lei federal deve disciplinar a matéria cstubele·
ccndo normas c principio~ mas o produto desta urrccadaçilo deve
reru:ncer, exclusivamente, nos municfpios. A ralão deste tópico nilo
é teóricu. Vários cspech1listus que se tém manife~tado sobre ll maté·
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ria, nu esferu federal c em esferas estaduais, começam a estabelecer
uma espécie de distribuição desse novo tributo: uma parte ilcariu
com o município, outra purte ficaria paru outros organismos, outras
csfcrus federais, estaduais ou até para outras destinações vinculadas.
Com justa razão, os Municípios, no item 1•, advertem o
legislador brasileiro pura a necessidade que esse novo tributo, a ser
instituído com a cautela e a prudénciu que uma inovação desta ordem impõe, a arrecadação deve, entretanto, pertencer, exclusivamente, ao município, porque se truta de um desdobramento do Imposto
Predial.
A ilnulidudc desta taxa é evitar o abuso, a exploração da
propriedade para ilns lucrativos, que tem gerado essas monstruosas
concentrações com o agravamento dos problemas de uma urbani·
zaçào humana em nosso meio.
As demais comunicações, Sr. Presidente, que eu me dispenso de
ler, são todas práticas e dizem respeito à forma de aumentar a
arrecadação do Município cm relação ao Imposto sobre Serviços: a
reivindicação de que seja elevada de 20 para 30% a parcela do ICM
devida aos Municípios: a retenção de uma parte da arrecadação da
Loteria Federal, que todas as semanas retira milhões de cruzeiros
dos Municípios c é de justiça que uma parte ilque no próprio Municí·
pio.
São todas sugestões. como se vé, inspiradas num sadio espírito
municipalista c que oferecerão às várias Comissões Técnicas da Casa
suhsídios pura a elaboração de proposições ou pura pareceres cm
rduçfHl u matérias que estejam em tramitação no Senado e na
Ctimara.
O Sr. Heitor Dias (ARENA aparte'!

BA) -

Permite V, Ex• um

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço com praler o aparte de V, Ex•
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Embora, como cu pude
ver. se trate de um documento oriundo de um Congresso de Prefeitos
paulistas, c não de Prefeitos de todo o Brasil não posso deixar de
realçar o seu valor pela seriedade com que foram tratados vários proh\emas que se consignam. que se registram nu sua Carta de Rcsolu·
çõcs. Não sei se, cm verdade, alguns dos itens aprovados podem ter a
ahrungi:nciu nacional c se alguns deles não merecerão outro cnfoquc
por parte de outros Municípios brasileiros, sobretudo Municípios do
Norte c do Nordeste. De qualquer maneira, porém, vale o elogio à
iniciativa, porque demonstra a preocupação de um estudo sério dos
prohlcmas ligados. diretumcntc, aos interesses das municipalidades.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o·
aparte de V. Ex• que, exercendo a Liderança da ARENA. neste
momento, vem dar a este documento, a signincação que ele deve
ter. Não se trata de uma reivindicação partidária. Aqui, MDB c
ARENA aplaudem os Prefeitos c Vereadores que estudaram os seus
proh\cmas c trtt/cm suas conclusões a apreciação do Congresso Nadonul.
Vou S<>licitar. Sr. Presidente, que esta Curta de Resoluções faça
pane intt:g.r:1ntc do nosso pronunciumcntu.
O Sr. Orostes Quérola (MDB - SP\ - Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço com mui·
to pra1cr o aparte do nobre Senador Orestes Quérciu.
O Sr. Orestes Quérc\a (M DB- SP)- Senador Franco Monto·
ro, pretendo, tão-somente. com a uutori7ação de V. Ex•, aduzir ao
pronunciamento que: traz ao conhecimento desta Ca~a. as conclusões
do Congresso Estuduu\ dos Municlpios do Estado de São Paulo num
aspecto que, no meu ponto de vistu, deva salientar, isto é, o grande
trahalho que tem prestado uo nosso Estado c uo Pais a Associação
Paulista dos Municípios, que é presidida pelo nosso companheiro
Wilson Jose c du qual tenho a satisfação de ser o 1•-Vicc·Prcsidcntc.
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Aliíts, mesmo antes de ser Senador eu já era o \ 9-Vicc-Prcsidcntc
daquela Associação, Mas, quis ressaltar c!'.te aspecto, meu caro Senador Franco Montoro, porque a Associação Paulista dos.M unidflins,
todos os anos, realiza congressos reunindo prefeitos e vereadores e
tem prestado uma grande contrihuiçfto ao Municipalismo do nosso
Estudo c do nosso País. Uma das expressões dcssu grande contribuição é espelhada nessas reivindicaçõcs que V. Ex• cstã lendo. neste
instante, Muito ohrigado a V. Ex•
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- A~radcço o
apoio de V. Ex• às considerações que venho expendendo.
Sr. Presidente, uo lado desta Carta de princípios, essa Comissão
de Vereadores fez chegar às nossas mãos representação orientada
precisamente para a rcinvindicação que acaba de ser trazida também
ao conhecimento do Plenário pelo Senador Mauro Bcncvidcs. Trata·
se du dívida dos Municípios pura com o INPS. Esta divida está
representando hoje um problema da maior seriedade e urgência para
as comunidades municipais do Brasil.
Este documento. que está sendo encaminhado ao Sr. Ministro
da Previdência Social. parte de alguns considerandos. O primeiro,
por si. mostra a gravidade do problema. considerando que praticamente todos os Municípios hrasilciros são devedores cm atraso do
INPS.
A situação i: geral. Vimos aqui conilrmuda, há pouco, com a
intervenção de rcpresentan'tes de todas as regiões do Pais.
Segundo: considerando que os Municípios não são empresas de
ilns lucrativos. mas sim parcelas vivas du administração pública:
considerando, ainda. que o Município, nu distribuição das rendas
públicus nacionais é aquele setor que recebe menor parcela:
considerando, ainda. que o Município é o poder que tem o contato
mais dircto com a população, o que gera encargos cada vez maiores,
o quo "'plica aqueles débitos, solicitam os prefeitos ao Sr. Ministro
du Prcvidéncia Social a adoção de medidas administrativas ou legais
que permitam ao Municípios em debito com o INPS quitar-se das
suas dívid:.1s, parce\adamente, independentemente dos juros e corre·
cíin monctúría, e fazem a sugestão de que u mutêriu seja exuminada
cm pwfundidadc pura solucionar de vez um problema que vem
:1gmv:1ndo a cada dia a situação dos Municípios.
Quero declarar. Sr. Presidente, que esse estudo tem preocupado
alguns sctorcs do Congresso. E o pawlc\o que se deve fazer cm
relação à dívida dos municípios é o problema du União. Os municípios se queixam porque são fracos e estão sendo executudos, mas o
fato ohjetivo i: que a União também é grande devedora. talvez a
maior devedora do INPS. Isto não vai u título de crítica a este ou
aquele Governo. t:: uma situacào antiga, mas que deve ser encaradu
puru que u solucào possu aliviar os municipios, da mesma forma que
mlo est(l sohrccurrep:ando a União porque ela não vem quitando,
pelo menos na sua integridade, a sua dívida cm relação ao INPS.
Compreende-se que us ra1àes sejam de interesse público: não é
f:icil encontrar recursos para fazer face a esses pesados
compromissos. Eles devem ser revistos, Este é o apelo fundamental
que us municípios fazem - e como vemos, municípios de todo o
Brusil.
Hoje, houve referência aqui a vã rios Estados em que associações
de municípios dirigem esse apelo aos órgãos do Governo Federal, à
Secretaria de Estudo da Prcvidéncia Social. à Presidência da Rcpúbli·
ca, num memorial que foi entregue diretamente pelos Prefeitos do
Estudo do Ceara. Este apelo agora nos vem também da Associação
Puulistn dos Municípios, com o mesmo objctivo.
Tulvc/ seja o caso de, numa das Comissões competentes,
constituir·st: umu subcomissão ou um grupo de trabulho que poss:~
examinar o problema, ouvir as sugestões e propor uma medidu
le!!islativa que corte pclu ruil este problemu que vem anigindo
terrivelmente ns municípios, que constituem a. base de nossa vida
púhlica. Qualquer esforço, quulqucr trahu\ho nu defesa dos municí·
pios deve merecer uma atençàtl priorititria do Congresso Nacion:il.
Nnn h:'lmu;àn de~envlllvidu se os municípios não forem desenvolvi·
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d(lS. Uma nação não seri1 forte se as suas célulus forem fracas: e a
céluht di.! vid:1 pública nacional é o nosso município.
Fico1 aqui transmitido o <I ('leio dos Prefeitos que contam com a
hna vnntudc, o interesse c o espirita público das autoridades que
scrf1o chamadus a resolver agora, imcdiatumcntc, este problema que
os cstú preocupando terrivelmente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTU A QUE SE REFERE O SR. FRANCO
MONTORO EM SEU DISCURSO:
CARTA DE PRAIA GRANDE
Os participantes do XXI Congresso Estadual de Muni·
cipios, reunidos no município da Praia Grande pela Associa·
çuo Paulista de Municípios, após o debate das teses, entende·
ram editar a seguinte Carta de Praia Grande:
I -O município deve tributar o solo criado e o resulta·
do desse tributo a ele, exclusivamente, pertence. À União
cabe: legislar, nesse assunto. apenas sobre normas gerais, para
evitar a imprópria diversificaçuo de leis locais.
2- Os municípios devem aparelhar sua máquina tribu.
tária para que o Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza (ISS), seja fator prevalecente da receita local.

J- Pertence aos municípios, como parte da parcela que
constitucionalmente lhes cabe, o produto das multas aplica·
das pelo Estado aos contribuintes do ICM.
4- Do produto da divida ativa cobrada pelo Estado,
deve ser creditado aos municípios a parcela do ICM a ele
referente.
5- Niio t~m fundamento constitucional a cobrança,
pelo Estado, de taxa de administração relativa à arrecadação
doiCM.
6 -Impõe. seja elevada a 30% (trinta por cento) a parcc·
la do ICM, devida aos municípios.
7- As empresas que operam transporte coletivos entre
municípios udjacentes, que integrum o mesmo mercado de
trabalho. devem estar sujeitas ao ISS a ser pago ao município
onde a empresa tiver sede.
H- A União, o Estado e o município devem,
reciprocamente. exigir certidões negativas de tributos como
forma de melhoria da arrecadação c solução do problema da
divida ativa.
9- Devem os municípios ler participação de 40%
(quarenta por cento) na distribuição da Taxa Rodoviária
única, alterando-se, para tanto, a legislaçuo Estadual.
10- O preço de consumo de energia elétrica, ao ser
pago pelos municípios, deve obedecer o mesmo critério
adotado às concessionárias, pela Uniuo,
li - Devem os municípios insistir na celebração de
convénio com a Secretaria da Segurança Públíca, para evitar
evasão de renda proveniente da arrecadação nas multas
aplicadas por infração às regras do tránsito, dentro do
perímetro do município.
12- A retenção de 50% (cinqUenta por cento) du
arrecadaçuo da Loteria Esportiva sobre o percentual destina·
do aos pro~rumus de educação física e :~tividades esportivas,
pelos município~. é prútica positivn para o desenvolvimento
do setor no ümhito municipal.
IJ- Os municípios devem participar das rendas
uuferid:IS pelas Loterias Esportivas e Federal, na proporção
do arrecadado no território municipal.
14- As Cúmaras Municipais devem legislar sobre a
ohrig:1toried:1dc da remessa uo legislativo, por parte dos
respons:.'1vds pelo processamento de qualquer espécie de
compra c serviços públicos, seja da administração centraliza.
da ou descentralin1da, dos editais de concorrência, termo de
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julgamento de proposta, de adjudicação c de minuta de
contratos a serem assinados.
15- Deve o Código de Mineração ser alterado para
estabelecer um prazo máximo para cxploraçuo do sub-solo,
por parte das empresas mineradoras, proporcionalmente à
úrca ocupada e ao minério extraído, classificados estes em
ricos c pobres.
16- A competência tributária do Imposto de Transmis·
são a qualquer titulo, de bens imóveis de qualquer natureza, c
a cessão física de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
gar:mtias, bem como sobre a cessão de direitos e sua aquisi ..
çào. deve ser municipal.
17- A eventual criaçuo da Loteria Esportiva Estadual
deve respeitar o interesse local, atribuindo .. se aos munidpios
ponderável parcela do produto arrecadado cm suas
circunscrições territoriais.
IH-A arrecadação da herança jacente deve ser feita
pelos municípios onde os bens estejam situados.
19- O artigo 38, da Lei Orgánica dos Municípios, deve
ser revogado por ferir o principio constitucional da autono·
mia municipal.
20- Norma federal deve regulamentar os subsidias dos
prefeitos municipais, à semelhança da legislação aplicável aos
vereadores.
21 -Deve ser proibida, por lei municipal,a nomeaçuo,
promoçuo ou criaçuo de cargos no período de 15 de agosto a
31 de janeiro, no último ano do mandato do prefeito.
22- Deve ser abreviada a elaboração de legislação fede ..
ral complementar estabelecendo os limites .rara as despesas
com pessoa I.
23 - Devem os municípios ter uma participação, com
um percentual de no mínimo, 35% (trinta c cinco por cento)
em todos os tributos federais e estaduais gerados no próprio
município.
24- Deve ser alterado o texto constitucional que impõe
obrigatoriedade na aplicação de 20% (vinte por cento) da
receita tributária do Município ao ensino primário, para
adequá-lo à reforma efetuada no setor e à realidade munici·
pai brasileira.
25- O produto das multas do trãnsito decorrentes do
mau uso do solo. pelos veículos, deve ser atribuída aos
Municípios, onde a infração tenha sido cometidas.
26- Deve ser alterado o texto do artigo 2', do Decreto·
lei no 20J, de 25 de março de 1970, para ser conferido aos
Municípios, como uma das trés esferas da Federação, o mes·
mo tratamento dado à União e aos Estados, quanto ao
p:1g:tmento de emolumentos, custas c contribuições prc:·
videnciúrius. em quaisquer atos praticados por serventuúrios
jullid:lis ou cxtrajlu.liciais ou oficiuis de justiça.
27 - Parte do produto arrecadado, a titulo de pedágio
m1s rodovias de âmbito eswdual ou federal, deve ser carreado
para os Municípios, a fim de prover as obrigações decor·
rentes de sua implantação.
28 - A regulamentação do jogo, nas estâncias, traria
substancial benefício à receita púh\ica municipal. i1 educação
cl1 indústria h~1tclt:ira.
29 - Impõe-se u instituição de taxas de juros muis
fuvorilvc:is ao financiamento de obras de interesse social, em
empréstimos paru esse fim efetuados pelas Prefeituras
Municipuisjunto aos Bancos Oficiuis.
JO- Deve o Banco Central abrir linhas de crédito espe·
ci:1l para o Município adquirir m:.'lquinas e equipamentos
rndoviúrios, Cllm o mesmo tratamento dado ao crédito a~rl·
~ola.

Jl - lmpôc-se a neccss:.'!ria correçiio monett\ria aos dé ..
hitns fiscais munit'ipais,
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Praia Grande, 29 de abril de 1977, - Wilson José,
Presidente.
Assinam também a presente Carta, os Prefeitos c
Presidentes de Câmaras dos seguintes Municlpios:
Praia Grande: Dorivaldo Lória Junior 1 Florivaldo
Borges Queiroz;
Jucupir.anga: Longino da Cunha 1Benedito Dias;
Taquaritinga: Sergio Schlobach Salvagni 1 Mathcus
Bcrings Rodrigues;
Santa Fé do Sul: Edson Coelho Araújo I Antonio
Carlos Favalcça;
Agudos: Nelson Assad Ayub 1Fochd Salmcn Hcssain;
Araçatuba: Oscar Luiz Ribeiro Gurjão Cotrim 1 Miguel
Lalucc Neto;
Quata: Devancr Masi 1Clovis Nucci;
Silo Bernardo do Campo: Tito Costa 1Aron Galante;
Monte Mar: Nabih Assis 1Hcllio Nomcr;
Jardinópolis: Newton Reis 1Jorge Saud Sobrinho;
Catanduva: Warlci Agudo Romão 1 Maurilio Francisco
Vieira;
Mairinquc: Antonio Alexandre Gemente I José Bento
dos Santos;
Cruzeiro: João Bastos Soares I José Augusto Rocha;
Mogi Guaçu: Walter Cavcanha 1 João Custódio dos
Santos;
Tambaú: Thcodomiro Celestino I Thcodoro Martins do
Prado.
Comlosio Especial: - Armando Marcondcs Machado
Jr. - Antonio Luiz Machado Brilha- Eduardo Monteiro
da Silva- Nicolino Bozzclla - Radamcs Fortes -Orlando
Curti- Jorge Suguita.
Coordenador: Mayr Godoy.
Art. 12•- Regimento Interno:
- A Carta de Principias scrll formada pelas conclusões
cxtraldas das teses aprovadas dentro do Tcmârio. Ela scrll
elaborada pelos membros da Comissão Especial c pelos Prc·
feitos c Presidentes de Câmaras Municipais que sediaram
Reuniões Preparatórias Regionais, cxccçilo feita ao Municl·
pio que não esteja representado no Consresso e assinada pelo
Presidente da Associação Paulista de Municlpios.
Lida na sessão de encerramento pelo Prefeito do Municl·
pio de Jardinópolis, Sr. Newton Reis c no mesmo ato,
cntrcRuc ao Governador Paulo ESYdio Martins.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Evandro Carreira - Cattctc Pinheiro - Jarbaa Pllftllrinho Renato Franco- Jcssé Freire- Domlcio Gondim- Paulo Guerra
- Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Ruy Santos- Eurico Rc·
zcndc - Joilo Calmon - Nelson Carneiro - Evelbio Vieira Lcnoir Vargas- Otair Bcckcr- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - EstA finda a hora
do ~xpcdicnte.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item J:
Votação cm turno único, do Requerimento n• 109, de
1977, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a
transcrição nos Anais do Senado Federal, do discurso proferi·
do pelo Ministro Euclides Quandt de Oliveira, por ocasiilo da
solenidade comemorativa do "Dia das Comunicações".

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) Aorovado.

P·--::;-i ·!''";'~t,~,..
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Será feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANSCRI·
Çi!O.E SOLICITADA:

Senhor Presidente,
"S de Maio", data natallcia de Cândido Mariano da Silva
Rondon, foi escolhida para ser o "Dia Nacional das Comuni·
caçõcs'\ cm homenagem a esse insigne indianista, desbravador da

selva amazõnica, que dedicou sua vida à dura tarefa de unir os mais
distantes pontos desta grande Nação, por meio das comunicações.
Ainda hoje, quando as equipes de instalação penetram nas re·
giõcs de difícil acesso, para a implantação dos mais modernos c
sofisticados sistemas de telecomunicações, encontram elas vcstlgios c
marcos da passagem daquele ilustre pioneiro. Rondon, movido pelo
ideal da integração nacional, levou às regiões mais afastadas c de difi·
cil acesso, os elos de ligação de um Brasil que permanece unido.
Sem contar com os recursos técnicos c materiais de nossos dias,
a obra de Rondon avulta de importância, pois seu éxito dependeu do
esforço c da resolução do patrono das comunicações, o que faz
crescer a responsabilidade dos que, atualmente, têm o dever de pross~uir na mesma trilha, espinhosa mas gratificante,
Torna-se quase óbvio afirmar que as telecomunicações
constituem um elemento indispensável ao desenvolvimento de um
país, desde suas metrópoles aos mais modestos aglomerados hu·
manos, hoje, mais do que nunca. c cm escala geométrica, as comuni·
caçõcs, cm todos os rincõcs do globo, vém desempenhando papel da
mais alta significação para o bom entendimento entre os povos.
Sem vacilar um só momento, o Ministério das Comunicações,
desde sua criação, há poucos anos, vem procurando cumprir, com
fidelidade c dedicação, as árduas tarefas soo sua responsabilidade. O
sistema nacional de telecomunicações foi projetado c implantado c
vem se expandindo, gradual c continuamente, cm todas as dircções
do nosso território continental. Vultosas quantias vêm sendo investi·
das pela TELEBRÁS e pelas empresas de seu grupo, de forma a
compatibilizar as obsoletas estruturas do passado com exigências da
técnica c da trepidante vida de hoje, substituindo-as quase que
integralmente pelas modernas redes tclcfônicas da atualidadc.
Procura-se criar condições para que cm breve todos os
brasileiros tenham a possibilidade de ter meios de telecomunicações
à sua disposição imediata.
Podemos afirmar que toda essa atividade febril que hoje vemos,
teve início com o advento do Código Brasileiro de Tclccomuni·
caçõcs, que permitiu a ordenação da imensidade de esforços, isola·
dos e descoordenados c, cm conseqUência, pouco produtivos, que até
então tinham lugar.
O Conselho Nacional de Telecomunicações - CONTEL criado pelo Código, foi o antecessor do Ministério, e o Orgilo que no
início organizou e disciplinou todo o sctor, viabilizando o plano de
expansão que ora está cm plena execução.
Vossa Exccléncia, Senhor Presidente, bem conhece estes fatos e
a Vossa E~ccléncia muito deve o sctor das telecomunicações. Durante o Governo Castcllo Branco, coube a Vossa Excelência a responsabilidade de supervisionar c orientar as atividadcs, não só do
CONTEL, como de todos os órgãos empenhados cm trabalhos de
telecomunicações. E com o apoio, esclarecida visão dos fatos, c alto
patriotismo de Vossa Exceléncia, tiveram as telecomunicações condi·
çõcs de se institucionalizarem c trilharem novas sendas.
A grande arrancada, cujos frutos são hoje colhidos, teve inicio
naquele tempo, quando era praticamente nula a experiência que nós,
brasileiros, tlnhamos na gestão de um sistema moderno de
telecomunicações. Nào o possulamos, c a quase totalidade das
obsoletas redes existentes também nilo estava sob nossa direção.
Através de um trabalho continuado c com o patriótico propósi·
to de servir, o sctor de telecomunicações aprendeu c se firmou.
Hoje, suas realizações já silo observadas com atenção c intercs·
se, mesmo no exterior.
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Mas :1 nossa comt:moraçtto de hoje nUo se refere apenas a
tclccnmunic:!ções, Este "Dia dus Comunicações" encontra o nosso

Só para alertar a Casa da necessidade de uma modincação q\le
parece importante ao art. 32, no seu paragráfo único, da Lei n•

Serviço Post;ll, em condiçôes de ser comrurado, sem demérito, uos

~.00-1,

dos pai.'ics cm que os correios são, há muito, reconhecidos como
cricientcs.
A atenção c o carinho, com que os problemas de postois vêm
sendo trutadns depois da revolução, estão produzindo resultados.
Hoje~ mo1is ritpidu a entrega e muito menor a incidência de erros de
encuminhamento c de extravios da correspondência. A situação dos
Correios st: consolida e creio poder dizer. sem receio de errar. que os
brasileiros podem ter o orgulho de dizer que o seu Serviço Postal está
operando de forma satisfatória.
No Serviço Postal, os homens de comunicações tiveram de se
dedicar com alinco ta recuperação de um órgão então desacreditado.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- E:'CT, é: o resultado
desse esforço profícuo. E a situação atual deve ser motivo de satisfação e orgulho a todos os que participaram, em administrações
diferentes, dessa quase que miraculosa recuperação.

c que diz o seguinte:

"Art. 32. A PETROBRÃS e as sociedades dela
suhsidiilrias enviarão ao Tribunal de Contas, até: 31 de março
de cada ano, as contas gerais da Sociedade, relativas ao
e:.;crdcio unterior, as quais serão por aquele remetidas à
Cilmara dos Deputados e Senado Federal."
Importante, agora, Sr. Presidente. Diz o parágrafo único:
"Parilgrafo único. O Tribunal de Contas limitar-se-ii a
emitir parecer .1obre as contas que lhe forem enviadas. E o
Congresso Nacional, depois de tomar conhecimento das mesmas sem julgá-las e do parecer do Tribunal. adotará, por
qualquer de suas Casas, quanto ao assunto, as medidas que a
suu açrtn fiscalizadora entender convenientes,"

Ainda mais, também cabe aqui mencionar, que temos a radio·

lltfll,;l,, hr:l'.;ih:ira cmri.!nlwd:t na utu;tli;u~ful U:ts suas inst:tla~ÔI.!s,
amplhtndo a .í.n:a c a qualidade da cobertura que provê para o territó·

rio nacional. Novas emissoras e estações mais potentes estão em
processo de implantação, para que o grande pú~lico tenha à sua
disposiçf1o melhor recepção. E a par dessa encientc operação dos
serviços de radiodifusão pela iniciativa privada. temos neles u
rarticiptlção governamental. que tem em andamento, pela
RA DIOBRÃS, programa, que virá, antes do nnal do mandato de
Vossu Execeléncia, permitir que os hubitantes de vastus extensões. na
região amazônica e no Oeste brasileiro. tenham possibilidade de rece~er programas de rádio brasileiros.
Tamhém não está sendo descurada a atenção à programação
que é levada à audiência em gerul, a qual está merecendo cuidados especiais, para que contribua para as corretas informações do público
e formação da juventude.
Encerrundo, Senhor Presidente. quero m.:ais uma vez apresentar
a Vossa Exceléncia o agradecimento de todos os que labutam nas
comunicaçôes do Brasil, e a sua homenagem a Vossa P.:~cdénda.
pela obra que vem levando a cabo, à frente dos destinos dos brasileiros. A prr.!senç~t de Vossa Excelênciu nesta modesta comemoração
que f<~lcmos pelo "Dia d<as Comunicações", nos enche de satisfação
pela distinção fciw: ela nos dá (animo e nos revigora para que
continuemos " tnahalhar n;.a consecução d:t tarefa de prover o Brasil
com comunicações ta :altura de su:ts necessidades."
O SR. PRESIDENTE IPetrônio Portella) -Item 2:
Discussfto. e~ turno único, do Projeto de Decreto Le·
gislativo n' JS. de 1976 ln• 71-A/76, na Cámara dos
Deputados), que aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROHR1\S, c sua subsidiári<l, relativas ao exercício de
1'1711, tendo
PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- Por não
se tratar de matéria que justinquc a apresentação de Projeto
de Dccretol.cgislativo- sob n•s 39 e40, de 1977, das Comis-

Ora. que medidas serão essas. sem julg.ar, se o Tribunal de Contas, cnmn diz aqui só emite parecer e o Congresso não pode julgaressas contus'? Acho importante, aproveitando a oportunidade do arquivamento desse parecer. com o qual nós concordamos, que a Casa desperte c proceda, no futuro, a uma modificação desse parágrafo único.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- De pronto, a Mesa
nfio tem elementos para responder à questão de ordem por V. Ex•
formulada. Devo, todavia. acrescentar. a título de esclarecimento
rrcliminar. que já votamos projeto de lei do Congre."o Nacional
cstahclcccndn que todas as entidades da administração indireta da
União terão suas contas julgadas pelo Congresso Nacional. apôs
passarem todas pelo Egrégio Tribunal de Contas.
Esta lei. por conseguinte, estaria revogada por uma disposição
expressa de lei posterior. O assunto, todavia, será objeto de exame
por parte da Mesa do Senado, porque considero de suma
imrortilncia a questão jurídica por V. Ex• agora suscitada. (Pausa.)
Continua em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
cn~.:crmrci 01 discussão. {Pausa,)
l'nccmda.
Emvot:tçfio.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rc.:j~o·itotdo,

O projeto seri1 arquivado, dando-se a ciencia devida à Cãmara
dno.; Dcput:tdos.
~o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3~, DE 1976
lN• 71-A/76, na Câmara dos Depurados)
Aprova as conlas da Pelróleo Brasileiro S/ A I'ETROBRÁS, e sua subsidiária, relativas ao exercido de
1970.

stlc~:

-de Consriruiçio e Jusliça; c
- de Finanças.
Em dis~o:ttssàn n prnjcln.

O Cnngrcsso Nacional decreta:

O Sr. Itamar Franco IM DB- MG)- Sr. Presidente, peço a
p;,tlavra.
O SR. PRESIDENTE 1Petrónio Portella) - Concedo a pulavr:l ao nohrc Senador Jtam:ar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB orador. l -Sr. Presidente, Srs. Senadores:

seguinte o projeto rejeitado:

Art. I' São aprovadas as contas prestudas pela Petróleo
Brasileiro S/ A - PETROBRAS. e sua subsidiária, Petrobrás Qufmica S/A - PETROQUISA, relativas ao exerclcio de 1970, de
c·nnli1rmid:~dc com o parágrufo único do art. 32 da Lei n• 2.004, de
.1 de nutuhro de 1953. c do Decreto n' 61.9HI, de 2H de dezembro de
I 'l6 7.

MG. Sem revisão do

t\rt, ~u

Este Decreto legislativo entrará cm vigor na data de

sua ruhlicm;ilo.

Maio de 1977
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O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) -Item 3:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 43, de 1976 (n• 78·8/76, na Cãmara dos
Deputados), que aprova o lc•to da Resolução n• 358, da IX
A"cmbléia·Gcral da Organização Marilima Consultiva
lntcrgovcrnamcnlal (OMCI), que aprovou Emendas à
Convenção da Organização, em Londres, a 14 de novembro
de J97S,tcndo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 108 c 109, de
1977. dus Comissões:
-de RelaçiiH Exterlorn; c
-de Transporto, ComunlcaçiiH e Obras Públicas.
Em discu.,ão o projeto. (Pausa.)
Nã" havendo quem queira usar da palavra, dcclaro·a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
fõ o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 43, DE 1976
( N• 78-B/76, na Cimara doo Deputados)
Aprova o texto da Rnoluçio n• 358, da IX Allfmbléla
Geral da Oraanluçio Marillma Con111lllvo lnteraovemamental (OMCI), que aprovou Emendas à Convençilo da Orpnlu·
çio, cm Londrn, a 14 de novembro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Arl. J• Fica aprovado o lc>to da Resolução n• 358, da IX
Assembléia Geral da Organização Marllima Consultiva lnlcrgovcr·
namcnlal (OMCI), que aprovou Emendas à Convenção da Organiza·
çào. em Londres, a 14 de novembro de 1975.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data da sua
puhlicaçào.
O SR. PRESIDENTE (Pclninio Portclla) - Esgotada a malé·
ria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o scguin·
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se·
nadares:
Rcccnlcmcnlc suscitei, nesta tribuna, uma questão de ordem no
sentido de que se encontrasse uma solução legislativa para o problc·
ma da convocação do Governador do Distrito Federal a csla Casa, a
fim de prestar informações c esclarecimentos ncccssârios ao cumpri·
mente do disposto no arl. 17, § I•, da Constituição.
Tanto o Regimento Interno do Senado é omisso na matéria, por
não se tratar de questão lnttrna oorporls, como incxistc, até hoje,
legislação ordindria a respeito.
E, aqui, Sr. Presidente, é interessante chamar a alençilo da Casa,
para o falo de que, a cada dia, lorna·sc mais dillcil à Minoria a co.n·
vocação, não digo de um Ministro de Estado ou mesmo do Gover·
nador do Distrito Federal, mas torna·•• dillcil, repilo, até um convi·
te a autoridades para que possam prestar esclarecimentos, não ao

Plenário, mas a uma Comissão do Senado Federal.
Ainda outro dia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, negava a Comis·
silo do Distrito Federal um convite ao cx·Dirctor de Saúde Pública
do Distrito Federal, Dr. Allamirando Costa, para que, naquela Co·
missilo, desse alguma contribuição, mostrasse o seu esforço quando
no c•crclcio do cargo. Lamcntavclmcnlc, a Maioria da Aliança Rc·
novadora Nacionnl entendeu de negar a presença do referido médico.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V, Ex• me permite um
aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB prazer.

S..odo li
MG) -

1987

Com muito

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Gostaria de informar a
V. Ex• que, cm decorrência de consulta feita pelo eminente Senador
à Mesa da Casa, a Comissão de Constituição c Justiça já elaborou
um projeto, que será examinado c discutido por aquela Comissão, na
próxima semana. Não lenho certeza, mas lenho a impressão de que o
Dr. Altamirando Costa não era funcionário do Distrito Federal, c
sim do Ministério da Saúde, c se não me falha a memória, encarregado, da investigação sobre controle sanitário no aeroporto.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Agradeço a infor·
mação de V, E•'· Senador Heitor Dias, quanto ao problema da con·
vocação do Governador do Distrito Federal, c também quero
esclarecer que o Dr. Allamirando Costa não é funcionário do Gover·
no do Distrito Federal; eslava ele, a pedido do Governador, c•crccn·
do, para o Governo do Distrito Federal, a chefia do Departamento
de Fiscalização Sanitária.
Hoje trago, aos ilustres juristas desta Casa, uma outra questão
assemelhada à primeira, ou seja a da regulamentação, cm lermos
mais amplos, do citado art. 17, que me parece indicar o Senado Fc·
dera! como a Casa legislativa c.clusiva, no que tange à disciplina
administrativa, tributária c orçamentária do Distrito Federal, ressalvada, cm cada caso, a compcténcia de iniciativa do Presidente da
República.
O meu objctivo, suscitando tais problemas, ê eliminar as lacunas
••islcntcs, no que tange ao funcionamento do Senado como Lcgis·
lativo local, para uma população de mais de um milhão de habi·
lantcs, que não dispõe, no entanto, de qualquer representação.
Não se alegue que a Comissão do Distrito Federal é organismo
suficiente para o desempenho desse papel. Os problemas - adminis·
lralivos, orçamentários c tributários de Brasília - são assemelhados
aos dos maiores Estados, como, ademais, aos dos municípios brasilei·
ros, principalmente lcndo·sc cm vista que a competência cm matéria
tributária, do Distrito Federal, soma aquelas de âmbito estadual c
municipal.
Portanto, ou se reestrutura a Comissão do Distrito Federal,
inclusive ampliando a sua composição c até mesmo dividindo-a cm
subcomissões, cada uma para um dos aspectos da nossa lrlplicc
competência constitucional na matéria. ou não conseguiremos uma
aluação eficiente desse órgão, no pleno atendimento ao papel do Se·
nado, como Legislativo exclusivo do Distrito Federal, nos termos do
artigo 17 e seu§ 1• da Constituição.
O Sr. Lázaro Barbou (MDB- GO) - Permite V. Ex• um
aparte, Senador Itamar Franco?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Com todo o
prazer.
O Sr. Lázaro Barbou (MDB- GO)- Eminente Senador, tive
a oportunidade, na Comissão do Distrito Federal, de apoiar a propo.
situra de V, E••. no sentido de se convocar, no âmbito daquela
Comissão, o Dr. Altamirando Costa, que até rcccntcmcnlc ••creia o
cargc de Dirclor do Departamento de Fiscalização Sanitária do Go·
vcrno do Distrito Federal. Toda a Casa se recorda de que, não faz
muito tempo, a Cidade de Brasllia foi sacudida ante o impacto de
not(cias, que davam contn de: estar a cidade à mcrce de riscos os mais
graves, de contágio de doenças c de estar, inclusive, consumindo leite
estragado. A celeuma foi lilo grande, eminente Senador, que o meu
Estado - Estado de Goiás - que fornece para BrasOia, diaria·
mcnlc, cerca de 70 a 80 mil litros de leite, dentro de 15 dias passou a
fornecer li\o-somcntc 30 mil litros de leite. E, até hoje, nem o Senado
nem o povo de Brasllia sabem se, cfctivamcntc, havia leite conta·
minudo, sendo entregue à população brasiliense; de quem era a
culpa: se do inlcrmcdiãrio, se do comerciante, se do distribuidor, ou
se dus cmprcsus que trabalham com o leite! Realmente, entendo que
é preciso reduzir essa distância que hã entre o Senado c o Governo
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do Distrito Federal.: encarregado de legislar para Bras!lia, porque
Brasília não tem Câmara própria dc;rcprcscntantcs do povo. O
Senado. como bem frisou V, Ex•, não tem, até aqui, encontrado
condições de usscnhoriur-sc melhor dos problemas que afligem a
população de Braslliu. Daí por que, mais uma vez, eminente Se·
nadar, solidurizo:mc com V, Ex• quando clama por providências
tendentes· a possibilitar maior entrosamento entre o Senado c o
Governo do Distrito Federal. E quando·, também, insiste na ncces·
sidade de que haja um bom entrosamento, um maior intercâmbio e
um conhecimento, de fato, dos problemas desta cidade, e que o Se·
nado, através da Comissão própria do Distrito Federal, ouça quase
que constantemente não apenas as autoridades ao Governo do Dis'
trito Federal, mas saniturí.1tus e outros profissionais que possam nos
dar subsídios acerca oos problemas que vive a população brasiliense.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador Lázaro Burbozu.
Faz bem V, Ex• lembrar o problema do leite, cm que teve
V. Ex• uma atuação destacada, tentando penetrar naquele denso
mistério. Sabemos. realmente, Senador Lázaro Barboza, que o leite
estava contaminado, mas não se teve explicação alguma das
autoridades: a única explicação foi a demissão, na época, do Dr.
Altamirando Costa.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB-GO)- Pcrmtta V, Ex• uma
complementação. (Assentimento do orador.) Eminente Senador, •O
prejuízo causado ao Estado de Goiás, naquela época, cm virtude da
publicid~de dada àquele episódio, foi imenso, c os empresários
goianos não tiveram sequer condição de comprovar a sua inocência
no caso. Os diretores da Cooperativa Central de Goiânia, do Leite
Gó-Gó, insistiram pura que as autoridades do Governo de Brasllia
fossem a Goiânia, fazer uma inspeçào, in loco, inclusive, através do
Dr. José Fleury, um dos diretores daquela cooperativa, tentou-se um
contuto no sentido de levar, até às usinas de pasteurização, um grupo
de Senadores integrantes da Comissão do Distrito Federal. Infelizmente, não por culpa da Comissão, naquela época presidida pelo
eminente Senador Heitor Dias, da Bahia, que se encontrava ausente
quando o Dr. José Fleury aqui esteve, mas não se pódc viabilizar
nem a ida dessa Comissão de Senadores a Goiânia.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) aparte?

Permite V, Ex• um

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
nobre Senador Lázaro Barbozu.
Ouço S. Ex•, nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Sr. Senador, a matéria,
sempre que vem à baila nesta Casa, é colocada em termos que
deixam transparecer que há alguma força, algum interesse cm evitar
a presença dessas autoridades do Distrito Federal, para prestarem os
esclarecimentos que se façam necessários. Já fui Presidente da Co·
missão do Distrito Federal ...
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Com muito brilho.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- ... e nunca recebi nc·
nhuma pressão, neste ou naquele sentido, até porque, pela minha formação, isto não seria tolerado. O fato de se convidar uma autoridade
do Governo do Distrito Federal pura vir à Casa é da rotina, c nc·
nhumu. uma vez convidada, jamais deixou de vir. Quanto ao caso do
leite, se nào estou equivocado, isso se processou praticamente no rc·
cesso do Parlamento. Daí porque as medidas mais imediatas nüo
foram adotadas pela Comissão ou pelo Senado, O que há cm torno
da matéria de convocação é uma falha da Constituição em vigor.
V, Ex• bem sabe que no capítulo referente ao Distrito Federal, ou
nus atribuições do Senado, não há dispositivo nenhum que autorize u
convocação do Governador do Distrito Federal. No exume u que fui
levado a fazer, em decorrência da consulta de V, Ex•, cu me vali da
Constituição da Buhia, que prevê a ida ao Governador ü Assembleia
Legislativa, se ele o rrcferir. Caso contrf1rio, poderá prestar os csclu~
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recimentos por intermédio de um de seus auxiliares. Assim. em ter·
mos gerais, o projeto que j:í foi elaborado c irá ser apreciado nu pró·
ximu reunião da nossa Comissiio de Constituição c Justiça.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Heitor
Dias, tenho certeza de que V, Ex• não receberia pressfto de quem
quer que fosse, pura impedir esse ou aquele convite u esta ou aquela
autoridade. Mas, que hã alguma coisa impedindo há.
O Sr. Helror Dias (ARENA- BA)- Eu ignoro.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- E não se entende
isso, Ex•, pois assistimos, por exemplo, outro dia, aqui na Comissão
de Relações Exteriores. a presença do Ministro daquela importante
Pasta, c S. Ex• se saiu muito bem, inteligente, comunicativo, conhc·
ccdor dos assuntos de seu Ministério. Então, nüo entendemos esse
receio, às vezes, da Aliança Renovadora Nacional, cm não permitir
que certas autoridades falem no Senado Federal.
O Sr. Agenor Marta (MDB- RN)- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V, Ex•,
Senador Agenor Ma riu.
O Sr.. Agenor Marta (M DB- RN)- Senador Itamar Franco,
nu realidade, o problema da populuçiio de Brasiliu, ventilado por
V. Ex•. c que a cada dia cresce mais, é oportuno c altamente ncccssá·
rio. Sobre o episódio do leite, o Correio Bra:ili<n.re. por vários dias,
sustentou uma campanha a respeito do leite deteriorado vendido nesta Capital: uma campanha que criou uma verdadeira psicose. Pelo
menos na minha casa, hoje, alguns dos meus garotos não querem
tomar o leite de Brasília. E niio ficou provado se, nu realidade, o leite
era ou nüo deteriorado, por parte dos pasteurizadores ou dos rcvcn·
aedores do produto. Tomei conhecimento, através da Imprensa,
de que o médico sanitarista que levantou o problema da deterioração
do leite, pediu dcmissiio da Secretaria. No mais, continuamos ao sa·
bor do tempo, sem termos, nu realidade, uma comunicação oficial,
de fato e de direito, u respeito do assunto que é de magna significação pura u saúde dessa populuçiio. Acredito, Senador Itamar Fran·
co, que seja oportuno o que está sustentando dçsta tribuna, pois u
população de Brasilia merece uma satisfação do-Governo u respeito
do caso. Mui to obrigado u V, Ex•
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- V, Ex• me concede um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V, Ex• tem intei·
ra razão. A cidade continua sem representação c, por via de canse·
qUénciu, estâ abandonada.
Ouço o Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Creio que devo dar ui·
guns esclarecimentos a respeito do assunto ventilado, em razão de ter
sido membro da Comissão do Distrito Federal. exercendo u VicePresidénciu, no último biênio. Em primeiro lugar, devo dizer que,
tendo participado dessa Comissão - acho que desde u sua criuçiio
no Senado - tive a oportunidade. de ouvir várias .autoridades,
inclusive os Srs. Secretários da Saúde e da Educação. Este, aliás, por
convocação minha, compareceu aqui. O próprio Governador Hélio
Prutes da Silveiru - nüo sei se convocado ou espontaneumcnte compareceu àquela Comissüo, dando o seu testemunho, a sua idéia u
respeito dos problemas do Distrito' Federal. Quanto à questão do
leite, devo recordar- e V. Ex• sabe disso- que, emboru estivéssemos no recesso do Congresso Nacional, e na ausência do nobre
Senador Heitor Dius, V. Ex• e o Senudor Lázaro Burboza conviduram-me, nu qualidade de Vice-Prcsidente da Comissão, a compare·
cc:r 110 gabinete do Sr. Governador, pura tratar do assunto. Aqui
devo dar um testemunho- que a\iús é uma coisa que nUa me deu
hoa imrnessUo- o Sr. Governador prometeu fazer uma declaração
pública ii respeito do assunto c, até hoje nào o fel.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado.
V. Ex• recorda bem os fatos. Fomos ao gabinete do Sr. Governador
c, depois de um pedido de audiência, S. Ex•. nos recebeu com a
maior cortesia, dentro do seu espirita de comunicabilidade. Mas, o
que aconteceu? Até hoje, como V. Ex•, estamos esperando a fala do
Sr. Governador.
.
Portanto, Senador Adalberto Sena, o ideal seria que tivesse
Brasilia o seu próprio Legislativo, escolhido pelo povo, segundo o
espirita do sistema representativo, pois não se justifica que cerca de
trezentos mil cidadãos - chamo a atenção do Senador Agcnor
Maria- brasileiros cumpram o dever do alistamento c não exerçam
o direito de voto, inclusive sem qualquer representação no Colégio
que escolhe o Presidente da República, assim cm situação de
inferioridade cm relação aos próprios Territórios Federais.
Veja, então, Senador Agcnor Maria, cidade sem representação,
não interfere, sequer, no Colégio Eleitoral que vai escolher o futuro
Presidente da República.
O Sr. Aaenor Mario (MDB- RN)- Senador Itamar Franco,
V. Ex• me permite?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer.
O Sr. Aaenor Mario (MDB - RN) - Agora mesmo, a
Universidade de Brasilia abriu a inscrição para o vestibular. Mais de
8 mil rapazes e moças, 90% dos quais que estudam às expensas do
seu próprio trabalho, são obrigados a conseguir 278 cruzeiros para
pagar uma inscrição c submeter-se a um vestibular de 700 vagas, cm
que vão concorrer mais de 8 mil estudantes. A Universidade vai
levantar uma importância superior a I milhão c 600 mil cruzeiros,
tirados da bolsa magra, vazia, deste estudante pobre que estuda às
expensas do seu próprio trabalho. E quantos deles não estudam à
noite, sacrificada mente? Quantos deles não sofrem privações para pa·
gar u imrhntúnciu de 27H crulc:iros por uma inscrição que realmente
não tem sentido. Não cabe uma importância tão alta para submeter·
se a uma inscrição para concorrer a um vestibular cm que apenas
10%, no máximo, vão ter oportunidade de, passando, ter a vaga. lô
uma verdadeira indústria. Mercantilizaram c estão vendo isto cm
função de lucros. o que considero arbitrário, porque na realidade,
esta inscrição no valor de 278 cruzeiros é uma ignominia, é um assai·
to à bolsa popular, que na verdade não tem sentido de continuar.
Acredito que a inscrição nesta importância não tem sentido porque,
repito, 90% desses rapazes e moças que vão concorrer a esse vestibU·
lar, este dinheiro. para eles, representa muita coisa, e para o Governo, que através da Universidade está cobrando essa inscrição, oure·
presentaria nada. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador, incorporarei o aparte de V. Ex• ao meu discurso, na
esperança de que alguma autoridade do ensino possa entender o
pensamento de V.Ex•.
Continuo, Sr. Presidente:
Diante do obstáculo constitucional, o minimo que se pede é a
medida legislativa ou regimental própria, que dê reais condições ao
Senado para cumprir o artigo 17 da Constituição, ainda que por
intermédio da Comissão do Distrito Federal, organizada em novos
moldes. para que esta Casa possa cumprir aquela finalidade
legislativa exclusiva c especifica.
Nessa reorganização, Sr. Presidente, desse importante órgão
interno. deve-se atentar, sobretudo, para a sua dinamização, pelo
contato direto com os problemas do Distrito Federal, crescentes e
cm grande parte não solucionados, por falta de mais amplos recursos
e orguniluçào muis eficiente daqucln comissão permanente,
Longe de mim qualquer intuito de critica à atuaçilo do~ il~strcs
membros du Comissão do Distrito Federal. Mas é que, nas hmttadas
previsões regimentais. ela nilo dispõe de recursos materiais e humo·
nos rmru enfrentar u tureru importunt{ssima que lhe cumpre, n. lim. de
que o Scnudo exerça, p\cmt e clicicntcmcntc, o papel de Lcgtslatavo
do Distrito Federul.
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Em verdade, Sr. Presidente, continuamos carentes de iniciativas
mais eficientes em favor do povo desta cidade, sobretudo as de
conteúdo mais concreto c, portanto, mais pragmãtico. Nilo vemos,
por exemplo, nenhuma participação mais dircta nos problemas
comunitãrios, nada sabemos nem nada discutimos sobre sistema de
transporte, condições do comércio, desenvolvimento industrial,
estrutura c controle dos serviços públicos, planejamento c obras etc.
Dirão alguns que, para isto, estâ ai o Governo. Mas, Sr. Presidente,
sem pretender invadir a llrea de competência do Executivo local - o
que seria uma novidade nos dias de hoje - entendo de todo
conveniente que, de algum modo, partilhemos dessa responsa·
bilidade, nilo como meros espectadores, porém como artificcs
convencidos de suas obrigações e deveres. Reconheço que a nossa
tarefa, neste passo, scrll extremamente diOcil, uma vez que ainda nilo
nos capacitamos materialmente para enfrentã-la. De fato, parece que
estamos ainda atônitos diante de uma conjuntura que não possui
fronteiras bem definidas, Ficamos, assim, sem saber, com certeza,
até onde vai a nossa legitima competência c definida função.
E aqui vale a pena reportar o que diz o Jornal dt Brasr11a de hoje:
"SONHO SUBSIDIADO
Brasilia cstã pedindo socorro à União. Com a queda
brusca na participação de Brasilia no imposto sobre o trigo
importado; o déficit de arrecadação no Distrito Federal
deverã atingir, até o final do ano, um total de SOO milhões de
cruzeiros, apesar do crescimento que se verificou no ICM c
no IPTU."
O Sr. Hellor Dias (ARENA - DA) nobre Senador?

Permite um aparte

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com prazer,
Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dl11 (ARENA- BA)·- V. Ex• acaba de ler uma
nota divulgada pela Imprensa. V. Ex• tem·se mostrado - e cu só
posso elogiá-lo - interessado, como todos nós sem nenhuma exeção
nos assuntos de Brasilia. Mas seria interessante que, quando V. Ex•
lê a nota mostrando a precariedade financeira do Distrito Federal,
apresentasse também, desde logo, uma sugestão para a fórmula
adequada para solaçilo do caso.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Excelente o
aparte de V. Ex•, porque me permite responder objetivamente, ao
nobre Senador.
Primeiro, Excelência, quando se nega, na Comissão do Distrito
Federal, que um Senador queira saber do que se processa rium
empréstill!.O de quatrocentos milhões de cruzeiros, não lhe permitin·
do sequer saber quais os juros, de quem scrã feito esse empréstimo,
que tipo de carência, como é que V. Ex• então, tem a coragem de vir
agora cobrar ...
O Sr. HeltorDio1 (ARENA- BA)-A coragem é de V. Ex• ..
ante as afirmações que fez.
O SR. PRESIDENTE
campainhas.)

(Mauro Bencvides. Faz soar as

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• poderá
continuar no seu diapasão de voz, mas cu continuarei na minha
tranqUilidade, que a minha condição de parlamentar me dá.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Falar alto não é anti·
parlamentar.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sr. Presidente,
iamentavclmcntc, o Senador Heitor Dias não se comporta como
deveria. Mas continuarei a dialogar com S.Ex• cm respeito ao Sena·
do Federal.
·
Quando cu digo aqui, Sr, Presidente, que a cidade está carcnto
de recursos, nilo é o elemento da Oposição, nilo é o representante do
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Movimento Democrático Brasileiro, não. Se S. Ex• tivesse o cuidado
de estudar as coisas de Brasília, que não o fez, veria que é o próprio
Secretário do Governador do Distrito Federal que vem dizer, através
do Jornal de Bra•mo, de quinta-feira, dia 19 de maio do corrente

uno, o seguinte:
"A previsão é do Secretário de Finanças do DF, Fernan·
do Tupinambá Valente, que confirmou a queda de 21% na
arrecadação do imposto sobre o trigo, no primeiro
quadrimestre, em parte compensada pela elevação das recei·
tas, sobre o ICM c IPTU. que tém sido superiores às taxas de
innaçào."
Entào, se S. Ex• deseja saber mais detalhes, que se dirija. mas,
dessa vez com mais educação, ao Sr. Secretário de Finanças do Dis·
trilo Federal.
O Sr. Hellor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• me permite um
apart~;'~

OSR. ITAMARFRANCO(MDB-MG)-SeV. Ex•ofizer
com fineza. com muito pra1.er.

O Sr. Hellor Dlas(ARENA- DAI- Permite o aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MGI- Com muito pra·
ler.

O Sr. Hellor Dias (ARENA - BAI aqui, lição de comportamento parlamentar.

V. Ex• não vai dar.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MGI- Nem poderia.
O Sr. Hellor Dias (ARENA- BAl- Agora, o que eu disse,
vnu repetir: é preciso que fucalilcm· os problemas com ohjetividadc e
não com hipóteses. Disse V. Ex• que o Senado quer procurar saber a
destinação do empréstimo que vai conceder ao Governo do Distrito
Federal.
O SR. ITAMAR FRA:"C'O (MDB - MGI - V, Ex• está
enganado, não é destinação nenhuma. Ex•. destinação eu sei qual a
destinação: trata-se para emprego cm obras.
O Sr. Hellor Dias (AR fNA- DAI- O que V. Ex• deseja sa·
her'!

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Se V. Ex•. então
quizcr ouvir atcnt;.1mcntc ....

O Sr. Hellor Dlas(.~RENÁ- BAI- V. Ex• fel uma afirmati·
va ...

O SR. ITAMAR FRANCO (MDII- MG I- V. Ex•. destina·
ção de quê? V. Ex• poderia prestar melhor atenção ao que acabo de
falar. rara depois. então, argumentar.
O Sr. Hellor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• não se referia ao
empréstimo de quatrocentos milhões?
O SR. PRESIDENTE (Mauro
campanhia.)

Benevides.

Faz soar a

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- O destino desse
cu sei. Ex• o que cU quero saber ê como o Distrito Fedemi vai Pii!:UIT esse empréstimo. a quc: juros. a quem está solicitundo esse cmprc!slinw. se hf1 período de curénciu. qual i: o dcscnvolvimenhl,
h<>je. do Distrito Federal.

cmJ'ré~timo

O Sr. Hellor Dlos (ARENA aparle'!

BAI -

Permite V. Ex• um

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MGI- V, Ex• tem o
uparlc.
O Sr. Heitor Dlos (ARENA- Bi1l- I' por que V. h• nàll
fnrmula a pergunl<l pc:lns ~:an•1is compctentes'.1
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Formulei, Ex•, e
me foi negada nu Comissão do Distrito Federal.
O Sr, Sald1nh1 Derzl (ARENA- MT)- V. Ex• dã licença
para um aparte, nobre Senador Itamar Franco?
O Sr. Hellor Dlas(ARENA- BA)- Foi negada por quem?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Essas indaga·
ções me foram negadas na Comissão do Distrito Federal.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- DA)- Na Comissão do Distri·
to Federal'? Por quem?
O Sr. S1ldanh1 Drrzl (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um
apiJrle?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito
rm.llcr.
O Sr. S1ld1nh1 Derzl (ARENA- MTI- Nobre Senador lta·
mar Franco, quando estudávamos, na Comissão do Distrito Federal,
o Parecer para a autorização do empréstimo de CrS 406.000.000,000
-aliás, um brilhante e minucioso Parecer oferecido pelo nobre Sena·
dor Cattete Pinheiro, e que. ao lado disso, deu todas as explicações
sobre as llbrus, principalmente as que beneficiariam a maior região, a
Ceilândia. e V. Ex• conhece bem as dificuldades daquela localidade
- V. Ex• fez as criticas e pediu vistas do processo, não perguntando,
não interpelando a que juros. qual o tempo e qual a capacidade de
endividamento do Distritll Federal. Percebemos, então, que V. Ex•
estava postergando a Slllução daquei< problema: V. Ex• estava
obstruindo a concessão de um empréstimo e foi dentro desse ponto
de vista que tamhém ru:di vistas. nu m~:smu ocasião. e dei o meu
parecer. Se nessa ocasião cm que V. Ex• pediu vistas e fez crfticas as
mais severas, tivesse solicitado as inrurmac;ões uo Governo do Distrito Federal. na sessão posterior, que r~)i na semana seguinte, V. Ex•
as teria t<>das! Mas percebemos. claramente. que V. Ex• estava
nhstruindll, 4uerh1 postergar u concessàl> de um empréstimo que era
urgente para o Distrit<> Federal. roi aí. então. que a maioria aa
Comissioo d<> Distrito federal resolveu. de modo acertado, aprovar
esse empréstimo ao Distrito Federal. contra o voto de V.Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO !MDB- MGI- V. Ex• vai me
permitir. A col<>cação de V. Ex• nã<> <verdadeira.
O Sr. Sald1nh1 Derzl (ARENA- MTI- f:. verdadeira.
O SR. ITAMAR FRA:"CO (MDB- MG)- Vou diw à Casa
pt>r4ue que não é verdadeira. V. Ex• vai me permitir. pois estou com
a palavra.
Nioo i: verdadeira. Excelência, pelo seguinte: quando cheguei à
(nmiss~n do Distrito Pederul estU\'il para ser julgado o Parecer do
S~:nadM Catt~:te Pinheiro sohre esse empréstimo.
Saqueie dia. naquela hora, foi que tomei conhecimento desse
pedido do Governador do Distrito Federal, ra1ão pela qual, naquele
instante. solicitei - V. Ex• hâ de se recordar, V. Ex• é um homem
honesto, ~•meto. vai verificar que a colocação verdadeira é esta que
estou 1':1/cndo- de acordo com o Regimento, vistas do processo, Pe·
dindn e~~l! processll rara estudo, na primeira reunião da Comissão
do l)istritu Federal. depois de analisado esse parecer do ilustre Se·
nadur C:ottete Pinheiro, foi que apresentei as minhas razões, fun·
dament:ondu que o pro~csso era falho pela falta desses elementos.
O Sr. Sald1nho Derzl (ARENA- MT)- Mas quando V. Ex•
pediu vist;;~s, antes de eu fut.i:·lo, V. E:ti' fel várias críticas ao pedido,
c nàu solicitou os esclarecimentos. Se V, Ex• dissesse, temos as dúvi·
dus suhre isso, dcscjum(.l\i suher isso e isso, tenho u ccrte1.a que o no·
hrc Rdlltnr, Senador Cuttete Pinheiro. as terii.l tralido nu outra
rcuniàn, tn1ri~1 todus as informuções. Mo1s o que percebemos cru o
dcseju de V, Ex• de adiar a solução, de obstrução. Entà~ ai é que"
mainriu du Comissão ni1n aceitou e aprovou, por confiar realmente
nu udministruçào honestu, sflhiu c inteli[lcnte do nohre Governudor.
E pllSsn af1rmm a V. Ex•, nôs que estamos na Comissão há vflrios
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anos, c a unidade da Federação que menos empréstimos tem solicita·
do aos órgãos financeiros. Por lá poucos processos tem passado
pedindo empréstimos. Isto cu disse a V. Ex• Se a Comissão do Distri·
to Federal agiu- c agiu bem- aprovando, foi porque percebeu em
V. Ex• o desejo de postergar, de adiar c de obstruir a solução para
que o Distrito Federal pudesse obter esse empréstimo. Esse foi o nos·
so entendimento. " passivei que tenhamos feito injustiça a V, Ex•,
mas o nosso entendimento foi esse, razão pela qual a Comissão resol·
vcu aprovar o parecer do nobre Senador Cattctc Pinheiro.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- V. Ex• hã de
entender que, nesta Casa, muito pouco a Minoria pode fazer mas,
pelo menos, ainda se lhe dá o direito de pedir vista de processo e de
não votar aquilo cm que ela não se julgue convenientemente ins·
truida. Mas se V. Ex• entende que a Minoria, nesta Casa, pode
postergar algum processo então teremos que inverter os trabalhos
desta Casa.
O Sr. Soldonho Derzl (ARENA- MT)- ê. direito da Minoria
obstruir c dever da Maioria não permitir essa obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar a cam·
painha.) - A palavra está assegurada ao nobre Senador Itamar
Franco, que podcrâ conceder apartes a quem entender.
A Presidencia apenas pede aos Srs. Senadores que obedeçam a
scqOencia das solicitações, para que os trabalhos decorram
normalmente.
O Sr. Heitor Dlos (ARENA- BA)- V. Ex• permite um apar·
te, nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Nobre Senador
Saldanha Dcrzi, não confunda, por favor, jamais, que por parte da
Minoria desta Casa, quando se pede vistas de um processo do Distri·
to Federal, estejamos julgando que o Governador seja honesto ou
desonesto. Nós não agimos aqui, Ex•, por problema de ordem pes·
soai. V, Ex• já me conhece hâ 2 anos e sabe que jamais agi assim ncs·
ta Casa.
O Sr. Soldonho Derzl (ARENA- MT)- "a razão por que cu
digo que o entendimento que tivemos foi esse. " possivcl, até, que
estivéssemos errados. Mas como entendiamos que V. Ex• desejava
obstruir, a Maioria resolveu aprovar, naquela sessão, o pedido de
empréstimo. " pos.ircl que o noiSo entendimento estivesse errado.
Tenhv feito justiça a V. Fx•, nobre Senador.
O Sr. Heitor D••• (A .. ENA aparte?

BA) -

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB Senador.

Permite V. Ex• um
MG) -

Pois não,

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Corroborando aspa·
lavras do ilustre Senador Saldanha Dcrzi, devo informar a V, Ex•
que nas várias Comissões, inclusive na Comissão de Constituição c
Justiça, quando por lâ tramita um projeto referente a empréstimo a
municípios brasileiros, muitas vezes a Oposição tem solicitado
diligências c o projeto tem saído da pauta para atender aos csclarc·
cimentos solicitados. De modo que não seria a solicitação de V. Ex•,
na Comissão do Distrito Federal, que iria deixar de ser atendida.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Continuo, Sr.
Presidente.
Penso que, apesar da boa vontade dos meus colegads da
Comissão do Distrito Federal, pouco temos feito cm bcncflcio da
Capital Federal, pelo menos cm função do que a todo momento
estamos ouvindo cm termos de reivindicações populares. A nossa
colaboração com o governo da cidade deve tambi:m encontrar
resposta clara e insofismável em tratamento igualitário de parte da
administração local, a fim de que ambas as esferas possam cumpm
as suus obrigações consoante um relacionamento cordial c útil aos
seus fins.
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Deixo, pois, Sr. Presidente, o meu pensamento consignado nos
Anais do Senado, esperando contar com o apoio c a compreensão
dos meus eminentes pares nesta Casa.
Sr. Presidente, continuo insistindo que esta cidade deve ter sua
representação popular. Por maior sensibilidade que o Senado tenha
para com os problemas do Distrito Federal, Brasilia jã necessita de
um órgão representativo. E Sr. Presidente, enquanto puder
continuarei insistindo, no Plenário c na Comissão, para que
possamos cumprir. por enquanto, aquilo que estabelece a Cons·
tituição Federal, cm relação ao Distrito Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, não hã ninguém que, ao calor do afcto
ao berço natal, não se contamine da justa alegria decorrente do
conhecimento de vitórias que marquem o progresso, o desenvolvimento c a projcção de sua Pátria. ~ cxatamente sob essa inspira-

ção que ocupo esta tribuna, ao tomar conhecimento, através dos
jornais, do trabalho desenvolvido pela EM BRA ER - Empresa
Brasileira de Aeronáutica, que se coloca hoje, através de um trabalho
eficiente c bem orientado, cm condições de fornecer peças de aviões
militares c também aviões a várias nações.
Assinale-se que as nossas Forças Armadas - tão reconheci·
damcntc modelares na condução das suas atividades especificas não limitam a sua missão para maior elogio delas às suas atividadcs
de rotina.
Assim é que o Exército tem o Instituto Militar de Engenharia,
Centro de altos estudos, com reais serviços prestados ao Brasil na
capacitação profissional. A Marinha, por sua vez, possui c mantém,
cm plena atividadc, um "Instituto de Pesquisas" que, pelo próprio
nome, está a evidenciar a profundidade dos trabalhos sob a sua
responsabilidade c orientação,
A Acronãutica, por seu turno, tem o Centro Técnico da
Aeronáutica, núcleo de altos estudos tecnológicos, c ao qual se liga a
EMBRAER que, apesar de seu pouco tempo de vida, é uma afirma·
ção de trabalho que honra o nome de nosso Pais.
O que concorreu preponderantemente para essa exportação de
equipamentos aeronáuticos brasileiros, segundo informação do ilustre Coronel Osircs Silva, Superintendente da EMBRAER, foi a
assinatura, no ano passado, de um acordo entre o Brasil c a FAA
(Agencia Federal de Aviação dos Estados Unidos).
O Coronel Osircs Silva a quem, daqui, dirijo os meus aplausos,
informou que a EMBRAER jã exportou 12 aviões brasileiros este
ano, para a América Latina, o Sudão c para a França. Na Europa,
foi confirmada a negociação para a venda de um avião à empresa
francesa Air Littoral -que opera no Sul da França- devendo ser
vendido mais um para os franceses.
Merece, neste momento, especial realce as palavras do Ccl. Osi·
res Silva, sobre a participação da EMBRAER no Salão Acront\utico
de Paris, cm junho próximo, disse o ilustre militar: "participaremos
do Salão para ganhar, isto é: para vender aviões e não apenas para
mostrá-los. Jâ não precisamos mostrar que o Brasil fabrica avião;
devemos i: aumentar nossas exportações, c o Salão sert\ uma
oportunidade para se fazer isso".
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Com muito prazer.

o Sr. Roberto Saturn\no (MDB- RJ)- Nobre Senador Hei·
tor Dias, quero juntar minha voz às palavras de V. Ex•, c o faço cm
nome da Bancada do MDB, reconhecendo que a EMBRAER
constitui hoje, motivo de justo orgulho da indústria nacional,
demonstrando que é possivc\, através de um esforço bem coordena·
do, o desenvolvimento tecnológico genuinamente brasileiro. Acho
que umu das soluções mais felizes que o nosso Pais jâ teve foi u cons·
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'I rata\';t.,c de um IIH!W c'lóccssn de truhalho 4uc. afinal,
'cria aprc . .cntm.lo "'' Banco. dep11Í!>i de sulicitmJos tndus os
clcmcnt'"· Aliit!-1, C!<~!'IC s~.:mprc fui u ~.:ritériu :u.Jotadu ~ara
111ai11r . . c~u r;~n~.;a lhl'i 1r:~ha llhl!'i,
Cahc-me, ainda, esclarecer que, estando incompleto o
relatório, niio foi, nem poderia ser submetido a apreciação da
administraç:io superior do Banco. Reafirmo, ademais, que
não rccnnhcci, como autêntica, u rubrica apost:i. cm copia
.'\crtlx, no documento que roi remetido ao Jornal do Bra.vi/, a
qual se encontrava, visivelmente, falsificada.
Sem mais ~ubscrevo-me
Atenciosamente, Archibal Estellita Cavalcante Pessoa,
Chefe un [)cpartamcnto Contencioso"
Meus protestos de elevado apreço e consideração.
M:ircos Pereira Vianna, Presidente BNDE

tituiçào da Emrm:s~l. o que se comprova com o sucesso que ela vem
tendo. Julgo, tamhérn. muito justa a homenagem que V. Ex• presta u
Empresa e ao próprio Coronel Osires Silva, sem dúvida alguma o
grandc herói desta cpnpéia.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Agradeço e registro
de modo muito espcchll o I.IJ"Hirh: de V. Ex•

Inegavelmente, trata-se d~: uma empresa, hoje, p\cnamcmte
vitoriosa. com umu grunde misflào uinda por cumprir mas que jú ·e:.
sem dúvida, uma alirmaçào a muis do valor da nossa tecnologia c
tumhém da capacidade dos operários hrusildros.
f: com prazer, Sr. Presidente, que registro esta notícia,
sohretudo cuidar de um fato que marca ponto positivo em favor do
nr,mc do Brasil. o que, pura todos nós, é motivo de satisfação sincera
e de justo orgulho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!' Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Por cessão do nobre Senador Dinarte Mariz, concedo a palavra ao nobre Senador
Benedito Ferreira.

O SR. BENEDITO FERREIRA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORME.\'TE.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
palavra c<>mo Líder, ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder da
Maioria, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Só a relcviincia do assunto e a obrigatoriedade de alguns dos
seus pontos. serem. hoje tocados, far-nos-iam. em uma St:l(ta-fc:ira,
lim de expediente, com o Plenúrio quase vazio, vir aqui a esta
tribuna, falar sobre esse assunto. Mas, já, niio uma, mas algumas'
vezes os jornais tém reclamado resposta, e esta, procuraremos,
sinteticamente fazê-la, de uma maneira a nosso ver, fundamentada, a
tudo o que foi argUido pelo eminente Senador Paulo Brossard, quanto a atitude governamental no chamado affaire Lurfal/a.
Inicialmente, Srs., vamos lamentar, e profundamente, que
S. Ex• não haja lido ou ouvido os nossos pronunciamentos
anteriores ~obre o assunto, pois ljJt:, nada acrescentou sua oração
aos argumentos ou documentos que têm sido citados por outros
parlamentares doM DB. E, niio refutou pontos por nós enfatizados.
S Ex• trouxe como adenda a referência a um documento
publicado pelo Jornal da Tarde e pelo O Estado de S. Paulo, de
ontem. atribuído ao Chefe do Contencioso do BNDE, Dr. Archibal
Estellita. com data de 26-4-1977. Acontece, Srs. Senadores, que a assinuturu aposta ao documento foi grosseiramente falsilicuda, e o Sr.
Estellita Cuvalcanti Pessoa niio assinou tal documento, segundo
informuçiio recebida do BNDE, prestada pelo próprio interessado,
que assim se dirigiu ao Jornal do Bra.<il, ao E.<tado de S. Paulo c ao
Jornal da Tare/r, o que transcrevemos:
Exmo Sr. Ministro João Paulo dos Reis Velloso
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento
Du Prcsid~nciu du Rcpúblicu
Brasília- DF
URGENTISSIMO
Transcrevo teor cartas que Dr. Archihal Estcllita, chefe
dcpnrllmwnto contcncio!io, enviou hoje Jorflal do !Jra.~il.
Estado de,',', Ptmlo I' Jornal da Tarth•.
"Senhor Redator·Chcfc:
Sintn·mc n:1 ohriguçiio de melhor csclureccr os fatos
utinente'i ii J"IUhJkaçfiO. nesse ~o:onceituado J"ICrimJico. de lln1
relatt'1riu cm fase de cl:1honu;ilo, nu dcpurtamento do contcn·
cin'itl, deste Ban~.:o.

Maio de 1977

Srs. Senadores. o segundo ponto a dizer i: que a legalidade do
ato pmticado no caso da Lutfalla é evidente, e aqui respondemos as
duas pcrgunws feitas a nós em plenário pelo Senador rio-grandense.
Primeira, qual a fundamentação legal da intervenção nas em·
presas n11o financeiras~ Segunda, quais os limites legais dessa aplica·
càn'?
Diremos: as próprias Normas de Operação do BNDE
autorin~m uo banco operações "para permitir a fusão de acervQ de
empresa." E quando assim afirmamos apenas lemos Normas
Operati1·as do BNDE, art. 2'. ~ Jo, letra "c" que incorporamos ao
n'""' pronunciamento. Mais ainda: art. 9o, item 11 dos Estatutos do
BN DF. Uns e outros que autorizam a operação realizada pelo
BN DE. Mas, não ficou nisso: o Governo, como se tratava de intervenção para tentar recuperar uma empresa- isso foi objeto de 2 ou
3 prnnunciumentos nossos- preferiu autorizar a transaçilo sob sua
cont:1 c risco como já se fez no Brasil dezenas de vezes dentro das leis
vigcnlt:s,
Para isso, por proposta do Ministro do Planejamento e decisão
do Conselho Monetário Nacional. repassou ao BNDE recursos da
reserva monetária queel(iste. el(atamente, para tallim: art. 19 do De ..
cretn·ld no 1.342/74, que também anexaremos para esclarecimento
dos Srs. Senadores.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Permite o nobre
Scn:.1dor um breve aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois niio.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Realmente, lamento
não estar aqui presente o Senador Paulo Brosso1rd, mas ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Avisamos
S. E\• que fal:'tvamos sohre o oJssunto.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- ... parece-me que as
dele se prendiam. e~utamente, a este ponto que V. El(• aca·
hnu de ressaltar, isto é, a utilização de recursos da reserva monetária
par:.lll socorro de empresas não flnanceiras.

dUvida~

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Estamos res·
ponuenuo a S. Ex• e anexando niio só os Estatutos do Banco a que
V, Ex• pertenceu e pertence, porque ainda í: funcionário de lá como
li!mhém as Normas Operacionais do mesmo estabelecimento, no
Url. t)l',
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Na parte do BNDE,
nohre Senador, parece que não h!i nenhuma dúvida. A dúvida é
Ltuanto i1 aJ1Iic:u;iio de recursos da reserva monetária e empresa dt:
carútcr industriul.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas está os·
crito,justumentc, c V. E~•. parece-nos que nào ouviu bem.
O Decreto-lei n° 1.342, de 28 de ugosto de 1974, que altera o tort.
I2 da Lei n' 5.143, de 20 de outubro de 1966 ...
O Sr. Rob.rto S•turnlno (MDB- RJ)- Esse decreto não se
npcnas u empresas financeiras'?

ref~:rc

';.1;
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nilo.
"A receita liquida do imposto se destinará à formação
de reservas monctârias, as quais serão aplicadas pelo Banco
Central do Brasil, na intervenção nos mercados de câmbio de
titulas, na assistência a instituições financeiras, particularmente ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e
outros fins conforme estabelecer o Conselho Monctârio
Nacional."
E mais ainda, este Governo não tem nada a esconder, vamos
apresentar não só ...
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Devo dizer a V. Ex•
que continuo em dúvida quanto à possibilidade de aplicação, porque
o Decreto se refere a instituições financeiras.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas, veja
bem V. Ex• a que se destina o IOF, vamos repetir:
"A receita liquida do imposto se destinarA à formação
de reservas monetárias, as quais serão aplicadas pelo Banco
Central do Brasil ..."
Vamos ver cm que vai ser aplicado:
" ... na intervenção nos mercados de câmbio c Utulos, na
assistência a instituições financeiras, particularmente ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e cm outros fins - conforme estabeleceu o Conselho Monetário

Nacional."
E como este Governo não tem segredos - c V. Ex•s daqui a
pouco terão noticia disso - vamos ler para V. Ex•s fazendo parte
do nosso pronunciamento os documentos Prcsi - 982/76 BCB c
CMN 247/76, estes sim, Srs. Senadores c Srs. da imprensa, autênticos, que dão, sem a menor sombra de dúvida, a base legal do procedimento do Governo tão solicitada pelo eminente Representante do
Rio Grande do Sul.
Permitam-nos lê-los com um pouco de pressa porque deseja.
mos, ainda, ter o prazer de ouvir o Senador Dirceu Cardoso, inscrito
após nós:
"BANCO CENTRAL DO BRASIL
PRESID~NCIA

PRESI-982/76
Brasllia, 27 de setembro de 1976.

A
Sua Senhoria o Senhor
Doutor Albeno de Miranda Muniz
DO. Chefe do Gabinete do Ministro Chefe da
Secretaria de Plancjamcnto da
Presidência da República
Senhor Chefe do Gabinete,
Refiro-me ao voto CMN n• 247/76, anexo por cópia, relacionado com repasse de recursos do Banco Central ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, no valor de Cr$ 350 milhões (a preços
de abril de 1976), para atender a despesas com a liquidação da S.A.
Fiação c Tecelagem Lutfalla.
2. A propósito, comunico a V, S• que o Conselho Monetário
Nacional, cm sessão de 18-8-76, aprovou o' mencionado voto, decidindo ainda que os recursos objcto da operação de repasse de que se
trata constarão no orçamento do IOF para 1977.
Valho-me do ensejo para renovar a V. S• os protestos de minha
elevada estima c consideração. - Alfredo Martins de Oliveira, Chefe
do Gabinete."
Este documento responde a outra parte da pergunta do eminente Senador Paulo Brossard sobre de onde sairiam os recursos c se estavam consignados no orçamento: constarão no orçamento do IOF
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para 1977, porque, a partir de janeiro de 1977 é que o Banco Central
começou o repasse paulatinamente desses recursos ao BNDE.
O voto:
"Senhores Conselheiros:
Como é ja do conhecimento de V. Ex•s, o Governo Federal, no início de 1975, decidiu, cm face dos relevantes aspectos de natureza social que o caso envolvia, adotar as providências que se fizessem necessárias para evitar o colapso,
então iminente, da S.A. Fiação e Tecelagem Lutfalla."
E, neste ponto, fazemos um parêntese: à esta época o eminente
Senhor Presidente da República concedeu cm todo Nordeste amparo
à indústria tradicional que estava à beira da falência, aplicando I bilhão e 250 milhões nas praças de Fortaleza, Recife, Salvador, São
Luiz, Natal, João Pessoa c Aracaju.
2. O caminho escolhido para implementação da decisão foi a açào dircta do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico- BNDE, que atuaria como um agente especial
do próprio Governo da União.
3. Desincumbindo-se do mandato, o BNDE, de inicio,
concedeu à empresa um financiamento de emergência, de
CrS 26 milhões, e reescalonou dívidas anteriores, no montante de CrS 13 milhões.
4. O exame mais aprorundado da situação, entretanto,
evidenciou a completa inviabilidade de ser o empreendimento conduzido pelos seus antigos titulares, decidindo-se,
então, que o BNDE teria de receber o controle da empresa.
5. Dando cumprimento a essa decisão, o BNDE assinou, cm 8-8-75, termo de opção de compra das açõcs da
Lutralla, válido pelo prazo de um ano, c assumiu a administração da empresa.
6. O preço para compra das açõcs foi simbolicamente
estabelecido cm CrS 1,00, para a totalidade dos papéis, sendo reajustável, posteriormente, cm função do Património
Liquido contábil da empresa, existente na data da assinatura
do termo. Se viesse a ser apurado valor patrimonial negativo,
os vendedores se obrigavam a pagar o passivo a descoberto
e/ou novar, cm nome pessoal, os débitos da empresa.
7. A intervenção realizada propiciou ao BNDE um minucioso levantamento da situação da Lutfalla, com apoio, inclusive, em relatório dos auditores independentes Boucinhas,
Campos, Cooper's & Lybrand Ltd.
8. Esse exame evidenciou a ocorrõncia, cm 8-8-75, de
patrimônio líquido negativo no montante de CrS 276 milhões, ficando demonstrado- como, aliás, havia sido confessado pelos próprios acionistas, no referido Termo de Opção
- .. o estado prê·falimcntar cm que se encontrava a empresa,
caracterizado por uma insolvõncia financeira intransponível",
9. Evidenciado ficou, também, o fato de que não teria
sentido cconõmico tentar o Governo Federal a recuperação
da empresa, dada a nagrantc desproporção entre o montante
de recursos para tanto requerido c os resultados - cm termos de produção c emprego- que seria posslvcl obter.
lO. ti solução mais ~ondizcnte com a situação real do
problema - mantida a preocupação básica inicial, de
resguardo dos aspectos de natureza eminentemente social seriu n de arcar o Governo com o õnus decorrente da intcr·
venção e proceder à dcsativação gradativa da empresa.
li. Seguindo essa orientação, a Diretoria do BNDE,
em rcuniüo de 15-7-76, aprovou as seguintes providências:
a) promover a transrerênciu do domínio das açõcs, por
meio de termos lavrados nos competentes livros de registro
da sociedade, assinados por procurador constituído no
contrato de opção, independente de prévia anuência dos
acionistas, sobre o valor do património liquido negativo,
apurado de acordo com a cláusula 2•, §§ I• c 2•, do "Termo
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de Opção de Compra c Venda de Açõcs", firmado cm 3-8-75;
b) notificar, judicialmente, os acionistas, de que o
Banco exerceu o direito de opção de compra das açõcs, pro·
pondo, concomitantemente, o juizo arbitral, a fim de deter·
minar o valor do patrimônio liquido cm 8-8· 75;
c) promover a realização do juizo arbitral, se aceito
pelos acionistas;
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zciros diga-se: foi aberto pelo BNDE um crédito para manter a liquidação desta fundação que já estava com interventores do próprio
Banco.
Mas, Senhores, as notas da SEPLAN bem o explicitam, bem
mais como não deixam dúvidas, de que o objctivo foi social como foi
cm todo o Nordeste. Mas, nós não querlamos tomar mais tempo dos
Senhores sem deixar claro c gostaríamos que fossem entendidas essas
d) promover, contra os acionistas, se necessário, a
nossas palavras c um documento final iremos ler, que bem traduz a
cobrança judicial do valor do passivo a descoberto, de sua decisão da Senhor Presidente da República c seus Auxiliares
responsabilidade;
maiores, neste caso,
e) promover a liquidação da empresa, de acordo com o
O General Gciscl deseja a verdade, doa a quem doer, mas,
Decreto-lei n• 2.627, de 1940;
jamais permitirá que seus Ministros sejam apresentados como réus
f) apurar ns responsabilidades dos acionistas c antigos
perante a opinião pública, o que significa, desde jã, afastada a possiadministradores, para os efeitos do citado Decreto-lei .. bilidade de tal suceder, sempre que a iniciativa se fizer no sentido de
n• 2.627/40 c da Lei Complementar n• 42, de 1969.
· uma acusação injusta c que seja antes de mais nada coberta de razão.
12. Na adoção de todas essas medidas, o BNDE já
E: o caso da Lutfalla. Nilo é de se esperar que o Presidente lance
comprometeu c irá ainda comprometer recursos que tota· o Secretário de Plancjamcnto às feras convocado que seja,
lizarão, a preços de abril de 1976, cerca de CrS 350 milhões.
especialmente, para defender-se de acusações de carátcr pessoal c
13. Para solução dos aspectos de natureza financeira do injuriosas.
problema, necessário se torna, agora, que o Conselho
O Governo jã se pronunciou sobre o caso. Essa atitude porém
autorize a cobertura dos dispêndios aludidos.
Srs.- c essa a grandeza da posição Presidencial- não significa, por
14. Com base na lcgislaçilo cspectnca que rege a utiliza- outro lado, que os Ministros estejam impossibilitados ou sejam
ção de recursos da reserva monetária, a operação seria desestimulados de comparecerem à Câmara c ao Senado para
realizada mediante repasse do Banco Central ao BNDE, debater temas da atualidadc. Agora mesmo, dentro de alguns dias, o
observadas as seguintes condições:
Ministro Mãrio Simonsen devcrã estar numa das Comissões
-origem dos recursos: IOF;
especializadas, para abordar assunto de problemas cconômicos, c,
- valor do crédito: CrS 350 milhões, a preços de abril especialmente financeiro ...
de 1976, equivalentes a 2.460.630 ORTN;
O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- V. Ex• me permite
- finalidade: liquidação ordinária da S.A. Fiação c
um aparte?
Tecelagem Lutfalla;
-desembolsos: a partir de janeiro de 1977, tendo cm
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Daremos o
vista a necessidade de se limitar a expansão monetária no aparte a V. Ex•, dentro de alguns instantes, com o maior prazer.
corrente ano;
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Pediria que V. Ex• me
-prazo: indeterminado;
- reembolsos: na medida cm que ocorram disponibili· inscrevesse também.
dadcs de fundos, cm decorrência da própria liquidação ou
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE\- Com todo o
das medidas judiciais referidas;
prazer.
-informações: o BNDE apresentará ao Banco Central
Agora mesmo, dentro de alguns dias, o Ministro Mãrio
relatórios periódicos a respeito das medidas que adotar, bem Simonscn dcverã estar cm alguma das Comissões especializadas,
como comprovações documentadas dos dispêndios para abordar o problema cconômico, em especial, o das financeiras.
realizados.
Nada mais natural, c até nccessãrio, conforme a visão govcrnamcn·
Brasilia, 18 de agosto de 1976. - Joio Poulo dos Reis tal, c S. Ex•, a! diremos, concorda c aconselha que o Ministro Reis
Velloso/'
Velloso vá à Câmara dos Deputados, conforme lhe foi solicitado pe·
Mas, não ficou nisto a soma dos cuidados governamentais: ve- lo Plenário daquela Casa, para discutir a política econômico-finan·
rificados pelo BNDE o montante do saldo a descoberto, conforme ceira do Governo c o papel do BNDE dentro dessa politica, c a!
poder dar todos os esclarecimentos necessários ao caso, que ao nosso
já explicado, aqui, a esta Casa, eis que volta aos Srs. acionistas porque, a!, não eram só o Presidente c os Diretorcs - todos os ver, já está suficientemente percutido. Nunca porém como réu daqui·
acionistas da Lutfalla eram co-rcsponsávcis na cobertura do passivo lo que o Governo acha que ele não é.
a descoberto. E ante sua recusa de honrar compromissos assumidos
Fazendo uma afirmativa como esta, gostarlamos de ler para esta
entrou o BNDE com ação junto à Comissão Geral de Investigação, Casa o Aviso n• 403, datado de 20 de maio de 1977 a S. Ex• o
no sentido de receber os bens desses senhores, os declarados c os Deputado Djalma Bessa, Secretário da Câmara dos Deputados:
encobertos, citados cm um documento, então, aqui, lido c discutido
"A VISO N• 403
pelo eminente Senador pelo Rio Grande do Sul. Quando afirmamos
A Sua Excelência o Senhor
c tornamos, aqui, a dizer que a CGI iria ressarcir por sua ação o
Deputado Djalma Bcssa
Tesouro Nacional pelo confisco desses bens, não estávamos como,
Dignissimo Primeiro-Secretário da
dá a entender, infelizmente, a leitura de prestigioso jornal de São
Câmara dos Deputados
Paulo com nosso silêncio apenas protelando decisões. Os Srs. aguar·
dcm; a CGI tem uma norma de ação que já está chegando ao fim,
Em 20 de maio de 1977.
nesta Casa, c por esses dias apresentará, porque este Governo não
Senhor Primeiro-Secretário:
tem nada a esconder ao público, todas as conclusões, todos os
Tenho a honra de acusar o recebimento do Oficio SGM
culpados que foram encontrados c aqueles que precisam vão devol179, desta data, cm que Vossa Excelência me transmite conviver ao Tesouro Nacional. E repetimos, não só cm bens declarados
te da Comissão de Economia, Indústria c Comércio dessa
como os encobertos já que os tentáculos da Comissão atingiam estes
Câmara dos Deputados, para fazer conferência sobre a
devido aos excepcionais poderes de que dispõe.
atuulidadc económico-financeira do País.
Não houve favorecimento aos empresários, que esses recursos jâ
Registrando a satisfaçno com que recebo o convite,
foram dados quando o BNDE era responsável pela S. A. Fiação
permito-me sugerir que, dada a importância do tema c o
Lutfallu. Quando se fala que esta fiação recebeu 350 milhões de cruinteresse em debater o assunto du forma mais ampla poss[vcl,
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dentro dessa Casa do Congresso Nacional, o meu
comparecimento se faca no plcnârio da Câmara, sobre o
tema: "A Atual Politica Econõmico-financeira do Governo,
com i:n fase na •açào dn BN DE para o desenvolvimento
cconômico nacional."
Valho-me do ensejo para transmitir a Vossa Excelência a
expressão do meu devido apreço e consideração. - Joio
Paulo dos Reis Velloso, Ministro."
Quem assim procede não tem nada a esconder.
Concederei o aparte ao nobre Senador Alexandre Costa.
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dctalhamcntos, que é justamente o caso da Lutfalla; não vemos
porque o Ministro não possa se dedicar a este ponto.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente Senador, há um pequeno equivoco de V. Ex•
O tema era muito mais geral: o tema proposto - pcrmita·mc
dizer- pela Comissão da Câmara, que o convocou, de Economia,
aliás correligionário de V. Ex•. era muito mais geral. A ênfase na
ação do BNDE foi posta pelo próprio Ministro, para bem caractc•
rizar que não foge às explicações. Agora, não indo, como réu de algo
que não cometeu.

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA) - Nobre Llder Vir·
g!lio Tãvora, V. Ex•, como sempre competente e seguro, traz à Casa,
nesta tarde, dois dados muito importantes e que, de certo, irão
mudar os rumos das acusações que, aqui, foram feitas ao Governo
Federal. O primeiro deles- e é de se estranhar- é a falsificação da
assinatura do Chefe do Contencioso do Banco Nacional de Dcsen·
volvimcnto Econômico, Archibal Stelita Cavalcaote Pessôa, que
nega, peremptoriamente, que não assinou o documento aqui lido c
apresentado aos Srs. Senadores e à Nação. O segundo é o decreto-lei
que V. Ex• acaba de citar, que permite ao Banco Central do Brasil a
aplicação da reserva nos casos de intervenção, como é o caso da
Lutfalla. E mais importante ainda, porque o próprio decreto que
V. Ex• citou e leu, nesta tarde, é desconhecido para o eminente
colega Roberto Saturnino, professor e alto funcionãrio do Banco Na·
cional de Desenvolvimento Econômico.

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- De qualquer forma,
fica, aqui, a minha estranheza pela expressão utilizada: não consi·
dcramos que isso seja transformar o Ministro cm réu, c ficam, aqui,
essas observações c manifestações de nossa parte.

O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Sr. Presi·
dente, abusando um pouco da generosidade de V. Ex•.
concederemos outro aparte ao Senador Roberto Saturnino. Ter·
minado este, diremos duas palavras, protestando, desde já, que
segunda-feira ou voltaremos ao assunto, ou daremos a resposta já
prometida quanto à questão SUDEPE que, pela exigUidade do
tempo, é impossivcl fazer, no momento.

Altera o artigo ll da Lei n• 5.143, de lO de outubro de
1966.

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Nobre Senador Vir·
gílio Távora, com relação ao último documento lido por V. Ex•. da
Tribuna, gostaria de fazer três observações.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Todas prctcn·
di das: número um, número dois e número três.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ) - Número um, la·
mcntar, profundamente, que os Congressistas, os membros do Con·
grcsso Nacional, da Câmara e do Senado, sejam, depreciativamente,
comparados a feras. Se não me engano, essa expressão foi usada:
"lançar às feras"; isto é, trazer um Ministro ao Congresso seria lançá·
lo às feras. Segundo: ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- "Lançar às
feras", sabe V. Ex• o que significa, nilo uma, duas ou três vezes, isso
dito do tempo em que V. Ex• era criança; é uma expressão idio·
mática. Mas, se V. Ex• desejar, retiramos o "lançar às feras". Nilo
vai ser esse o ponto de discordância: cortamos "lancar às ferasn. De
acordo~ Retirada a expressão.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Segunda obcrvação:
lamento, também, que o fato de o Congresso pedir explicações a um
Ministro. sobre um erro grave cometido sob sua responsabilidade,
seja comparado ao fato de transofrmar o Ministro cm réu, quando o
que se quer é, exatamcntc, ouvir do Ministro as razões que o levaram
a cometer o ato, que nós, da Oposição, consideramos extremamente:
grave c errado.
O SR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA -CE)- E não ouvir.
O Sr. Roberto Saturnlno (MD- RJ) - Em terceiro lugar,
nobre Senador, lamentar, também, que a amplitude do tema esco·
lhido pelo Sr. Ministro, politica, conjuntura nacional c papel do
BNDE, dificulte o esclarecimento em profundidade, daquele ponto
que a opinião pública está exigindo maiores explicações, maiores

O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) - Sr. Presi·
dente, muito grato a V. Ex• Nossas desculpas ao eminente Senador
Dirceu Cardoso, que já aguarda impaciente a ocasião de falar, c pro·
testamos esclarecimentos outros, prometidos, aqui, máxime sobre a
SUDENE, segunda-feira, quando falaremos como Llder.
Era o que Unhamos a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. VIRGI·
L/O TÁVORA EM SEU DISCURSO:
DECRETO-LEI N• 1.342, DE 28 DE AGOSTO DE 1974 •

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 55, item 11, da Constituição decreta:
Art. I• O artigo 12 da Lei número 5.143, de 20 de outubro de
1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12. A receita liquida do imposto se destinará à formação
de reservas monetárias, as quais serão aplicadas pelo Banco Central
do Brasil na intervenção nos mercados de câmbio e de títulos, na
assistência a instituições financeiras, particularmente ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econõmico, c cm outros fins,
conforme estabelecer o Conselho Monetário Nacional.
§ I• Em casos excepcionais, visando a assegurar a normalidade
dos mercados financeiro c de capitais ou a resguardar os lcgitimo6
interesses de depositantes, investidores e demais credores acionistas c
sócios minoritários, poderá o Conselho Monetário Nacional autori·
zar o Banco Central do Brasil a aplicar recursos das reservas monettl·
·rias:
a i na recomposição do patrimônio de instituições financeiras c
de sociedades integrantes do sistema de distribuição no mercado de
capitais, referidas nos incisos 1,111 c IV do artigo 5• da Lei n• 4.728,
de 14 de julho de 1965, com o saneamento de seus ativos c passivos;
bi no pagamento total ou parcial do passivo de qualquer das
instituições ou sociedades referidas na alínea precedente, mediante as
competentes cessões c transrerências dos correspondentes créditos,
direitos e ações, a serem cfetivadas pelos respectivos titulares ao Ban·
co Central do Brasil, caso decretada a intervenção na instituição
ou sociedade ou a sua liquidação e•trajudicial, nos termos da legisla·
ção vigente.
§ 2• Na hipótese da alinca a do parágrafo anterior, poderá o
Banco Central do Brasil deixar de decretar a intervenção na institui·
çilo ou sociedade, ou a sua liquidação extrajudicial, se entender que
as providências a serem adotadus possam conduzir à completa
normalização da situação da empresa."

Art. 2• Este Decreto-lei entrará em vagar na data de sua publi·
cuçào, revogadas as disposições em contrí1rio.
Braslliu, 28 de agosto de 1974; IS3Y da Independência e 86• da
República.- ERNESTO GEISEL- Mdrlo llcnrlttuc Slmon..n,
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ESTATUTOS DO BANCO NACIONAL DE DESENVOL·
VIMENTO ECONOMJCO
Art. 9• Para a concessão de colaboração financeira, o BNDE
dcvcr6 proceder:
1- ao exame técnico c cconômico-financciro do projeto;
11 -à verificação da segurança do reembolso, cxccto nos casos
de colaboração financeira que por sua natureza, envolva a aceitação
de riscos naturais ou nilo esteja sujeita a reembolso, na forma do inci·
so 11, do artigo 8•; c
III - à apuração da eventual existência de restrições à idoncida·
de da empresa postulante c a de seus titulares c administradores, a
critério do Banco.
·
··
§ I• A colaboração financeira do BNDE será limitada aos
percentuais que forem aprovados pela Dirctoria para programas ou
projetas cspccificos.
§ 2• Os créditos do BNDE, de qualquer natureza, poderão ser
corrigidos monetariamente, na forma da legislação cm vigor.
NORMAS OPERACIONAIS DO
BANCO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMJCO
Capitulo I
Da Açio Financiadora
Art. 2• O BNDE poderá efctuar quaisquer operações bancárias necessárias à realização do desenvolvimento da economia nacional, nos sctorcs c com a limitações consignadas no seu Orçamento
Anual de Investimentos (artigo 5• da Lei n• 5.662, de 21 de junho de
1971).
§ I• Para a consecução desses objctivos, o BNDE destinará sua
colaboração financeira à execução de programas ou projetas que,
atendidos os requisitos de prioridade genérica c especifica, visem
cumulativa ou alternativamente, a:
c) assegurar melhor ordenação de sctorcs e empresas, por meio
de incorporação, fusão, associação, dcsassociação, ou assunção de

acervo:
d) estimular outras formas de iniciativa julgadas cxcqUiveis pc·
lo Banco.
Exmo. Sr. Ministw Jl>ilo Paulo c.Jos Reis Vclloso
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamcnto
da Presidência da República
Brasília- DF
URGENTISSIMO
Transcrevo teor cartas que Dr. Archidal Estellita, Chefe De·
partamento Contencioso, enviou hoje Jornal do Brasil, O Esrado dt
S. Paul" dornal da Tarde.
Senhor Redutor-Chefe:
Sinto-me na obrigação de melhor esclarecer os fatos atinentcs à
publicação. nesse conceituado periódico, de um relatório cm fase de
elaboração, no Departamento do Contencioso, deste Banco.
Tratava-se de um mero esboço de trabalho que, afinal, seria
apresentado ao Banco, depois de coligidos todos os elementos. Aliás,
esse sempre foi o critério adotado para maior segurança dos trabalhos.
Cabe-me. ainda, esclarecer que, estando incompleto o relatório,
não foi, nem poderia ser submetido à apreciação da administração
superior do Banco. Reafirmo, ademais, que não reconheci, como
autênticu, u rubrica aposta, em cópia xerox, no documento que foi

remetido ao Jornal do Brasil, a qual se encontrava, visivelmente
falsificada.
Sem mais subscrevo-me
Atenciosamente, Archidal Estcllita Cavalcanti Pessoa, Chefe do
Dcpar!amcnto Contencioso,"
Meus protestos de elevado apreço e consideração
Marcos Pereira Vianna, Presidente BNDE
AVISON-403
Em 20 de maio de 1977.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Djalma Bessa
Dignissimo Primeiro-Secretário da
Càmara dos Deputados
Senhor Primeiro-Secretário
Tenho a honra de acusar o recebimento do Oficio SGM 179,
desta data. cm que Vossa Excelência me transmite convite da Comis·
são de Economia, Indústria c Comércio dessa Câmara dos
Deputados, para fazer conferência sobre a atualidadc cconômico·
financeira do Pais.
Registrando a satisfação com que recebo o convite, permito-me
sugerir que, dada a importância do tema c o interesse cm debater o
assunto da forma mais ampla possivcl, dentro dessa Casa do
Congresso Nacional, o meu comparecimento se faça no plenário da
Câmara, sobre o tema: "A Aluai Politica Econômico·financcira do
Governo, com ênfase na ação do BNDE para o desenvolvimento
cconômico nacional".
Valho-me do ensejo para transmitir a Vossa Excelência a cxprcs·
são do meu devido apreço e consideração. - Joio P1ulo dos Reis
Velloso, Ministro.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Brasília, 27 de setembro de 1976.
PRESIDENCIA
PRESI-982/76
A

Sua Senhoria o Senhor
Doutor Alhcrto de Miranda Muniz
DO. Chefe do Gabinete do Ministro Chefe da
Secretaria de Planejamento da
Prcsidéncia da República
Senhor Chefe do Gabinete:
Refiro-me ao voto CMN N• 247/76, anexo por cópia,
relacionado com repasse de recursos do Banco Central ao Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, no valor de CrS 350
milhões (a preços de abril de 1976), para atender a despesas com a
liquidação da S.A. Fiação c Tecelagem Lutfalla.
2- A propósito. comunico a V. S• que o Conselho Monetário
Nacional, em sessão de 18·8·76, aprovou o mencionado voto,
decidindo ainda que os recursos objcto da operação de repasse de
que se trata constarão no orçamento do 1.0.1'. para 1977.
Valho-me do ensejo para renovar a V. S• os protestos de minha
elevada estima e consideração.- Alfredo Martins de Oliveira, Chefe
do Gabinete.
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL
Senhores Conselheiros:
Como i: jú do conhecimento de V, Ex•s. o Governo Federal, no
micio de 1975, decidiu, cm face dos relevantes aspectos de natureza
social que o caso envolvia, adotar us providéncias que se fizessem
necessárias para evitar o colapso, cntilo iminente, da S.A. Fiação c
Tecelagem Lutfalla.
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2- O caminho escolhido para implementação da decisão foi a
ução di reta do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico BNDE. que aluaria como um agente especial do próprio Governo da
UniUo,
3- Dcsincumbindo-sc do mandato, o BNDE, de inicio, concedeu à empresa um financiamento de emergência, de CrS 26 milhões,
c reescalonou dívidas anteriores, no mont.antc de CrS 13 milhões.
4- O exame mais aprofundado da situação, entretanto, evidenciou a completa inviabilidade de ser o empreendimento conduzido
pelos seus antigos titulares, decidindo-se, então, que o BNDE teria
de receber o controle da empresa.
5- Dando cumprimento a essa decisão, o BNDE assinou, cm
8-8-75,tcrmo de opção de compra das açõcs da Lutfalla, válido pelo
prazo de um ano, c assumiu a administração da empresa.
6- O preço para compra das açõcs foi simbolicamente estabelecido cm CrS 1,00, para a totalidade dos papéis, sendo reajustável,
posteriormente, cm função do Património Líquido contábil da cmpresa, existente na data da assinatura do termo. Se viesse a ser
apurado o valor patrimonial negativo, os vendedores se obrigavam a
pagar o passivo a descoberto cfou novar, cm nome pessoal, os
débitos da empresa.
7- A intervenção realizada propiciou ao BNDE um minucioso
levantamento da situação da Lutfalla, com apoio, inclusive, cm rela·
tório dos auditores independentes Boucinhas, Campos, Coopcr's &
Lybrand Ltd.
8- Esse exame evidenciou a ocorrência, cm 8-8-75, de património líquido negativo no montante de CrS 276 milhões, ficando demonstrado- como, aliás, havia sido conressado pelos próprios acio~

nistus, no referido Termo de Opção -"o estado pré·falimcntar cm
que se encontrava a empresa, caracterizado por uma insolvência
financeira intransponívc1".
9- Evidenciado ficou, também, o fato de que não teria sentido
económico tentar o Governo Federal a recuperação da empresa,
dada a nagrantc desproporção entre o montante de recursos para
tanto requerido c os resultados- cm termos de produção c emprego
-que seria possível obter.
lO- A solução mais condizente com a situação real do problema - mantida a preocupação básica inicial, de resguardo dos
aspectos de natureza eminentemente social - seria a de arcar o Governo com o ónus decorrente da intervenção c proceder à dcsativação gradativa da empresa.
li -Seguindo essa orientação, a Dirctoria do BNDE, cm
reunião de 15-7-76, aprovou as seguintes providência :
a) promover a transferência do domínio das açõcs, por meio de
termos lavrados nos competentes livros de registro da socicdad~.
assinados por procurador constituído no contrato de opção,
independente de prévia anuência dos acionistas, sobre o valor do
património liquido negativo, apurado de acordo com a cláusula 2•,
!§ l•c 2•, do "Termo de Opção de Compra c Venda de Açõcs", firmado cm 8-8-75:
b) notificar, judicialmente, os acionistas, de que o Banco exerceu o direito de opção de compra das açõcs, propondo, concomitantemente, o juizo arbitral, a fim de determinar o valor do
património liquido cm 8-8-75:
c) promover a realização do juizo arbitral, se aceito pelos
ucionistas:
d) promover, contra os acionistas, se ncccssârio, a cobrança
judicial do valor do passivo a descoberto, de sua responsabilidade:
e) promover a liquidação da empresa, de acordo com o
Decreto-lei n• 2.627, de 1940:
f) apurar as responsabilidades dos acionistas c antigos administradores, parn os efeitos do citado Decreto-lei n• 2.627/40 c da Lei
Complementar n• 42, de 1969.
12- Na adoçào de todas essas medidas, o BNDEjá comprometeu c irú ainda comprometer recursos que totalizarão, a preços de
abril de 1976, cerca de CrS 350 milhões.
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13 - Pura solução dos aspectos de natureza financeira do
prohlema, necessário se torna, agora, que o Conselho autorize a
cobertura dos dispêndios aludidos.
14- Com base nu legislação específica que rege a utilização de
recursos da rescrvu monctf1ria, a operação seria realizada mediante
repasse do Banco Central ao BNDE, observadas as seguintes condições:
-origem dos recursos: IOF:
-valor do crédito: CrS 350 milhões, u preços de abril de 1976,
equivalentes a 2.460.630 ORTN;
-finalidade: liquidação ordinária da SA. Fiação c Tecelagem
Lutfullu;
-desembolsos: a partir de janeiro de 1977, tendo cm vista a
necessidade de se limitar n expansão monetária no corrente ano:
-prazo: indeterminado;
-reembolsos: na medida cm que ocorram disponibilidades de
fundos, em decorrência da própria liquidação ou das medidas
judiciais referidas:
-informações: o BNDE apresentará ao Banco Central relatórios periódicos a respeito das medidas que adotar, bem como
comprovações documentadas dos dispêndios realizados.
Brasília, 18 de agosto de 1976. -João Paulo dos Reis Vclloso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discurso, sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A Oposição se dispõe, aqui, no plenário, numa força de combate tuticamcntc distribulda. Nu primeira fila estão os cncouraçados,
os Senadores de um milhão de votos: nu segunda fila, os cruzadores
de batalha c, na terceira c última fila, os navios transportes.
Hoje, assistimos, Sr. Presidente, ao fogo cruzado da nossa primeira linha c da segunda. E ficamos para o último. Para o último c o
pior: trazer um tema que não vou tróllcr mais. vou deixar pura qu~:m
do tiver mais tempo c oportunidade pura vcrsú-lo.
Quero apenas agradecer ao nobre Senador Virgílio Távora,
Vice-Líder da Maioria, que se dispõs a mr. conceder ~:sscs vinte
minutos finais, o que faço sensibilizado.
Sr. Presidente, inscrito devidamente, :1 interferência do ViccLider, como Líder do Governo, para um assunto de importância
nacional, privou-me do tempo necessário para versar o meu prin ..
cipal assunto.
Mas hoje, Sr. Presidente, o Estado do Espírito Santo vive dois
momentos significativos: um momento de importância para o nosso
povo, que é u questão do café, liherada hoje pelo IBC, poucas horas
após o nosso protesto à discriminação contra o nosso Estado; e o
outro assunto só poderemos versur na próxima semana, dada a circunstância de que ele não pode ser mencionado agora, porque no
meu Estado vive-se um corre-corre:, c cu, desta tribuna, ainda não
posso trazê-lo ao conhecimento da Casa c da Nação.
Portanto, Sr. Presidente, desisto da minha hora, c na primeira
oportunidade voltarei aos dois assunto!i: ao assunto caft: c a esta
hora trepidante que meu Estado cstl1 vivendo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidcs) - Nilo hú m.is
oradores inscritos,
Nada mais havendo que tratur, vou cncc:rrur n scssilo, designando pnrn a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n"' HI, de 1977, do
Senhor Senador Daniel Kricgcr, solicitando tenham trumitaçõo cm
conjunto os Projetas de Lei da Câmara n•s ~. clt: 1'>69, 16, de 1970, c
10, de 1975 c os Projetas de Lei do Senado n•s M, etc I%S, 50, 76, '17
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c 79, de 1973,68, 94 c 137, de 1974, 43 c 76, de 1975, c li, de 1977,
4uc introduzem uhcraçõcs no Código Civil.
-2Votaçuo, em turno único, do Requerimento n• III, de 1977, dos
Senhocs Senadores Lourival Baplista c Ruy Santos, solicitando a
transcriçiio, nos Anais do Senado Federal, das Ordens dp Dia, baixadas pelo Ministro da Aeronáutica, Tenente-brigadeiro Joclmir Campos de Araripe Mucêdo c pelo Almirante-de-Esquadra Gaultcr Maia
Menezes de Magulhiics, Chefe do Estado-Maior da Armada, cm
comemoração ao trigi:simo segundo anivcrsârio do "Dia da Vitória
das Forças Aliadas".

....:)Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n•
38, de 1976 (n• 72-A/76, na Câmara dos Deputados), que aprova as
contas da Rede FcrroviAria Federal S/ A c de suas subsidiArias, relativas ao ext!:rcicio de 1974, tendo

PARECERES PELO ARQUIVAMENTO, por não se tratar de
matéria que justifique a apresentação de projeto de Decreto Legislativo, sob n•s 45 c 46, de 1977, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça; c
- de Finanças.

-4Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n•
01, de 1977 (n• 83-B/77, na· Câmara dos Deputados), que aprova o
toxto do Acordo Sanitário para o Meio Tropical, firmado entre a
República Federativa do Brasil c a República do Peru, a bordo do
navio da Armada Peruana, Ucayall, fundeado no Rio Amazonas (Solim•>es), na linha de fronteira brasileiro-peruana, cm 5 de novembro
de 1976, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 154 c 155, de 1977, das
Comissões:
-de Relações E11terlores; c
-de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Está encerrada a
sessão.

(Levanta-se a sessão, às 18 horas e 5 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU
CARDOSO NA SESSÃO DE 13-5-77, E QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. DIRCEU CARDOSO (MD8 - ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero trazer ao conhecimento do Senado c da Naçilo a verdadeira situação de um produto que, cm 10 anos de Revoluçilo,
constituiu-se, durante I ano, numa coroa de louros para o meu
Estado c nos demais anos, numa coroa de espinhos para os agricultores do Esplrito Santo. QuerQ me referir, Sr. Presidente, ao cal'é,
no produto das nossas terras montanhosas, produto do trabalho c do
suor dos nossos lavradores, que não têm as terras aplainadas de Silo
l'n1•lo c do Paranâ. O nosso homem do campo com o seu trabalho, o
seu suor, a sua dedicação c o seu sacrillcio, fez do cal'é o principal
produto da nossa economia. Terra de montanhas, Sr. Presidente,
terra convulsa, terra arrepiada, terra empostcmada de elevações c de
vai,•; profundos, áspera e dillcil, tem sido conquistada, até agora,
com a bravura c o heroismo que o homem brasileiro deve reconhecer
no produtor capixaba. As montanhas, Sr. Presidente, nilo silo a
Muntnnhu Milgica, de que nos fula Thomas Mann, nem a montanha
UoN sete patamares, nem u montanha cnfeiticndu a que fnz rcfcrêncin.
o fumosu cronista; silo us rnontunhas llspcras muitas vezes cobertas
de prdru:;, muitas Vt./c:\, !"ir. !•rrsilkntc, ~.:om as suas cscurpL"s
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abruptas, onde o cultivo de uma lavoura é um sacriflcio pessoal de
toda a hora c de todo o instante.
1:: para esta terra que quero chamar a atenção dos ilustres
Senadores e da Nação brasileira.
Quando, Sr. Presidente, sabemos nós, o Governo RevolucionArio de Castello Branco resolveu erradicar as lavouras de caf'ê do
Brasil, foi o nosso pequenino Estado o mais afctado c o mais sacrificado dos Estados cafeeiros cm área c em volume de cafeeiros
erradicados.
Sr. Presidente, um Estado com uma Arca 14 vezes menor que a
área de Minas Gerais, 6 vezes menor do que a área de São Paulo, 5
vezes menor do que a área do Paraná, constituiu-se pelo trabalho de
seus r.lhos c pelo sacriflcio dos agricultores, Sr. Presidentes, no 4•
Estado produtor de café do Brasil.
Suas terras geraram com o trabalho, c suor dos r.lhos c dos
agricultores capixabas o quarto volume de cal'é produzido cm terras
brasileiras.
Entilo, Sr. Presidente, recordo-me, num parêntesis, das exprcs·
siles pouco esquecidas de Sofoclcs, na Antlgona: "Há muitos milagres, mas não hã milagre mais estranho do que o homem, o homem
que luta com a Terra, incansável c imortal". Este é o homem
capixaba.
Sr, Presidente, numa terra, num Estado de uma área 14 vezes
menor do que a de Minas, 6 vezes menor do que Silo Paulo; 5 vezes
menor do que o Paraná, numa terra diflcil, cmpostcmada de serras c
de morros, com encostas (ngrcmcs, ãspcras, diflccis c quase que
inconquistávcis com a sua enxada c com a sua fam!lia, esse agricultor
capixaba conquistou a quarta posição entre Estados cafeeiros do
Brasil.
Na hora da erradicação revolucionária do Governo Castcllo
Branco, Sr. Presidente, enquanto se arrancaram cm Minas 636 milhões de pés de cal'é; Silo Paulo, 299 milhilcs de pés, c do Paraná, 249
milhões de pés, arrancaram-se do Espirita Santo, de uma área 14 vezes menor do que um EstRdo, 6 vezes menor do que outro e cinco vezes menor do que o menor deles, arrancaram-se do Espirita Santo
303.175,000-pé~ê. Enquanto as áreas complanadas dos outros
Estados permitiam outras agriculturas, o nosso não permitia senão a
lavoura do café, a única possivcl cm terras apontoadas de morros.
Enquanto que cm Minas Gerais, com uma ãrca 14 vezes maior que a
nossa, 353 mil hectares foram erradicados, de suas lavouras de cal'í:,
no nosso pobre Estado, 200 mil hectares foram liberados do cal'é. E
onde não se devia erradicar era cxatamcnte naquele Estado c naquele
chão, que pela sua declividade, pelas condições de topografia, pelas
condições climáticas e pluviométricas; só nele, o Governo não devia
erradicar as lavouras. E ainda mais, Sr. Presidente, o caf'ê que produziamos não enchia os armazéns dos entrepostos do Brasil espalhados
pela Europa, pela Ásia c pelo Oriente próximo, o nosso café: não
fazia estoque, c com o nosso, erradicado da nossa terra, a Revolução, Sr. Presidente, colocou na rua sessenta mil famílias de produtores, 1.20 mil enxadas, 300 mil pessoas dispensadas c desajustadas da
noite para o dia.
O Sr. Ruy Santoo (ARENA - BA) aparte'!

Permite V. Ex• um

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois ni\o,
O Sr. Ruy Santoo (ARENA - BA) -Tenho a impressão dt
que o Governo nilo impunha a erradicação, estimulava, aconselhava,
O proprietário ~ que aceitava esse estimulo cm favor de uma indcnizaçilo c com isso contribuiu para esse estado desolador a que V. Ex•
se refere.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- De fato a politica
do banco ou do GERCA ou do IBC, incentivando a erradicação com
preços que quase compravam n propriedade do produtor, é que facilitou c estimulou a erradicacilo. Nilo foi por um decreto, nem por
uma lei, nem por uma portaria, mas sim por umu medida do IBC
através do GERCA que se atingiu todo o território cafeeiro do l'uls.
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Sr. Presidente, quando leio hoje que o Governo teme, através da
politica de crédito c de assistência creditlcia, em relação às indústrias
automobiHsticas de São Paulo, pelo desemprego de cerca de S mil
operários c vejo que, pelos próprios dados do GERGA, sessenta mil
famllias foram postas na rua, da noite para o dia, desamparadas,
como homens inlixos à beira das estradas, no Espirita Santo, verifico
que ainda mais gritante se torna a injustiça dessa politica.
E agora, Sr. Presidente, o Governo, através da politica do IBC,
tenta criar três tipos de café no nosso Pais (três tipos de café, na
minha definição): o café do produtor, o café do consumidor e o café
do exportador.
A politica do JBC, Sr. Presidente, atingiu cm cheio, também,
aquele Estado que já sacrificou hã nove ou dez anos atrãs. Foi,
exatamentc, naquele Estado que produz café de tipo inferior ao tipo
seis, que a politica do IBC, atingiu em cheio ao proibir a eKportação
do café que o meu Estado produz.
Então, Sr. Presidente, chegamos a esta confrontação desalentadora: enquanto nos postos de eKportação de café de nosso Pais o
café, no dia. de hoje, tem o valor de 330 dólares por saca, o nosso
café, no interior foi liKado cm um tcto de 2 mil cruzeiros: cm condições difíceis, quase sobre-humanas, cm zona montanhosa, foi
plantado, nestes dois últimos anos, a quarta quantidade de pés de
café do Pais, pois o primeiro lugar pertence a Minas Gerais; o segun·
do, a São Paulo; o terceiro, ao Paraná c o quarto ao Estado do Espirita Santo. Pois bem, foi nesse Estado que essa politica de discriminação atingiu o nosso produtor, porque o nosso café vale, hoje, nos
mcrcados·-dc compra do interior do Estado, dois mil cruzeiros,
enquanto, o Governo estã vendendo a saca de café, nos nossos
portos, a mais de cinco mil c quinhentos cruzeiros por saca.
Então, Sr. Presidente, nós capixabas, quando se erradicou, foi o
nosso Estado que pagou o maior fardo; na hora cm que se estimulou
o plantio, o nosso pequeno Estado foi a quarta Unidade Fcdc,rativa a
jogar no chão o café que ia recompor a nossa balanç_a de
comercialização, ontem, quando se erradicou, fomos nós que
pagamos o maior sacriflcio; agora, na hora de nos bcnificiarmos com
este esforço, o esforço do agricultor, é, ainda, o café produzido no
Espirita Santo c na Zona da Mata de Minas Gerais que é reduzido a
dois mil cruzeiros a saca, porque ê o tipo inferior ao tipo 6, o tipo
produzido para a exportação brasileira.
Sr. Presidente, quando se adotou no Pais a politica de erradicação, fui com os homens da agricultura capixaba ao Presidente
Castcllo Branco, c ele, respondendo à Comissão, disse que ia fazer,
através do IBC c do GERCA, uma politica que convinha ao futuro
brasileiro.
Aquilo que a África pedia a Deus para fazer aos seus concorrentes, eliminando o tipo do café que era igual ao que ela produzia, .
infelizmente, o Presidente Castcllo Branco fez contra o nosso café:
erradicou trezentos milhões de pés, cm cerca de trezentos mil
hectares de terra, em um Estado de quarenta c dois mil quilômctros
quadrados.
Sr. Presidente, sabemos que o IBC tem agido corrctamcntc, preservando a economia popular; o IBC cstã lutando para que o povo
não compre café por preços exorbitantes, jã que estão altos seus
preços. Esta é uma politica sadia, é uma politica de amparo c assistência ao povo, que apoiamos. Estamos de acordo com essa politica.
Que o povo não compre o quilo de café a CrS 130,00 amanhã; mas
que sejam só o nosso Estado e a Zona da Mata de Minas Gerais
aquelas áreas sacrificadas.pelo preço que o IBC lixou, isto é uma dis·
criminação contra nosso Estado. O Paraná e Silo Paulo têm um
Indico de produtividade muito maior do que o nosso, em condições
de trabalho da terra significativamente muito mais aceitáveis que o
nosso, mais praticãvcis que o nosso, com terras com planuras
imensas, agricultadas à máquina. O nosso, só agricultado à enxada;
o nosso, com o homem e a enxada, na conquista de toda hora, de
todo instante e na trabalhosa tarefa de cada dia.
Pois bem, Sr. Presidente, acho que o IBC, impedindo o povo de
nilo comprar café caro, devia fazer uma politica em que todos os

Estados fossem atingidos por essa politica, c contribulssem, todos
eles, cquilativamcntc ou igualitariamente, com o sacriflcio imposto
ao Estado do Espírito Santo e à Zona da Mata de Minas Gerais. Nilo
se deve discriminar como está, violando um principio que, ao longo
das nossas Constituições, tem sido preservado, o de que os nossos
produtos não podem ser discriminados pela origem e pelos Estados
em que eles são produzidos. ~ a politica atual do café com relação ao
meu Estado. Então, Sr. Presidente, quanto ao primeiro aspecto, o
politico, o café do povo, está certo o JBC. Que o povo beba um café
mais barato; que o Governo ganhe na sua comercialização lá fora,
pois ele dá maior quantidade de dólares pnra favorecer a nossa balan·
ça de pagamentos. Não queremos o sacriflcio do Brasil, mas não que·
remos pagar sozinhos, como produtores, o sacriflcio que se impõe
aos nossos cafeicultores. Que o sacriOcio seja imposto a todos os
produtores do Brasil c não somente ao capixaba c ao mineiro da
Zona da Mata.
Defendemos, pois, o café do povo, sem o sacriflcio do café do
produtor. Aí é que está o principio de justiça que pleiteamos.
Sr. Presidente, o IBC, agora, tem um Dirctor capixaba, um
moço ilustre que foi meu concorrente ao Senado Federal e só perdeu
as eleições pela impopularidade do Governador que o apoiava, c que
explorou o seu nome. A minha presença nesta tribuna é um milagre
que o vento produziu neste Pais. Aqui estou pela força do vento e
mais nada. Portanto, presto uma homenagem ao adversârio e
concorrente à cadeira de Senador; c nilo somente o faço agora, Sr.
Presidente, sempre prestei esta homenagem ao Sr. José Carlos da
Fonseca, em plena campanha, quando os ventos do Governo assoviavam na minha orelha, quando o poderio do Governo ameaçava
esmagar-me. Prestei-a, também, na minha base, no meu terreiro eleitoral. Só sei que o Presidente do IBC, Sr. Camilo Calazans, indo à
terra natal do Sr. José Carlos da Fonseca, hâ bem pouco tempo, para
falar sobre o café, esqueceu-se do seu tema c malhou, desapiedadamente, como num comlcio de rua, o pobre Senador que o vento
trouxe até estas alturas.
Se temos na Dirctoria do IBC o Sr. José Carlos da Fonseca,
digno, brilhante e capaz, em quem depositamos as maiores esperanças para resolver essa situação, e sei que se lhe constrange o coração,
como um dos dirctores do IBC, ao lixar essa politica. Temos, hoje,
como líder, um homem, fruto c produto da triangulação de nossas
montanhas, dessas nossas montanhas cujas cncootas, cujas fragas,
cujos despenhadeiros envolvem um pouco. da sensibilidade nossa. E
todos os filhos dos velhos agricultores capixabas continuarão ainda
agricultores, até o dia em que alguém, neste Pais, demonstrar que as
montanhas podem abaixar c se nivelar com as terras complanadas c
as planícies. Enquanto tivermos esse desnlvel, haverâ sempre alguém
a gritar. a trazer o seu protesto para o Senado Federal.
Dai por que, Sr. Presidente, quero fazer, também, este apelo ao
Sr. Llder do Governo, nesta Casa, que conhece o problema capixaba, que o sente, também, que sabe da injustiça que estamos
sofrendo com essa discriminação. Que S. Ex• ajude a resolver, para
o Esplrito Santo, o angustiante problema que atormenta o nosso produtor de café.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campainha.) - Solicito ao nobre orador que conclua seu discurso, pois
dispõe de apenas S minutos para fazê-lo.
O SR, DIRCEU CARDOSO {MDB - ES)- Atenderei a sua
rogatória, Sr. Presidente.
Num Estado, portanto, de economia cafccira, leio num jornal
uma noficia interessante: o Governador do meu Estado declara num
discurso esta semana que Deus, por seus desígnios, lho fez Governador. E diz sem reservas. que "as medidas administrativas do Instituto Brasileiro do Café cm nada prejudicaram o Estado ou os produtores",
Entoo, Sr. Presidente, quero crer que o Sr. Governador, por
dcslgnio de Deus, o Sr. Governador de cuja boca já ouvi esta frase
que até hoje reboa nu minhunlmn assustada- CU adoro governar''
01
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imrnsltl a um rct.Jllt:nn Estudo 4LIC MÍ produt u tipo 4UC fui interditado au mcn.::uJ~1 externo.
Estamos dispostos ao sacriricio rt:lo Brasil, mas não so1inhos:
queremns ao nosso lado os rm1dutorc:s de caft: de São Paulo, do
Paranft. d<> Sul de Minas. O Brasil precisa do sacriOcio de todos e
não só dos capixahas.
P. c~1m referênch1 ao cafi: que já estl1 nas mãos dos exportadores,
que tnme ol BC as medidas consent(aneas aos interesses do Brasil.
O produtor já paga um confisco de 143 dólares por saca, confls·
co que representa tudo que o nosso Pais já tem. pelo dinheiro com
que asfaltou suas estradas. ergueu suas usimts hidrc:létricus. montou
suu indústria siderúrgica. instalou suas fábricas de automóveis. fez
sua~ estradas de ferro, comprou seus aviões e seus navios, e que vai
reprcscnwr no Brasil de hoje cerca de 4 bilhões de dólares. Isto é o
que significa o café pura o Brasil. Seu produtor. esmagado no seu
esforço e no seu sacrifício. paga tudo isso e já pagou através de nossa
história, e, ignorado c esquecido, vive nos becos de café esperando a
hora de justiça que há de soar para ele.
Ao encerrar minhas palavras, presto. assim. aos homens do
campo do meu Estado. humildes e sacrificados, as minhas homena·
gcns maiores, pelo que significa esta luta na qual se empenharam e
na qual desempenham um papel decisivo no progresso do Brasil. E
e>pcm que as autoridades do IBC. reconhecendo esse sacrifício,
po><am estender-lhes as mãos pura ajudá-los a sobreviver lutando
cada vc' mais pelo Brasil! (Muito bem! Palmas.)

-o Sr. Governador, que fala cm nome do r.osso povo, ignoru que o
Sr. Sccrctilrio da Fazenda do Estado já afirmou à imprensa do Espiri·
to Santo que esta politica vai dar uma erosão de trezentos milhões de
cruzeiros ueconomia capixubu. Um Estudo, Sr. Presidente, que taxa·
va a saca a três mil cruzeiros, passa a taxá-la a dois mil crulc:iros, se
isso não truz nenhum prejulzo à economia do Estudo eu nào sei mais
o que é economia nem o que é aritmética, ou pelo menos a aritmética
fantusrnugórica do Sr. Governador.
Então, este é o apelo que fazemos ao IBC, que já udotou, em
1975. uma política que nos favoreceu, cqualizando o tipo de café
exportado por todos os portos, atendendo à reclamação que lhe fiz
quando compareceu, aqui, à Comissão de Agricultura do Senado.
Que o IBC com o nosso Diretor José Carlos Fonseca e com o Líder
do Governo. nesta Casa, possam trazer um paradeiro à situação de
desespero em que se encontra a cafeicultura capixabu.
Quero crer, Sr. Presidente, nus providências dessas autoridades,
que não se põem em tal altura quanto aquela na qual o Sr. Gover·
nador se põe, repetindo "o Estado sou eu", daquele Luis famoso da
História Fr:ancesa, do "L'hat c'm moi": governador que diz que
adora governar. e a respeito do qual me chega às mãos, agora,
fresquinho, um recorte de jornal, que transcreve suas palavras:
"Deus por seus desígnios me fez Governador", como se fosse uma fa·
talidade dos deuses que ele viesse a governar o nosso Estado. E que
espera que esses mesmos desígnios ainda irão conduzi-lo a vir
reprcsent:ar o Estado na forma biõnica de Senador.
Assim. quero crer. Sr. Presidente. num País como o nosso, cm
que o consumo do café vai a 6 milhões e 500 mil sacas por uno. numa
média mensal de 540 mil sacas, que não sejamos nós, apenas, aqueles
produtores de café- café que o povo precisa comprar barato- que
paguem o sacrifício do café a preço reduzido, mas todos paguem
cqualituriamcnte este sucrificio.
Sr. Presidente, sabemos, inclusive, que s6 neste trimestre o
Brasil já perdeu, na balança comercial com os consumidores de café,
cerca de I bilhão de dólares, e isto só no preço que vem caindo,
ultimamente. Então, um bilhão de dólares perdeu o Brasil com a
queda dlls preços do café, e só o Governador do nosso Estado é
quem diz que. sendo o café vendido lá por 2/3 de seu valor, que esta
politica nf10 trouxe dificuldade alguma à economia do meu Estudo.

DISCCRSO PRONUNCIADO PELO SR. LlfZARO
NA SESSÃO DE /R-5·77. E QL'E. E.~'TREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SER/.~ PUBLICADO
POSTERIORMENTE:

B.~RBOZA

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Para discutir o
pmjeto.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este projeto jamais seria aprovado pelas duas Casas do Congres·
so Nacional, não fosse a dura realidade que vivemos. Não é preciso
ter olhos de lince para enxergar o triste precedente que o projeto em
questtlo encerra. Hoje, propõe-se prorrogar os mandatos dos diretó·
rios e das Comissões Executivas dos dois Partidos, no âmbito na·
cional, nos Estados e nos Municípios, porque. Sr. Presidente, sem
dúvida, a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democráti·
co Brasileiro vi:em·se em dificuldades para arregimentar os seus filia·
dos, objetivando o cansativo e duro trabalho de renovação dos
diretõrios municipais em todo esle vasto Pais. À ARENA nào
convém, Sr. Presidente, reestruturar diretórios, porque a terrível luta
intestina jâ se ve travada com o objetivo de fixar os nomt!s dos novos
donatários das capitanias, que serão os novos Governadores, e dos
felizardos da estranha loteria esportiva que farão treze pontos: os 22
Senadores que nesta Casa chegarão sem o voto do povo.
E é evidente que o Partido oficial, que sustenta o Governo sem
ser governo, tem enormes diõculdades já que as lideranças mais autênticas e mais idealistas estão desencantadas, profundamente de$<n·
cantadas, Sr. Presidente, depois das rerormas a que se procederam
com o fechamento do Congresso no mi:s passado. Para o meu partido cm particular, o Movimento Democrático Brasileiro, do qual
tenho a honra, inclusive, de ser o 1•-Secrelítrio nacional, o trabalho
nào seria menor, para reunir o que sobrou da hecatombe reformista
de que já falamos.
Por isto, embora por principio condenemos a prorrogação, nào
hú, na Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, questão fc.
chuda, c cuda mc:mbro votarâ de acordo com a sua consciência,
embora. em principio, lodos nós sejamos contra.
Sr. Presidente, lamentamos, mais uma vez, as reformas de abril,
que achalurum o que restava da esperança nacional. Lamentamos,
muis umu vez, as reformus que vieram marcar tudo com o sinete da
transitoriedade, porque ninguém crê nus luzes salomõnicas dos que
us conceberam.
Inoportunas reformas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que levam
grandes f!gurus desta c du outru Casa do Congresso Nacional que

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a
campainha.)- Solicito a V. Ex• que conclua, pois o seu tempo já se
esgotou.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Concluo, Sr.
Presidente. V. E)(• tão tolerante com os outros oradores, que o seja
também comigo por mais dois minutos, apenas.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- V. Ex• terá os dois mi·
nutos para concluir o discurso,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Após os dois
minutos V. Ex• poderá desligar os microfones.
Encerro, Sr. Presidente, atendendo à sua rogatória, pedindo
portanto, que as autoridades continuem prestando colaboração ao
1BC. que já nos fez a justiça de equalitur o nosso caré com outros ti·
pos deste produto produzido em outros Estados, E que esla modi·
õcação seja feita o mais rapidamente possível, Sr. Presidente, porque
o café está nas mãos dos exportadores; este é que estão, com a sua
politica. forçando o Governo e u queda do produto, dando esse pre·
juizo ao Brasil; os compradores e os exportadores. Mus, os que
produz.em estão prejudicados, e o povo,
AI começn a história do terceiro tipo do café - o café do
exportador e do comprador.
São esses que estão atuando no mercado internacional e
produzindo essa situaçilo unõmalu de nosso café, c provocaram esta
estrunhu situação.
O IBC deve defender, intransigentemente, o café do povo, que
não pode comprá-lo por preços elevados: deve procurar dividir com
todos os sucrincios do café barato, e não do café a preços menores
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intcgmm o Purtido do Governo :1 violcntarcm·sc a si mesmas pura
digeri·lus c uté paru voturcm outros exru::dicntcs casuistícos, numa
tentutiva de se evitar o soçohramcnto do barco cm que navegam.
Infelizes reformas que levam, primeiro, à prorrogação dos
Dirctórios. paru depois, Sr. Presidente, como já se· canta na outra Caw
su do Congresso, purtircm, inclusive, para rrorrogur;àc~ de
mandatos até dos Parlamentares, com o objctivo de se evitar dois
perigos: um do que o Governo venha a perder as eleições de 1978, já
que se convencionou que o Governo niio pode perder. A outra, até
patriótica, tendente a evitar o vexame de se ver cntrur nesta Casa
Scnudorcs nomeados, nesta Casa tào uugustu c de tantas tradições
desde o Império até os nossos dias.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, de degrau em degrau, as nossas
instituições políticas mergulham no labirinto das coisas irrcconhc·
cíveis: procedimentos .que seriam rejeitados por qualquer nação civilizada e culta já não causam hoje qualquer constrangimento e são,
até, adotados como se fossem normais dentro de um contexto, também. de normalidade.
Quem analisa o Brasil de hoje do ponto de vista de sua vida poli·
tica institucional, por mais isento que seja, há de concluir que um
processo de alienação mental se propaga por todos os cantos, con·
tagiando com o vírus da loucura e da insensatez todas as forças responsáveis. Faz·nos lembrar a fábula árabe que conta a história de
uma cidade grande, rica e próspera, que se abastecia de úgua numa
única fonte. Certo dia, envenenaram a fonte, e todo o povo enlouque·
ceu, com exccção do rei, que da água não bebera. O povo, que amava
o soberano, percorrendo as ruas, começou a gritar: "Alá nos salve!
Alá nos salve! O rei está louco! O rei está louco!" Até que, não supor·
tando a sede, o soberano também bebeu da água e, como todo o
povo, enlouqueceu. Aí o povo, em grandes manifestações de con·
tentamento e regozijo, passou a gritar: "Louvado seja Alá, o rei
sarou! O rei sarou!"
Sr. Presidente c Srs. Senadores, devemos evitar que o Brasil con·
tinue a beber da água poluída, para que não tenhamos de enfrentar o
risco de ver, um dia, a Naçiio, num estado de demência, a festejar o
caos.
· Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sou contrário ao Proje·
to de Lei ora em discussão nesta Casa, que prorroga os mandatos
dos diretórios nacionais. regionais c municipais, porque ele scrã npc·
nas o início. que pode nos levar a outras prorrogações muito mais
indesejáveis. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE
CHAVES NA SESSÃO DE /9-5-77, E QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE:

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois da concorrida c tensional sessão de ontem, cu me
permito, Sr. Presidente, tratar de um assunto que, pela sua relevância
c pela sua oportunidade, merece desta Casa a mesma atenção.
Quero me referir à situação locacional no sctor urbano da habitação.
Todos sabem que já se encontra, nesta Casa, em estudo, nas
comissões técnicas, o projeto que visa dar forma c estrutura defini·
tivns à locução residencial no País. Esse caso da locação emergencial,
sobretudo no sctor habitacional, tem sido um dos grandes problemas
a preocupar esta Casa, pela maneira agressiva como está sendo posto.
Em 1950, a tensão habitacional era de tal sorte, sobretudo nos
grandes centros, que o Governo baixou a Lei n• 1.300. Com esta lei,
esperava, ao fim de dois anos, contornar a tensão, até que se res·
tubeleccsse a tranqUilidade no mercado imobiliário dos grandes cen·
tros. Entretanto, razões excepcionais determinaram que a lei tivesse
que vigcr por quase quatorze anos: de 1950 até 1964. Em decorrência
disso, os aluguéis ficurum praticamente congelados. Houve real·
mente um dccesso na construção civil. Então, o regime após 1964,
defrontundo·se com essa situaçilo, buixou a Lei n~' 4,494, atruvés da

qual esperava, num período de dez anos, regularizar o mercado, de
tal sorte que ao fim desse periodo as transações se dessem ao nível da
livre autonomia da vontade.
Com a própria Lei n• 4.494, o Executivo baixou 'uma tabelaFatMCS de Corrcçào Progressivamente Decrescentes- de sorte que,
ao li01 de dcz anos, as locações haveriam de ser resolvidas no País,
nno só pela estabilidade financeira que o Governo esperava alcançar,
mas tamhém pela interferência do Banco Nacional da Habitação.
Entrct{tnto, as coisas não se passaram como o Executivo esperava, A inflação, de um tempo a esta parte, assomou a índices des·
proporcionais e insuportáveis, enquanto que, por outro lado, o
Banco Nacional da Habitação, por mais que atuasse, chegou apenas
a atender a uma parcela do mercado habitacional no País.
Em razão disso, as mesmas causas que c;w;istiam cm 1950 vol·
t{mlm u aparecer, de forma ainda mais agressiva.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um
aparte~

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer,
ilustre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• está a tratar de ns·
sunto da mais alta relevância e, como acentuou, também de grande
oportunidade. Quem analisa as sucessivas Leis do Inquilinato no
Brasil observa que, na sua elaboração, predominaram, cm épocas
diferentes, fatores diversos. Daí porque as leis, nesse particular, têm
faltado à sua objctividadc c à sua destinação. A lei deve refletir o
Direito, c o Direito uma realidade social. A lei de 1950, que V. Ex• se
refere. congelou os aluguéis. Quem tinha a sua casa alugada, ou me·
lhor. estava com o seu aluguel assegurado, tinha uma situação
tranqUila. Mas isso determinou, em sentido inverso, um problema
muito grave: é que ninguém mais passou a investir na construção civil, a niio ser nas áreas dos ricos, porque só eles tinham condições de
competir no mercado imobiliário. Vou citar n Bahia, onde convivo.
Nesse período, V. Ex• não encontra- enquanto vigorou a Lei de
1950 - numa construção civil dedicada no panorama imobiliário
nas zonas pobres: Liberdade, Pcro Vaz, São Caetano. Todas elas se
concentraram exclusivamente nas zonas ricas, porque não havia a
compensação para o capital empregado, Com o advento da Revolu·
ção é que se procurou dar novo cnfoquc, inclusive liberando os
aluguéis, como V. Ex• sabe, para corrigir as distorções que havia.
Recordo que um colega nosso, mas da Câmara dos-Deputados, dizia·
me que até pouco antes da Revolução de 1964, ele estava com um
apurtumc:nto alugado por 800 cruzeiros, isto é, 80 centnvos
atualmcnte. em pleno Botafogo, no Rio de Janeiro. V. Ex• entende
perfeitamente o que digo: havia distorções. Veio a lei para corrigir.
Entiio o que devemos agora intentar é uma legislação que não vá no
radic:tlismo, nem de um lado, nem de outro. Que niio queira atender
upcnas ao proprietário, mas que também não se esqueça dos inquili·
nos, porque se for para atender apenas ao proprietário, coitados dos
inquilinos. Mas se também for prevendo apenas a defesa dos
inquilinos, não haverá novas construções e os que não tém imóveis
serijo as novas vítimas.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço o aparte
de V. Ex• que me parece bem sintonizado com a realidade de ontem
c com a realidade de hoje, nesse sctor habitacional a que nos dirigi·
mos.
Mas, como cu falava, O Executivo federal, o Governo de hoje, o
Gowrno pós-64, tinha, como pressuposto, ao elaborar Lei n' 4.494,
que haveria. 110 fim de dez anos, uma estabilidade monetária c que o
Banco Nacional da Habitação, por outro ludo, haveria de atender de
tal sorte o mercado que esse mercado habitacional poderia ser deferi·
do ou devolvido à livre autonomia da vontade, de sorte a
prevalecerem us primeiras situações, anteriores às leis emcrgenciuis,
no sctor da locuçi\o,
Entretanto, us coisas niio ocorreram assim. n innacào não foi
• ntida. O Banco Nacional da Habitação nào tem atendido as ncccs·
sidudcs do sctor nos limites de unidades reclamadas.
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O Sr. Heitor Diu (ARENA- BA) - Porque a demanda é

projeto está parado. Aindu ontem, recebemos uma carta da Associação Nacional dos Inquilinos solicitando o nosso esforço, a contribuição do Senado Federal para que se resolva esse problema do
inquilinato, no Brasil. Nossos parabéns a V. Ex• pela sua fala.

maior.
O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - E voltaram a existir
as mesmas pressões anteriores a 1950, c desta feita mais agravadas,
porque, após a Lei n• 4.494, o Executivo baixou a Lei n• 4.860, libe·
rando os imóveis construidos após 1967, isto é, retirando-os
daquelas condições a que estavam submetidos os outros imóveis, por
ocasião dos despejos, onde eram necessãrias as provas prévias de ne·
cessidades de retomada.
Resultado: a pressão, no Rio de Janeiro, hã quatro ou cinco
meses, em Silo Paulo c em todo o Brasil foi de tal sorte que as man-· '.
chetes dos jornais, os juristas do Pais, os sociólogos, esta própria
Casa e a Câmara dos Deputados não tratavam de outra coisa a nilo
ser do problema de denúncia vazia, que jã estava atingindo as raias
da calamidade nacional.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Muito obrigado a
V. Ex• Concordo com as suas afirmações, porque realmente elas me
parecem exatas. E sobre a pressão de cartas a chegarem ao Congresso - a quantidade de cartas impressiona - isto renete n realidade
trepidante, tensional do problema, sobretudo nas grandes cidades,
Pois bem. Enquanto todos esses fatos se processavam, estava na
Câmara, desde 1974, um projeto de remessa do Executivo, com a
Mensagem 518, dando uma regulamentação à lei n• 4.494. Esse
projeto, diga-se de passagem, transcende em boas intenções; entretanto, haveria de causar traumas sociais se viesse a ser aplicado da
forma que aqui chegou.
Foi então que a Cãmara fez um longo trabalho, na sua Comissão de Justiça, criando subcomissões, ouvindo juristas, especialistas
no setor da locação, com a participação de Deputados cujos interesses estão constantemente voltados para este setor, como o próprio
Alceu Collares, Tarcisio Delgado, Blota Júnior, que fez um trabalho
admirável, como Relator, coordenando tudo que havia de prãtico no
setor, a experiência passada, c resultando disso um projeto, Sr. Presidente, que chegou a esta Casa e às minhas mãos no dia 5 deste mês
e do qual sou Relator, causando-me a melhor e a mais tranqUila das
impressões, O projeto dará uma regulamentação definitiva ao setor
habitacional no Pafs; ele se destina a regular a locação habitacional e
a locação comercial não amparada pela lei de luvas, ou seja, aquelas
que não estão adstiitas aos limites do Decreto n• 24.150.
Ele não apresenta novidades maiores, mas tem o mérito de inspirar-se em base jurldica e técnica legislativa das mais recomendãveis.
Ele tem vocaçà'o de permanência; a sua própria linguagem jurfdica
não deixa margem a dúvida, nem para o inquilino, nem mesmo para
juizo, e uma lei de locação tem que ser clara c precisa, mesmo porque
a garantia do inquilino, funda-se sobretudo, o conhecimento exato
da lei: a parte é que se defende em primeiro lugar, c se ela tem acesso
à lei, saberá ajustar a cada passo os seus interesses às determinações
legais.

O Sr. Itamar Franeo (MDB- MG)- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Foi extamente nessa
oportunidade que o ilustre Senador Itamar Franco, desta Casa, sensivcl ao problema, tomou a iniciativa de oferecer um projeto, através
do qual esperava S. Ex• eliminar o problema da denúncia vazia que
então alcançava as raias, pode-se dizer, da calamidade no setor habitacional.
O Presidente da República, em seguida, baixou um Decreto-lei,
o de n• 1.534, de 13-4-77, com a finalidade de obviar esse problema,
onde se dizia, também ali, que a denúncia vazia tinha si to extinta.
Mas é preciso que se esclareça este ponto, porque não houve, até
agora, extinção da denúncia vazia. O projeto do ilustre Senador Itamar Franco foi aprovado nesta Casa c está na Câmara, ainda em
discussão. Este projeto serviu para chamar a atenção concreta e
formal do Congresso para esse problema, e o Presidente da Republica, em decorrência também da grande divulgação feita a respeito
daquele projeto, antecipou este decreto-lei, que tem uma finalidade
emergencial, apenas.
Concedo o aparte ao ilustre Senador Itamar Franco.
O Sr. llamur Franco (MDB- MG) - Primeiramente, nobre
Senador Leite Chaves, desejo cumprimentar V. Ex• pela sua fala, de
alto significado social. V. Ex• se referiu à Lei n• 4.494, que, lamentavelmente, não surtiu os efeitos que dela todos esperavam. V, Ex•
falou na lei n• 4.860. O nosso projeto- e V. Ex• já o disse- é um
projeto setoriul. Ele visava e visa a quê? Â extinção definitiva da
denúncia vazia, corrigindo o valor dos aluguéis na base das Obrigações Reajus\veis do Tesouro Nacional. E por que, Excelência?
V. Ex• já o disse muito bem: a especulação imobiliãria, os aluguéis
subindo astronomicamente, os inquilinos pressionados por essa inflação, nà0-podcrium pagar um reajuste de aluguel na base de 300, 400
ou até mesmo 500%. O que nós estranhamos, Senador Leite Chaves,
uprovcitando a excelente fala de V, Ex• nesta tarae, e que esse projeto foi aprovado aqui, no Senado Federal, por unanimidade; enviado
à Cftmara dos Deputados, nesse lnterim há o fechamento do
Congresso Nacional; Sua Excelência o Senhor Presidente da
República baixou o Decreto n• 1.534, que não resolveu o problema
da denúncia vazia. Em absoluto; esse decreto, ·em que pese n melhor
boa vontade que Sua Excelência o Senhor Presidente da República
tenha tido, não resolveu esse problema. Mas o que nós estranhamos,
Senador leite Chaves, é que esse projeto, uprovado aqui por
unanimidade, se encontre na Comissão de Constituição e Justiça da
Cflmara dos Deputados, especificamente nas mãos do Vicc-Lider, o
nobre Deputado Blota Júnior, que não lhe quer dnr prosseguimento.
E por quê? perguntamos nós. Ele, Deputado Blota Júnior, já nào huviu uprovado a extinção du denUncia vazia naquele projeto agora
enviado ao Senado Federal c que está sob os cuidados de V, Ex•,
esse projeto ubrangcntc de toda a l:ci do Inquilinato? A Câmura dos
Deputados rc!iolvcu, tamhém, extinguir tt denUncia vazia, com o
voto da Liderança do Governo naquda Casa. LamcntavclmL'1ltc, o

O Sr. Heitor Dias (ARENA aparte?

BA) - Permite V. t::x• um

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Nobre Senador, logo
em seguida darei o aparte a V. Ex•; deixe-me só terminar esta exposição c darei com todo prazer, mesmo porque V, Ex• é da Comissão
de Constituição e Justiça, vai participar deste projeto e sei o quanto
pesa, naquela Comissão, o conhecimento juridico de V. Ex• e a experiência de admirãvcl advogado que V. Ex• foi ao longo dos anos, antes de vir para esta Casa.
O substitutivo, Sr. Presidente, Srs, Senadores, elaborado pela
Câmara, trabalhando sobre aquele projeto que veio do Executivo,
nos pareceu de tal forma completo que a nossa primeira preocupação foi não lhe introduzir emendas para não lhe retardar o curso nesta Casa.
Entretanto, fatos novos alteraram as condições, dentro das
quais surgiu o substitutivo da Câmara dos Deputados, entre eles
inclusive o Decreto-lei n• 1.534, que nilo poderia deixar de ter conseqUências num projeto que visava a unificar a locação habitacional no
Pars.
Sendo imprescindível emendas, nós nos propusemos a fazer
algumas delas, inclusive a complementar o projeto de sorte a que ele
pudesse tornar-se lei nmanhü, com vocação de vigcr por longo tempo
em razüo de suas bases cm juridicidadc c cquanimidadc do direito
das partes cm connito que süo, de um lado, o inquilino e, de outro
ludo, o locador.
Fultou uo projeto um requisito fundamental. De acordo com a
nossu lcgisluçüo utuul, a locução tem de ser no Pais uma legisluçüo à
parte. E foi por esta ruzilo que o Código Civil, ora em vigor, distin-
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guiu as disposiçoes processuais relativas ao despejo remetendo tais
disposições para o setor transitório do Código atual, com a
indicação de que as legislações emcrgenciais, sobretudo as de
locação, as devessem acolher no seu conlcxto, de sorte a termos uma
lei completa.
Depois do Código de Processo Civil, do qual foi relator um
grande jurista deste Pais, que é o Senador Accioly Filho, é a primeira
vez que temos oportunidade de fazer um trabalho sério c completo
sobre locação.
Então, desta feita, não poderiam os deixar de levar em considera·
ção aquela indicação das disposições processuais do Código, de
colocar aqui os incisos referentes ao despejo.
O Sr. Hcllor Dias (ARENA aparte?

DA) -

Permite V. Ex• um
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gou, não tocou na denúncia vazia, mas ele teve uma grande
nnalidade, a de reduzir a intencionalidade no mercado habitacional.
.'A época cm que ele foi promulgado, no Rio de Janeiro, as notinca•
çõcs para despejo que alcançavam o limite do cinco mil por mês, pas·
saram a 20 a 25 mil. Em São Paulo, a outro tanto.
Este projeto prorrogando por dois meses por ano ou fraçilo, até
o máximo de 24 meses as locações vencidas ou os contratos que se
vencessem, deu apenas uma tranqUilidade para que pudéssemos aqui
concluir de forma perfeita este projeto que merece os louvores desta
Casa. Quer dizer, este substitutivo da Câmara que- diga·se de pas·
sagem - é um instrumento válido, feito com muita seriedade, por
qual houve absoluta preocupação de resguardar os interesses dos
locadores. mas sobretudo o de proteger o direito dos mais humildes,
da parte mais frágil na relação contratual.

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Com todo prazer,
nobre Senador.

O Sr. Itamar Franco (MDD - MO) - Permite V, Ex• um
uparte?

O Sr. Hellor Dias (ARENA- BA)- Como já disse a V. Ex•,
o assunto merece uma apreciação circunstanciada c séria. Por isso
mesmo é que apenas vou tratar de um assunto já do seu conhc·
cimento, porque objcto de nossa apreciação na Comissão de Justiça
e aprovado: uma matéria que me parece da mais alta importância.
Foi um projeto de lei do nobre Senador Nelson Carneiro- se não
estou enganado - regulando o valor dos condominios- acho que
V, Ex• deve estar lembrado que foi aprovado este projeto- porque
não é justo que num mesmo prédio apartamentos de nfvcis diferentes, seja quanto às acomodações, seja decorrente do valor dos aluguéis, paguem a mesma taxa de condomínio que pagam os outros
apartamentos de maior valor c portanto com maior conforto c maio·
res dependências. De modo que essa é outra matéria a ser incluida,
porque já foi apreciada cm nossa Comissão ...

O SR. LEITE CHAVES (MDD- PR)- Com todo prazer,
Senador Itamar Franco.

O SR. LEITE CHAVES(MDB- PR)- Exato.
O Sr. Hellor Dias (ARENA - DA) projeto que será objeto de nossos estudos.

lncluida nesse novo

O SR. LEITE CHAVES (MDD - PR)- Estou a par disto c
foi muito oportuna a lembrança de V. Ex• porque embora o projeto
estabeleça encargos para o inquilino e o locador, no que diz respeito
inclusive ao condomínio, não sei até que ponto se ajustam as disposi·
çõcs do projeto àquelas disposições que jã foram aprovadas aqui na
Comissão de Constituição e Justiça.
Sr. Presidente, esse projeto, se vier a ser aprovado por este Pie·
nário e sancionado pelo Executivo Federal, ensejará a que tenhamos
no Pais mais do que uma legislação cmergencial sobre locação, pois
teremos um estatuto sobre locação e com caráter de permanência. A
denúncia vazia não pode, de forma nenhuma, subsistir.
Quem tem um prédio alugado, quem dispõe de um imóvel c o
coloca no mercado locativo habitacional, está retirando da sua livre
economia um bem, está dando uma carga de nnalidade social c não
pode rctomà·la por qualquer pretexto, sobretudo para alugà-lo por
um valor mais alto.
Depois desse último decreto presidencial, tanto os prédios an·
teriorcs quanto os posteriores a 67 pssaram a se sujeitar a um único
critério de reajustamento, que é o da variação dos fndices das Obriga·
çõcs Rcajustàvcis do Tesouro Nacional. Logo, temos dois parâme·
tros: pura que possamos condicionar a lei de tal sorte que o inquilino
jamais se possa bencnciar de um aluguel congelado, mas que o lo·
cador jamais possa estabelecer arbftrios ou retomadas com a nnali·
dade lucrativa exclusiva, porque o critério, hoje, para o rcajustamen·
to é o valor das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
O Decreto n• 1.534, de 13 de abril de 1977 haverá de ser
incorporado naquelas partes da vocação de permanência por esse
projeto c, cm seguida, revogado o decreto de Sua Excelência, o
Senhor Presidente da República. Mas, .•"• decreto teve um grundc
alcance, dizendo, de antemão, que o decreto do Presidente não rcvo·

"'

O Sr. Itamar Franco (MDD- MG)- Senador Leite Chaves,
apenas para dizer que maior tranqUilidade nós dariamos aos inquili·
nos deste Pais se a Câmara aprovasse o projeto setorial, aprovado
por unanimidade pelo Senado Federal. O decreto de Sua Excelência,
o Senhor Presidente da República- V. Ex• já o disse e cu o apóioele não resolveu o grave prohlema da denúncia vazia, que continua
a persistir nos grandes centros urbanos deste Pais. Nesses dias, vou
encaminhar às mãos de V.' Ex• um desejo da Associação Nacional
dos Inquilinos para que se examine, junto a essa Lei do Inquilinato a
que V. Ex• vai proceder a análise, na Comissão de Constituição c
Justiça do Senado Federal. do chamado contrato padrão. ~ uma
grande aspiração dessa classe. Recebi uma carta do Presidente daque·
la entidade c vou passar essa missiva às mãos de V. Ex•, para que,
com suu acuidade, verinquc a possibilidade da adoção desse
Contrato.
O SR. LEITE CHAVES (MDD- PRi- E é com todo o pra·
zcr que recebo a sugestão, c aguardo os documentos, mesmo porque,
na próxima 4•·feira, espero levar à Comissão de Constituição c
Justiça o meu parecer acerca desse projeto.
Senador Itamar Franco, valeria aqui algumas pequenas pala·
vras acerca do que seja denúncia vazia. Depois da Lei n• 4.860 aquela que liberou os imóveis - a denúncia vazia vem num crcs·
ccndo a atingir às raias da calamidade a que nos referimos. Mas nem
sempre todos os membros desta Casa têm conhecimento exalo do
que seja denúncia vaziu, isto é, o que constitui a denúncia vazia.
No regime da locução anterior, nas Leis n•s 1.300 e 4.494, os dcs·
pejos estavam condicionados a uma comprovação de necessidade.
Quem tivesse um imóvel e o submetesse à locação poderia rctomâ·lo,
mas. somente em ·determinadas circunstâncias: primeiro, teria que
fazer uma notincação com antecedência de 90 dias, c dizer a nna·
Iidade a que se destinava o imóvel: se se destinava ao próprio relo·
mantc; ou se a filhos ou ascendentes; se se destinava à construção ou
edificação maior. Então, feita a notincação, ingrcssava·se em Juizo,
com Ação de Despejo, havendo necessidade de comprovação cfctiva
daqueles requisitos. Comprovados os requisitos, o Juiz determinava
o despejo. Com o Decreto n• 4.864, isso tornou-se dispensável. O pro·
prietário fazia apcnus a notincação de 90 dias, e ao nm desse prazo,
entrava com a Açào de Despejo. O Juiz estava diante, apenas, de
uma qucstàojurldica: não linha prova nenhuma a fazer, cntilo, dccrc·
tava o despejo. Logo, o curso da Ação de Despejo tornou-se mais rápida. Com base na denúncia vazia, levava-se, inexoravelmente, u
uma açào de despejo, com curso breve, ncando o inquilino numa
situação de intranqUilidade c de insegurança. O locador retomava o
imóvel. já que não cstavu adstrito à qualquer comprovação ou
multa, c uluguv~I·O por um vulor mais alto.
Então, essa é a grande calamidade criada. O projeto de V. Ex•.
scnsfvc\ àquelus unsicdudcs, procurou, de certa rormu, chamar u
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atenção desta Casa e do próprio Presidente da República, que se
antecipou com aquele decreto, que não elimina, nem toca em denúncia vazia, mas que, dando um pouco prazo de permanência,
retirou do sctor habitacional, sobretudo nos grandes centros, aquela
ansiedade cm que se encontravam oslocatârios.
O projeto da Câmara, como dissemos,. nilo traz grandes novidades; mas, como as obras que tendem a ser perfeitas, as suas disposi·
ções estão baseadas cm normas de bom senso, reproduzindo, inclusive, normas que vigoraram no passado, mas com sucesso, com
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resultados.
Duas novidades traz o projeto: uma delas é uma criação nova,
inclusive, cm nosso Direito: é o seguro de fiança locaticia. No regime
do projeto, uma de três garantias poderâ ser dada ao locador: a caução cm dinheiro, colocada na caderneta de poupança, cujos juros c
corrcçào monetária se revertem cm favor do inquilino; a fiança, nor·
malmentc pedida, c o seguro de fiança locatlcia. Depende esse dis·
positivo de posterior lei rcgulamcntadora.
Em que consiste o seguro de fiança locatlcia? Consiste, exa·
tarrientc, cm que um banco oficial, ou uma empresa seguradora oli·
cial ou mesmo particular, de acordo com a regulamentação do
Governo, tenha um seguro destinado a garantir, digamos, pelo me·
nos três meses, o valor dos alugueres ao locador. Isso é de uma gran·
de importância no Pais, porque esta Casa tem conhecimento da ani·
çào, das dificuldades, da extorsão a que são submetidos os inquili·
nos, sobretudo o mais modesto. No momento cm que ele tem de
alugar um prédio, é compelido a fazer depósitos além das suas possibilidades ou, então, a recorrer às casas fiadoras, profissionais, que
cobram valores enormes, insuportáveis para essa faixa da população.
Entiío, o seguro da fiança locatícia, que é a novidade mais avan·
tajada neste projeto. teria essa finalidade de amparar os inquilinos,
sobretudo os mais modestos, nas suas necessidades de buscar ga·
rantia para os contratos iniciais de locação ou para a renovação dos
contratos que se vencerem.
A outra novidade, que jâ estava sendo objcto de estudo, aqui,
no Senado, através do projeto do Senador Nelson Carneiro, a que se
referiu o ilustre Senador pela Bahia, é aquela que visa a disciplinar os
custos de condominio, as despesas mensais, o que deve ser pago pelo
locador c o que deve ser pago pelo inquilino, de sorte a que não ex is·
tam surpresas nem usurpações, sobretudo das partes mais frágeis,
nessa relação contratual.
Esse projeto é, assim, Sr. Presidente, da mais alta importância, c
esta Casa tem condições, pela seriedade c alta competência dos seus
membros, de aperfeiçoar esse trabalho que a Câmara dos Deputados
está nos mandando. Se o Executivo homologar, o dispositivo, nos
termos do projeto, com as modificações que aqui se tenta introduzir,
não tenham dúvidas de que conseguiremos, para o sctor da locação,
uma lei permanente c justa, E. a partir dela, a locação passará a ser
disciplinada da seguinte forma: a locação comercial, não amparada
pela Lei de Luvas, c a locação habitacional se regerão por essa lei; a
locação com fundo de comércio será regida pelo Decreto-lei
n• 24.150: as locações de imóveis não construidos continuarão a
reger-se pelo Código Civil, c o arrendamento rural, pela lei especifica.
De forma que teremos disciplinado, ern definitivo, um setor,
que, pelo desamparo, destempero e o connito das leis, tem consti·
tuído motivo de intranqUilidade no Pais, niio só para locadores,
senão também para inquilinos, para o próprio Executivo federal e para esta Cosa.
Trazendo ao conhecimento do Senado este assunto, apenas
queremos que o Pais saiba - cm razilo da grundc quantidade de
cartas que me têm chegado c das grandes soliciwções ao Presidente c
aos Senudorcs -·que o projeto cstâ cm fase final de exame, e que o
Senado dará a esse projeto o alto c extraordinário tratamento que ele
reclama.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com muito prazer
nobre Senudor Heitor Dias.
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O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Eu não tenho dúviao
sobre o bom êxito desse trabalho, que refletirá a colaboração das
duas Casas do Congresso; c isso testemunhará, mais uma vez, a
importância c o valor de um Parlamento. Já passei pelo Executivo, c
posso dizer que não vi nenhum projeto que não fosse melhorado,
passando pelo crivo do Legislativo,
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - E se quiser, a csto
altura, ver confirmada a sua observação inicial, veja V, Ex• o
projeto que veio do Executivo c como estâ ele depois que saiu da
Câmara, cm juridicidade c em técnica legislativa. Não se nega aos
elaboradores do projeto do Executivo boa vontade, mas V. Ex•
haverá de ver e de se surpreender com falhas profundas, com lacunas
intoleráveis que haveriam de precipitar ou dificultar o próprio legisla·
dor no exame dos connitos a que estão sujeitos contratos dessa natu·
reza.
O Sr. Hellor Dias (ARENA - BA) - O Presidente teve qur
atender a uma situação cmcrgcncial, mas isso não impede que o
Parlamento examine c ofereça uma colaboração mais eficiente.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Então, nesse projeto
c V. Ex• deverá, cm oportunidade melhor, ver que o Parlamento é
insubstituível na feitura de leis. porque, cada um concorre com o seu
conhecimento jurídico, sua cxpcríéncia para um resultado social·
mente mais suportável.
O Sr. Hellor Dias (ARENA - BA) - Estou de pleno acordo
com V. Ex•.
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Sr. Presidente,
agradeço a V. Ex• c aos Srs. Senadores, pela atenção que me
dispensaram c asseguro que, aprovado o projeto, nos termos do
substit~tívo vindo da Câmara c com as emendas oportunas c necessárias que o Senado pretende introduzir, estaremos certos de que o Pais
haverá de ter não apenas uma lei de locação, mas um estatuto
completo de locação que havcrâ de sobrccxistír por muito tempo,
com base na própria juridicidadc c justeza das suas normas.
Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente c a V. Ex•s
Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
1>/SC/JRSO PROFERIDO PELO SR. DIRCEU CAR·
DOSO NA SESSÃO DE 28-4-77, QUE SE REPUBLICA
POR f/AVf:R SAlDO COM INCORREÇ.J.o NO DCNS/;'('ÀO 11-/)E /J.J-77:

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois acontecimentos singulares agitaram a sociedade c os meios
políticos do meu Estado na semana passada. Dois acontecimento!
que revelam a filosofia e o conteúdo moral dos dois Partidos cm que
se divide a oriniiio rública nacional.
O CHURRASCO
O primeiro foi a recepção, cm Cachoeiro do ltapcmirim, sábado
último, ao nobre Senador Eurico Rczcnde, Líder da Maioria nesta
Casa que, como triunfador, como vencedor, chegou àquela cidade
para rerartir com amigos a alegria imensa de ter sido elevado à liderança do Governo no Senado.
Nessa onda de satisfaçào, a ARENA daquela cidade sacrificou
algumas dezenas de bois pura o churrasco da vitória com que ali se
celebrou, entre cenas sangrentas, c efusões d'utma, o cspoucar de
foguetes, a grande conquista dos circulas oficiais do Estudo.
Ali, onde a ARENA recebeu o maior im,.,cto de uma derrota
que o MDB lhe impõs, cm circunstünciasdrl> .licas, esmagando-lhe
todas as suas alas bem nutridas, bem alimentadas de dinheiro, bem
assistidas pelo Governo, ali, a ARENA quis dar ênfase de festa
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consagradora à recepção do ilustre Senador, Lldcr da Maioria do
Senado.
E foi assim que lhe tributou, no churrasco da consagração, o
sangue do sacrificio de dezenas de reses,
A violência tem sido a constante da polftica da ARENA de Ca·
chociro.
Mais sangue a ARENA de Cachoeiro fez correr para satisfazer
seus instintos, como iremos ver no decorrer de nosso pronuncia·
mcnto.
Justo c merecido era esse tributo prestado ao ilustre Senador
Eurico Rczcndc. Eu próprio, na hora primeira, desta mesma ban·
cada, pelo MDB, prestei a S. Ex•, cm nome dos cmcdcbistas do meu
Estado, as homenagens a que S. Ex• tinha direito.
Mas, Sr. Presidente, ni!o satisfeita com o couro dos bois, a
ARENA de Cachoeiro do ltapcmirim, do Estado do Espirita Santo,
quer tirar o couro do MDB de Cachoeiro, a sanha de cscalpela·
mcnto, Sr. Presidente. Nilo satisfeita com as homenagens que o povo
de Cachoeiro, do sul do Estado, prestou, rendeu, tributou ao ilustre
Senador Lldcr do Governo na Casa, com a presença das figuras ccn·
trais dos Municfpios do sul, que vêem cm S. Ex• um sucessor do Governador do nosso Estado, na impossibilidade de comparecer, ni!o
sei por que motivo, o Sr. Governador teve que enviar a Governadora
do Estado que, representando o Poder Público do Espirita Santo,
conviveu com o povo naquela atmosfera sangrenta do grande
churrasco de Cachoeiro do ltapemirim, para as homcnascns maiores
que foram prestadas a S. Ex•, nas alcsrias de ter como Lldcr do Governo a lisura sinsular, marcante, do ilustre Senador Eurico Rc·
zcndc.

e

O "COURO" DO MDB

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um
•parte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com muito pra·
zcr.
O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES) - Em primeiro lugar,
quero agradecer o cativante gesto assistencial de colocar na memória
da Casa a homenagem que a ARENA do Sul do meu Estado me prestou, Fico a lhe dever mais essa scntilcza.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- A nossa conta
começou, V. Ex• tem muito crédito, mas o débito vem por ai. De·
pois acertamos, afinal, as nossas contas.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- De qualquer maneira
foi uma gentileza de V, Ex• dar noticia aqui ao Senado do evento
gratulatório de que fui modesta figura central lã no Sul do nosso Estado, o Esplrito Santo. Em segundo lugar, quero que V. Ex• ni!o
estabeleça relação de causa c efeito entre a minha visita a Cachoeiro
c a alcsada visita da Polfcia Federal à Câmara Municipal daquele
municlpio.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Vou responder a
V. Ex• para tranquilizã-lo: lonsc de mim essa associação. Conheço
V. Ex• Conheço-o das priscas eras da Assembléia Legislativa do
Espírito Santo. V, Ex• foi capaz disso, mas, hoje, ni!o é mais capaz
dessas coisas ... (Risos.)
Não creio que V, Ex• tenha participação nisso. Ainda mais,
tendo V, Ex• passado pelas terras de Minas Gerais c recebido, na
velha Ouro Preto, cm cerimônia para a qual o Brasil teve os seus
olhos voltados, a condecoração que o Governo daquele Estado afere·
ccu a mineiros ilustres- V, Ex• como um deles - com o espirita
liberal c a consciência jurldica que tem, como ilustre dirctor de uma
faculdade de Brasllia, como cultor do Direito c com a rcsponsabili·
dadc, hoje, da pesada carga da liderança oficial nesta Casa, nunca cu
poderia supor V, Ex• capaz disso. Mas, cm priscas eras, V, Ex• foi
capaz até de coisas maiores. Hoje, ni!o, V, Ex• cstâ redimido de
todos os pecados que jA cometeu. V. Ex• estA depurado de erros
anteriores, com a sua projcçi!o nacional como Lldcr do Governo no
Senado. V, Ex• sofreu um processo de decantação.

Sr. Presidente, isto foi num dia. Os ecos da festa, o foguetório
que fez correr telhas dos velhos telhados das casas baixas daquela ci·
dadc, cm homenagem ao srandc Lldcr que voltava como triunfadot
ao nosso pequeno Estado c a Cachoeiro, centro nevrálgico da poli·
tica do Estado, epicentro de todos os movimentos de opinião que
têm sacudido o Espfrito Santo, ainda bem nilo haviam cessado esses
ecos, no dia scsuintc um ascntc da Polfcia Fcdcral,do Estado do
Espfrito Santo, ni!o estando a Câmara Municipal cril 'funciona·
O Sr. Eurico Rtllldt (ARENA- ES)- Bem, se V, Ex• colo·
mente, sem ali estarem o seu Presidente c os Vereadores, nilo
havendo ninsuém, entrou portas adentro no cdificio da Câmara de ca o problema nesses termos c nós convivemos durante lonsos anos,
Cachoeiro do ltapcmirim c retirou c levou debaixo dos braços, os V. Ex• dizendo qucjA estou redimido, farei a persunta: c V. Ex• es·
tA, também, redimido?
livros de atas referentes aos anos de 1974,75, 76c 77, daquela Casa.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) -Continuo o mes·
essa a violência inominável que se cometeu contra a Câmara
de Cachoeiro do ltapcmirim, que é uma espécie de Scsunda A~m· ·mo.
bléia do meu Estado, onde têm assento, graças ao nlvcl cultural c clvi·
O Sr. Eurico Rllllde (ARENA - ES)- capaz de praticar os
co que o povo de Cachoeiro apresenta nos forais do Estado, disnos mesmos atas?
representantes cujas palavras, cujos discursos ecoam cm todo o
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sim, sou capaz
interior c sacodem o nosso povo. Ali sempre se sentaram reprc·
scntantcs disnos c destacados da vida social, cultural c cfvica de Ca· de repetir todos os atos de minha vida.
chociro, como poucas Câmaras do Brasil podem se orgulhar de sua
O Sr. Eurico Reznde (ARENA- ES)- V. Ex' estA cxascran·
representação,
do, nenhum de nós praticou qualquer ato de violência.
Pois bem, Sr. Presidente, Foi naquela Câmara que um funcionA·
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- V, Ex• cometeu,
rio ou um ascntc, sem mandodo judicial, sem uma ordem do Sr.
Ministro da Justiça, sem uma ordem de Juiz de qualquer comarca,
O Sr. Eurico Rtullde (ARENA - ES) - Qual foi, Exl? Eu
sem uma ordem do Chefe da Polfcia Federal do meu Estado, pediria a V, Ex• que mencionasse qual foi o ato.
invadiu a Câmara de Cachoeiro, apanhou os livros de ata c,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nunca trarei pa·
sobraçando-os, levou-os ni!o sei para onde, deixando a Câmara sem
ra o plcnârio do Senado qualquer fato dcsabonador, na hora que o
aqueles livros que regulam o seu funcionamento.
Brasil vê V, Ex• pela ótica nova desta liderança,

e

e

Sr. Presidente. esses dois fatos: um, a alcsria da chegada do
Lfder, comemorada com o arrancamento do couro de vinte
bois; e, no dia seguinte, a comemoração da ARENA c do Governo
do Estudo, querendo arrancar o pêlo dos Vereadores do MDB de
Cachoeiro do ltapcmirim, assinalam a tónica deviolência com que a
ARENA age no Espirita Santo c, notadamcntc, cm Cachoeiro, com
um potencial de violência, de quando cm quando, posto cm prova.
il~strc

O Sr. Eurico Reunde (ARENA - ES)- Nilo, Ex• ni!o pode
trazer. Como cu ni!o posso trazer, V. Ex• tambbm.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- De minha parte,
cu vou dizer a V, Ex•: se recuasse cm minha vida quarenta anos, cu
repetiria todos os ates que pratiquei, na mesma hora c da mesma
maneira.
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O Sr. Eurico Rozcndc (t\RENA- ESI- Todos nós faríamos o
mesmo E~·. todo~ nós. V. E."<' vui-me permitir só concluir o meu
apane.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Aliás, devo dizer
u V. EX' que o adverti 1lntcm que hlljc iria tratar desse assunto.
O Sr. Eurico HL'lL·ndc 1 \ln' \ - l:.s l - l:\:1\,l. V. Ex• 1Jll! ud·
\!..'1'1111. I lJIIo...'l'\1 d1t~o:r ,1 \·. I, .• qu~.: fiqu~.:i pr~.:,l~UP•1dn cnm 11 ;1nlmcio
que V. Ex•tcvc a gcntilcta de me fu7cr, no sentido de que iria lavrar

esse protesto. Estou mantendo contato com a Superintendência dã
Policia Federal do meu Estado. Mas n titulur do cargo está fora, a
serviço funcion;tl c ainda n:"to pude Clmvcrsar com ele, para obter os
csci:lrccimcnln" ncccssúrins. Devo dizer a V. Ex• que seria uma grande injustiça cnltlc:tr nesse alegado t.:pisódio de invasão da Câmara
Municipal qualquer cnnoHH;rw arenista, porque a ARENA é maioria
na C(1m:mt tv1unicipal c o seu Presidente é do meu P>~rtitln.

O SR.DIRC'EC CARDOSO (MDB- ESi- Exatamcntc.
O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ESI- Quer dizer que é o
Pttrtídn mcno:-. íntcrt:ss:tdl) nc.:sta :tlcgada íncursào da Policia Federal.
O SR. IJIRC'EL: C't\RIJOSO !MDB - ES) - V, Ex• tem
r:11ttn.
,\ Citmara, Sr. Prcsidc.:ntc, é d:~ ARENA: o Presidente é da
ARE!" A. n1:1S a Pnlkia Fcrloral nàn quer tirar o pêlo da ARENA,
quer~ tir~tr (l c:lluro c.Jo !\II>H. f: do MDB! Devo dizer a V, Exf que,
cm Côichodro. temos •.+ao, temos sido testemunhas c: vitimas
de vinli:ndas dn (inverno do Estado, do Governo cm nome: da
ARE~'A.oll d:1 . \RE~'A cm nome do Governo.

A PRIMEIRA VIOL~NCIA
As vésperas da minha t:lt:içào pam o Sc:nado, quatro testemu·
nhas. porque ha,·i~tm declar:1do que tinham ouvido a conversa do
Prefeitn Fcrraçn, da ARENA. a respeito do comprometimento de
um Jui1. de Din:itn, a Policia Federal. de Vi tóriO!. foi a Cachoeiro c
prcndt:u-as :-.cnd,) uma delas Vereador.
Sr. Pre~itlcntc, cu di!.SC :lll delegado que acompanharia as teste·
munhus :~té ~~ PoHci:1 Fcdcraló l:'1 encontrei a seguinte ordem: ''O
< ht.:h: d~1 p,1\i.:i.1 I c~kr.d ,r;'Jtr·,,n...:olr,;,.hl\ llillJlll!hl noite p~m1 uuvi·lo!\
de mudrugad;.1. Disse cu. cntàu: Sr. Dclcgadtl, a mesma cadc'ia para a
qual cntr:.w:m c~scs homens. cntrurei cu c dormirei com eles no
mesmo lup.ar c nu mesma enxerga, prote!'lt:mdo, com a minha parti·
cirwcüo rc.~~n:d. wmhém, <~ violt:nt<Jcào de que são vítimas. Vou
prntestm cnntra tl :1rhitrin c a violência da Policia Federal. E o Sr.
Chefe d:t Plllici:l Fedem\ nr1n u. . prendeu naqucl:1 noitt:, embora os
tivesse ouvido, de m:~dru!!ada,
Assim agiu a t\REN.h. com a màll da Policia Federal, naquela
noite, Sr. Presidente. ameaçando esses quatro cidudàos que são o
Sr. José Sahadino. Vereador. o'" Srs. David Angelo, José Nogueira
e o motorista Eliscu. Qtmtro humildes, mas bravos homens que
conlirmuntm Oll seu dcpoimcnto na Policia Fcdt:ral, o envolvimento
do Prefeito du ARENA de enti1o, nos acontecimentos de que foi
palco a cidade Cachoeiro do ltapcmirim, o se portaram altivamente,
no episódio que sacudiu toda Cachoeiro. O Prefeito, manhosamente,
"condia a caheçu culpada sobre a manta protctora do General
Chefe da Policia Federal ... A ,\RENA armou o esquema da derrota
do MDB om Cachoeiro do ltapcmirim: ela, com a Prefeitura, a
Cúmara c n Governo m1s müos~ Um Governo ext:rcido por um moço
que fazia ludo puru manter a posição chave de Cachoeiro do )tape·
mirim, nm mt1os de um inconseqUente, de um Prereito que cometeu
muíws irregularidades administrativas para permanecer com o poder
nmmUos.

A SEGUNDA VIOLtNCIA
Sr. Presidente. nós, dn MDB, que ntw tivemos ônibus nem caminhões, üs vetes. par:~ transportar os nossos correligion{arios para os
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nossns cnmicios- que enfrentamos ati: um:t movimentação imensa
de ónihus c de caminhões, com o dinheiro dn Governo. o dinheiro du
mistocracia daquela cidadt: - vt:nccmos as eleições! Derrubamos,
suhc Deus com que sacrifícios, a situação cm Cachoeiro do ltapt:·
mirim: derrotamos um esquema invencível c imbatível: as tri:s alas da
ARENA bem armadas, bem ajustadas c bem providas de
dinhcirn u rodo. com uma política dt: intimidação e de suhorno como
ainda não tinha sido vista cm Cachoeiro o no Estado, pondo em jogo
tudo, desde us nomeações e\citoreiras até li prescnteaçllo dos eleitO·
. rcs cnm sanitários construidos cm suas casas, com filtros distribuidos. com telhas repartidas- adquiridas para c<colas c cedidas a intc·
ressados, com os jornais cevados na sua bolsa rãcil, tudo isto mobi~
lizado contra o MDB. mas mesmo a despeito de tudo, venceu o
MDB, os trôs bons candidatos urcnistas, com uma bandeira de luta c
de trahalho que galvanizou o povo c preparou-o para a vitória.
E esta vitória só foi conquistada porque tivemos na dupla Hélio
Curlos Manhãcs- Dr. Gilson Carone. dois magnincm nomes que o
Espírito Sumo vai ainda aproveitar em jornadas maiores c em decisõcs de maior porte c: de maior ressonância no Estado.
i\ o seu ludo. outros dois nomes que os au"iliaram com seu t:sfor~;o c sua hravura cívica. o Dr. Jurandir Advcrci c Amãncio Raimun·
do.
Duas candidaturas contra trés da ARENA. com seus melhores
nomes. seus melhores chefes. seus mais prestigiosos comandantes, t:
cnm a Prefeitura de Cuchot:im nas mãos da ARENt\ c o Governo do
Est~H.Io. n:.1s màos de um político que pôs tudo n:~ luta para mantt:r
Cotch,~ciro n~1s su:1s m:ios!
Cinco dias depois da nossa vitória, Sr. Presidente, um ex· Depu·
tudo Estadual do MDB, Oseius Nascimento, que se passou para a
ARENA. entra num restaurante - onde alguns cmcdcbistas esta·
vam fazendo uma refeição, às dez horas da noite- c depois de ouvir
um telefonema do Prefeito de Cachoeiro do ltapemirim, Teodorico
Ferraço - que lhe passou suas últimas palavras, segundo dcclu·
ruçiics do dono do restaurante c do próprio Sr. Teodorico Fcrraço,
aqui cm Brasília, perante membros da bancada federal, após o que,
toma sua decisão li na\.
Tt:rminada a conversa, o Sr. Oseias Nascimento entra no restaurante e mata o irmão do Prefeito de Cachoeiro do ltapcmirim. Deu
dois tiros- um no abdomcn c outro no tórax- do Vereador Roberto Valadào, nosso Líder. o homem que teve a maior votação cm
vereança no Estado do Espírito Santo c Lider de reconhecidos prcstí·
gio e valor na politica do Estado, que não morreu porque Deus
não quis. Hoje ele sofre as conscqOéncius dos dois tiros que recebeu.
E fere ainda. um terceiro Roberto Arcanjo, moço de sociedade c nos.
so correligionário.
Sr. Presidente, esse homem é preso. Pois bem, o Promotor c o
Delegado, muncomunados com a situação, com o Prefeito que era da
ARENA, porque o nosso não havia tomado posse, procrustinaram
tanto o processo - foram tantas as diligéncias requeridas, incon·
ccbivois c procrastinatórias- que o Tribunal do meu Estado, numa
decisão a que cu assisti, deu o hahea.< corpu.< ao assassino do irmão
por excesso de prazo nu investigação policial, tudo tramado, realiza.
do, numa cidade que é o centro o coração da politica do interior, com
um padrüc de civilização a que os dois homens do Governo nào
c:litâo à altura~
O autor do atentado, moço de conhecimentos, ex-Deputado
Estadual, depois de ouvir a palavra do Prefeito no célebre tclcfo·
ncma que nem a Policia nem a Promotoria querem apurar, nem o
arrolaram no inquérito, tal a sua parcialidade c a sua cumplicidade
no evento criminoso, tira u vida de um jovem, irmão do nosso Prcfci·
to eleito, tcntu tirar a vida a Roberto Valadào, lutador incansável c
batalhador de Iodas as campanhas cm prol de nosso Partido c figura
central da luta politica em torno da Ciimara Municipal, é· preso
,,:in~pk•nta dia .. c ~ai 1:11111 un1/wh,•1n ""'flll.\ nn l!UHI foram coniventes,
foram cúmplices, foram responsáveis, o Delegado e o Promolor
Público, pura lá mandados a capricho, pura fazerem vista grossa do
que uli pudesse acontecer.
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O MDB acabava de pagar com o sangue de alguns corrcligionârios a façanha de ter vencido a ARENA cm Cachoeiro!
E Sr. Presidente, não houve de parte do MDB nenhuma palavra
trocada, nenhum gesto de provocação, nenhuma açi!o que pudesse
ser julgada iniciativa nossa, todos os três estavam cm torno a uma
mesa, fazendo sua refeição àquelas horas da noite, num restaurante
da rua principal de Cachoeiro. Ninguém viu o criminoso entrar, ninguém trocou palavra com ele, ninguém lhe intercedeu os passos, ninguém lhe dirigiu a palavra. Todos os três foram atingidos sem saber
porque. Fui amigo de quem atirou c lamento essa açi!o nefanda,
cometida contra três valorosos companheiros nossos. Pois bem, a
pessoa que praticou esses atos, Sr. Presidente, cstâ c:om habtaJ
corpus, está na rua, no ir c vir da sua liberdade c nós com um
companheiro morto, nós com o Lldcr do MDB, na Câmara, ferido
de morte c que ainda hoje vai ao médico todas as semanas para tratar
da sua saúde abalada. E o outro que se recuperou com um tiro no
corpo.
Sr. Presidente, cinco dias depois da nossa vitória, repito, o
Delegado c o Promotor Público se mancomunaram para que o
processo fosse procrastinado o maior tempo possfvcl, a fim de que
ele lograsse o habtas corpus. O Tribunal de Justiça, assim agindo,
decidiu com a lei. c cumprindo a lei.
A TERCEIRA VIOLENCIA
O terceiro fato ocorreu agora. Vai um agente da Policia Federal, sem mandado de ninguém, sem ordem, talvez de ninguém, e
porque não encontrou ninguém na Câmara, só um funcionário, o Sr.
Carlos Inácio Balbino tomou, apreendeu os quatro livros de Atas c,
saindo da Câmara, foi a um jornalista exigir uma gravação de um
discurso do nosso Udcr, Roberto Valadão, para assim, levar para a
Policia Federal c iniciar um processo de intimidação de nossos correligionários.
Sr. Presidente, é a denúncia que trago à Casa: num município,
como sabem bem o nobre Udcr do Governo nesta Casa, num município onde, hoje, temos à frente da Prefeitura, dois homens das mais
belas floraçõcs democráticas do nosso Estado, um Advogado ilustre
c politico sem mancha, c um Médico também ilustre, c dirctor de um
hospital infantil daquela cidade- Hélio Carlos Manhilcs, Prefeito,
c o Vice-Prefeito Gilson Caronc.

O Sr. Governador em Ouro Preto - não sei se recebeu também
essa condecoração a que fc'z jus o nobre LI der Eurico Rczcndc, c talvez se lã tivesse ido - também prestaria homenagem ao nobre
Senador Eurico Rczcndc c assistiria à entrega do crachá da fnconfi.
dência ao mineiro ilustre que aqui pontifica como LIder do Governo.
Minas tem no Governo do meu Estado um mineiro c no futuro
Governo, ainda um mineiro, na pessoa do Senador Eurico Rczcndc
que já está prclibando os agradáveis momentos de sua govcrnança.
Pois bem, Sr. Presidente, esse Governador declarou, cm Ouro
Preto: nós só perdemos cm seis municfpios. Mas os seis municlpios
cm qüc a ARENA perdeu, Sr. Presidente, silo os de mais de vinte mil
votos do Estado. A ARENA só ganhou cm um municfpio de mais de
vinte mil eleitores: Colatina. Em todos os outros nós levamos a
palma sobre o eleitorado da ARENA. Pois esse Governador quer,
agora, derrotar, mas antes de derrotar-nos, destruir o MDB cm
Cachoeiro do ltapcmirim. Tentou pelo intimidamcnto da Polfcia Fc·.
dera!, há dois anos, com aqueles vereadores c aquelas testemunhas
levadas para Vitória c ameaçadas pela Polfcia Federal.
Um homem decidido, um homem alucinado, entra num
restaurante c atira cm três, sem ter levado revidc de um arranhão ae
unha, sem ter ouvido o murmurejo de uma voz de protesto, sem ter
sido contido por uma mão que evitasse a sua arma assassina, c estâ
posto na rua com o acumpliciamcnto de um Promotor c de um Delegado de Polícia, de Cachoeiro do ftapcmirim.
E agora, Sr. Presidente, a terceira tentativa para nos esmagar:
agora, a Polícia Federal volta à cena: entra porta adentro de uma
Câmara c retira os livros de atas, violando o recinto de uma Câmara
Municipal.
OSATOSEASATAS

Retiraram tudo do MDB. Retiraram a nossa voz, Sr. Presidente
c, agora, querem retirar a nossa vez: policiam os nossos atas c, ago·
ra, querem subtrair as nossas atas. ~ assim, c este Governador talvez
venha para este Senado, como um Senador biônico, Senador
pára-quedista que não vai buscar o voto na boca das urnas, lutando c
enfrentando o povo, mas vem de pé às costas, como produto de
inseminação eleitoral!
Ele, Sr. Presidente, que num mesmo dia no Estado, vai a uma
solenidade c manda a sua esposa, -a Governadora, que comparece
a todos os atos -levar o testemunho do seu apreço c da sua admiraSr. Presidente, o que se quer é intimidar o MDB c tirar Hélio Ma· ção. Isso, agora, porque hã tempos atrás não era assim que ele tratanhíles do páreo - que ele vai correr, no próximo pleito, como
va o nobre Lldcr do Governo nesta Casa, Senador Eurico Rczcndc,
candidato nosso a uma das cadcims do Senado da República - cm
~que ambos, Sr. Presidente, tinham os mesmos sonhos - ele engorcuja faixa vai demonstrar mais uma vez seu prcstfgio c sua capacidadava a raposa que ia comer a galinha do Senador ...
de de convencer multidões com sua palavra fácil c convincente, senHoje, o nobre Senador, com a Liderança da Casa que o Godo uma ameça aos candidatos da ARENA dirigidos pelo Senador
verno lhe confiou, com a comenda da Inconfidência, ganha na
Eurico Rczcndc.
batalha campal de Ouro Preto, com o Brasil ouvindo seus
Não faço a injustiça de atribuir esses fatos à participação do
pronunciamentos c com o Espirita Santo tirando com ele, o couro de
Dirctório da ARENA. Todos eles são devidos ao maquiavelismo do· tantos sacrificados bois no churrasco de Cachoeiro, perante a presenex-prefeito da ARENA, Teodorico Fcrraço, que movimentou a Polí- ça da Governadora para levar-lhe o testemunho da presença do Gocia Federal no primeiro atentado da prisão dos vereadores, que tclcfo·
verno na sangrenta festa, parle, impávido c imbatfvcl para a eleição
nau para o criminoso, instantes antes da chacina no rcstnurantc c de Governador, como esperam seus companheiros de churrasco c
que agiu junto à Polícia Federal para apreender os livros de Ala da seus correligionários de tropelias de Cachoeiro. Agora, que S. Ex•
Câmara.
está cncavalado para Governador do nosso Estado, o Sr.
Sr. Presidente, essa sucessão de fatos mostra a evidência dos Governador abriü-sc cm amores por S. Ex• c onde não pode ir manpropósitos da ARENA do meu Estado. Tiraram-nos a televisão c o da a Governadora, para ser mais uma manifestação do sentimento,
do que de politica, do coração, do que da admiração c do tributo que
rádio. Não temos jornais porque eles são financiados à tripa forra
pelo Governo do Estado. Não temos bois para oferecer churrasco a ele deve ao ilus'trc Senador.
Sr. Presidente, eu disse aqui, no dia cm que saudei a escolha do
ninguém: não temos ônibus para transportar os nossos correligionários. Vamos aos comícios a pé. Vamos sem ônibus, Sr. Presidente, ilustre Senador como Lfdcr do Governo: "nós, hoi•· teremos a honra
mas com uma diferença: os comícios da ARENA são "com cem de, agora em diante, não lutar mai> contra o Senador Eurico Rcônibus'\ e os nossos sào com "s'\ quer dizer, "sem ônibus": à pé. O zende, mas, teremos a honra c a glória de lutar contra o ilustre Lfdcr
nosso eleitorado vai às urnas c comparece c derrota aquela nristocra· do Governo no Senado da República". Nós humildes, nós obscuros,
nós umc:uçudos, perseguidos, humilhados, ofendidos, nós, Sr.
cia da ARENA de Cachoeiro do llupcmirim.
Portanto, essa sucessão de fatos, Sr. Presidente, é uma scqUéncia Presidente, do MDB, que vimos trazer aqui o protesto contra a
violência de Cachoeiro do llapemirim.
de acontecimentos desencadeados cm tão curto prazo.

...
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AS PROVIDENCIAS DO MINISTRO
DA JUSTIÇA
Passei há pouco pelo Gabinete do Sr. Ministro da Justiça eleveilhe a nossa reclamação.
Fico satisfeito, Senador Eurico Rczende pelo comportamento
do V. Ex• durante o meu discurso. As minhas palavras estilo como
ferro em brasa na consciência de V. Ex• Sei que V. Ex• repele esses
atos de violência, essa prepotência e esse desatino, porque isso não
constrói, Sr. Presidente.
Mas devo dizer, passei pelo gabinete do Sr. Ministro da Justiça c
disse-lhe que, da primeira vez, S. Ex• havia tomado as providências
contra a Policia Federal c cu só pude agradecer-lhe. O Sr. Miniuro
me garantiu: hoje mesmo tomarei as devidas providências contra··o
abuso feito contra a Câmara Municipal de Cachoeiro do ltapemirim.
Sinto-me feliz, portanto, Senador Eurico Rezende, pelo seu
comportamento moral. V. Ex•, hoje, não é: o político de aldeia, nilo ó
o politico do municlpio, nilo ê o politico do pequeno pedaço de chão,
do Espírito Santo que o elegeu. V. Ex• tem um compromisso maior
com a Nação brasileira: V. Ex• defende a política do Governo aqui;
V. Ex• encarna as aspirações maiores da ARENA nacional; nilo
pode baixar o nível intelectual c moral do seu comportamento para
chancelar, homologar ou justificar a violência contra Cachoeiro do
ltapemirim. A homenagem que prestei a V. Ex• no dia da sua
investidura, cnmn Uder do Governo nesta Casa, hoje, V. Ex•
retribui. cm aobro, com o sc1.1 comportamento.

Ao fazer meu protesto, quero, daqui do Senado, levar a meus
correligionários de Cachoeiro c de "todo" o Estado, a minha
solidariedade nesses dramáticos momentos que vivemos, dizendo a
eles que a sua luta é a minha luta, que a sua decepção é a minha
decepção, que a sua esperança cm melhores dias é a minha esperança.
A vitória de Cachoeiro foi a nossa maior vitória. Tudo parecia
dizer que seríamos esmagados pelo Governo do Estado, pelos seus recursos financeiros, pela sua capacidade de nomeação, pela sua
açilo de aliciamento c de amedrontamento, de corrupção c de
pressão, que nossos valorosos amigos de Cachoeiro responderam,
com o povo ao seu lado, debaixo da bandeira de Hélio Manhilcs c
Gilson Caronc .

.'
.
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Sou um homem assim: luto, Sr. Presidente. Sabem os meus
correligionários do Estado; sabem os meus corrcligionllrios do
Senado e sabem os meus correligionários da Câmara dos Deputados.
Luto, sabe Deus com que sacrifício, enfrentando todos os percalços
e todas as dificuldades; ameaçado na nossa campanha naQueles
comidos: Sr. Presidente, em que a nossa ''":;~agem sacudia o povo c
fazia vibrar, por vezes, o próprio Estado do Espfrito Santo. Ncstb
linha cu não arredo pé, Estou com Cachoeiro: estou com a
Câmara de Cachoeiro; estou com os Vereadores de Cachoeiro; estou
com aqueles mortos da eleição de Hélio Manhacs para Prefeito de
Cachoeiro; estou com aqueles feridos; estou· com o povo de
Cachoeiro do ltapcmirim ante o atentado que sofreu. E pena, Sr.
Presidente, se, amanhã, essa Policia Federal for buscar presos de
Cachoeiro, eu nilo esteja cm Vitória para participar, também, da
mesma enxerga, da mesma cnxovia, com o incu protesto, coni os olhos
nu aura de liberdade que há de surgir um dia cm nossa Plltria, cm
nosso Estado. (; o meu protesto. Não acuso, absolutamente, ao
nobre Senador Eurico Rezcndc, de participação no fato, mas acuso o
Governador do Estado. Devo dizer, portanto, a V;Ex• que, como
homem do MDB, tenho encontrado, sempre que bato à porta do Sr.
Ministro da Justiça, na sua posição, na sua grandeza c no seu descortino, aquele homem que tem reconhecido as razões das minhas
queixas, as razões das minhas amarguras c dos meus desalentos.
(;esta. Sr. Presidente, pois, a noticia que devo dar. E o O Globo
do Rio já noticiou hoje, na sua sexta página, cm pequena nota
encimada por esta manchete: "Polícia leva Atas de Cãmara."
Quero, Sr. Presidente, que a Polícia Federal, ·que tem uma
missão de ordem a cumprir, nilo violente assim os homens polfticos,
sejam eles Vereadores, Deputados Estaduais, Federais ou Senadores.
Tào desalentados estamos, tão dcscspcrançados, Sr. Presidente,
nesta grande noite que caiu há dias sobre a nossa cabeça. Queremos,
avançando pela escuridão à frente, ter a esperança apenas de a cada
dia qu_e caminharmos, mais próximos esiarmos da alvorada que vai
ununc1ar um novo amanhã.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
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Vice·llderes
Heitor Dias

39·Secretórioz

Henrique de lo Rocque (ARENA- MA)

Helvidio Nuntt
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Jolé Sarnty
Mattosleao
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Amoral Pei•ota (MDB - RJ)
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Mouro Benovides (MDB - CE)

Roberto Saturnino
Itamar Franco
Gilvan Rocha
Lózaro Borboza
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COMIISOII

Oanton Jabim

COMISSAO DI ASSUNTOS IIGIONAIS- CAl
(7membros)
COMPOSIÇÀO
Presidente: Dinarte Mariz

Diretor, Jol6 Soares de Oliveira Filho
Local: Anexo 11 -Térreo

Vice-Presidentez Evandro Carreira

Telofanos, 23·62« e 25·8505- Ramais 193 e 257

Titular••
ARENA

A) UIVIÇO DI COMIUOU PIIIMANINTlll

1. Heitor Dias
2. Jarbos Passarinho

..........
1. Saldanha Derzi
2. Jos6 Sarney
3. Otair Becker

3. Dinarte Mariz

4. Teotónio Vilela
5. Braga Junior

Chefe, Clóudio Carlos Radriguos Costa
Local: Anexo 11 - Térreo

MDB
1. Evelósio Vieira
2. Gilvan Rocha

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

Telefono, 25·8505- Ramais 301 e 313

Assistente: l6da Ferreira da Rocha- Ramal312

Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623

COMISSAO DI AGIICULTUIA- (CA)
(7 membros)

COMISSAO DI CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA - (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidentez Agenor Mario

Presidente: OanieiiCrieger
19-Vice·Presidento: Accloly Filho
29·Vice·Presidente:leite Chovei

Vice·Presidente: Otair Becker

. . . .nt••

Titulare•
Titular..

luplentea
ARENA
1. Dinarto Mariz

1. Otair Becker
2. Benedito Ferreiro

2. Saldanha Derzi

3. ltalivio Coelho
4. Paulo Guerra

3. MaHos LeOa

1. Accioly Filho

1. Mattos Le6o

2. Gustavo Capanema
3. Daniel Krieger

2. lena ir Vergas

4. Eurico Retende

4, Vasconcelos Torres

5. Heitor Dias
6. Helvidio Nunes
7. Wilson Gonçalves

5. Milton Cabral
6. Benedito Ferreira

3. Arnon de Mollo

8, ltaUvio Coelho

9. Otto lehmonn
10. Osires Teixeira

5, Vasconcelos Torres

DB

MDB
1. Agenor Maria
2. Roberto Saturnino
A~~i,tenlo1

ARENA

1. Adalberto Sena
2. Evelóslo Vieira

Claudio Carlos Rodrigu1n Costa- Ramais 301 o 313

Rouni6o1z Terçat•foiras, Os 10z30 horas
locol1 Solo "Clovis Bevilcicqua"- Ane110 11- Ramol623

1, Dirceu Cardoso
2. leite Chaves

3. Nehon Carneiro
4. Paulo Bronard
S. Orestes Quórcia

1, Franco Montara
2. Lázaro Barboza
3. Ruy Carneiro

Assistente: Maria Helena Buc:mo Brandão- Ramal305
Rcuniócnz Quartas·foiras, às 10z00 horas
local1 Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623
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COMISSÁO DO DISTRITO PIDIIAL - (CDP)

COMISSlO DI IDUCAÇlO I CULTUIA- (CIC)

(11 membros)

(9 membro•)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente: Wilson Gonçalves

Presidente1 Jo6o Calmon

Vic:e·Presidente: Ruy Carneiro

Vice·Presidentet Evelósio Vieira

Titularei

Titule

r••

ARENA

ARENA

1, Heitor Dias

1. August~ Franco

1. Tarso Outra

1. Helvidio Nunes

2. Paulo Guerra

2. Jos' Sarnoy

2. Gustavo Capanema

2. Ruy Santo1

3. CoHete Pinheiro

3. Braga Junior

3. João Calmon

3. Arnon do Molla

4, Osires Teixeira

4. Altevir leal

-4. Otto lehmann

-4. Heitor Dias

5. Saldanha Derzi

S. Luiz Cavalcante

S. Jarbas Passarinho

6. Conote Pinheiro

6. Wilson Gonçalves

MDB

7. Virgílio Távora

8. Alexandre Costa

MDB
1, Itamar Franco

1. Evandro Carreira

2. Lcizoro Barboza

2. Nelson Carneiro

l. Evelcisio Vieira

1. Franco Montara

2. Paulo Bronard

2. Itamar Franco

3. Adalberto Sena
Assistente: Cleide Maria&. F. Cruz- Ramal S98

3. Ruy Carneiro

Reuniõest Quintas·feiros, às 10:00 horas
Assistente: RonaldÓ Pacheco de Oliveira- Ramal 306

Local: Sola "Clóvis Bovilócqua" -Anexo 11- Ramal 623

Reuniões: Quintas-feiras, às•lO:OO horas

COMISSlO DI PINANÇAS- (CP)

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

I17 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Paulo Brossard

COMISilO DIICONOMIA- (CI)

Vice·Presidente1 Damlcia Gandim

(11 membros)

Tltu.., ••

COMPOSIÇÀO

1ut11ente1
ARENA

Presidente: Marcos Freire
Vice·Protidonte: Vasconcelos Torres

lutll•nt••

Titular••
ARENA
1. Milton Cabrol

1. CaHete Pinheiro

2. Arnon de Mella

2. Augusta Franca

3. Jaui Guiomord

3, Jose Sarnoy
-4. Damlcio Gondim
5. Jarbas Passarinhe

4. luiz Cavalcante
S. Paulo Guerra

6. Vasconcelos Torres
7, Dinorte Mariz

1. Teot6nio Vilela

l. CaHete Pinheiro

2. Alexandre Casta

2. Heitor Dias

3. Wilson Gonçalves

3. Lourivol Bopti1to

t Domicio Gondim

-4. Daniel Kriegor

S. Helvidio Nunes

S. Jos' Guiomard
6. Jolé Sornoy

6. lenoir Vergas

7.
8.
9.
1O,
11.
12.

MaHos LeOa
Ruy Sonto1
Braga Junior
Tarso Outra
Virgllia T<ivorn
MagolhOes Pinto

7. Soldanha Otrri

MDB

8. Otair 6ecker

MDB
1. Franco Montara

1. Agenor Morlo

2. Marcos Freire

2. Orestes Quércia

3. Roberto Saturnina

1. Paulo Brossord

1. Oonton Joblm

2. Evelósio Vieira

2. Dirceu Cardo10

3, Gilvon Rocha

3. Evandro Carreira

4, Roberto Saturnino

S. Ruy Carneiro
Anistente1 Daniel Reis do Souza - Ramal 67S

Assistenteo COndlda Hippertt- Ramo I 676

Reuni6os1 Quortas·foiras, às 10t30 Moras

Reoniõos1 QuintOs· feiras, às 9100 Moras

locolt Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Locai! Sala "Clóvis Bovllócquo"- Anexo 11- Ramal 623
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COMISSlO DI LIOIILAClO SOCIAL- (CLS)

COMISIAO DIIILAÇOIS UniiOIU- (CII)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÀO

Presidentez Jes" Freire
Vice-Presidentez. Orestes Quércia

Presidente: Magalhães Pinto
ARENA

1.
2.
3.
A.

1~'·Vice·Presidente,

Saldanha Oerzi

2~'·Vice·Presidente,

Nelson Carneiro

luplenteo

Titulare•

1, Braga Junior
2, Virgllio Tóvoro

Jessé Freire
Ruy Santos

3. Osirli Teixeira
4. Domicio Gondim

lenoir Vergas

Jarbcn Passarinho
S. Lourival Baptista

6. Accioly Filho
MDB

1. lózaro Barboza
2. Ruy Carneiro

1, Franco Montara

2. Orestes Quórcio

3. Nelson Carneiro
Anistentez Daniel Reis de Souza- Ramal 675
Reuniões: Quintas-feiras, às llzOO horas
local: Sala "Clóvis Bevilocqua"- Anexo l i - Ramol623

COMISilO DI MINAIIINIIOIA- (CMI)

•

luplenteo

Titular••
ARENA

1. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho

2. Alexandre Costa

2. Fausto Castelo·Branco
3. Helvldio Nunes

3. Virgílio Távora
4, Jess6 Freire
5, Amon deMello

4. Domicio Gondim
5. Jarbas Passarinho
6. Luiz Cavalcante

6, Saldanha Oerzi
7, José Sarney
8, João Calmon
9, Augusto Franco
1O. Otto lehmonn

(7 membros)

MDB

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jarbas Passarinho
Vice·Presidente: Luiz CaYalcante

1. Oonton Jobim
2. Gilvon Racho
3, Itamar Franco

1. Marcos Freire
2. Paulo Bronord
3. Roberto Saturnino

4, Leite Choves

5. Nelson Carneiro

Suplenteo

TltuiGreo
ARENA

1. José Guiomard
2. Paulo Guerra

1, Milton Cobrai

2. Domicio Gondim

3, Virgllio Tóvora

3. Arnon de Mello

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal676
Reuniões: Quartas·feiros, Os 10:00 horas
Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

4. Luiz Cavalcante
5. Jarbas Passarinho
MDB

1. Gilvan Racho

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSlO DI SAIIDI - (CS)

2. Franco Montara

(7 membros)

Anistento1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romal306
Rouniõest Quintos·foiros, às 10,30 horas
Local: Sala "Clóvis Bovilócqua"- Anexo 11 - Rama1623

COMPOSIÇÃO
Pre$idente: Ruy Santos

COMIIIlO DIIIDACAO- (CI)

Vice·Presidente: Altevir Leal

(5 membros)

Titulare•

COMPOSIÇÃO

luplenteo
ARENA

Presidente: Adalberto Sena
Vice·Presidento: Helvldio Nunes

luplenteo

Titular••

1. Virgllio Tóvora
2. Arnan de Mello
3. Jarbas Passarinha

5. Lourival Baptista

1. Dirceu Cardoso

2, Gilvan Rocha

MDB

1. Oanton Jobim
2. Adalberto Seno

3. Osires Teixeira

4, Fausto Castelo· Bronco

ARENA

1. Helvidio Nunes
2. Otto Lehmann
3. Saldanha Derzi

1. Saldanha Deni
2. ltalivio Coelho

1. Altevir Leal
2. Ruy Santos
3, CoHete Pinheiro

Assistente: Moda Carmen Castro Souza - Ramoll34
Reuniões: Quintas· feiras, às 12:00 hora'
local: Solo "Clóvis Bevilacquo"- Anexo 11- Ramal623

MDB
1, Ac;lalberlo Seno

1. Benjamim Forah
2. Ruy Carneiro

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reunióe~o: Ouintas·feiras, Cu 11t00 horas
Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

l

b.
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COMISSlO DI SIOUIANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSlO DI TIANIPOITIS, COMUNICAÇOIS
I OIIAS PIIILICAS - (CT)

(7 membro•)

(7 membro1)
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÀO

Prcnidente: Milton Cabral
Vice•Presidente: Augusto Franco

Presidente: lourivol Baptista
Vic:e·Presidente1 Alexandre Costa

Suplente•

Tltul11reo

ARENA

Tltul11reo

1. Alexandre Costa
2. Braga Junior
3, Oinarte Mariz

1. José Guiomard
2. Vasconcelos Torres
3. Virgílio Tóvora
4, Augusto Franco

l.
2.
3.
4.
4.

5, Milton Cobrai

MDB
1. Agenor Maria
2, Dirceu Cardoso

1. Adalberto Seno
2. Benjamim Farah

Suplente•
ARENA
I. Ol!o Lehmann
2. Ttot6nio Vilola
3. Wi110n Gonçalwo

Alexandre Costa
Luiz Cavalc:onte
Braga Juniar
Lourival Baptista
Mattos leão

MDB
1, lózaro Borboza
2. Roberto Saturnino

1. Evandro Carreiro
2. Evelc:ísio Vieira

Anistente: Lllda Ferreira da Rocha- Ramal 312
Reunit..es: Quartas-feiras, às 9:00 horas

local: Sala "Rui Barbosa" ·Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMISSlO DI SIIVIÇO PIIILICO CIVIL- (CSPC)

Assistente: Ronaldo Pac:hec:a de Oliveira -Ramal 306
Reuniões: Terças·feiras, às l0100 horas
loc:ol: Sola ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7membro•)

I) SIIVIÇO DI COMIIIOII MIITAI, U"CIAII
I DIINQUhiTO

Presidente: Benjamim Farah
Vice·Presidente: lenoir Vergas

Cemlooleo Ten~per6rl••

1'ltul11reo
ARENA

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema
3, Mattos leão

1.
2,
3,
4.

lenair Vergas
Accioly Filho
Augusto Franco
Heitor Dias
S. Saldanha Cerzi

MDB
1. Danlon Jobim
2. Lázaro Borboza

1. Senjamim Faroh
2. Itamar Franc:o

Chefe: Ruth de Souza Castro
loc:al: Anexo H- Térreo
Telefone: 25·8505- Romal303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nac:ionol
2) ·Comissões Temporcirias para Aprec:iaç6o de Vetos
3) Comissàes Especiais e de lnqu,rito, e
4) Comissão Mista do Projêto de lei Orçamentária (art. 90 do Regimento
Comum).

Assistentes de Comistàes1 Haro\do Pereira Fernandes - Ramal 67A:
Alfeu de Oliveira -Ramo! 674: Cleide Mario B. F. Cruz- Ramo! 598:
Mouro lope1 do Sá - Ramal 31 O.

Assistente: S6nia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas
Loc:al: Sala 11 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 1977
HORAS

S AL AS

ASSISrENrE

HORAS

BAR.BOSA
Ramala - 621 e 716

RONALilO

09:00

C.F.

CLOVIS BEV!L4CQUA
Ramal - 62)

CANDIDO

C.A,R.

CLOVIS BEV1!.4CQUA
Rumo! - 62)

L!! DA

09:)0

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
RJ\mat a - 621 e 716

SON!A

c.A.

CLOVIS DEVIL4CQUA
Ralllll1 - 62)

CUUDIO
COSTA

C.B.C.

CLOVIS BEVI UCQUA
RA""1 • 62)

CLBIDE

ASSISTENTE

C.D.P.

RU~ BAR.BOSA
Rual.a - 621 e 716

RON.U.JXl

C.M.E.

CLOVIS BEVILACQUA
Rnmo1 - 62)

RON.U.JXl

C.L.s,

CLOVIS BEV!UCQUA
Ramal - 62J

DANIEL

c.s.

RU~ BAR.BOSA
'Rumo.lB - 621 • 716

LEOA

CLOVIS BEVIUCQUA

MARIA

Rnma1 - 62)

CARJII!M

rERÇA
c.r

10:00

10:)0

RU~

HORAS

QUAIU'A

S AL AS

09:00

c.s.N

RUY BARBOSA
Ramau • 621 o ~:6

LEDA

c.c.J.

CLOVIS BEVI LACQUA

MARIA

R"""1 • 62)

tli:LENA

C.R.E.

RUY BAR.BOSA
RDJIIfU.D - 621 o 716

CANDIJXl

o.B.

RUY BAR.BOSA

DANIEL

10;00

10:30

RLLmo.u - 621 • 716

QUINrA

lO;OO

lO:)O

ll:OO

12100

C.R •

ASSISTBNTB

SA L A S

®Wt.~:l.~;t!!g,.x\·~~r·.~t~:·J~-:~M!ENlMtii
f'~!·.'•c'•"'l- ··-: :· ·' •· ',,. _, .r . .. f'<-,-._.·,~:·•·:~

••. ;·~1
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TERÇA-FEIRA, :U DE MAIO DE 1977

BRASILIA- DF

.--------CONGRESSO NACIONAL------.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.. 55, § !9, da Constituii;ão, e eu,
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 44, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei 11'1 1.!118, de 1.. de IIIII'ÇO de 1977, que re•op dl1p01lçio
do Decret.,;.lel n9 4.541, de 31 de julho de 19o4:Z.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.528, de 14 de março de 1977, que "revoga
disposição do Decreto-lei n9 4.541, de 31 de julho de 1942".
Sena'do Federal, em 23 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA66•SESSÁO, EMllDEMAIO DE 1977
I. I- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- ORclos do Sr. 1•-Secretárlo da Câmara dos
Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projeto.!:
-Projeto de Lei da Câmara n• 36/77 (n• 82-Cf75, nu Casa
de origem), que dispõe sobre padronização de embalagens, c dã
outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 37/77 (n• 72-Cf75, na Casa
de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de indicadores no
~hamado "Telefone Medido".
-Projeto de Lei da Câmara n• 38/77 (n• 2.042-B/76, na
Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei n• 4.591, de 16
de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomlnio cm cdifi·
caçõcs c as incorporações imobiliãrias.

-Projeto de Decreto Legislativo n• 16/77 (n• IOI·B/77,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
pura a Facilitação do Trâfcgo Marítimo Internacional, concluída
cm Londres. a 9 de abril de 1965, sob os auspicies da Organizaçllo Marítima Consultiva lntergovernamental (IMCO),
1.2.2 - Comunlcaçio da Presidência
- Designaçllo de Srs. Senadores para representar o Senado
Federal na Sessão Especial. da Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro, destinadu a comemorar os trezentos anos de
fundação du cidade de Campos.
1.2.3 - Requerimento
N• 137/77. de autoria do Sr, Senador Magalhães Pinto c
outros Srs. Senudorcs, de homenagem de pesar pelo falecimento
do Sr. Carlos Lacerda. Aprovado.
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Exposição do
Governador José Rollcmberg Leite, encaminhada ao Sr. Minis·
tro Chefe da Secretaria de Plancjamento da Presidência da

MaJo .. Jm
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República, relativa aos estudos preliminares de viabilidade de
implantação de um complexo industrial integrado de base. no
Estado de Sergipe.
SENADOR OTAIR BECKER- Conferência das Nações

linha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976.
Apro•ado. AComissão de Redação.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

Unidas sobre o Uso da Água, realizada em março último, em
Mar Dei Pia ta.

SE,\'ADOR ÚA URO BENEV/DES - lll Congresso de
Vereadores do Estado do Ceará, a realizar-se de 27 a 29 do
corrente na cidade de Fortaleza.

SENADOR VIRG{L/0 TÁVORA. como Lider- Esclarecimentos, em nome do Governo, sobre comentários infundados
que, a respeito do pronunciamento do Chanceler Azcrcdo da
Silveira perante à Comissão ;le Relações Exteriores desta Casa,
surgiram na Imprensa brasileira e sul-americana.

SEN.HJOR VIRG{L/0 TÁVORA -O problema da pesca
no Brasil. tendo em vista reportagens publicadas em órgão da
lmprensw carioca, sobre as atividadcs desenvolvidas pela
SUDEPE.

1.3- ORDEM DO DIA
- Requerimento n• 81/77, do Sr. Senador Daniel Kricger.
solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei da
Câmara n•s 9/69, 16(70 c 10/75, c os Projetas de Lei do Senado
n•s 64/65, 50, 76, 77 e 79(73, 94 c 137(74, 43 c 76/75 c 11/77,
que introduzem alterações no Código Civil. Apro•ado.
-Requerimento n• 111/77, dos Srs. Senadores Lourival
Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, das Ordens do Dia, baixadas pelo Ministro da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Joclmir Campos de Araripc
Macedo e pelo Almirante-de-Esquadra Gualter Maia Menezes
de Mag;tlhães. Chefe do Estado-Maior da Armada, em
comemoração ao trigésimo-segundo aniversário do Dia da Vitória das Forças Aliadas. Apro•ado.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 38(76 (nO 72-A/76, na
Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Rede Ferroviária Federal S.A. c de suas subsidiárias, relativ.s ao exercício de
1974. Rejeitado. Ao Arquivo.
·
-Projeto de Decreto Legislativo n• 1/77 (n• 83-Bf77, na
Cámara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Sanitário para o Meio Tropical, firmado entre a República Federativa
do Brasil e a República do Peru, a bordo do navio da Armada
Peruana, "Ucayali", fundeado no rio Amazonas (Solimões), na

SENADOR ITAMAR FRANCO, como Lfdcr - Congratulando·se, cm nome da Oposição, com o Chanceler Azcredo
da Silveira, pela exposição feita por S. Ex• na Comissão de Relações Exteriores do Senado, focalizando assuntos pertinentes à
.1ua ~asta.
SENADOR SALDANHA DERZI- Divisão territorial do

Estado de Mato Grosso.
1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
-Término do prazo para oferecimento de emendas ao
Projeto de Decreto Legislativo n• 13/77.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
l-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na sessão de
13-5·77.
3- ATAS DE COMISSÃO
4- MESA DIRETORA

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN-

TES

ATA DA 66• SESSÃO, EM l3 DE MAIO DE 1977
3• Sessio Legislativa Ordln4ria, da8• Legislatura
PRESJDeNCJA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E JOSt LINOOSO
ÃS 14 l/ORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENAIJORES:

Adalberto Sena - Altevir Leal - Josí: Guiomard - Braga
Junior- Evundro Carreira- Josí: Lindoso- Jarbas PassurínhoRenato Franco- Alexandre Costa- Henrique de La RocqucHelvidio Nunes- Petrônio Portella- Mauro Bcncvidcs- Virgllio
Tilvoru- Wilson Gonçalves - Agcnor Maria- Ruy Carneiro Marcos Freire - Luil Cavalcante - Gilvan Rocha - Lourival
Baptista - Luil Viana - Ruy Santos - Eurico Rczcndc Roberto Saturnino - Gustavo Capancma - ltnmnr Franco MagalhriCs Pinto- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Leite Cha·
ves - Mattos Leão - Evelásio Vieira - Otair Bcckcr - Daniel
K ricgcr.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. Jo.sccret~rio procederá à leitura do Expediente.

~lido

o seguinte
EXPEDIENTE

OFI CIOS
Do Sr. I•·S•rmário da Càmara dos Dtputados, tnramlnhando à
l'tl'i.fào do Srnado aulógrafo,'i do.r .ftKuintt.f pro}tlos:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 36, DE 1977
(a•lll-C/75, oa Cua deorl1••l
Dispõe IIObre podroalzaçio de ••balapu, e oW oatru
prooldênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A venda de qualquer produto inOamAvcl destinado no
uso doméstico somente será permitida quando disposto cm embalagem protelara especial, acompanhada de instruções relativas nos
cuidados necessários à sua utilização.
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Parágrafo único. As embalagens deverão ser padronizadas em
todo o território nacional.
Art. 2• Aos infratores desta lei será aplicada multa no valor
de cem a duzentas vezes o maior valor de referência vigente no Pais.
Art. 3• O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de noventa dias, a contar de sua publicação.
Art. 4'' Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação.
Art. 59 Revogam-seus disposições cm contrário.
(;, s Comi.twie.\' tf,• Ecmwmia, de SUlíde e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 37, DE 1977
(n' 72·C/7S, na Casa de origem)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de Indicadores no chamado
"Telefone Medido".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' Os serviços telefónicos do País deverão obrigatoriamente cstm equipados com relógios indicadores, destinados a medir
os impulsos das ligações tclcrônicas, à disposição dos usuários.
Parágrafo único. O disposto no art. I• dirá respeito a assinatu
rus residenciais e comerciais.
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.

~.:~:ssinnúrios,
vcn~·ftn que

atu:lis c futuros, ~:o mo para qualquer ocupante, a Con·
rcluw as assinaturas de titulares de ctirdtos que
rcrrcscntcm. no mínimo·, '2./3 das fraçõcs ideais que compõem o con·
dllminiu.·
3•1 Além de nutrus normas aprovadas pelos intcrt:ssados, a
Cl)nvcncrio dcvcrú conter:
a) a diM.:riminaçàu das partes de propriedade exclusiva, e us de
condomínio, ~,;om especificações das difen.:ntcs :"trcas:
b) n dcstinn d:~s diferentes partes:
c) o mmlo de us:~r :ts c:oisus c serviços comuns:
d) encargns, forma de proporçioo das contribuições dos
condóminos para as despesas de custeio c para as cxtruordinárias:
e) o modo de escolher o sindico c o Conselho-consultivo:
O as atrihuições do sindico, além das legais:
g) a dcliniçiio d~1 natureza gratuita ou n:munerada de suas fun·

*

~õcs:

h) o modo c n prat.o de convocaçüo das asscmhlt:ias gerais dos
cnndôminos:
I) n quorum paru os diversos tipos de votações:
j) a forma de contribuição pura a constituição de fundo de
rcscrv:t:
I) a form~t c o quorum para as alterações de convenção:
m) a formu c o quorum paru a aprovação do Regimento Interno
quanlln nfw incluídos na própria Convençüo.

CAPITULO VI

(À Comissão de Economia)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 38, DE 1977
(N' l.04l·B/76, na Cau de ort1em)
Acrescenta dispositivo i Lei n• 4.591, de 16. de dezembro
de 1964, que "dispõe sobre o eondomlnlo em edlflcaç6es e aslfto
corporaçileslmobUI,rlas".
O Congresso Nacional decreta:
,\ri. 1'·' Acrcs~.:enta-sc ao art. 22, § ]9, da Lei
dc:l~:mhrn de 1964,:1 scguintc alínea:

n~

4.591. de 16 de

"Art.~2 ...................................... .
K) manter guardada, durante o prazo de cinco anos, pura
eventuais necessidades de verificação contábil, toda a do·
~.:umentacüo rdativa ao condomínio."

Art. ~'Esta loi entrará em vigor na data' da sua publicação.
Art. Jv Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

Da Admlnlstraçio do Condomlnlo
Art. '2.'2.. Ser:"! eleito, na forma prevista pela Convenção, um sín·
dic:o do ~,;ondominio. cujo mundato nr10 poderá exceder de 2 anos,
pcrmitili:l :1 rcdcit;fto.
~ ,!•.• Compete uo sindico:
a) rcprcsenl:tr ~ltivn c passivamente o condomínio, cm juízo ou
fora lide. c: praticar utos tle dt.:l'csa dos interesses comuns, nos limites
d~ts atrihuiçôcs ~o.:onferidus pm esta lei ou pela Convenção:
b) exen:cr :1 administruçào interna d~t cdilicacfto ou do conjunto
de cdilic:m;ôcs, no l(UC respeila lt sua vigilância. moralidade c scgur~lnt;~l. hcm como aos serviços que interessam u todos os moradores;
c) pr:.tticar os atos que lhe atribuírem as leis. :1 Convenção c o
Rcgim~.:nto Interno:
d) impor :~s multas cst:Jbc\ecidas na lei, na Convenção ou no
Regimento Interno:
e) cumprir c fazer cumprir u Conv~:nçào c o Regimento Interno,
bem como c.\ccutar c fazer executar as ddibcraçõt:s du asscmblí:iu:
O prestar cont:.ts tt :~ssemhléia dos condóminos.

....... .. ...... .....
'

LEI N''4.59J, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o condomlnlo em edlftcações e as Incorpora·
ções Imobiliárias.
TITULO I
Do Condomlnlo
CAPITULO 11
Da ConYençio de Condomlnlo
Art. <)1• Qo; proprictúrios promitt.:ntcs compradores, cessionúrios
uu promitentes ~.:cssionúrios dos direitos pertinentes ll aquisição de
unidades auttlnumus cm edificações a serem construfdas, cm constru~fti.l nu jú construídas. cluborurüo, por escrito, u Convenção de
condtHllinio, c deverão, tamhém. pt1r contrato ou por dcliberucào em
U!-!semhléia, apruv:tr u Regimento Interno du edilicuçi\o ou conjunto
dt: ~:U ilk:u;lil.:s.
li' Fur-~c-:'1 o rcg.istfl) da Convcnçi\o no Registro de Imóveis,
h..:m~..·~~llltl a avcrh:~t.;fto dus suas eventuais altcruçõcs.
~ 11• Considera-se uprovadu, e obrigutóriu puru os proprietúrios
de unid:u.lcs, promitcntcs compradores, ccssionários c promitcntcs

*
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( ,.j Comi.\·sào de Comuituicào ('Justiça. J

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 16, DE 1977
(n' 101·8/77, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção para a Facilitação do Trá·
fego Maríilmo Internacional, concluída em Londres, a 9 de
abril de 1965, sob os ausplclos da Organização Marítima Con·
sulllva lntergovernamental (IMCO).
O Congresso Nacion:.tl decreta:

Art. 1'1 Fic~1 :tpnwado o texto da Convenção puru u Facilita·
çtw llo Trúl'cgo Maritimo lntern:tcional. concluída cm Londres, a 9
de ahril de 1965, suh os auspícios d:~ OrganilaçUo Maritimu Consultiv:t lntergnvernamental (I MCO).
Art. 11• Esle llccrctll lcgislutivo cntrurú cm vigor nu data da
sua puhlic:~ciio.
MENSAGEM N' 109, DE 1977
J:.,cdcntíssinws St:nhores membros do Congresso Nacional:
Em conformidude com o disposto no Artigo 44, Inciso I, dn
Constituiçi\o Federul, tenho a honra de submeter 1\ elevada conside·

Z018 Terça-feira Z4
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S~.:~.:n.:t:'li"•O~Gcral notificar{t, u todos os Govc:rnos conda c.xtcn:o;Uo da prcscnte Convenção a qualquer território
em virtude das disposicões do parágrafo I• do presente artigo,
c~rcctfi..::tndu, cm l.!at.ta caso, :a Jatu <t partir d<~ qual a presente

O

tratunt~:s,

Cnnvcnç:io St!r(t uplic;'tvcl.

Artigo XIV
O Sccrctúrio-Gcral darít a conhecer a todos os Governo~. signatúrios dn Convcncào, a todos os Governos coi'llratantes c a todos
o~ Mcmhros da Organizacrw:
a) :1 situ:~çào d:~s assinaturas apostus à presente Convenção c
sua dat:t:
·
b) ll depósito dos instrumentos de aprovação c de adesão, bem
CllllHl su:ts n.:spc~o:tivas dutus de depôsito:
c) :t d:tta cm que a Convencuo entrari1 em vigor em conformi·
d:tdcc:om o artigo XI:
d) as tHHilica~o;lJcs recebidas de acordo com os artigos XII c
XIII. hcm como st.ius d<ltas:
e) ~~ convoc:u;iio de quai(Jut:r das Confcri:ncias previstas nos
:~rtigos Vil c IX.
A presente Convenção c seu Anexo ficarão depositados junto ao
Sccrctúrio.Gcral. que transmitir{! cópias autenticadas aos Governos
sign:!l{Jrios c ;,J todo c qunlqucr Governo que venha a aderir à
pn:sente ConvencrLo. Quando conH::çar u entrar em vigor a Convencr,n. o Sccrctúrio·Gcral a registrarlt de acordo com as disposições do
artigo 102 da Carta das Nações Unidas.

Artlao XVI
A presente Convenção e seu Anexo estão redigidos nas línguas
inglesa e francesa, sendo os dois textos igualmente dignos de fé. Far·
se-ão traduções oficiais nas línguas russa c espanhola, que serão
depositadas juntamente com os textos originais assinados.
..!.V E.\' O

CAPITULO PRIMEIRO- DEFINIÇOES E
DISPOSJÇ0ES GERAIS
A- Definições

Par:t a :trlicacrlo das disposições do presenh: Anexo, os
signi tiCUlhlS serrul atribuídos às cxprcssõcs:
Aparelhos e equipamentos do navio. Artigos, que nu o as peças de
rerosiçào do navio, transportados a bordo do navio para nele serem
utilitados c lJUC siw amovíveis nHIS não consumíveis. principalmente
:tc~:ssllrios tais cnnHlDS botes salva-vidas, o material de salvamento.
os mtlvc:is c outros artig.ns para equirar o navio.

~c~ ui lltC~

Armador. O proprir.:túrio ou o explorador de um navio, quer st:
trate de pr.:sso:1 llsk-:1 quer pcsson jurídica, assim como toda pt:ssoa
~lgindn 1:01 nomr.: do rrtlprictúrio ou do explorador.
Bagagem acompanhada dos passageiros. Bens, inclusive, evcn·
tualmente, bens em espécie, transportados em nome de um passa·
geiro no mesmo navio que o dono, estejam ou não em suas posse pessoal. com a condição de não serem objeto de contrato de transporte
ou outro acordo anúlogo.
Bagagem da tripulaçio. Roupas, artigos de uso corrente c
t[LHtlquer outw nhjr.:to. inclusive. cvr.:ntualmt:nte, bt:ns cm t:spêcic,
t[UC (1Crlcnr.:em ao~ lllt.:nlhn>s da tripulação C que Sejam tran-sportadoS
a hordo dn na vil'.
Carga. Todos os hens, mcrcutlorius, objetos c artigos variados,
transrortadns a honlu do navio, qur.: niio sc:jam correio. provisito de
hordn, pt.:ças dc rcrosh;fw. ararclhus c equipamentos c bugugcns da
trip11laçih1 c Uns passageiros.

Correio. Correspondência e outros objetos sob a custódia de
udministr.u;llcs pustuis c destinados a ser cntregpcs u administruçõr.:s
postai~.

Malodel977

Hora de chegada. Hora em que um navio pára, no ancoradouro,
ou no cais. cm um porto.
Membro. da trlpulaçio. Qualquer pessoa efetivamente empre·
gada para cumprir a bordo, durante uma viagem, tarefas relativas no
funcionamento ou ao serviço do navio, e que conste do rol de equipagem.
Poços de reposlçio do novlo. Artigos para conserto ou
suhstituiçào destinados a serem incorporados ao navio que os
trunsporta.
Poderes públicos. Organismos ou funcionários em um Estado
encarregados de aplicar ou fazer observar as leis e regulamentos do
dito Estado relativas a qualquer dos aspectos das normas c práticas
recomcndadns no presente Anexo.
. Provlsio de bordo. Mercadorias para serem utilizadas a bordo,
inclusive produtos de consumo. mercadorias para serem vendidas
aos passageiros e aos membros da tripulação, compustivel e
lubrificantes. à exclusuo dos aparelhos e equipamentos e das peças de
rcpusiçr1o do navio.

·a -

Disposições Gerols

Tendo em vista o disposto no parágrafo 2 do artigo V da
Convençflll, as disposições do presente Anexo não impedem os poderes públicos de tomar todas as providências apropriadas, assim como
solicitur informações suplementares, que se possam reOJelar necess(lri~ts no caso dt: suspeitarem de fraude, ou pura resolver problemas
partic.:ulures qw: constituam ameaça grave para a ordem, a segurança
ou a saúde públicas, ou para impedir a introdução ou propagação de
docncas tlU pestes que <~tuquem animais ou vegetais.
1.1 -Norma. Os poderes públicos não solicitam. em nenhum
caso, scniio as informações indispensáveis, e reduzem se~ número ao
mínimo.
Sempre yue no Anexo figurar U[lla cnumeração·de informações,
os poderes púb!icos apenas solicitam aquelas que lhe pareçam
indisrcnsúvcis .
I .2 - l'rútica recomendada. Levando em conta o fato de que
divcr~os documentos podem' ser prescritos e impostos separadamente para determinados fins no presente Anexo, os poderes
rúhlicns. considerando o interesse das pessoas que deverão
rreenchcr t:tis documentos. ussim como a finalidade dos referidos
documentos, d..:vem prever a fusão, em um só, de dois ou mais
documentos, sempre _que-t;,ll-séj;,J- possível c sempre que disto resultar
simrlilic~ll;rJo itrr~Cii'Jvcl,

CAPITULO SEGUNDO- ENTRADA. PERMANENCIA
NO PORTO E SAII:ÍA DOS NAVIOS
O presente capitul<> diz respeito ils rormalidades exigidas dos
arnuu.lores pelos poderes púhlicos para a entrada, permanência no
ptlrto c saida de um navh): isto nüo significa, absolutamente, que
determinadas ccrtil.hics c outros documentos do navio relativos à
m:llricula, tis dimensties. ;. segurança. it tripuluçUo do referido navio
c outms infnrm:u.;tles, niiu devam ser apresentados Us ;:tutoridudes
ctm1 pctcntcs.
A - DlsposlçMs Gerais
~.I -Norma. Os podcres púhlicos c:-<igcm apenas, à cntrudu ou
saída dos navios aos yuais se aplica a presente Convençuo, a entrega
dns dm:umcntos prc:vistos IHl presente capítulo.
T:Jis ducumcnlos siiu:
-a dcclaraç[Jtl g.er:1l:
- u dcclurw.:ütl de carg:1:
- :1 dcdar:~crttl da pmvis:io dc horda:
- :1 dcclar:1çrltl du hu~Ul!Cill da triruluçUo:
-a lista da tripul:u;fto:
-:~lista dus passageiros:
-o hnrdcrô prescrito rch1 Convcnçüo Postal Univcrsal pura o
cnrrcio:
-a dcduruçi\o marltima de suúdc,
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B- Conleddo e Objelo doo Pap6s de Bo~
2.2- Norma. A declaração geral é do documento dc·basc que
fornece, aos poderes públicos, à entrada c à salda, as informações
relativas ao navio.
2.2.1- Prática recomendada. O mesmo modelo de declaração
geral deverá ser aceito tanto à entrada quanto à salda de um navio.
2.2.2- Prática recomendada. Na declaração geral, os poderes
públicos deverão exigir apenas as seguintes informações:
- nome c descrição do navio;
- nacionalidade do navio;
-informações relativas à matricula;
-informações relativas à tonchigem;
-nome do capitão;
-nome e endereço do agente do navio;
- descrição sum·ária da carga;
··
-número de membros da tripulação;
. .
- número de passageiros;
-informações sumárias relativas à viagem;
- data e hora de chegada, ou data de partida;
- porto de chegada ou de partida;·
- situação do navio no porto.
2.2.3 - Norma. Os poderes públicos. aceitam a declaração
geral datada e assinada pelo capitão, pelo agente do navio ou por
qualquer outra pessoa devidamente autorizada pelo capitão.
2.3- Norma. A declaração de carga é o documento de base no
qual figuram as informações relativas à cargaexigidas pelos poderes
públicos à entrada c à saída. Entretanto, as informações relativas às
cargas perigosas podem ser solicitadas em separado.
2.3.1 -Prática recomendada. Na declaração de carga, os poderes públicos deverão exigir apenas as informações seguintes:
a) à chegada
-nome e nacionalidade do navio;
- nome do capitão;
-porto de origem;
-porto cm que é redigida a declaração;
-marcas c números; quantidades c natureza dos volumes;
quantidade c descrição das mercadorias;
- números dos conhecimentos da carga · destinada a ser
desembarcada no porto cm questão;
- portos nos quais a mercadoria que ficar a bordo deverá ser .
desembarcada;
-primeiro porto de embarque da mercadoria carregada sob
conhecimento dircto;
b) àsalda
-nome e nacionalidade do navio;
- nome do capitão;
-porto de destino;
-pura as mercadorias embarcadas no porto em questão:
marcas e números; quantidade e natureza dos volumes; quantidade e
descrição das mercadorias;
-números dos conhecimentos pura as mercadorias embarcadas no porto em questão.
2.3.2- Prática recomendada. Pura a carga que permanecer a
bordo, os poderes públicos não deverão exigir nudn além de detalhes
sumários sobre um mínimo de pontos essenciais.
2.3.3- Norma. Os poderes públicos uceitam a declaração de
carga datada e ussinada pelo capitão, pelo agente do navio ou por
qualquer outra pessoa devidamente autorizada pelo cupitilo.
2.3.4 - Prática rccomendadu, Os poderes públicos deverão accitur, em lugar da declaração de carga, um exemplar do manifesto do
navio, com a condição de conter todas as informações constantes das
práticas recomendadas 2.3.1 c 2.3.2, e de estar datado e assinado
conforme previsto nu norma 2.3.3.
Os poderes públicos poderão tnmbêm aceitar um exemplar do
conhecimento ussinudo como previsto nu normu 2.3.3, ou umu cópia
uutcnticudu, seu vurledude c quantidade das mercudorius enumera·
dus o permitirem e se us informações constantes dus pri'lticus
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recomendadas 2.3.1 e 2.3.2 que não figurarem nas referidas cópias,
forem fornecidas alhures e devidamente autenticadas.
2.3.5- Prútica recomendada. Os poderes públicos deverão
permitir que os volumes não constantes do manifesto, de posse do
capitào, nào figurem nu declaração de carga, com u condição de que
as informações que a eles se refiram sejam fornecidas cm separado.
2.4- Norma. A declaração da provisão de bordo é o documento de base no qual figuram as informações relativas à provisão de
bordo exigida pelos poderes públicos tanto à entrada quanto à saída.
2.4.1 -Norma. Os poderes públicos aceitam a declaração de
provisões de bordo datada e assinada pelo capitão ou por um oficial
de bordo devidamente autorizado pelo capitão c com conhecimento
pessoal das referidas provisões.
2.5- A declaração de bagagem da tripulação é o documento de
base no qual figuram as informações exigidas pelos poderes públicos
no que se refere à bagagem da tripulaçào. Não é exigida à saida.
2.5.1 - Norma. Os poderes públicos aceitam a declaração de
bagagem da tripulação datada e assinada pelo capitão do navio ou
por um outro oficial de bordo devidamente autorizado pelo capitão.
Os poderes públicos podem também exigir que cada membro da
tripulação aponha sua assinatura ou. não o podendo, uma qualquer
marca distinta ao lado da doclaraçào relativa a seus pertences e
mcrct1dorias.

·

2.5.2- Prútica recomendada. Os poderes públicos não dcvcriio, normalmente, e.,igir informações sobre a bagagem da tripulacfio. salvo no c;.aso de mt:rcadorias passíveis de direitos ou submetidas a proibições nu restrições.
2.6- Norma. A lista da tripulação é o documento de base que
fornece aos poderes públicos as informações relativas ao número de
membros da tripulação e à sua composição, tanto à entrada quanto à
saída de um navio.
2.6.1- Prútica recomendada. Na lista da tripulação, os poderes
públicos dcvc:rfao c.'<igir apenas as informações seguintes:
-nome c n:lcionalid.ade do navio:
- sobrenome:

-nome:
- no1cionalidadc:
-grau ou funr;f10:

- duta c lug.m de no1scimento:
-natureza e número do documento de identidade;
- porto c data de chegada;
- procedência.
2.6.2- Os poderes públicos aceitam a lista da tripulação datada e assinada pelo capitão ou por outro oficial de bordo devidamente
autorizado pelo capitão.
2.7- Norma. A lista dos passageiros é o documento de base
que fornece aos poderes públicos as informações relativas aos passageiros, tanto à chegada como à saída de um navio.
2.7.1- Prática recomendada. Os poderes públicos não deverão
exigir lista de passageiros para travessias curtas ou serviços mistos
navio/estrada de ferro entre países vizinhos,
2.7.2- Prática recomendada. Os poderes públicos não deverão
exigir curtas de embarque ou de desembarque, além das listas de passageiros. puru os passageiros cujo nome figure naquelas listas. Entretanto, sempre que os poderes públicos venham a enfrentar problemas particulares que constituam perigo sério pura a saúde pública,
podem solicitar, u uma pessoa que esteja cfetuando uma viagem
intern"cionnl, à entrada, endereço no local de destino.
2.7.3- Prática recomendada. Nu lista dos passageiros, os poderes públicos deverão exigir apenas as seguintes informações:
-nome e nacionalidude do nuvio
-sobrenome
-nome
-nacionalidade
-data de nascimento
-lugar dC" nascimento
-porto de embarque

2020 Terça•relra 24

DIÁRIO DO CONGRI?SSO NACIONAL (Seçio II)

-porto de dcsc.:mburquc
- purtn c data de cntmda do nuvio.
:!.7.4- Prúth::1 rccorncndudu. Uma lista estubc:lccidu pela

com~

p:mhi:1 de Jwvcgw.;:io paw seu próprio uso deverá ser aceita cm lugar

d:J lista de passageiros, sempre que contenha, pelo menos, as infor·
maç<ies previstas na prática recomendada 2.7.3, e que esteja datada e
assinada cm ~L>nformidadc cOm u norma 2.1.5,
2.7.5- Norma. Os poderes públicos acoitaiT) a lista dos pus·
sagcirns t.latmla c assinad<a pelo capitão, pelo agente do navio ou p"ór
llUtra LJUU!qucr pessoa devidamente autorizada pelo capitão.
2. 7.6- Prúticu recomendada. Os poderes públicos deverão ve·
lm pura que os :trnwdorcs lhes notiõqucm, à chegado, a presença de
qmllqucr pass;.Jgciro dandt:stino descoberto a bordo.
2.X- Norma. Tanto ii entrada quunto à saídu de um navio, os
poderes pliblicos m1o exigem, para o correio, outra declaração escrit:l :1 nün ser a prescrita pt.:lu Convenção Postal Universal.
:!.9- Nurma. A declaraçüo marítima de saúde i! o documento
de h~1sc l\Lie fnrnece lt autoridade sanitúria do porto as informações
rcl~ttivns ao cstmio sanitário a bordo do navio no curso da travessia e
lt sua cntr~u.ia no porto.
C - Documentos de Entrada
2.10- Norma. À entruda de um nuvio cm um porto os poderes
plthlicos exigem upt.:nus:
- 5 exemplares da declaração gcrul
- 4 c.xcmplarcs da declaração de curgu
- 4 exemplares du declaração de provisões de bordo
- "e.xcmplurcs da dcclarução da bugagcm du tripulução
-4 e'emplarcs da lista de tripulação
-4 c'emplares da lista de pussageiros
- I e.xcmplar da dcclurução marítima de saúde.
D - Documentos de Salda
".11 - Norma. À suídu do nuvío, os poderes públicos não exi·
gcm nmht :dém dt.::
-5 c.-..cmrl:.tres da declaraciio geral
-4 c.-..~:mplarcs da declaração de carga
- .1c.xcmplarcs da declarução dus provisões de bordo
-""'em piares da lista da tripulução
-1 e.-..cmplarcs d;.tlista de passageiros.
2.11.1 - Prúticu recomendada. Uma novu declaração de carga
nrto t.lcverú ser exigida ü s:tidu, pura o que se: refere à carga que tenha
sido ohjeto de umu declaração à entrada do mesmo porto e que pernumcceu a bordo.
2.11."- Prútica recomenduda. Os poderes públicos não deve·
rào t.:xigir declaração ~cparudu de provisões de bordo nem pura as
pmvisôcs que jú tenham sido objcto de uma declaração à entrada,
nt!m paru as provisões embarcudas nq porto c cobertas por um outro
documento alrandcgi1rio naquele porto.
2.11.3- Norma. Sempre que os poderes públicos solicitam
inrormaçôcs rclutivas à tripulação de um navio à salda, o exemplar
da listu da tripulação apresentada à chegada é aceita à saída, sempre
que ror novamente assinada c nela constar toda e qualquer modifica·
çào verilicuda no número ou na composição da tripulação, ou declu·
rar expressamente que nenhuma modificação roi processada.
E- Medidas visando a facilitar o proeeuameato du formalldadet
relativas à carga, aos passaaolros, i trlpulaçio e la baaaaeas.
2.12- Prúticu recomendada. Os poderes públicos deverão,
com o concurso dos urmudorc~ e dus administrações portuárias, velar para que o pcrlodo de imobilizucào no porto seja reduzido ao
mínimo possível c, pura tunto, provid.cnciur dispositivos sutis.fatórios
paru o processamento dus divcrsus operações. Dcvrrào, ademais,
cxotminar frc4ih:ntcmcntc todus ns medidas rclutivus U entrada e snídit dos navios, indusivC tts disposicõcs que digam respeito sobretudo
110 cmhmquc:, Llcscmhurque, cum:g:umcnto, descurrcgumcnto c dcslo·
carncnto corrente. Deverão cstubclcccr disposições no sentido de qu~:
us fornwlid:tdt:~ dt.: entrada c de suídu dos navios de carga c de suu
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curga po~sum ser cfctuudus, nu medida do possível, dentro da zona
de curgu c dcscargn.
2.12.1 - Prútica rccomcndudu. Os poderes públicos deverão,
com o concurso dos armadores e dus administrações portuárias, velar puru que dispositivos satisrutórios para o desenrolar das diversos
npt!rnçõcs sejam providcnciudos. com vistus u simplificar e fucilitar u
manutcnt;:ltl c us l'llrnwlidudcs ulfundcgúrius dns mcrcudorius. Esses
dispositivos dirão respdto a todas us operações desde a chegada do
nuvio no cais, descarregamento, despacho alfandegário e, se for ocaso, armazenagem ou reexpedição. Um acesso cômodo e direto deveri! ser pruvídcnciudo entre os armazéns e a zona da alrãndega, sendo
~.:onvcnicntc situar umbos tt proximidade dos cais, e máquinas para o
transporte deverão ser colocadas nos lugares onde sejam possíveis.
F - Escalas!llleesslvas ~m dois ou mala porlot de um mesmo Eltado
2.1.1 - Pnítica recomendada. Levando em consideração as
rormalidades cretuadas à entrada de um navio no primeiro porto de
escala nu território de um Estado, as formalidades c documentos exí·
!,!idtl' pdns podcres públicos a qualquer outru escula ulterior no
m~..·,nw r~1is. feita sem escala intermediária cm um outro puis. dever:'ttl M:r rt:dutidos ao mínimo.
G - Estabelecimento dos Documentos
2.14- Prútíca recomendada. Os poderes públicos deverão,
sempre que possível. aceitar os documentos considci'udos no presente Anexo, ii cxccçãu dos incluídos na norma 3.7, não importa qual se·
ju :1 língua cm que as inrormações são rornccidas, ficando entendido
que uma tradução escrita ou oral cm uma das línguas oõciaís do país
ou da OrganilaÇilo pode ser exigida sempre que os poderes públicos
o t!Stimcm necessário.
2.1 S- Normu. Os poderes públicos nào exigem que os doeu·
mcntus consiuerudos no presente capítulo sejum datílograrados. As
mcnçôcs manuscritus. í1 tinta ou lúpis indelével, são aceitas se legíveis,
2.1 ó- Nmmu. Os poderes públicos do porto de entrada, de
dcsc.:argu ou de trünsito não exigem que qualquer dos documentos
relativos uo nuvio, t1 curgu, às provisões de bordo, aos passageiros ou
ii tripulu~iiu, considerados no presente capítulo, sejum legulizados,
controlados ou uutcnticudos por um de seus representantes no cxtc·
riur. nu que lhes sejum rornecidos com antecedência. Tal dispositivo
niio signiliea uhsnlutamente que lhes seju proibido solicitar que o pas·
suporte ou outro documento de identidade de um passageiro ou de
um membro da tripulação lhes seja apresentado para õns de visto ou
outros unítlogos.
CAPITULO TERCEIRO
CHEGADA E SAlDA DAS PESSOAS
Este capítulo diz respeito às disposições relativas às rormulida·
des exigidas pelos poderes públicos no que se rerere à tripulução e
uns passageiros. ít cntrudu ou l1 saída de um navio.
A-

Condições e Formalidades de CheKada e de Salda
3.1 - Norma. Um passaporte válido constitui o documento de
base que rornece aos poderes públicos à entrudo ou à saldo de um
nnvio, as inrormações relativas ao passageiro.
3.1.1 - Prática recomendada, Os Governos contratantes deve·
rilo, sempre que passivei, concordar, por via de acordo bilateral ou
multiluterol, em aceitar os documentos de identidade oõciais, em lu·
gur dos passaportes.
3.2. - Prática recomendado. Os poderes públicos tomorilo
providências no sentido de serem controlados apenas uma vez, tonto
à chegada quanto à partida, os passaportes dos passageiros, ou ou·
tros documentos oõciais de identidade, pelas autoridades de imigra·
çilo. A apresentoçilo de passaporte ou outro documento de identi·
dade que o substitua poderá, ademais, ser solicitado paro fins de con·
trole ou identincaçilo no i1mbito das formalidades alrandegárius ou
outras rormulidades,ll enlradu e à salda.
3.3 - Prúticn recomendada. Depois du aprcsentnçilo do
passaporte ou documento oficial de identidade que o substitua, os
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poderes públicos deverão, imediatamente após a verificação, restituir
3.10 - Norma. Um documento de identidade dos maritimos,
os documentos c não retê-los para fins de controle suplementar, válido, t1U um passaporte:, constituem o documc:'nto de: base que
salvo no caso de um obstáculo qualquer vir a se opor à admissão de fornece aos poderes públicos. à entrada ou à salda de um navio,
um pussageiro no território.
informações sobre cada membro da tripulação .
3.10.1 - Norma. No documento de identidade dos marítimos,
.1A - Prillica recomendada. Os poderes públicos não deverão
os poderes públicos apenas exigirão as seguintes informações:
C\i!!if do' J'l:ISS:tp:ciros, tiO embarcarem OU desembarcarem, OU dOS
armadnrc' :tgindn cm seus nomes, informações escritas outras que as
-sobrenome:
-nome
4"' figurarem cm seus passaportes ou documentos oficiais de idcnli·
- da tu c local de nascimento
dudc:. nu cm ambos, salvo no caso de serem destinadas a preencher
- nucionalidudc
os documentm.; visados no presente Anexo.
-·sinais particulares
3.5 - Prática recomendada. Os poderes públicos que exigem
- fotografia de idcntidade(autcnticadal
dos passageiros, ao embarcarem ou ao desembarcarem, informações
- assinatura
suplementares por escrito que não sejam dcstin.udas a completar os
- da tu de expiração (se for o caso)
documentos visados no presente Anexo, deverão limitar suas pcrgun·
-autoridade pública que expediu o documento.
tas, tendo em vista uma idcntiticação mais ampla dos passageiros, às
menções enumeradas na prática recomendada 3.6 (cartão de
3.10.2- Norma. Quando um marítimo deve se dirigir a um
embarque ou desembarque). Os rdcridos poderes públicos deverão
pais ou deixá-lo na qualidade de passageiro, utilizando qualquer
aceitar, o cartão de embarque ou desembarque preenchido pelo
meio de transporte, para:
passageim sem exigir que tal cartão seja preenchido ou controlado
1) voltar a seu navio ou passar a outro navio;
b) passar cm trânsito, a fim de voltar a seu navio cm um outro
pelo armador. O cartão deverá ser preenchido cm letra cursiva, lcgi·
país, ou voltar a seu pais, ou outra finalidade qualquer, aprovada
vei. a não ser 4uc o formulário especifique o emprego de letra de
pelas autoridades do pais cm questão; os poderes públicos aceitam o
imprensa.
Não deverá ser exigido de cada passageiro mais do que um documento válido de identidade dos marítimos, cm lugar do
exemplar do cartão de embarque ou desembarque, incluindo, se for o passaporte, sempre que aquele documento garantir a seu titular a vai·
ta ao pais que o expediu.
caso. cópias cm carbono.
.1. \!U- l'rúticu r•-comcndada. Os poderes públicos deverão
3.6 - Prática recomendada. Os poderes públicos apenas exigi·
exigir normalmente dos membros da tripulação apenas os papéis
rão, pura o cartão de embarque ou desembarque, as seguintes inforindividuais de identidade c as informações que figurem na lista de
mações:
tripulação, para completar o documento de identidade dos ma·
- sobrenome
rltimos.
-nome
B - Medidas paro a focllltoçio do despacho das formalidades relatl·
nacionalidade
- número do passaporte ou outro documento oficial de idcnti· •os i corso, oos polll&tlros, i trlpuloçio e is basogens.
dadc

3.11 - Prâtica recomendada. Os poderes públicos deverão,
com o concurso dos armadores c das administrações portuárias, to·
mar todas as providências para acelerar as formalidades, tanto para
os ·passageiros quanto para a tripulação c as bagagens, c providcn·
ciar para tanto pessoal c instalações suficientes, preocupando-se, 50·
brctudo, com os dispositivos de carga, de descarga c de condução das
bagagens (inclusive a utilização de sistemas mecânicos), assim como
com os pontos onde os passageiros corram maior risco de atraso.
- assinatura.
3.7 - Norma. No caso cm que as pessoas a bordo devam pro- · Disposições deverão ser estabelecidas que permitam, se necessário,
var estarem protegidas contra a cólera, a febre amarela ou a vario\a, circulação coberta entre o navio c o posto de controle dos
os poderes públicos aceitam o certificado internacional de vacina ou passageiros ou da tripu\açilo.
de revacinação, nas formas previstas pelo Regulamento Sanitârio ln·
3.11.1 - Prâtica recomendada. Os poderes públicos deverão:
o) com a cooperação dos armadores c das administrações
tcrnacional.
3.8 - Prática recomendada. O exame médico das·pcssoas que portuárias, adotar medidas ncccssãrias tais como:
I -método de encaminhamento individual c contínuo de pas·
se encontrem a bordo de um navio ou que dele desembarquem
deverá, cm regra geral, ser limitado aos procedentes de uma rcgii!o in· sagciros c bagagens;
2- sistema que permita aos passageiros a identificação c a
fcctuda por uma das doenças quarcntcnârias, durante o pcriodo de
incubação da doença cm questão (segundo previsto no Regulamento retirada rápida de suas bagagens registradas a partir do momento cm
Sanitârio Internacional). Entretanto, todas aquelas pessoas podem que elas cheguem nos locais onde possam ser solicitadas;
b) velur pura ~ue as administrações portuárias estabeleçam
ser submetidas a um exame médico suplementar, conforme as
dispnsicô~:s nu sc:ntido de:
disposições do Regulamento SanitArio Internacional.
1-serem fucilitados, pura comodidade de passageiros c
3.9 - PrAtica recomendada. Os poderes públicos deverão
cfctuar o controle alfandegário das bagagens acompanhadas dos hu~n~cns. ns acessos nos mc:ios de transportes locais;
2- que os locais onde a tripulação pode ser chamada a com·
passageiros, na entrada, apenas através de sondagem ou controle
sc\ctivo. Nilo deverá ser ncccssArio, sempre que passive\, exigir-se parecer para os diversos controles sejam facilmente accssivcis c o
declaração por escrito para as bagagens acompanhadas dos passagci· mais próximo passive\ uns dos outros.
3.12- PrAtica recomendada. Os poderes públicos deverão
ros,
exigir
dos armadores que velem para que o pessoal do navio se
3.9.1 - Prática recomendada. Os poderes públicos dcvcrilo,
sempre que passive\, suprimir as formalidades de controle das baga· empenhe cm ajudar o rApido cumprimento das formalidades à
chC:Sada, no que se refere a passageiros c tripulaçilo. As providências
gcns acompanhadas dos passageiros à salda.
3.9.2 - Prâtica recomendada. Quando o controle das nesse sentido podem consistir cm:
a) enviar aos poderes públicos interessados uma mensagem
bagagens acompanhadas dos passageiros, à salda, não puder ser
completamente cviu1do, dcvcr6 se limitnr, normnlmcnte, n uma indicando, com antecedência, a hora prevista de chegada assim como
as informações sobre qualquer modlflcaçilo de horário, inclusive o
sondagem ou a r.ontrolc !clctivo.
- data de nascimento
- lugar de nascimento
- profissão
-porto de embarque ou desembarque
-sexo
- endereço no lugar de destino
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itinerário da viagem, se essa informação pode afctar as formalidades
de controle;

Regulamenta Sanitário Internacional. Os poderes públicas devem
tomar todas as providências desejáveis para que as pessoas que se
b) ter prontos os documentos de bordo para um exame râpido;
vacinem utilizem certidões internacionais de vacinação ou de
c) procurar as escadas ou outros meios de acostamento cn·
revacinação; de moda a assegurar a uniformização de seu emprego.
quanto o navio se dirigir ao cais ou ao ancoradouro:
4.6- Prática recomendada. Os poderes públicos deverão
d) organizar rapidamente o agrupamento ordeiro c a apresenfornecer as instalações c as serviços necessários à vacinação ou
tação ao controle das pessoas a bordo, munidas dos documentos
revacinação, assim como à expedição das certidões internacionais
necessários, liberando sobretudo os membros da tripulação'dc.suas correspondentes, no maior número passivei de portos.
tarefas essenciais, na casa de máquinas ou alhures,
. 4.7- Norma. Os poderes públicos garantem que as providên3.13- Prática recomendada. O/ou os sobrenomes deverão vir · cias sanitárias c as formalidades de saúde silo levadas a cubo de
escritos em primeiro lugar nos documentos relativos aos passageiros imediato, terminadas sem atraso e aplicadas sem discriminação.
c à tripulação; quando se usa o sobrenome paterno c o materno, o
4.8 - Prática recomendada. Os poderes públicas deverão man·
paterno deve vir escrito em primeiro lugar. Quando, para as ter, na maior número passivei de portos, instalações c serviços
mulheres casadas, usa-se o sobrenome do marido c o da mulher, o suficientes para permitir a aplicação eficaz das medidas sanitárias c
sobrenome do marido deverá vir escrito cm primeiro lugar.
'fitossanitárias ou veterinárias.
3.14- Norma. Os poderes públicos devem proceder, sem atra· ·
4.9 - Prâtica recomendada. Para todas as providências médisos injustificados, ao controle dos passageiros c da tripulação tendo cas que se fizerem ncccssârias, cm caso de urgência, para a tripulação
cm vista sua admissão no território do Estado, sempre que tal con- e as passageiros, instalações médicas facilmente accsslvcis deverão,
trole for exigido.
!dentro do racionalmente passivei, ser previstas para a maior número
3.15- Norma. Os poderes públicos não infligem sanções nos passivei. de partos em cada Estada.
armadores quando julgam insuficientes os documentos apresentados
4.10- Norma. Salvo em caso de urgência qu~ implique cm
por um passageiro para fins de controle, ou quando um passageiro, periga grave para a saúde pública, a autoridade sanitária do parto
por tal motivo, não pode ser admitido no território do Estado.
não deve, pàr causa de uma outra enfermidade epidémica, impedir
3.15.1 -Prática recomendada. Os poderes públicos deverão um navio qui: ni!a esteja infectado, ou suspeita de estar infectado por
convidar os armadores a tomar todas as providências úteis para que enfermidade quarentenAria, de carregar ou descarregar mercadorias,
os passageiros estejam de posse de todos os documentos exigidos ou proceder a seu àprovisionamcnto, ou receber a bardo combustlvcl
para fins de controle pelos Governos contratantes.
ou carburante c âgua patâvel.
4.11 - Prática recomendada. As remessas por mar de animais,
CAPITULO QUARTO- HIGIENE,
de matérias-primas animais, de produtos animais brutos, de proSERVIÇOS MlôDICOS E QUARENTENAS,
dutos alimentícias de origem animal c de produtos vegetais quarente·
SERVIÇOS SANITÁRIOS E
nãrios c!evcri!o ser autorizadas em circunstâncias determinadas, sem·
FITOSSANITÁRIOS
4.1 - Prática recomendada. Os poderes públicos de um Estado pre que tais mercadorias estejam acompanhadas de uma certidão d:
que não seja parte do Regulamento Sanitário Internacional deverão quarentena estabelecida de acordo com forma aprovada pelo Estude
se esforçar para aplicar as disposições daquele Regulamento no que interessado.
toca aos transportes marítimos internacionais.
CAPITULO QUINTO
4.2 - Prática recomendada. Os Governos contratantes que
DISPOSIÇÕES DIVERSAS
tenham interesse comuns cm virtude de suas condições sanitârias,
A - Gorondas· e outras formos de oe((Uros
geográficas, sociais e econômicas, deverão concluir acordos especiais, nos termos do artigo 104 do Regulamento Sanitário Interna5.1 -Prática recomendada. Quando os poderes públicos exi
gem.dos armadores o depósito de garantias ou outras formas de scgr
cional, sempre que tais acordos facilitem a aplicação do referido
ros pum cobrir suas obrigações em virtude de leis e regulamento
Regulamento.
4.3 - Prática recomendada. Quando certidões sanitãrias ou ou- rclmivos its alfândegas, à imigração, à saúde pública, à proteçã
litossuniLária ou veterinária, ou outras leis e regulamentos aná\ogc
tros documentos anãlogos forem exigidos para a expedição de certos
animais ou certas plantas, ou produtos dotes derivados, essas ccrti· do Estudo, os referidos poderes públicos deverão, sempre que pa'
dões ou documentos deverão ser simples e objeto de ampla difusão; sivcl, autorizar o depósito de.·um·a única garantia global.
os Governos contratantes deverão colaborar tendo cm vista a
B- EJTOI. oos documentos: unçMs
normalização desses documentos.
5.2- Norma. Os poderes públicas autorizam, sem que por iss
4.4 -Prática recomendada. Os poderes públicos deverão,
sempre que passivei, permitir a livre praticagcm por rádio a um na- 11 purtida do navio soja retardada, a corrcçào de erras em Ui
vio sempre que, levadas em consideração as informações fornecidas documento visudo no pn:sente Anexo, sempre que admitam havcre1
por este navio antes de sua entrada na porto, a autoridade sanitária tais erros sido cometidos por inadvertência, não serem graves, nã
do porto de destino previsto estimar que a entrada do navio nilo serem objeÍo de negligõncias repetidas e haverem sido cometidos se;
incorre no risco de introduzir ou propagar enfermidade quarentená- intenção de ferir leis ou regulamentas, com a condição de que •
ria. As autoridades sanitárias deverão, sempre que passivei, ser referidos erros s'ejum. dctt:ctados antes do término do controle d,_
doci.imenios·e sejam rctilicados incontinenti.
autorizadas a subir a bordo antes da entrada do navio no porto.
5.3 -·Norma. Em cusa de erras detectadas nas documcnt'
4.4.1 -Prática recomendada. Os poderes públicos deverão se
esforçar para obter a cooperação dos armadores para que se con- vis.:tdos -no 'presente Anexo c afisinudos pelo armador, pelo capità'
formem com que qualquer enfermidade ocorrida a bardo de um ou em seu ilO.me, nenhumtt sanção é aplicada antes dos poderes públ
navio seja notificada incontincnti par rádio à autoridade sanitária do cos haverem possibilit<ldo itqueles responsáveis provarem que
porta de destino da navio, a fim de facilitar o envio do pessoal médi- erros furam cometidos por inadvertência e que não são gruves, qt
co especializado e do material necessário às formalidades sanitárias à n~o sfao ohjcto de negligências repetidas e que foram cometidos se;
intcnç:1o de ferir leis ou rcgulumentos.
cheguda.
4.5- Norma. Os poderes públicos devem tomar todas as C - Serviços nos portos
providências para que ns agências de viagens ou outros organismos
5.4- PnHica rccomcndadn. Os serviços habituais dos poder
possam fornecer aos passageiros, com a devida antecedência, a listu
das vacinas exigidas pelas poderes públicas dos pulses em questuo, rúhlicus crn um porto dcvcrUo ser fornecidos gratuitamente durun
asstm como fórmulas de certidões de vacina conforme com o us horas re~;ntlares de serviço. Os poderes públicos deverão se esfo
1
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çar pum estabelecerem, puna seus serviços portuários, horas regula·
rcs de scrvi~;o correspondentes aos períodos cm que o volume de tru·
bulho seja hahituulmcntc maior.
5.·LI - Prútica recomendada. Os Governos contrutantcs dcvcrfw adnlnr todas as prnvidéncius necessárias à orgunizuçüo dos serviços regulares dos poderes públicos nos portos, de modo a evitar utru·
sos indevidos dos n:.tvins depois de sua chegada ou quando estiverem
prestes a partir, c it rcduçllo ao mínimo do tempo necessário pura o
preenchimento das formalidades, com a condição de que ~.hora de
chegada ou de suldu prevista, seja notificada aos poderes púbii6oii cm
tempo útil.
5.4.2- Norma. A autoridade sanitária não percebe nenhum
direito por qualquer visita médica, assim como por qualquer exume
cnmplcmentur, bacteriológico ou outro, cfetuado a qualquer momento. de noite ou de dia. que possa vir a ser necessário pura o Conhecimento do estudo de saúde da pessoa examinada: tampouco percebe
direitos pela visita c inspcçào do navio para lins de quarentena, salvo
se a inspeção tiver por objeto a emissão de certidão de desratização
ou de isenção de desratização. Não serão perecebidos direitos pela
vacin:tçilo dc pessoa que cheguc de navio, nem pela emissão de ccrtidfw da vacina. Entretanto, se medidas outras que as indicadas acima
tornarem-se m:cessárias em relação a um navio, a seus passageiros ou
sua tripulaçlto, o direitos siio então percebidos, S~·lo-ào de
conformid:ide com turifa única, uniforme cm todo o território do
Estudo intcrc"Ssado. Esses direitos serão percebidos sem distinção
qu:mto u nacionalidade, domicilio ou residência da pessoa interessada. ou quanto it nacionalidade, bandeira, matricula ou propriedade do navio.
S.4.3- Prittica recomendada. Quando os poderes públicos
prest<~m serviços fora das horas regulares visadas nu prática
recomendada no item 5.4 deverão fazê-lo sob condições razoáveis e
que nfio excedam o custo real dos serviços prestados.
5.5- Norma. Quando o movimento de navios de um porto o
justilicar, os poderes públicos devem velar pelo fornecimento dos
serviços necessários ao cumprimento das formalidades relativas à
carga c às bagagens, não importando seu valor e natureza.
S.6-' Prática recomendada. Os Governos contratantes deverão
tomur medidas atravt:s das quais um governo conceda a outro governo certas facilidades, antes da viagem ou durante a travessia, para
inspecttO dos navios, dos passageiros, dos membros da tripulação,
das bagagens, das mercadorias, assim como dos documentos de
alfândega, de imigração, de saúde pública c de proteção fitossanitâria c vctcrinâria, sempre que tal medida possa facilitar o cumpri·
mcnto das formalidades à chegada no território do segundo Estado.
D - Caraa nio dnembarcada no porto de destino preYIJCo

i-

S.7- Normu. Quando toda ou parte da carga mencionada na
dccl:tmcllo de carga não i: desembarcada no porto de destino previs·
to. os poderes públicos devem permitir que a declaração seja
modilk:.td:.1 c não innigir sanções se tiverem a certeza de que a carga
cm qucstllo não foi c;p1barcada a bordo do navio ou, se o foi, que foi
dcsemburcada em outro porto.
S.H- Norma. Quando, por equívoco, ou por qualquer outra
ruzi1o vúlida, toda ou parte da carga é desembarcada em um porto
outro que o previsto, os poderes públicos facilitam sua reexpedição à
destinação primeira. Esta disposição, entretanto, não se aplica às
mercado rins perigosas, proibidas ou submetidus a restrições.
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E - Llmltaçio da responsabilidade do armador
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S.9- Nornw. Os poderes públicos nuo exigem do armador que
ele faça ligurur infornmções especiais que deve prcstur sobre o
conhecimento ou u cópiu do conhecimento, u menos que o armador
cstcjn agindo na qualidade de importador ou exportador, ou cm
nome do importador ou do exportador.
S.- Nllrmu. Os poderes públicos niio rcsponsubilizum o armador
pclu nprcsentuçüo ou pela eKutidUo dos documentos exigidos uo
imrwrtudor ou un exportador pura fins de despacho ulrandegúrio, u

menus que o armador csteju agindo na qualidade de importador ou
de exportador, uu em nome do importador ou do exportador.
de Rt'/açiit•J Extniores
Ohra.l' Ptíblicas.)

f ;, ,\' Cmni.\'.\'lit'.\'
( 'oiiiiiiiÍt'a('tiC'.I' ,.

t'

dt• Tramportt•s,

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella)- O Expediente lido
vai it publicação. (Pausa.)
Devendo reali<ar-se, no dia 29 de maio próximo, Sessão Espe·
cial da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, destinada a comemorar os trezentos anos de fundação da Cidade de
Campos, a Prcsid~ncia designa os Senhores Scnudorcs Danton
Johim c Vusconcclos Torres pura representarem o Senudo n~ rcferiw
da solenidade.
O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella) requerimento que será lido pelo Sr. JY.Secrctário.

Sobre a mesa,

i: lido c ~provado o scguin te
REQUERIMENTO N• 137, DE 1977
Requeremos, na forma regimental, e de ucordo com as tradições
da Casa, as seguintes homenagens de- pesar pelo falecimento do
Sr. Carlos Lacerda:
a) inserção em Ata de um voto de profundo pesar:
b) apresentação de condolóncias à família: e
c) designaçtto do expediente de sessão do Senado Federal,
destinado a homenagear a memória do extinto.
Sala das Sessões, 23 de maio de t 977. - Maaalhies Pinto Lulz Ca•alcante - Daniel Krleaer - 1.our1..1 Baptista - Ruy Santoo
- Lulz VIana - JCIH Samey - Jarbas Pauarlnho - Alexandre
Costa - Mauro Bene•ldei.
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Em conseqUência
du decisiiu do Plcn(trio, a Prcsid~ncia to mar:í as providências ncccssú ..
rias.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Hà oradores inseri·
tos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. WURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte dis~.:ursu.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Governador José Rollemberg Leite foi recebido cm
uudiCnd;t, nu último diu li, pelo MinistrowChefe da Secretaria de
Planejamcnto da Presidência da República, João Paulo dos Reis
Vc\ luso, a quem entregou umn exposição quunto Íl "Viabilidude de
lmplanta~llo de um Complexo Industrial Integrado de Base", em
Sergipe.
O estudo entregue tem como objctivo promover o aproveitamento intcgr~tl de todu a guma de mati:riaswprimas decorrentes da
produçfiu de put(lssio, tormmdo disponíveis us n:servus scrgipunas,
calculadas entre dois c seis milhões de toneladas de cloreto de sódio.
Tal matCri~l·primu pode ser associadu ao calcário, tamhCm, abundante cm Sergipe, permitindo, ademais, o projeto, a implantuçtto de
v;'trius indústrias: uma f:'thricu de clon:to de potítssio paru a produção
de um milhiio de toneladus por tmo, uma fúbricu de barrilha, para
dutcrllas miltonclmlasjano: lllmt indústria de soda cáustica c cloro,
para a prmluc:io de 170 mil e 150 mil toneladas/ano, respecti·
vamentc: uma f:'lhrh:a de magnésio metálico, para o processamento
de quarcntu mil toneladas por ano. além du produção de 350 mil
toneladas de itcido sulfúrico, 208 mil toneladas de ácido fosfórico e
~OOmil de l'os1':1h1 de umônia, anuulmente.
'i\ esse Cllnjunto se intcgrariu a unidade para a produção de
amôni:t c ur~ia, jú cm fuse de implantw.;iio, cm Lmanjeiras, c com
unw prmlu~t1u prevista de mais de trezentas mil toncludo.ts por ano,
de cad:1 um dcs!'ics produtos.
A partir da disponibilidade de gús natural, estimada, cm Ser·
gipc, entre tr~s c meio e quatro milhões de metros cúbicos por dia, o
pluno apresentado reivindica umu plunta de eteno, com capacidade
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para I50 mil toneladas anuais, propiciando, além disso, a produção
de mais de 200 mil toneladas por ano de dicloretnno c de 50 mil tone·
lados anuais de PVC.
A luc:llit.açào do complexo dependerá de uma definição da
PETROIIRÁS Mincmçiio, que indicará o local mais propicio à
operação da unidade de cloreto de potássio.
O Ministro Reis Vclloso informou, ao Governador de Sergipe,
que o Governo Federal cstit decidido a estudar todas as formas passiveis de apoio it criação de um complexo de base-indústrias quimicas
c pctroquímicas, an:llisando atentamente o estudo de viabilidade do
Projeto. Abre-se, assim, ao Estado de Sergipe, novo centro de trabalho pam u seu desenvolvimento, com o aproveitamento das nossas
possibilidades míncruis. Será Sergipe participando decisamente do
dcscnvnlvimcnlo du Nação, u que se dedica com tanto patriotismo o
eminente Prcsidcnh: Ernesto Geisel.
Finalizando, Sr. Presidente, quero congratular-me com o digno
Governador José Rollembcrg Leite pelo profundo estudo que fez
empreender pum o melhor aproveitamento das riquezas minerais de
minha terra c com o ilustre Ministro Joiio Paulo dos Reis Vclloso
pelo acentuado interesse demonstrado para com as reivindicações de
Sergipe, c solicito que faça parte integrante deste meu pronuncia·
mente a exposição encaminhada pelo Governador de Sergipe ao
Ministro-Chefe de Planejamento da Presidência da República,
referente à viabilidade de Implantação de um Complexo Industrial
Integrado de Base, em meu Estado. (Muito bem! Palmas.)
I>OCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA, EM SEU DISCURSO:

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
Gabinete do Governador

Malo .. 1977

-decisão de instulaçào cm Sergipe das unidades de
umôniu c uréiu c de umu PGN para melhor aproveitumcnto
do gds natural;
-criação da PETROBRÁS Mineração S/ A, através do
COE, em 2 de fevereiro de 1977, ato este que teve a imediata
aprovuçào do Senhor Presidente da República.
Estes fatos demonstraram a preocupação e u sensibilidade do
Governo Federal face a importância c relevo que assumem us jazidas
mincrnis scrgipunas.
A relcvitncia do assunto, transcendendo os ámbitos estadual c
regional, preocupou desde o início do nosso Governo, motivo pelo
qual, após o desfecho do problema das jazidas, determinamos que se
procedessem os estudos u nível global, das possibilidades que se
abriam em Sergipe para a implantação de projetes que tomassem
como poilio de partida o aproveitamento dessas riquezas minerais
em território sergipano.
O estudo procedido vem agora demonstrar essas possibilidades
a partir, busicamente,de três ocorrências existentes: os evaporitos; o
gás maturai: c o calcário.
A partir dessas ocorréncias, determinou-se um conjunto industrial fortemente integrado, com ·visível otimização dos custos
operucionuis de cada uma das unidades, O estudo demonstra, e
Vossa Excelénciu poderá apreciar, a condição ímpar que o Estudo de
Sergipe tem de colaborar com o desenvolvimento brasileiro, através
de um projeto altamente competitivo e enquadrado nus diretrizes
políticas emanadas da esfera federal e consubstanciadas no 11 PND.
Nele foram selecionadus 14 diferentes unidades industriais geradas a
partir das trés ocorrências acima citadas, para tanto valendo-nos dados projetados de mercado. Estas viabilidades incluem no seu bojo
os Projetas dos Evaporitos e da Amónia e Uréia, se constituindo, o
primeiro, como carro-chefe para a dcmarragem de todo o processo;

O Enfoque lntepado
As matérias-primas e os produtos a serem movimentados em
Sergipe, atingem a ordem de alguns milhões de toneladas anuais,
considerando tão somente os Projetas Potássio c Cimento. Com a
conclusão dos trabalhos complementares de estudos e pesquisas que
O Governo de Sergipe, no desejo maior de apoiar c promover o estão sendo realizados pela PETROBRÁS Mineração S/A e,
desenvolvimento industrial de base surgcntc cm seu território, vem conseqUentemente, as definições finais do Projeto Potássio, este
encaminhar os "Estudos Preliminares de Viabilidade de Implantação volume poderá atingir uté mesmo número próximo da dezena de mide um Complexo Industrial Integrado de Base" e solicitar a Vossa lhões de toneladas. Aliás, esta deverá ser uma realidade, se não no
Exccli:ncia o apoio para os seguintes pontos básicos:
início, mus com o decorrer do aproveitamento definitivo desses
a) indicação e reconhecimento, a nível de política nacional, da jazimentos.
As quantidades a serem movimentadas, quer do minério ln
necessidade c prioridade de instalaçiio em Sergipe de um pelo de
desenvolvimento gcrudo a partir de suas ocorrências minerais, tais utura, quer de produtos processados cm diversos estágios de
industrialização, nestas proporções, mesmo que sua distribuição se
como os cvuporitos, gás natural e calcário;
dirija ao mercado interno, exigirão, sem dúvida, o transporte maríti·
b) consideração integrada e global desse pólo de desenvolvimento sob os trés aspectos de conjunto - mineração, industrialização e mo como única forma economicamente capuz de transportar essas
sistema portuário -, em decorrência do forte intcrrclacionamcnto grandes massas, principalmente face à crise de combustível pela qual
passa o mundo.
existente c:ntrc os mesmos:
Assim, nilo há como dissociar o problema portuário do indusc) apoio federal a níveis ti:cnicos c financeiros para o desenvoltriul e este do mineral. O porto se constitui numa condição de infravimento do programa desde o planejamento uti: u face de operação,
atravi:s das entidades e agências coluborudoras da SEPLAN-PR, estrutura básica obrigatória ao desenvolvimento mineral-industrial,
e por conseguinte, ele só se justificará com o desenvolvimento da atibem como de outros organismos federais específicos de apoio.
vidadc mineral transformadora. Trata-se, pois, de um único prohlemu.
Ba~e~ para o pr011rama
O Propama • 11r rulludo
ldentificarum-sc todas as utividades a serem realizadas, diviDe hà muito vem o Estado de Sergipe envidando seus melhores
dindo-as
em tri:s fases distintas: )
esforços no sentido de viabilizar um programa de desenvolvimento
upoiudo no aproveitamento dus suas reservas minerais.
- A de estudos c plunejamento, culminada pelu clnboruçuo
Os diversos problemas que rctarduram o seu inicio vém sendo
de um Plano Diretor para a drea, cujo estudo de localizaçuo
grudativumente superados, c eventos recentes de alto significado,
jd foi efetuado;
- A de projetas de engenharia final c impluntução de promostrum u nrme determinução do Governo Fcderul de remover
gramas sócio-económicos de apoio;
todos os impasses e de dinamizar as soluções.
- A de implantuçilo das obras de infru-estrutura.
Citum .. se os seguintes c importantes eventos:
A primeira fase, de Estudos e Planejamcnto, jll iniciada desde
-passagem do controle das juzidus de evaporitos puru
agosto de 1976, deverá ter seu prosseguimento até o 2• trimestre de
u PETROBRÁS;
Excelentíssimo Senhor
Doutor João Paulo dos Reis Vclloso
Mui Digno Ministro Chefe da Secretaria de Plancjamcnto da Prcsidéncia da República
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IIJ7H. quando fi!.!urú ClHH.:Iuído u Plano Dirctor, respectivo. Os custos I ,:~pedais, ennstituído de téenkn~ locais. com o ohjctivo cspccílico de
desses ~.:studos, inclusive os relativos ao porto, clcvamasc a CrS 26,H otcn1llpanh:1r c partil'Ípar lhls indispcnsúvcis estudos, lado a ludo com
milhôcs.
:1 firnl:l Cnnsuttnr:1.
A scgu111.lu f:~sc, de Projetas de Engenharia c Programas de
T:unh~m. c:nlncamns cm funcion:uncnto a CODISE -Com·
Apoill, dcvcrú ser inicimJa imcdiatmucnh: apôs u I' fusc c se cstcn- panhi:~ de Dcs~:nvolvimento lndustri:~l c de Recursos Minerais de
dcrú uté o J!f trimestre de 1979, com custos cstimat.los cm CrS 19,0 Sergipe. vn\tad;t para ns prohlenws mineiras c industriais do Estado
milhões. sem incluir o rrojcto de engenharia portuúriu, cuja cstimuti· c que futur:uncnte dcverú assumir todo o programa de implantacão
vu só podcrú ser feita upós os estudos iniciais, por envolverem do Complexo lndLtstri;!l, u par de outms utividudcs ligadas ao Setor.
dil'crcntcs :~ltcrmttivus de solucào.
Assim, :t nível estadual. estamos nos preparando pura fazer
1\ terceira r:~sc, a de obrus, prorrimncntc ditas, se iniciará no. frente its atividadcs que se anunciam, de formu a podermos
tinal do 211 tfimcstrc de 1979 c se dcscnvolvcrú ao longo de pouco rc:dmente upni:tr a implantação do progr:una. ao invés de tomarmos
muis Uc dois anos, tendo seu valor cstinwdo preliminarmente cm LlllHI posição cnntemplativa no processo. Qucremos realmente,
CrS 537 milhões, não cstundo aí incluídas as obrus portuúrias.
c..h.:ntrn t.l:t esfera cst:tdu:tl, assumir u lidcrunçu dus decisões, rromoSomando-se a estes dispêndios, aqueles de dcsapropriacrio de vcndn na mcdid:1 dos recursos disponíveis, todas as facilidades para
Ãrcus. Custeio c Eventuais, o cronogr:una de desembolso ficariu ;.1tndr tlS ernprccnUimcntos privados ou públicos que forem rccomen·
d:tdt)s p:tra a implnntaçàu do Complexo.
ussim dclincadll:
Ntlssa utitudc ~. pois, de inteiro engajamento no processo,
Mllh6el de CrS
prllCurandtl utilit.:lr, dentro da melhor forma possível, os recursos
Gastos jú realizados .......................... 1.11
técnico~ c finnnt:ciros lJUc forem ufocados ao programa do Comple1977 ......................•.•............. 26.6
xo.

i

197X
1979
19XO
19Xl

I

Tot1l .....................................690,0

;

I

I

..........•.....•..•....•.......•.•... 27,4
..•....•...........•....•..•....•.•.•• 164,6
......................................288,6
...................................... 180,8

I

I

I

!

Nestes dispêndios, não se acham incluidos o Projeto de
Engcnhuria e as Obras referentes ao Porto; o primdro deverá ser
desembolsado no biénio 197R/1979, e o segundo, de 1979 a 1981.
Posl~o do Governo

\
I

I

I
J

Ii

de Sergipe

O Governo de Sergipe sente·se completamente responsável pela
impl<~ntação das condições necessárias que permitam o desenvolvimento harmônico c ordcnudo dc seus rccursos naturais c este pro·
jeto, :ilêm de fortalecer a economia interna, integra-se totalmente
dentro dos programas e objetivos de desenvolvimento nacional.
Estamos, também, conscientes do momento histórico que se apresenta, onde as decisões básicas tomadas e os estudos procedidos,
nortearão toda a formação e implantação do Complexo, de repercussíhl 01 nível nacional e intcrnacional.
Assim. perante: nosso Estado e a Nacào, encaramos com muita
seriedade a pa;·cclu que nos cube em viabilizar este Complexo. para o
qual necessitamos sensibilizar as demais áreas ligadas ao probh:nia,
cujo apoio se torna imprescindivel pura essa grande missão.
Este problema torna-se cada vez mais urgente, pois ele
propiciará, tamb~m. as condições iriff-a-cstrutura'is nccessfirias,
inclusive uo Projeto dos Evaporitos c à Fábrica de Amõnia c Uréia,
esta últimajC1 cm estágio inicial de implantação.
Pura o nosso Governo considerumos essencial c fundamental a
viabilizaÇão deste Complexo, vez que é ele o único evento capaz de
produzir os efeitos de desenvolvimento acelerado na economia.
scrgipunu, irradiundo os benefícios sociais conseqUentes, à população aqui residente. Aliás, desta forma, integra-se Sergipe dentro do
quadro de desenvolvimento nacional e fortificu-sc o eixo químicopotro4uimico que se esiende de Recife a Salvador, proporcionandose ii economia nacional mais um projeto de efeitos sócio-cconômicos
ultumcnte expressivos.
A curi:ncia dos recursos técnicos c linancciros no Estudo po·
dcriio ser, de certa forma, superados, desde que vcnhumos n contur
com o imprescindlvd upoio e prestigio du Administrução Federal.
A nlvel dus nossas pos~ibilidudes jú contratamos os estudos
iniciuis com Escritório de absoluta idoncidudc ti:cnicu e experiência
anterior no assunto, utruvês de recursos próprios do Estado. Não
cstumos poupando esforços nu condução do processo, utilizando
sempre us tócnicus muis indicadas pura o perfeito equacionamento do
todu u problemilticu.
Chegumos a criur, nu própria Secreturiu de Plunejumcnto, um
~rupo denominado NEPE Núcleo do Estudos e Projetas

Enquadramento do Progr•m•
O progrmna a ser implantado cm Sergipe atende às diversas
c.flrctritcs di.! ptl\ítit:a nat:ional de desenvolvimento e traz consigo
rclcvantcs vantagens ·ÜI.!ntro da atual conjuntura nacional, valendo
destacar:
a) cnquadm-sc numa das metas estabelecidas no 11 PND que
cst:thclccc tl desenvolvimento c consolidação do Eixo Nordestino de
Indústria Química entre Salvador o Recife:
b) contrihui p:mt rcdu1.ir as disparidudes regionais, desenvolvendo a Rcgitto Nordeste, onde Sergipe se insere:
c) permite lJUC se pratique a desconcentração industrial, através
de Complcxll altamente integrado:
d) amplia a base da indústria química brasileira. dando-lhe
melhores condições competitivas:
e) proporcionarú melhoria das condições da Balança de
P;.tgamcnto do Brusi\, pela economia de divisas:
f) desenv~llvc uma autêntica vocação econõmica regional,
tr:tnsformundo cm riquczus cfctivas o potencial do subsolo scrgipa·
no:
g) resulta num furte efeito-multiplicador, dinamizando toda a
cconomi:t t.l:t Rt!giào c do País:
h) :~pesar r.Je emrrcg;.tr poucu mUo-dc·obra dircta, geru grande
quuntidadc de cm pregos indirctos:
I) aumento da receita própria do Poder Público Estadual.
O programa estabelecido enquadra-se perfeitamente na politica
económica nacional c nos planos sctoriais, exigindo no biênio 77/78
pouco volume de recursos, o que, na realidade, o torna viâvel dentro
da atual conjuntura pela qual passa a Nação brasileira.

As Necessidades Imediatas
De Ordem Técnica

r; necossârio prosseguir-se nu realização dos estudos cm pauta e
do seu plunejamcnto, a nm de que os mesmos se consolidem num
Plano Diretor para u úrea selecionada. Neste sentido, o Governo de
Sergipe contratou a CLAN S/ A que deslocou, a nosso pedido, técniCtiS do mais u\t~l guburitll pura o projeto. Paralelamente, de: imediato,
colocamos também técnicos locais acompanhando c trabalhando no
projeto. Este trabalho que se realiza dentro do Orgilo de P!ancjamcnto Estadual, tem merecido todo o apoio do Governo, c sua
equipe interna vem se aperfeiçoando cm cursos especializados na
área, objctivando com isso adquirir know-how próprio c, no futuro,
garantir a continuidade do processo.
Visando a completa compatibilização do estudo com todas as
áreas envolvidas, é imprcscindlvel contarmos oncialmente com
representantes da PETROBRÃS, através de suas subsidiârias
PETIWQU IS A. PETROBRÃS Fertililuntes e PETROBRÁS Mi-

-
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ncr:tçihl Sj/\. que nHtis Uirctumcntc se ligarão no progmmu sugeri-

do. Convém assinalar que, informalmente, vários técnicos têm
colaborado com o nosso esrorço. Os inúmeros contatos mantidos,
mostraram sempre a todos nós a excelente boa vontade c desejo de
coopcraçiio de todo o pessoal da PETROBRÁS. Importante também será a participação da própria SEPLAN-PR c do BNDE, com
a finalidade de recebermos as orientações destes órgãos no desen·
volvimento dos estudos, adequando-os desde o inicio às exigências
cspcdlica' p:tra :tpoil1 an programu. o que. ,.;ar certo, fucilltm:á us
ano'tliscs. cm:urtumln cmnngramus c queimando etapas.
De Ordem Política

Concessão de recursos, a rundo perdido, para prosseguimento
dos estudos, realização de desapropriações c demais itens constantes
do quadro de inversões, através do FDPI ou FPP ou outro Fundo
que a própria SEPLAN-PR disponha para este fim, no decorrer do
ano de 1977.
O valor requerido será de Cr$ 26,6 milhões, a ser desembolsado
a partir de maio do corrente ano.
Para tais estudos, o Estado, com seus escassos recursos c inúmeros compromissos, destinou somente em seu orçamento do presente
exercício, a quantia de Cr$ 2,0 milhões, insuficientes para o grande
volume de serviços a realizar.
. A preméncia de tempo e o nosso desejo de não interromper os
estudos, levou-nos a preparar para o FINEP uma solicitação de
financiamento que atendesse às necessidades mais imediatas,
enquanto a SEPLAN-PR procede sua análise para um apoio global
ao programa. Esperamos, contudo, ainda neste exercício, contar
com o imprescindível apoio financeiro dessa Secretaria, dentro do
esquema que a seguir propomos:
Tesouro Estadual ............................ CrS 2,0 milhões
FINEP ..................................... CrS 8,0 milhões
SEPLAN- Fundo Perdido ................... CrS 16,6 milhões
Total ........................................ Cr$ l6,6 milhões
De Ordem Política

Reconhecimento do Programa de Sergipe como um Programa
Nacional e recomendação para as agências governamentais ligadas
dircta ou indirctamente à problemática da ãreu, no sentido de apoia·
rem integralmente este programa cm todas as suas etapas.
Considerações Finais
Acreditamos que nosso pleito situa-se ao nível dos mais altos c
legítimos interesses nacionais, razão pela qual, como governante do
Estado, estamos a reivindicá-lo. Não se trata, pois, de uma pretensão
egoistica de desenvolvimento sergipano, tão-somente buscado
através du criação de condições artificiais: ao contrãrio, trata-se de
uma autêntica vocação econõmica do Estado, cuja situação atual nos
coloca no grande dever de cnvidar todos os esforços para permitir o
desenvolvimento do programa em toda sua plenitude, Por fim,
somos também sensíveis às condicionantes de politica nacional c
conjuntural do momento histórico que vivemos, mas para as quais
acreditamos firmemente sempre existirem soluções, de forma tal que
seju possível compatibilizar os grandes objctivos nacionais com as
a~rir:u;iu.:s

dtl

rmv~1

scrgirann.

Assim, esta exposição e o estudo que em anexo remetemos a
Vossn Exccl~ncia, tem como mérito maior o esforço de reunir uma
série de informações tt:cnico-econômicas, as quais, através de uma
visão globalizante e integrada, permitirá uma unúlisc de conjunto
para a definição da politica básica a ser adotuda a partir de então.
Estamos certos que, pelu sensibilidade e ucerto com os quuis o
Senhor Ministro tem conduzido o desenvolvimento nucional nu suu
ilrea de atuução, este nosso pleito virú merecer a utençi\o e prioridade
de unúlisc com a quul Vossa Excelência sempre nos honrou.- José
Rollcmber~ Leite, Governudor do Estado de Sergipe.
Aracaju (SE), ubril de 1977.

Maio de 1977

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Concedo a palavra
au nobre Senador Otair Becker.
O SR. OTAIR BECKER (A REN A - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadort:s:
A realização, cm Mar dei Plata, cm março último, da Con·
li:rência das Nações Unidas sobre a Água, com a presença de muis de
seiscentos delegados, de 94 países, deve ter contado com u parti·
cipaçiio de representantes bmsilciros, não, porém, do Poder Legisla·
tivo, au que saibamos. fato que, se não lhe diminuiu o brilho nem lhe
compromc:lcu o êxito, nos deixa, no entanto, insuficientemente informudos pura providências que, porventura sugeridas no encontro,
possam resultar cm medidas lcgislativ{IS, solicitudas ao Congresso
Nucionul, pelo Poder Executivo.
Feito este reparo inicial, procedente e necessário, queremos
ressult:lr o pronunciamento, na sessão inaugural, do Presidente Jorge
Yidelu, uo constar u presença de uma crise mundial, no que tunge à'
poluição du úguu potúvel, e que "a solução dessu crise dependerá,
essencialmente, du energia dos Governos em poder superá-la, dos
meios c dos instrumentos que forem utilizados pura lutar contra ela c
du rupidez du decisão com que se atuar".
Durunle os onze dias do conclave, os purticipantes discutiram
umu volumosu agendu, com o objetivo de melhorar o rornecimento e
a distrihuiçào da água natural cm todo o mundo .
Observou o Secretúrio-Geral da Conferência, Yahiu Abdcl
Mageed, do Sudão, que "dois terços dos povos da terru niio possuem
suficientes ou seguros mananciais de água natural", prenunciando
"uma crise de dimensões globais", no final deste século, se não forem
udotudas medidus drásticas, de cunho mundial.
.. A ;.'agua- ussimalou, por sua vez Kurl Waldhein, SecretárioGerul da ONU - constitui elemento chave da maioria dos pro·
grumus que visum u melhorar as condições do homem e é: surpreendente que numerosos progrumas tenham tido a tendência de subesti·
m:.tr a açiio deste recurso vital".
Além de cuidar do problema, tendo-se cm vista o abastecimento
das colctividadcs, cumpre, a todos, a lembrança de que "resulta de
igual modo imperativo elaborar estratégias que permitam utilizar
mais intensamente as terras vulncrãvcis, sem deixar de lutar contra
'S inundações e as secas, atenuando os seus efeitos".
Um dos grupos de trubalho da ONU advertiu que "a maioria
d:.as ru:sso:as que vivem sofrendo constantes privações, e que não podem reuliz:~r suu cupucidude paru viver uma vida sadia e produtiva,
cncuntru-sc nas zonas rurais. Pequenos agricultores, arrendatários,
g.entc sem terra ou emprego lixo. como grupos completamente
puhrcs dos hairros miseráveis das grandes cidades", são os que mais
sofrem, ora com u escassez dos recursos hídricos, ora em
conseqUência da poluição dos mammciais.
Pela escassez da produção de alimentos, cm parte decorrente da
carência hídrica, 460 milhões de pessoas sofreram fome cm 1974 c, a
esse número, acrescentam-se, anualmente, doze milhões, principalmente nos puíscs subdesenvolvidos.
No cusu especifi~.:o do Brasil, talvez a mação do mundo muis bem
lilltada de ;'11:ttm pot;'1vel, verificu-st.:, nas favelas litonlneas, ;:a sua
cs~.:asset., por deficiência d:a distribuição, pela crónica insuficiência
tl:ts rcspcctiv:as redes. principalmente em capitais, como o Rio de
.htnciro cu Recife.
Crise de alimentos
Se a ãgua é, cm si mcsm;;; um dos ulimentos essenciais, estã
presente em todos os demais de consumo humano e dela dependem,
sucessivamente, a produção agrícola e pecuária, principalmente com
processos artificiais de irrigação.
Assim, as estimutivus da ONU assinalam que, nu maior parte
dos casos de carência, u medida mais importante consiste t.:m mdhorur os sistemas de irriguçào existentes, não amplumentc utilizudos
seja por descuido ou ignorunciu, perdendo-se grande parte da produção potcncíul de ulímcntos, cnquunto a úguu é desperdiçada c, por
fultu dt.: providêncius cautelares, no cuso, por exemplo, du ausência
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de drenagens preventivas às cheias c inundações, silo danificadas as jam encaminhados a enriquecer, cm cada pais c em c'ld~ r~gii!O, os
lavouras e perdem-se os rebanhos.
conhecimentos técnicos e administrativos, ugrico!as e de gestão,
Sustenta-se ser provável que cinqUenta por cento dos noventa e neccssúrios pura razer com que os limitados recursos hidricos dis·
dois milhões de hectares irrigados, nos pafses subdesenvolvidos, de· poníveis possam satisfazer as ruturas demandas da agri~ull~r... ,
vam receber medidas corretivas, sugerindo-se, além 1985, o aumento
Numa proposição conclusiva, pediu a ONU que, <:lc~tro de dois
de vinte e cinco por cento da superfície irrigada.
unos, sejam apresentados programas parciais e gradati~ 0 ; d'ls ncces·
Parece que, no particular, nllo há pulses sem problemas. Vimos, sidades financeiras de cada pais, para a consecução dos obÍcti~os Pro·
recentemente, os Estados Unidos, o mais desenvolvido do mundo, postos, a fim de que sejam submetidos nos orgunismos internacionais
perderem, em decorrência da seca, suas safras de soja, Como, no Bra· c intergovernumcntais apropriados, aconselhando, lldefllllis, uma
si!, onde o Amazonas despeja, por segundo, milhões de metros cúbi· mdic:il transformação dos mecanismos internacion<~is de crédito
cos de água potável no Atlântico, o Nordeste, com os seus um mi· pura que se adaptem à melhor orerta dos seus recursos, çOill vis~as à
!hão e duzentos mil quilómetros quadrados de área, e mais de trinta viabilidade desses projetas, de importância para a mesl1) 3 ,ohrev•vên·
milhões de habitantes, sofre, também, secas clclicas agravadas, so- ciu de metade da população da Terra, no fim do século.
bretudo, pela carência de irrigação, apesar dos depósitos dos grandes
Mdltlpl• utllluçio da
c médios açudes.
Daí por que os cientistas, consultados pela ONU, fazem esta
Uma das dificuldades, relativas à utilização da 48 v~· como readvertência: "qualquer que seja o País, a importância que atribuiu à curso humano indispensável, está justamente no seu u>o tnllltiplo:
organização de novos sistemas de irrigação ou ao melhoramento dos para a produção de energia elétrica, para os transport~, ~~Vlais. Para
já existentes, depende das condições económicas e sociais, influindo, o abastecimento das cidades e das indústrias, para a irrig~aão rural,
Não devemos esquecer o que ocorreu recentem~nt•· um certo
também, outros fatores, tais como a disponibilidade ou a escassez de
águas e terras. Em geral, o mais urgente é reabilítar e melhorar os esfriumcnto das relações entre o Brasil e a Argentina. 'I f'ropósito da
sistemas, mas, a longo prazo, nllo será passivei alimentar toda a construçi1o da Usina Hidrelétrica de ltaipu, mediant~ ~cotdo Para·
população do mundo, se, além desses melhoramentos na produção, guaio-bmsileiro. Alegava aquele país vizinho a possibllid~d~ de inun·
não se utilizarem, para n agricultura, novas terras e novos recursos d~1cões cm seus c<~mpos, como decorrência da constrt,çfiO da barra..
hídricos."
6em, embora a montante do território argentino. E illst~Olllva que a
No caso da ONU, apesar do aumento da superfície irrigada de utilização comum dos rios de curso multinacional dcv0 1er Precedida
9,6 milhões de hectares, em 1965, para 11,7 milhões, em 1975, tais de consultas e trocas de inrormaçõcs prévias.
A rpopósito, o representante do Sudão, Yahía A..bd•l tvlagecd,
índices são muito baixos, se comparados com os da Ásia, que tem,
atualmente, um indice de utilização correspondente a 129%, dos seus assinalou apareniur uma ironia "o fato de que, em a1811 flllls regiões.
95% do potencial hidrelêtrico estar sem utilização, '111bora a Huma·
60,5 milhões de hectares irrigados.
Ademais, calcula-se, a prc~os de 1975, em 22 bilhões de dólares nidade haja atingido altos niveis de progresso técnico e ci~ntffico e,
os recursos necessúrios para o aproveitamento racional dos 45 mi- apesar disso, surpreendida por desastres naturais, col1) 0 >'Cus e inun·
lhões de hectares do mundo subdesenvolvido, sendo que a América dações, que siio enfrentadas com medidas de emer8 ê~ci11 no mo·
Latina precisaria mclhomr as condições d~ 4,6 milhões de hectares mcnto cm que acontecem".
Se é o caso de seu pais, tambêm é o nosso, quand<:l 11 elllos os dois
dos seus 11,7 milhões existentes, com um custo de mais de dois
fenômenos ocorrerr.:m, ut~ no rncsmo ano, no NorQcstC: brasileiro.
bilhões de dólares. Tais custos, no entanto, dizem respeito tão·so·
mente ti dcspcsus com sistemas de irrigação, pois as instalações de combatidos t:tis renómenos conjuntural mente, sern ~u~ as medidas .
racionais de prevenção consigam os asbjctivos pracuflltlos, senão
dr~:nagcm c cannlizuçào c.xigiriam. nos próximos quinze anos, nas
economias dos subdesenvolvidos. de 13 bilhões de dólares para apli· p"'cialmente, como acontece, agora, na capital pernt~m~ucuna. com
o C:1pibaribe dcspcrdi~ando centenas de metros cúbi~os d~ âgUa por
cação cm 52 milhões de hectares.
As necessidades hídricas atuais do mundo são da ordem de segundo. para deixar ao desabrigo nada menos de vi~te mil pessoas.
1.300 quilómetros cúbicos anuais, enquanto a demanda atingirá cm justamente aquelas que nem sempre vêem suas torn 0 ilas de água
1990, cerca de 1.700 quilómetros cúbicos, beneficiando, dírctamente, plltôvd funcionm regularmente duran1tc o ano.
dez mHhões de familías agricolas.
Se vinte c cinco mil pessoas morrem, diaria!ll•t~t~. em todo o
mundo,
por problemas derivados da má qualidade 0\1 d~ •scassel de
A falta de Informações
água para beber, conforme revelou, naquela Cot~r~rbncia, luis
Ainda segundo as conclusões da ONU, as principais limitações, Urbano Jauregui, Secretário de Recursos Hfdricos d~ A.rgentlna,
quanto a um programa mundial de aplicaçõo dos. recursos hidricos, isso não ocorre, por deficiência da moderna tccnoloala. J':la opinião
referem-se à falta de informações, que induz à má utilizaçílo dos do Conselheiro Kríshnamurth, da ONU, "as princiPais Ôlflculdades
recursos existentes, acrescida pela carência dos fundos necess!lrios à paca a melhor utilíznçilo da água provêm do plano s0 cíal, politico,
melhoria do aproveitamento das disponibilidades hidricas existentes. económico, financeiro c institucional, antes que do aSJlectO lccnológi·
co".
"Muitus vezes - assinala o citado relatório - a
Se u superação de tais óbices depende de Ulll plancjamento
agricultura se encontra em desvantagem, quando concorre internacional e da obtenção de ajuda financeira. Jlol Parte dos
com outros setores, especialmente a indústria, nu tentativa de organismos mundiais competentes, nilo é menos certo C\lidc cada
obter os recursos disponiveis, já que, normalmente, ter!l que pafs, subdesenvolvido ou nilo, de promover o levantam~~ lo dos seus
passar bastante tempo, antes de poder atingir todos os benefl. recursos e necessidades hidricas, provendo, ademais, ~a r'~lllamenta·
cios previstos cus taxas de retribuição necessUrias."
çilo do uso múltiplo da água, como vem tentando o llr~stl, h!l cerca
Coloc~1ndn purtt: da culpa dcsst: quadro nos organismos de;: de dez unos, na parte legislativa, sem consegui-lo até •&ot•·
crédito ính.:rnw.:innilis, propÕt! ~l documento que cada país procure.
A reformulação do Código de Aguus, justamente cotn vistas a
gmdutivumcntc, financiar sua produç:io ugrfco!a, a partir do propj.. esse uso múltiplo e, j!l ugoru, com medidas, tilo scv~ru>• q11anto ur·
ciam~:nto de.: condh;lil!s rma o uso racional. cfctivo c constante dos gentes c oportunas, pura evitar c combater a poluição d~• ~guns, vem
seus rt:l.!'ursos hflirk:os.
sendo estudada, há longos unos, mas nilo recebemos ~té agora, no
Conclui n rd:!tllrin assinalando :1 urgência de levar-se avante Congresso, os resultados dos ingentes recursos feit~> Pelo Poder
um rrogramallt.: intensivo aproveitamento de terras c de úguus. u fim Executivo.
<.h: que o nHHllln ~.:nn~iga superar n ~n:sc~.:ntc dt:ficít de alimentos,
Se, nu verdade, torna-se neccss!lria a elubornçi\~
\lm Código
considenmdo igualmente urgente "que os pmgrmnus de ucüo este- de conduta internacional, sobre 11 utilizaçi\o das ãau~' !lar vluios
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países, pura evitar que o uso incorrcto por um representante cause
dano ao seu vizinho, nilo é menos certo que o problema pode ocorrer
no plano interno, Vimos, hã dois anos, o São Francisco sem vazão
SUiiCientC para 0 transporte nuvial, cm vários trechos, atribuindO•SC
tal fato uo dcsmatamc:nto em suas nascentes c nas dos seus unucntcs,
como. também, no uso desmedido desse manancial para a irrigação.
Nada se apurou, de definitivo, a respeito, além do que aquela
crise não inOuiu no desempenho da CHESF, alimentada pela Cn·
choeira de Paulo Afonso.
As áauas IUbtmineas
Outro importante aspecto do problema da utilização dos re·
cursos hídricos está na preservação das águas subterrâneas, principal·
mente nas chamadas estâncias hidrominerais, pois já tivemos casos
de denúncias da precariedade do seu engarrafamento, para venda à
população.
Geralmente mais limpa e pura que a de superlicie, como
ademais detentora de maior porção de sais minerais, o seu uso deve,
no entanto, cercar·so de certas cautelas, pois aquela alta concen·
tração salina pode causar problemas à saúde, por isso mesmo sua
análise pelos laboratórios bromatológicos c rigoroso controle de sua
distribuição pelos órgãos da saúde pública.
De qualquer modo. tais reservatórios. muitas vezes de captação
artesiano, assumem a maior importância, não apenas pela utilização
excepcional, como reserva hldrica, senão porque, muitas das vezes,
alimentam mananciais de serventia pública ou de emprego na agricul·
tura, embora os dcpósitoslocalizados cm propriedade privada.
Ademais, elas são passíveis de contaminação, por fossas de
dcjetos e, assim, o proprietário de um desses poços deve ser adver·
tido a respeito da sua utilização. no interesse público, tomando
conhecimento das cautelas legais que condicionam sua utilizaçilo.
Também vazamentos de esgotos, ou mesmo as enchentes, na superli·
cie. podem contaminá-las, em vista da porosidade do solo, exigindo·
se providé:ncias sanitárias, para que não se transformem em focos de
contaminação, altamente prejudiciais à saúde humana ou à vida dos
animais.
Mas a mais freqUente deterioração é: a das águas superficiais,
principalmente dos depósitos lacustres e dos rios, pelas caldas de usi·
nas c rcsiduos rabris, que vem merecendo, crcsccntcmcntc, a atenção
dos poderes públicos.
Os rios podem, também, morrer. Sua sobrevivé:ncia depende de
cuidados, du nascente à foz, não apenas para perman!ncia da sua
perenidade, pela conservação das matas ciliares, como da sua sanida·
de, pura que não desapareça a fauna aquática. O progresso da ecologia tem sido suficientemente amplo, para indicar os cuidados a se·
rem tomados, mas é preciso que o Governo, cm constantes campanhas sanitárias c na fiscalização da pesca industrial e dos despejos em
seus leitos, preserve: tanto a sua sobrevivência como. conseqUentemente. a das populações ribeirinhas, Hoje o rio São Francisco está
praticamente estéril, e essa umcaçu vinha pesando, , ati: bem po~co,
sobre o Araguaia. como o Mogi-Guaçu, em São Paulo, tem reduzida
a menos de um quinto, nos últimos dez anos, a sua piscosidade.
Fa)a-se muito em preservação da natureza, mas é preciso atcn·
tar que, tanto quanto a defesa da atmosfera, a preservação dos
lençóis e correntes de água, superficiais ou 'subterrâneos, é: da maior
importüncia para a sobrevivência da humanidade,
Ademais, o equiHbrio da natureza importa numa simbiose neces·
sária entre todos os seus elememos- a água, o ar, a noresta, a fauna
- necessário que as conquistas cientificas, para o domlnio do meio
pelo homem, não importem nu destruição da biosfera, que significa·
rá o desaparecimento do homem da face da Terra.
Tais as considerações que pretendlamos fazer, a respeito da
Conferencia Mundial sobre o Uso da Agua, esperando que, em
próxima reunião semelhante, não falte a presença de assessores c
mcmhros do Conf!,rcsso N:u:ionul,

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

Malode19'T7

O SR. PRESIDE:-oTE (Petrónio Porte\la)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Virgllio Távora, que falará como L!dcr da
Maioria.
·
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder da
Maioria, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Ocupo a Tribuna neste momento para me referir a posições que
no contexto de nossas tradições diplomáticas deveriam ser óbvias,
esclarecen.do a Verdade sem ferir a ética parlamentar, acerca do que
divulgado foi de forma inverídica. urhi t1 orhi, como pronunciamen·
to do eminente Ministro das Relações Exteriores, ~baixador Antô·
nio Francisco Azercdo da Silveira, perante a Comissão de Relações
Exteriores desta Casa.
Ohv1as, repito, são explicações, que aqui me vejo na contingén·
cia de prestar na qualidade de Vicc-Lider do Governo, porque de
todos conhecido o espírito que tem presidido a Política Internacional
do Brasil e sua preocupação permanente e prioritária de manter c
incrementar, cm todos os campos. a amizade fraterna que nos une: às
nações do Continente.
Assinalo, por outro lado, que. dado o caráter sigiloso da reu·
nião cm que foi ouvido o ilustre Chanceler, não me sentiria autoriza·
do a me referir aos temas nela tratados, não fossem os comentários
infundados que, a respeito, apareceram na Imprensa brasileira e sul·
americana. com com!"rccnsível prejuízo para nossos interesses
internacionais permanentes.
Ao dever do sigilo a que todos os que participamos daquela reu·
nião nos impusemos, se sobrepõe a obrigação maior de repor. ao
menos em suas linhas fundamentais, nos segmentos motivo de tantos
comentários, a •·trdadt, já que o silé:ncio poderá ser tomado como
reconhecimento da veracidade de tais versões.
Assim, de forma clara c insofismável, posso informar ao Plená·
rio, à imprensa e a todos que nos ouvem, que o Chanceler só teve
palavras de admiração e respeito por todas as nações. mâximc para
aquelas com as quais mantemos vincules especiais, inclusive de
vizinhança,
Conhecida a preocupação de Azeredo da Silveira, dentro, aliás,
das diretrizes claras do Presidente Geiscl, de atribuir, no contexto
ecuménico de nossa Politica Exterior, lugar prioritário aos países da
América Latina. não me surpreenderam as declarações que então
nos fez, a todos nós presentes, a respeito de sua decisão de incremen·
tar, em todos os planos, dentro dos principies cardeais do respeito
mútuo e da não intervenção nos negócios internos de outros países,
as magnificas relações que tradicionalmente mantemos com esses
Estados.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um
aparte~
·
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer,
eminente Senador. Neste momento, estamos no início da oração,
mas com prazer.
O Sr. Lulz Ca>alcanre (ARENA - AL) - Então, peço a
V, Ex• que prossiga. Terei prazer em aguardar mais alguns minutos.
O SR, VIAOILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Temos u
certeza de que qualquer aparte de V, Ex• será pertinentíssimo ao
assunto.
Tais relações, atiás, baseadas em uma longa tradiçilo c em lastro
cultural comum, frisou ele, tem sido fortalecidas por uma ampla
gama de projetes bi ou multinacionais que, ao lado do incremento de
nosso comércio reciproco, só tendem a tornar-se cada vez mais ln·
limas c fecundas.
As notícias largamente veiculadas, segundo as quais teria o
Ministro declarado. naquela oportunidade, que "a corrente da Usina
Elétrica de ltaipu serâ mesmo de 60 ciclos, como quer o Brasil, e que
o Paraguai aceitarA a proposta brasileira de alterar a freqUência de
suu rede clétrica, uma l't: qut ndo mai.r t.<i.rtt a política pendular
daqutlt p01:r. pendendo o Governo de Assunção apenas para o lado
do Brasil", carecem, Senhores, do menor fundamento.
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O Sr, Lalz Canlcante (ARENA- AL)- V. Ex• permite agora1

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

e

O Sr. Lalz Catalcante (ARENA - AL) justamente este
ponto que justifica a minha intervenção. Após a rcunilo, todos n6s,
Senadores e Deputados presentes, fomos coUtados por jornalistas a
dizer, mesmo por alto, algo do que 16 se paasara. Nem Aqueles
jornalistas mais lisados a mim por laços de amlude, cu revelei nem
mesmo a passaaem mais desprovida de sianificaçlo. ~o entanto,
eminente colcsa. nesta oportunidade, creio que s6 cu poderia dar
este aparte, ou, de modo menos enfltico, creio seja eu a pessoa maia
adequada para fazê-lo ...
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) no assunto.

e autoriuda

e

O Sr. Lalz Catai-te (ARENA - AL) que, no decorrer
da reunilo, ti~e oportunidade de e~ternar ao Ministro Azeredo da
Silveira, minha diacordlncia quanto Adeclaraçlo, que vi nos jornais
atribulda ao Enscnheiro parasuaio Enzo de Bernardi, de que a
"ciclascm era uma questlo de soberania parasuaia". Diaae eu,
entlo, ao Chanceler Azcrcdo da Silveira, que, a meu ver, a ciclaacm
deveria ser uma qucstlo de economia, principalmente. E ncase ponto
o Chanceler discordou, total c enfaticamente, do ponto de. vista do
Senador Luíz Cavalcante, dizendo S. Ex• que devlamos reconhece~
que o problema da cíclaaem ê, na verdade, de soberania, e diz
respeito, exclusivamente, l naçlo parasuaía. Este, o meu aparte.
Muito obríaado a V, &•.
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Aaradcce·
mos, bastante, a intervenção de V. Ex•, eminente Senador Luíz Ca·
valcantc, porque ela retrata, cxatamentc, a expressão da verdade. E
permitimo-nos aduzir, com maiores detalhes, a resposta de S. Ex• ...
O Sr. Saldlllha Dtrzl (ARENA - MT)- V, &• dA licença
para uma intervenção pertinente ao aparte do nobre Senador Luíz
Cavalcante?
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Darlamos a
resposta de S. Ex• o Ministro Azercdo da Silveira, e, a seauír,
acolhcrlamos o aparte de V. Ex•com toda a satísfaçlo.
Ao ser ínterrosado a respeito do anunto - e vi V. Ex•, nobre
Senador Luíz Cavalcante, que procuramos nlo citar nome de nin·
auêm, porque aquela aesslo era secreta - fez ele questlo de res·
saltar, com infrut- como afirma V, Ex•- que a posíçlo do Governo brasileiro, no particular, ê muito clara: a eventual mudança de ci·
claaem no Paraguai ê uma questlo Interna daquele pais, de sua·
exclusiva competência, c tem relação dírcta com o exerclcio de seus
direitos soberanos, Assim sendo, o Brasil nlo poderia, nem mesmo
desejaria, ter qualquer tipo de partícipaçlo nessa dccíslo, deixando o
problema inteira c exclusivamente nas mlos do Governo de Assunçlo. A persunta que lhe foi formulada sobre O hibridismo de CÍ·
clascm em ltaipu, esclareceu que a entidade Bínacional - ltaipu jl
procedeu a estudos profundos e chegou à conclusão de que nlo hA
impossibilidadctêcníca cm instalar metade das turbinas cm coridiçlo
de serem operadas em ambas ciclagens (50 c 60 ciclos); a soluçlo
tb:nica, pois, pcrrcitamcntc viâvcl, embora acresça - deu os númc·

ros, entlo- o custo da obra.
Cabe ao Governo paraguaio, porêm, manifestar sua preferência
por essa alternativa ou pela outra solução que se apresenta, ou seja, a
mudança da ciclaacm no Pais. Com o objetivo de estudar o assunto,
tendo cm vista os altos interesses nacionais, foi designada uma Comísslo de altlssimo nlvcl, que deverA submeter suas conclusões ao
Presidente Alfredo Stroessncr, a quem, ocioso repisar, se acha afeta a
decislo definitiva.
Com prazer acolhemos o aparte do eminente Senador Saldanha
Dcnl,

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Nobre Senador Vírg(.
lio Távora, V, Ex• relata, com toda precisão, o problema. Realmente, o Ministro das Relações Exteriores seria incapaz do pronunciamento tal qual relatado pela Imprensa, Se os jornalistas receberam informação de qualquer parlamentar, essa não foi a verdadeira, porque V, Ex• retrata cxatamcnte como se estilo passando as
neaociaçõcs entre Brasil c o Paraguai. Bem diz V, Ex• O Presidente
Alfredo Stroessncr nomeou uma Comissão de alto gabarito, composta pelo Ministro do Interior; o Engenheiro Enzo de Bcrnardi, Presidente da ANDE c Více-Presidcntc da Binacional; do Lldcr do Governo na Câmara dos Deputados; Lldcr do Governo no Senado Federal c o Presidente da Comissão de Relações E<teriores do Senado
Federal, o Senador Carlos Saldivar. Essa Comissão está estudando
a conveniência da fixação da ciclagcm cm SO ou 60 ciclos, e tem prazo atê julho do corrente ano para encontrar a solução. ·Portanto, seria antecipar uma decisão que ainda não foi tomada pelo Governo
parasuaio. Naturalmente interessa aos Governos brasileiro c paraauaio negociar a questão da ciclagcm, uma vez que o Paraguai tem

consumo de elctricidadc bem menor do que o Brasil. Então, seriam
nii!OCiaçõcs entre duas nações verdadeiramente independentes, trà·
t01do dos seus interesses, V, Ex• - repito - relata, como na verdade se deram os fatos. de se admirar como a Imprensa publicou
informações menos exalas, colocando o Brasil cm situação dificil
perante os demais palses da América do Sul.

e

O SR. VIRGILJO TAVORA (ARENA- CE) -Eminente
Senador Saldanha Derzi, 6bvio, houve vasamcntos de informaçãonlo estamos aqui como advosados da Imprensa, ela não poderia adi·
vinhar, pois não teve acesso à sessão - houve vasamcntos, provenientes de onde nlo sabemos, nem vamos aqui procurar saber, Prc·
sentes estavam Senadores, e alguns Deputados c assessores de S. Ex•
o depoente.
Considero, Sr. Presidente, particularmente grave o fato de que
esclarecimentos tio claros c precisos tenham sido deturpados cm
sentido diametralmente oposto, produzindo comprccnslvcl pcrple·
xidade tanto no Brasil, como no Paraguai.
Li, com satisfação, nos jornais de sãbado, declarações prestadas
pelo Chanceler paraguaio, Embaixador Alberto Nogúcs, segundo as
quais recebera o Embaixador Fernando de Alencar, o qual, por
instruções do Chanceler Azcredo da Silveira, lhe "podia indicar ni!o
serem exalas as informações veiculadas pela Imprensa" a respeito da
questão da ciclagcm e da posição do Paraguai cm relação a seus vizinhos do Prata.
O Sr. Joll Llndoso (ARENA - 1\M) - Permite V. Ex• uma
aparte?
O SR. VIRG(LJO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer,
eminente Senador.
O Sr. Joll Llndoso (ARENA -AM)- Cuido que V. Ex• prcs·
ta um serviço à Naçlo c à amizade sul-americana, ao prestar esses
esclarecimentos. Efetivamentc, causou-me admiração os referidos
vasamentos feitos com distorçlo, porque acredito que a reuniilo
verificada na Comísslo de Relações Exteriores poderia ter sido pllblica, tal a clareza, a sinceridade c a grandeza com que o Chanceler
Azcrcdo da Silveira, inspirado nas superiores diretrizcs do Senhor
Presidente da Rcp4blica conduz a nossa politica externa c sobre ela
se manifestou naquele foro. Ali foi dito que a nossa politica c<tcrna
estava travejada numa linha êtica c n6s a conduz(amos dentro de
principio de cquanimidadc, iluminada por uma solidariedade amcri·
cana. Jamais querendo assinalar qualquer supremacia, cultivando
convictamente a igualdade dos Estados c o principio de conciliação
dos interesses, o Brasil se considerava como irmilo de todas as nações
do continente, Esses esclarecimentos trazidos agora, vêm completar
ou vêm fazer luz na verdadeira situaçilo do problema, objcto de
aspectos noticiados. Lembro-me bem de que o Sr. Chanceler ao afir·
mar a soberania do Paraguai, relativamente a qucstilo da ciclagcm,
assinalou que no campo prAtico, face ao volume do négocio que se
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estava celebrando, além do1 interesses politicas de respeito à sobcra
nia du nação guarani, pouco representaria a quantia que tcrlamos
que despender para atender à dupla ciclagem, objcto da distorção no
caso do Paraguai fazer opção pela dupla ciclagcm. Parabenizo V. Ex•
- c repito - aquela reunião, na grandeza da colocaçilo da nossa
politica merna no ângulo sul-americano, tecida realmente de bom
senso, de solidariedade c de cquanimidade, poderia ser públi'ca
porque ela só engrandeceria esse espirita de solidariedade que une as
nações americanas.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA,... CE)- Sr. Presidente, o prazer do acolhimento do aparte do eminente Senador, Vicc·
Presidente desta Casa, José Lindoso, não é preciso ser aqui enfatizado. Coloca S. Ex•, com a cloqUéncia que peculiar lhe é, o problema
nos verdadeiros termos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, folgo cm saber que o Governo
par:tguaio jio foi oficialmente informado da incxatidào absoluta das
notici;as cm tito m:'1 hora veiculadas sobre assunto de compreensível
dclic;odcn pois f;otos homentávcis como esse só podem ter as piores
rc:ru.:rcussôcs na nossa politica internacional.
Tmlns conhecemos c tldmiramos as âltas virtudes cívicas do
nuhrc ruvo guar:tni c a rrofunda consciênci3 que tem de suas
rcsponsahilid;odes históricas para com seu pais.
As nuticius invcrídic:ts. que ora desminto categoricamente,
evidenciam 4ue 4ucm as divulgou desconhece esses aspectos funda·
mcntuis d:t nm:iooalidadc paraguaia, uma vez que estão elas cm
completa contradicào com o substrato mais profundo da mentalidade c do sentir do povo vilinho c amigo, cioso, antes de tudo de
sua indcpcndi:ncia e da defesa de sua soberania.
Igualmente surpreso fiquei ao ter conhecimento, pela Imprensa,
de ~nnccilns menos simpáticos atribuídos ao Ministro das Relações
Extcriures, :o respeito da República Argentina, outra Nação irmã
com a 4Ui11 mantemos as mais cordiais c fraternas relações.
Duruntc tuda a reunião, e respondendo a quesitos que lhe foram
fcitus, slÍ uuvi do Chanceler referências positivas àquele grande pais
c í1 impmtúnl!ia de: nosso relacionamento.
S. E~• desceu a detalhes, inclusive, sobre o que chamava de
tlcstimu;ào hist\nica do nosso inter·rclacionamcnto.
Emhui,;odur cm Buenos Aires durante cinco anos, Azcrcdo da
Silvciru niou rerdo orortunidadc de assinalar o quanto pode conhc·
cer u puvu urgentino, admirar-lhe suas excepcionais qualidades c
cunscicntiJ.;..r-se cada vc:l mais da importãncia de nossas relações.
Tnrnuu-sc clássico, aliás. o comentário que, a respeito, costuma
f;aJcr nosso untigo ~mhai:(ador cm Buenos Aires no sentido de que o
incremento dus rclacõos entre o Brasil c a Argentina nilo é uma
np~;tu1 nms um imperativo histórico,
Nàu tcrium. assim pois, cabimento, para quem o conhece, atribuir-lhe conceitos c comentários menos simpãticos à grande Nação
duSul.
O Sr. Mlllllli• 1'181o(ARENA- MGl- Permite V. Ex• um
urmrtc'!
O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer,
eminente Senador,
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O Sr. M111lhln Plato (ARENA - MG) - Folgo cm ver
V. h• esclurocer o ponto de vista do Governo cm relação à cxposi·
ciu> 4ue fui feita na Comissão de Relações Exteriores pelo Chanceler
Atcredu du Silveira. Na verdade, nilo me senti na obrigação, como
Presidente, de dar qualquer esclarecimento, porque só o ltamarati
cstariu cm condições de esclarecer aquilo que, fora do Pais, poderia
cuusur dificuldades nas nossas relações. Penso mesmo que foi pena a
rcuniào nào ter sido aberta, porque a Imprensa teria tido acesso c
rudcriu puhlicar tudo quanto foi dito. Ela foi secreta devido nos
<.,;crúpulus do nosso companheiro Senador Luiz Cavalcante, que
desejando fa1.er algumas perguntas sobre o relacionamento do Brasil
cum us pulses vi1.inhos tinha receio de que isso transpirasse 16 fora c
trou~esse dificuldades. Mas, estou certo de que, com as explicações
4ue u Governo hoje truz, por intermédio de V. Ex•, continuaremos

com :~s mesmas relações com pulses tão importantes c nossos amigos,
comn stan u Pomaguai c Argentina.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - Eminente
Senador Magalhães Pinto, V. Ex•, com a autoridade que tem, nilo só
de um Jlassado de lutus c desprendimentos cm prol das maiores c melhores e<ousus do povo brasileiro, como também, na condição de
Prcsidcntc da Comissão do Relação Exteriores c que dirigiu aquela
~cssii'' dio cahal testemunho de que o que aqui afirmamos nada mais
é du 4uc'a.,,implcs expressão du verdade.
1-'inulilando, Sr. Presidente,
Est~as sà~1 afirmativas que em nome do Governo, desafiando
quul4uer contestação, faço da maneira mais categórica, mais cabal,
sem rehucm. som jogo de palavras, como, aliâs, costumo proceder
4uandu de minhas intervenções neste plenário. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Dinartc Mariz - Paulo Guerra - Dirceu Cardoso - Joilo
Calmon- Osircs Teixeira- Accioly Filho.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Estã finda a Hora
do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votaçi\o, cm turno único, do Requerimento n• 81, de
1977, do Senhor Senador Daniel Kricgcr, solicitando tenham
tramitação cm conjunto os Projetes de Lei da Câmara nta 9,
de 1969, 16, de 1970, c 10, de 1975 c os Projetas de Lei do
Senado n•s 64, de 1965, 50, 76, 77 c 79, de 1973, 68,94 c 137,
de 1974, 43 c 76, de 1975, c 11, de 1977, que introduzem
alterações no Código Civil.
Antes de submeter a matéria à votação, cumpre à Presidência
prestar os seguintes esclarecimentos ao Plenário:
1) da rclaçilo das Proporções para as quais o Senhor Presidente
da Comissão de Constituição c Justiça solicita a tramitaçlo conjunta, constava indevidamente o OOcio n• 30, de 1970 que contém, apenas, sugestão do Conselho Dirctor dos Advogados de Silo Paulo
sobre a elaboração de lei. Nilo se trata, assim, de proposição
legislativa c, cm conscqUéncia, a Presidência determinou a sua
exclusão do presente requerimento: c
b) o Projeto de Lei do Senado n' 64, de 1965, foi incluldo, por
cqul~oco, entre as proposições arquivadas, nos termos do art. 367 do
Regomcnto Interno. A matéria, entretanto, estava, apenas, com o seu
estudo ~obrcstado c, por isso mesmo, foi mantida na enumeração
dos proJetas que devem tramitar cm conjunto.
Prestados os esclarecimentos, passa-se à votaçilo do
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrmanC(cr senta·
dos. (Pausa) Aprovado.
A Prcsidcncia farâ cumprir a dcllbcraçilo do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item l:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• III, de
1977, dos Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando u transcrição, nos Anais do Senadp: Federal,
das Ordens do Dia, baixadas pelo Ministro da Aeronáutica:·..
Tenente-Brigadeiro Joclmir Campos de Araripc Macedo· e·
pelo Almirante de Esquadra Gualtcr Maia Menezes de Maga- ·
lhílcs_. Chefe do Estado-Maior da .Armada, cm comemoração
ao trogésimo segundo aniversArio do Dia da Vitória das Forças Aliadas.
Em votnçilo o requerimento~Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 'permanecer senta•
dos. (Pausa.)
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Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
1:' ,., SI:'Cit'INTI:' .·1 OR IJ/:'.11 IJO DIA •BA IX A DA PELO
SR. M/,\'ISTRO IJA MiRONlUTIC'A:

"8 de maio de 1945 assinala a vitória alinda c o término da 11
Guerra Mundial.
A Força Aérea Brasileira, integrando a Força Expedicionária
Brasileira, lutou bravamente nos céus da Itália c deu o seu tributo de
sangue, com a perda de jovens oficiais aviadores, abatidos no campo
de luta.
Ao relembrarmos, hoje, os feitos heróicos dl! FEB nos campos
de batalha de além-mar, nilo podemos esquecer aqueles que lutaram
e morreram por um mundo melhor, em que todos os povos pudes·
sem viver livremente, em paz e com dignidade. Em respeito à mcmó·
ria desses mârtircs, cumpre-nos reafirmar c provar que o sacrificio de
suas vidas nilo foi cm vilo.
A vitória aliada foi, antes de tudo, o coroamento de uma luta
pela liberdade, o ãpice de uma campanha em defesa de valores que
atestam a dignidade do ser humano, a esperança do nascer de um no·
vo tempo. Mas, as esperanças duraram pouco mais que o tempo de
vivê-las. As alianças de guerra se deterioraram rapidamente, A paz
transformou-se cm uma figura de retórica c fez das mesas de
conferência a sua única morada.
Mistura hoto:rugi:noa c de ambições distintas, os herdeiros da
grande vitória não se empenharam em sustentar a paz, tarefa tão ou
mais relevante que o próprio esforço de guerra.
Hoje, um mundo dividido e de futuro incerto assiste, perplexo, à
ostensiva expansão das ârcas de influência do comunismo intcrnacio·
nal, reacendendo a chama de guerra, numa escalada bem planejada
de dominação ideológica dos povos que não professam o credo
marxista,
Nilo é justo que tenhamos cruzado o Atlântico, em defesa de um
mundo ameaçado, para depois assistirmos passivamente à chegada
du inimig_ll !1s nussas purt:1s. A!;!it;u.;tles cxh:mporãncas, de fundo
politico, movimentos reivindicatórios nos rampi universitários, lutas
de classe, confrontos com os agentes da ordem pública, terrorismo e
muitos outros recursos utilizados, conforme as circunstâncias. silo a
preparação do terreno para a subversão armada, inicialmente sob a
forma de guerrilhas rurais ou urbanas, evoluindo rapidamente para

as guerras .. restritas", frente a exércitos exportados por paí!lcs
comunistas,
Nilo podemos ser tolerantes com essa fase preparatória das gucr·
pnis u tolerância tanto pode ser u virtude do
sábio, como a fraqueza do complacente.
Saibamos, portanto, definir nossas posiçacs."
nu~~ rcvuluciunitri:~s.

E A St:GL'INTE A ORDEM DO DIA BAIXADA .PELO
SR. MINISTRO DA MARINHA:

"Comemoramos na data de hoje mais um aniversário do té:rmi·
no das hostilidades em solo europeu, do maior, do mais cruel, do
mais sangrento conOito de todos os tempos, que foi a chamada
Segunda Guerra Mundial.
O fato alvissareiro proporcionou-nos uma natural, mas,
moderada alegria, pois sabiamos que as operações navais deveriam
prosseguir. até a cessaçilo total da luta nos mares c cm outros
continentes, Efctivnmentc, no dia 4 de julho, o saudoso cruzador
Bahia que patrulhava o alto mar c ocupava a estação de uma ponte
de apoio ao transporte aéreo sobre o Atlantico, de. tropas americanas
de regresso aos Estados Unidos- afundava tragicamente.
Integrante da gloriosa "Dnog", como ficou conhecida a Divisão
Naval de Operações de Guerra da Primeira Guerra Mundial, o velho
barco, que a despeito de sua obsolescência enfrentara galhardamente
todas as vicissitudes do novo c longo conflito desde o seu in(cio ern
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agosto de 1942, desaparecia para sempre, levando cm seu bojo mais
de três centenas de intrêpidos companheiros. Assim, foi o cruzador
Bahia juntar-se à corveta Camaquan, ao navio·auxiliar VItal de
0/i••rira c aos 32 navios mercantes brasileiros perdidos na batalha.
Da mesma forma, os intimoratos marinheiros de todas essas
valorosas unidades, sacrificados no cumprimento do dever,
encontraram o túmulo dos verdadeiros c bravos marujos. A todos
eles c aos nossos nilo menos heróicos companheiros do Exército e da
Aeronáutica, que igualmente se imolaram na luta cruenta, cm defesa
da pátria comum c dos postulados de sua formação cristã c
democrática, rendamos o tributo da nossa comovida homenagem.
Temos para com eles a obrigação indeclinável de manter o
Brasil a salvo, não só de ideologias como a que combateram, mas,
principalmente, do nefasto comunismo internacional que, cm pouco
mais do meio século c sob formas as mais condcnâvcis, já liquidou
com várias dezenas de milhões de preciosas vidas humanas, sem
maiores repercussões no conturbado mundo de nossos dias. cm que
as democracias, por comodismo ou ingi:nua boa-fé, vão caminhando
a passos largos para o cadafalso, através de sucessivas fórmulas
pomposamente rotuladas de convivência pacifica, dérentt c outras
que estão para vir.
As gerações que presenciaram os cstarreccdorcs crimes, fria c
covardemente perpetrados na calada da noite, em 27 de novembro de
1935, contra companheiros que dormiam, que acompanharam,
estupefactas, todos os lances da ignominosa partilha c conseqUente
pilhagem de pacato c ordeiro país, por inimigos sabidamcntc
inconciliáveis, que mais recentemente assistiram ao massacre de sofri·
dos cidadãos que apenas pugnavam por uma pátria livre c soberana,
estão pouco a pouco se extinguindo. Por isso. cumpre-nos alertar as
gerações mais jovens para que não se deixem levar pelo canto de
sereia daqueles falsos democratas que tendo, ainda ontem, exaltado
a figura de um ditador vermelho, responsável pelo bârbaro cxtcrml·
nio de 60 milhões de seus compatriotas, estranhamente se dizem,
hoje, ferrenhos defensores dos direitos humanos.
O Brasil, que através dos tempos, tcm·sc batido, invariavelmcn·
te, pela manutenção de elevados valores morais e espirituais, como
os que conformam o carátcr c o patriotismo de seus filhos, há de
continuar, com a graça de Deus, a combater o bom combate. Assim
o fizeram os heróicos c pranteados companheiros que, hoje,
reverenciamos cm justo' preito de gratidão c saudade.
Assim hão de fazer os que tiveram ou vieram. a ter por berço,
esta privilegiada Terra de Santa Cruz."
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)-ltem 3:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto
Legi•lativo n• 38, de 1976 (n' 72-A/76, na Câmara dos
Deputados), que aprova as contas da Rede Ferroviária
Federal S.A. c de suas subsidiárias, relativas ao cxercicio de
19i4, tendo
PARECERES PELO ARQUIVAMENTO- por nilo
se tratar de matéria que justifique a apresentação de projeto
de Decreto Legislativo - sob n•s 45 c 46, de 1977, das
Comissões:
-de Constituição e Justiço: c
-de Flnonços.
Em discussilo o projeto (Pausa.)
Nilo havendo quem queira usar da p:~lavr:~. declaro encerrada a
discussão.
Em Vlltação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per·
munccer •entndos. (Pausa.)
Rejeitado.
A mntériu vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara
dos Deputados.
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E: o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 38, DE 1976
(N' 72·A/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas da Rede Ferroviária Federal S.A. e do
suauubsldlírlas, relatlvasaoexerciclo del974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• São aprovadas as contas prestadas pela Rede
Ferroviária S.A. e de suas subsidiárias, AGEF - Rede Federal de
Armazéns Gerais Ferroviários S.A.- e ENGEFER- Empresa de
Engenharia Ferroviária S.A., relativas ao exercfcio de 1974, na
forma do parágrafo único do art. 34 da Lei n• 3.115, de 16 de março
de 1957, ressalvadas as responsabilidades por contas ou valores que
eventualmente venham a ser apurados junto a rcsponsâvcis, or·
denudares de despesas c gestores de fundos.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrará cm vigor na data de sua
publicação.

,,
',

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Porte lia) -Item 4:

·.J

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• I, de 1977 (n' 83-B/77, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo Sanitário para o
Meio Tropical, firmado entre a República Federativa do
Brasil c a República do Peru, a bordo do navio da Armada
Peruana, Ucayali, fundeado no rio Amazonas (Solimões), na
linha de fronteira brasilciro·peruana, em 5 de noyembro de
1976, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 154 e !55, de
\977, das Comissões:
- de Relações Exteriores; c
-de Saúde.
Em discussão o projeto: (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per·
manccer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução.
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f; o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• I, DE 1977
(n' 83·8/77, na Cimara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Sanitário para o Melo Tropical, firmado entre a República Federativa do Brasil e a R.,.
púbfica do Peru, a bordo do navio da Armada Pe111ana,
"Ucayall", fundeado no Rio Amazonu (Solimões), na linha
de fronteira br11llelro-pe111ana, em S de nonmbro det976.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• E: aprovado o texto do Acordo Sanitário para o Meio
Tropical, firmado entre a República Federativa do Brasil e a Rcpú·
blica do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, "Ucayali",
fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasi·
leiro-pcruana, cm 5 de novembro de 1976.
Art. 2• Este Decreto Legislativo cntrarâ cm vigor na data da
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcl\a) - Esgotada a maté·
ria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dever(! realizar-se em Fortaleza, de 27 a 29 do corrente, o III
Congresso de Vereadores do Ccurã, que vai congruçur pura amplos
debutes de importantes temas, todos os legisladores municipais de
meu Estado.

Tudo indica que o oportuno cometimento devcrâ alcançar o êxi·
to pretendido por seus ilustres promotores, o que constitui fato
altamente significativo, revelando o espirita público daqueles que
têm a responsabilidade de conduzir os destinos de cada Câmara, em
todas as comunas ccurcnses.
Em proveitosos contactos c troca de idéias c de informações, os
Vereadores que se reunirão naquele conclave deverão examinar, com
os expositores dos diferentes assuntos, aspectos gerais da problemA ti·
ca dos·· inunicfpios. preparando-se, assim, com mais profundidade,
para o cxcrcfcio de suas tarefas cm favor do desenvolvimento re·
gional.
.
Pela importância do municfpio na vida administrativa, politica c
cconõmica do Pais, aqueles que legislam têm necessidade de estudar,
permanentemente, os instrumentos necessários à agilização do
progresso, através de uma integração cada vez maior das municipali·
dadcs aos anseios c reclamos da coletividadc.
indispcnsâvcl que haja, cm todo o Brasil, uma consciência
mais atuante dos Vereadores cm relação às questões que lhes silo
pertinentes, a fim de que se evitem traços negativos ou de defasagem
no processo geral do desenvolvimento. Para isso, aliâs, nada melhor
do que a realização de congressos municipalistas, nos quais novas
técnicas c métodos de legislação e de administração sejam examinados juntamente com temas politicas, sociais c económicos.
O Vereador tcrã que participar ativamcntc da vida nacional e
revelar, cm qualquer conjuntura, uma visão sempre atua\ dos proble·
mas que nos aOigcm, pois é de sua competência o ato de legislar e
este requer a existência de um verdadeiro espírito cívico, ao lado do
conhecimento da missão histórica que lhe cabe, na dinâmica das
instituições brasileiras.
As Câmaras Municipais devem conscicntizar-se quanto a isso,
pois é inadmissível qualquer atitude de apatia, de desinteresse ou de
falta de clarividência cm relação aos assuntos inerentes à açlo das
prefeituras nos mais diversos campos de atividadc. O Vereador deve
ser um impulsionador do desenvolvimento, um intérprete da comuni·
dadc, um criador de caminhos c um guardião da democracia c da .
liberdade. De sua inicligéncia c de seu patriotismo saem as soluções
para os apelos e reivindicações de suas cidades ou regiões, o que lhe
exige uma permanente aquisição de conhecimentos bâsicos da
problcmâtica municipal, sem os quais o desempenho de scps encargos se torna improficuo ou inócuo.

e

Por isso mesmo. a realização do III Congresso de Vereadores do
Ccarú é rccchida por mim com manifestações de confiança c de espc·
mnça, pois estou certo de que os seus resultados serão dos mais
expressivos. melhorando o nível cultural c fortalecendo o espírito pú·
hlico dos edis de minha terra.
Temas como "0 Perfil do Desenvolvimento de Fortaleza", "O
Papel Politico das Câmaras Municipais", "0 Desempenho da Secrc·
t:tria de Planejamcnto c o Município", "O lntcr-rclacionumcnto
entre us Puderes Legislativo e Executivo", uo Município c a Centra·
li~:t<;iio no Brasil", além d~ exposições sobre integração dos Muni·
clpios, subsfdios c Conselhos de Contas scriio apreciados durante
três dias pelos participantes do referido certame, que é promovido
pela União dos Vereadores do Ccarâ.
Ao fazer o presente rccistro, quero congratular-me com os res·
pons6vcis pela cfctivação de tão importante encontro, que antevejo
pwvcitoso c hrilhantc, na certeza de que o Ccurú haverá de colher os
seus l'rutns, cm h!!ncfício de melhores c maiores empreendimentos,
n:~ úrea municipal. E LJUC outras iniciativas dessa natureza sejam
rlanejadus c ~.:oncretil.lldns, puru melhor aprimoramento de nossa
cstruturu dcmncrúticu. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nnhrc Senador Yirglliu Túvora.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA·- CE. Pronuncia o se·
guintc dis~.:ursn.)- Sr. Presidente, Srs. Scnudorcs:
Estu rnanil\:~t:1çfl1l, deveria ter a Lidcrunçu do Governo feito jfl
hú :dguns dias. l::ttns supcrvcnientcs nzcram-nu udiur. Hoje cstumos
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sdssflú, os dclineumentos necessários da equação que condiciona essa
atividude hoje tiío em voga nas·discussões e nns reuniões pnrlamentares.

Preliminarmente, repetindo o que há tempo declarado, ao contrário do que à primeira vista pudesse depreender-se da leitura da
si:ric de reportagens do Jornal do Brasil, c cncampadas nas duas
Casas por membros do Partido da Oposição, a respeito da SUDEPE
e da polémica que em seguida estabelecida foi, entre aquele órgão c o
jornal citado, achamos bem positivo o acontecimento, E esclarecemo' porque: c"'cja ele oportunidade para que a Liderança da Maioria, cm nome do Governo, ofereça ao Plenário, c por seu intermédio
ao Pais, aquela visão panorâmica da pesca no Brasil, a que nos referimos, em seus problemas. seus sucessos, seus insucessos, c tente mos-

trar o muito que foi feito e o muito que há a fazer no sctor, sem fugir
ao exume de caso por caso, possivelmente, pela prcmência de tempo,
a ser feita cm outra sessão por nós, ou por outro colega nosso do
Colegiada de Lideres,
A SUDEPE e os Incentivos Fiscais
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Os incentivos fiscais à pesca foram institu!dos em 1967, cabendo
à SUDEPE administrá-los, Assim, de um momento para outro, a
SUDEPE, que aluava na rotina administrativa c numa limitada Inca
de pesquisa, se viu frente a essa nova responsabilidade, que dcman·
dava rápida mobilização de recursos humanos c materiais. O Quadro
do Pessoal do Orgão, por exemplo, era composto com servidores dos
antigos órgãos extintos (Caixa de Crédito da Pesca, Divisão de Caça
c Pesca etc.), dos quais a SUDEPE se tornara sucessora, ao ser
criada pela Lei Delegada n• lO, cm 1962. Um quadro composto na
maioria por velhas amanucnscs, cscriturârios c outros servidores dos
mais modestos escalÕes administrativos, bastando registrar que a
média salarial era de CrS 480,00 mensais, ainda cm 1973, pouco mais
que o salário mínimo.
Entre os servidores que poderiam atuar na ârca de Administra·
ção Incentivos- chamamos a atenção do Plcnârio- apenas um
biólogo, um velho engenheiro c um economista, todos ainda sujeitos
ao regime então vigente de 6 horas de trabalho. Assim, enfrentando
dificuldades de toda ordem, a SUDEPE começou a recrutar cspecia·
listas, encarregando alguns poucos mais experientes da formação
dos mais jovens. Porém. a iniciativa privada, com a rcativação eco·
nômica então iniciada, tomava à SUDEPE tais especialistas, tão
logo iam ganhando alguma experiência, As próprias empresas
pesqueiras, cm formação, contribu!ram para isso, de sorte que, no
concernente a pessoal, entre 1967 a 1972, a SUDEPE sustentou boa
parte da atividade de Administração dos Incentivos naquele cnvc·
lhecido Quadro.
·
Em tal situação c a esta altura, ~ natural que os Srs, Senadores
estejam pensando: vem a! a justificação (ou explicação) para a catb·
trofc. Pois bem: n~o houve catâstrofc alguma. E aqui, antes de mais
nada, o nosso pleito de gratidão a esses humildes servidores que, vcn·
ccndo naturais limitações, deram de si mais do que deles seria licito
esperar. Para exemplificar, entre 1967 c 1972, ano este cm que foi
implantada a computação clctrônica, todos os milhões de lançamentos envolvendo desde as opções at~ as liberações dos incentivos
se processaram manualmente, por qnclcs servidores,
Visto o panorama acima, cabe-nos agora recordar que foi, a esse
tempo, que se aprovaram os ~nicos 137 projetas pesqueiros, cxccção
de um outro pr2,jcto novo, aprovado cm 1976, relativo à aqua·
cultura, na Scrrà da Bocaina, Estado do Rio de Janeiro. No mais,
somente reformulações daqueles projetas j(l aprovados, enquanto vi·
gorou a anterior sistcmâtica dos incentivos fiscais, Considerando que
aqueles 137 projetas foram aprovados entre 1967 o 1971, conclui-se
que, de 1972 até hoje, cxccção do citado Projeto de Aquacultura, não
se aprovou nem um ~nico projeto pesqueiro,
Vejamos, agora, um pouco da história desses 137 projetas. Ex·
pedido o Decreto-lei n• 221/67, começou verdadeira corrida aos in·
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rc,gutundo compromisso assumido pela Dircção da Maioria, de
enfrentar o problema da pesca no Brasil, traçando, numa primeira

li

:

ccntivos fiscais por parte da iniciativa privada, numa escalada que
atingiu o ápice no ano de 1971, em plena euforia cconômica que o
País então viveu, com a Bolsa de Valores registrando !ndiccs jamais
sonhados. A Praça XV (por sinal onde se localizava, também, a
SUDEPE), transformada na Wa/1 Slreet brasileira, Em tal situação,
dificilmente essa nova Administradora de Incentivos- a SUDEPE
- escaparia dos reflexos de euforia, Quais foram esses rcflcxos7 Em
primeiro lugar, houve a aprovação de projetas além do limite
mãximo do esforço de pesca, do que é exemplo marcante o caso da
indústria camaroncira de Santa Catarina. Por quê7 Ora, à época a
pesquisa pesqueira era mais que incipiente, além do que, de outro
lado, havia a crença quase generalizada de que o Brasil, com mais de
7.000 km de litoral, teria que possuir potencial pesqueiro quase inesgotável. E, até hoje, mesmo face aos resultados das pesquisas, ainda
hã muita gente que prefere contestar o valor de tais pesquisas, para
fi.car ao lado daquela crença quase atãvica. Assim, as vozes isoladas
de uns poucos biólogos foram abafadas por tal crença, aguçada pela
euforia. O outro reflexo foi a infiltração entre os componentes dos
Grupos Empresariais de alguns poucos aventureiros, no bom é no
mau sentido do termo. No bom sentido do termo, c cm época de
euforia, muitos que se julgavam empresários cm potencial lançaram·
se à aventura. Em certa medida, isso é até saudãvcl a um Pais jovem
como o Brasil. Porém, muitos deste Grupo perderam o fôlego logo
de salda c não passaram da aprovaçã? dos respectivos projetes, Estes
somaram 21, ao todo. Eis, portanto, os 137 projetas já reduzidos a
116. Destes 116, cinqUenta só liberaram até 1971, alguns quase nada,
outros muito pouco c nenhum liberou tudo, com sucessivas perdas
de fôlego pelo caminho. Aqui havia uma minoria de aventureiros no
mau sentido, que fugiu da pesca tão fogo foram suspensas as
liberações de incentivos, deixando atrás instalações c equipamentos
paralisados.
Vejam os Srs, Senadores que, no momento, estamos traçando
um panorama para, depois, chegarmos às conclusões,
Ao todo, não mais que !0, esses maus aventureiros, Enquanto
isso, cerca de 40 outros, também aventureiros, porém no bom scn·
tido, levaram avante seus empreendimentos, arrostando toda a gama
de sacrificios, De outra parte, 66 empresas incentivadas tinham
vencido todas as barreiras passiveis c, não obstante " adversa con·
juntura cconômica internacional, que se instalara a partir de 1974,
possuíam no elevado custo das "despesas financeiras" a única barrei·
ra dillcil de vencer,
Quer dizer, estavam companhias constituídas, cm pleno funcio·
namcnto, lutando com um handicap negativo: o alto custo das dcs·
pesas financeiras, Deste Grupo, algumas poucas empresas podiam se
livrar das dificuldades com seus próprios m~ios, sem o risco de
falências. Outras, porém, teriam muitas dificuldades, caso não
contassem com o apoio governamental. Algumas das razões disso
estavam no processo de descapitalização a que se submeteram para
captar incentivos, a altos custos, conhecido demais nesta Casa este
aspecto do problema; na elevação dos custos de implantação dos pro·
jetos pela defasagem entre os cronogramas llsicos e financeiros c,
finalmente, porque até mesmo este Grupo se endividara a altos
custos para suprir deficiências de captação,
Eis a! o panorama real das empresas incentivadas, até o advento
do Decreto-lei n• 1.376, de 12·12-74, que instituiu nova sistcmâtica
para os incentivos fiscais c, com ela, o FISET /Pesca.
Vejamos, a seguir, como agiram as autoridades governamentais,
em todos os n!veis, face ao quadro exposto. Primeiro, no âmbito da
SUDEPE, como órgão dirctamente vinculado ao problema, c ainda
na fase final dos estudos que condiziriam à implantação da nova sis·
tcmâtica-cstudos dos quais a SUDEPE participou com representa·
çilo oficial - surgiram os debates sobre a melhor forma de aplicar
esses novos recursos de incentivos, Dcssses debates, calcados na
experiência anterior c, também, cm estudos então realizados pela
SUDEPE, nasceu a convicção de que, ·cm havéndo capacidade insta·
!ada ociosa, não se deviam aprovnr novos projetas, ou projetes de
ampliação

I!

2034 Terça-relra 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Malo .. l977

Este é um dado básico que devo ser considerudo cm qualquer
discussão do problema.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O que será uma
grande pena.

Vcrilicou~sc, ainda, que os elcvudos custos financeiros estavam
absorvendo os lucros das empresas, sondo cm grande parte os únicos
causadores dos resultados negativos. Assim, ainda nessa fase, levouse o problema ao escalão Ministerial do Governo, surgindo assim a
decisão de não se fazerem novos investimentos fixos, a não ser em
casos excepcionais, como a experiência da aquacultura cm Bocaina.
Quanto aos novos recursos de incentivos, via FISET /Pesca, à serem
liberados a partir de Io. 1· 75, deveriam ser aplicados na capitalização
das empresas, substituindo-se passivos onerosos (financiamentos
com altos custos de juros c corrcçõcs) por novos apartes de capital,
via incentivos fiscais. Isso nada mais é do que aquilo a que se convcn·
cionou chamar de saneamento financeiro.
Conclusão: não é da cabeça, não é da responsabilidade, nilo é da
iniciativa do Superintendente da SUDEPE essa politica cm tão boa
hora instaurada naquele órgão c que, realmente, dá a base para que
esperemos a recuperação de um sctor que- mostrando-lhe nós, sem
esconder nada, os scnões, - caminhava, rapidamente, para o
colapso.
Como procedeu a SUDEPE após assentada tal poUtica pelo
Governo? Frisamos, e não por ela.
No :imbito interno, foi se estruturando e baixando atas normativos como as Portarias n•s 11, 311 o 336, de 1975, a fim de que os empresários desde logo fossem orientados sobre a nova poUtica. De OU·
tra pmtc, no ümhito externo à instituicào, via Ministério da Agricultura, propôs ao Governo outras medidas complementares de
upoio ao sctor pesqueiro. solicitundo, uo mesmo tempo, que os mais
ultos csculôcs do Governo ratificassem a política de sane::1mento já
determinada 010 órgão. Nasceu daí o Grupo lnterministerial, com re·
prcscntantcs dos Ministérios da Agricultura, Fazenda, SEPLAN,
Interior. Indústria e Comércio, BACEN, Banco do Brasil e da própria SU DEPE, do qual resultou a aprovação pelo CDE da Exposi·
ç1in de Motivos no 20/75, publicada no DOU de 17-10-75, com o
que se: rutificou uma política antes jí1 definida e instituíram-se novos
mecanismos de apoio ~10 setor. Em síntese: uma política que não foi
determinada pela SUDEPE. Fruto do estudo de um grupo interministcrial do mais alto nível, foi ela analisada e aprovada pelo
Conselho de Desenvolvimento Económico, dirigido - como todos
os Senhores sabem - por Sua Excelência o Senhor Presidente da
República.
Vejamos, agora, cm que consiste a politica de saneamento. f; ~la
maléfica? Consistiria cm pôr dinheiro bom em empresas falidas?
Suo perguntas que afloram, após essas nossas explicações
iniciais.
Nada disso. A politica de saneamento financeiro executada pela
SUDEPE i: benéfica sob todos os sentidos c, pelo menos até agora,
os resultados silo muito positivos, não obstante o grande número de
Fatores aleatórios que interferem cm qualquer processo dessa
natureza.

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Mas, cabe uma ressalva, r;
que a Oposição tem acompanhado, dentro do seu dever patriótico,
essas denúncias que têm saído ultimamente na nossa Imprensa, da
verdadeira indústria de inadimplência que se montou neste País.
Tanto isso i: verdade que acabo de receber no meu gabinete, enviado
pelo. Sr. Linaldo Uchoa, que é o famigerado diretor do Grupo
LUME, um protesto judicial da sua Kalium Mineração, de Sergipe,
contra a CPRM, PETROBRÁS, PETROQUISA, Conselho Nacio·
na! do Petróleo, PETROBRÁS Mineração, onde, no fim do seu pro·
testo, diz que tem direitos, os quais serão, oportunamente, postulados pela via legal adequada. Ora, o homem que faz isso é o homem
responsável por aquele escabrosíssimo caso do Grupo LUME. Isso
veio a lume, Ex• - sem fazer nenhum trocadilho infame - para
demonstrar que a Oposição está cumprindo um dever; não deseja
escandalizar o Pais, mas deseja acompanhar esses processos que
estão, na verdade, traumatizando a nossa Pátria. E para que nós não
sejamos apontados como Oposição sistemãtica, apenas para finalizar
este registro, vou ler, do Sr. Eugênio Gudim, um homem absoluta·
mente isento, pelo menos do ponto de vista da Oposição, o que diz
no seu artigo de ontem cm O Globo:

Tomando como verdadeiros - não temos razões para duvidar
de dados oficiais - os algarismos a nós fornecidos, podemos aqui
afirmar, em alto c bom som: não há um único caso de falência de cm·
presa saneada, conforme é comum se ouvir dizer,
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Nós da Oposição estamos
acompanhando atentamente o discurso de V. Ex•, que scrâ devidamente analisudo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O início do
discurso, nilo é?
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Perfeito. E, inclusive,
prometemos u V. Ex• que ouviremos o seu discurso sem maiores
considerações, hoje à tarde,

"E as corretoras ou distribuidoras (ou que nome
tenham) que estouraram foram, patcrnalisticamcntc, recolhi·
das pelo Banco Central para liquidação pacífica sem maiores
prejuízos para seus credores c sem cadeia, que seria a pena
adequada, para seus dirctorcs."
Esta citação, Ex•, mostra também o patriotismo c a serenidade
com que a Oposição tem tratado desses assuntos, c é exatamcntc
assim que tratará do relato que V. Ex• faz da tribuna, nesta tarde.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE)- Eminente
Senador, o aparte de V. Ex•, que aliás é acolhido, como todos os
demais apartes da Oposição, com prazer, porque sempre procuramos neles encontrar algo que sirva de base para esclarecimentos que
o Governo dê de sua posição, talvez venha até um pouco cm abono à
nossa tese, pois o Sr. Linaldo Uchõa de Medeiros enviou a todos os
parlamentares documcntaçi\o idêntica à de V. Ex•, se enganado não
estamos. Nós próprios recebemos, colegas da Liderança também
receberam, membros eminentes da Oposição igualmente comuni·
curam-me o mesmo fato\0 senhor Linaldo de Medeiros "reclama" a
ação sanead'ora do Governo, açilo essa, durante tanto tempo, rccla·
mada por V. Ex• e tomada, para gáudio nosso c de V. Ex•, de modo a
tornar possível a exploração do potássio de sua terra. V. Ex• poderia
divergir do Governo, quanto ao tempo ...
O Sr. Glhan Rocha (MDB - SE) - Só uma pequena obscr·
vação, se V, Ex• permitir.
O SR. VIRGILIOTÁVORA(ARENA -CE)-Com prazer.
O Sr. Gllnn Rocha (MDB - SE) - Mas que evidentemente
não causou efeitos, pois no auge da sua liberdade, o Sr. Linaldo de
Medeiros tem a ousadia de dizer que vai cobrar do Governo V, Ex•
sabe que, aqui mesmo em Brasília, do grupo LUME, existe um mons·
trengo inacabado de apartamentos, da firma do referido senhor,
cujos proprietários compraram, pagaram c não receberam. Isso de
alguma maneira está mostrando a impunidade de que cstâ revestido
o homem que estA agora pleiteando se ressarcir de "prejuízos" da
Nação. Acho que isso está ajudando a nossa teso; c digo mais, a tese
do professor Eugênio Gudin, quando afirma que estes uprovcita·
dores já deviam estar na cadeia hA muito tempo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Vê V. Ex•, c
brevemente verificar(!, que o que afirmamos, não uma, mas algumas
vezes da tribuna deste Plcnãrio, tem sua razilo. ~ muito arriscado fa·
zer futurologia em termos cconõmicos, e multo mais em termos poli·

~·'·ele 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seclo U)

ticos. Aguarde, verá e teremos a ocasião de lhe cobrar. Traduza a
charada. Mas, diremos novamente a V. Ex•, o LUME, ao que nos
consta, não esteve aluando no setor que consideramos - no caso o
pesqueiro. A citaçilo de V. Ex• pode ser tomada - e a tomamos como uma exemplificação do que deseja a Oposição, com sua campanha de .. esclarecimentos" -como diz V. Ex• Porém, não invalida a
tese até agora exposta - permita-nos a imodéstia - com honestidade, contando o que realmente sucedeu no sctor "pesca"; isso feito
por um nordestino que combate ferozmente, na defesa dos interesses
da sua região, os fundos setoriais - e ninguém do Governo ignora
essu nossa posição. E sabe V. Ex•, mais do que ninguém, que, em
nossa região, o sctor 11 pcsca" recebe recursos do próprio fundo regia·
nal, FINOR, no caso do Nordeste, FINAM, no caso da Amazõnia.
Somos, pois, absolutamente, insuspeito para traçar aquilo que julgamos a radiografia cxata deste setor c mostrar como a atuaçilo da
SUDEPE, nos dias de hoje, é aquela que, ao nosso ver, mais consulta
aos interesses nacionais.
Prosseguimos,
Eis uma sintese de tal politica: a) uma empresa pesqueira X,
p. ex., tem no Passivo (exigivel) parcelas resultantes de financiamento, sobre as quais incidem juros e correções monetárias pesadas;
h) tais custos financeiros estão absorvendo-lhe o lucro ou até
começam a corroer-lbe o próprio patrimônio; c) para corrigir tal
situação, inicia-se determinando qual o limite máximo de tais custos,
tolerável pela empresa, face à respectiva rentabilidade; - verifica-se
- desculpe-nos a repetição do verbo, mas é para deixar bem
explícita a nossa idéia d) verifica-se, 3 seguir, se o valor patrimonial
das ações não é inferior ao respectivo valor nominal; e) cm sendo
igual ou superior, deferem-se então os recursos de incentivos fiscais à
empresa.
~a alternativa, Ex•, ao invés de aqueles recursos destinados
à pesca serem alocados em outras novas empresas, já que há capaci·
dadc ociosa nas existentes, procura-se robustecer, tomadas as precau·
ções aqui citadas, as existentes. Parecc·nos ser uma politica absolutamente sensata c que corresponde aos reais interesses do sctor.
E o que acontece então com esse modo de proceder? Aumentase o capital da empresa. Capitaliza-se a empresa, desaparecendo cm
igual proporção uma parcela do exiglvcl. Em outros termos, substituem-se recursos de terceiros - financiamentos- por capital. Ccs·
sam os juros e as corrcçõcs c, cm conseqUência, aumenta-se a
rentabilidade da empresa.
Onde:, pois, a tão acusada "indústria dos incentivos" ou "indús-

tria das falências" a não ser no espirita de quem examina superficialmente matéria de tamanha seriedade?
No caso dos incentivos fiscais para a pesca pode-se assegurar
que os investidores no FISET /Pesca, longe de serem prejudicados,
foram beneficiados com ações cujos valores patrimoniais superavam
aos nominais. Para confirmar isso, basta que se recorra ao Banco do
Brasil, operador daquele Fundo. O valor patrimonial médio das
ações das empresas pesqueiras que obtiveram recursos do
FISET/Pesca era superior a CrS 1,20, ao ali ingressarem, portanto
acima do par.
De outra parte, graças ao Programa de Fusões c incorporações,
inserido no contexto da politica de saneamento, foi passivei à
SUDEPE promover a recuperação, por via das empresas mais sólidas, da quase totalidade daquelas outras mais fracas, além do 'lUC
elas próprias foram financeiramente saneadas. Ainda no dia mesmo
em que publicava acusação contra a CODIPESCA, uma daquelas
mais fracas, essa empresa achava-se cm fase final de recuperação,
para o que se procurou entregar a tarefa a uma empresa idônca,
representativa da Pesca, no cuso a Cooperativa de Pesca NipoBrasileira, com 26 anos de tradiçào, umu frota de 180 barcos c 150
armadores associados, dispondo de uma dus melhores redes de
distribuição de pescado deste Pais. No caso aqui citJdo a reativuçào
da CODIPESCA irá bcneficiur centenas de pescadores artesanais,
além de contribuir para o estabelecimento do do direto produtorconsumidor, cmprcgundo ninda considcrávei'CQ1\o-dc-obm.

O jornal que acolheu com mais galhardia a luta para esses
esclarecimentos, através de reportagens que, uma por uma, caso a
caso, por outro colega de bancada ou por nós mesmos, se tempo
tivermos, poderão ser esclarecidos - dados, os possulmos - após a
pendência existente entre a SUDEPE c esse órgilo da imprensa,
estampa a seguinte noticia:
- O presidente da Associação Nacional das Empresas
de Pesca- ANEPE- Sr. João José Basco Quadros Barros,
enviou ontem telegrama no Presidente Erncato Gcisel,
e•pressando solidariedade ao Superintendente da SUDEPE,
afirmando que as reportagens publicadas recentemente pelo
Jornal do Brasil foram "maquinadas por elementos cujos in·
tcrcsscs evidenciam motivos torpes".
~ claro, lógico c evidente que não concordamos com as conclu·
sõcs. Achamos que a Imprensa quando examina qualquer fato presta
um serviço, mesmo quando a injustiça da apreciação é nagrantc,
dando ensejo- como foi aqui o caso - de apresentar aos Senhores,
nesta primeira aproximação, a politica pesqueira brasileira, na pane
de incentivos, tal c qual o Governo brasileiro compreende ser cena.
Sr. Presidente, face às rcponagens rcccntc!llcntc publicadas pela
Imprensa, desejamos levar ao conhecimento de V. Ex•, o nosso
pensamento a respeito.

"Representamos a maioria das empresas de pesca c
somos testemunhas do esforço realizado pelo aluai
Superintendente da SUDEPE em prol da atividadc pesquei·
ra. Esforço honesto c imbuldo do maior espirita de brasili·
dade. As acusações assacadas contra o Dr. Josias Luiz
Guimarães silo injustas e estão servindo a interesses que nio
coincidem com os da Nação brasileira.
Realmente, os problemas do sctór silo dificcis e, muitas
vezes, sentimos faltar uma coordenação no nivcl desejado.
Entretanto, como entidade de cl~sse que cfctivamcntc
representa a esmagadora maioria das forças produtivas do
sctor, desejamos expressar nossa solidariedade ao trabalho
desenvolvido pelo Dr. Josias Luiz Guimariles, um administrador público, dedicado, que não merece ver seu nome
sofrer ataque desta ordem. ~ uma injustiça, especialmente
por percebermos que os ataques foram maquinados por
elementos cujos interesses evidenciam motivos torpes.
Durante os últimos três anos assistimos o Dr. Josias
dedicar-se a sua função com tal espirita de luta e desassom.bro como poucas vezes vimos na administraçilo pública.
Senhor Presidente, pela vivência que possuimos do setor
c pela representatividade da r.ossa associação, estamos cenas
de que estas afirmativas representam o pensamento dominante dos empresários da pesca brasileira.
Receba, Senhor Presidente, os nossos protestos de
estima e consideração.
Atenciosamente, - AN EPE - Associação Nacional
das Empresas de Pesca - Joio JOié Basco Quadros Banoa,
Presidente."
E, por coincidência, na nota da rcdação, lemos o seguinte:
-Ao publicar a série de reportagens sobre a SUDEPE,
o Jornal do Brasil, prestou um serviço ao contribuinte, à
sociedade e até no Governo, que está agora em posição de
fazer o que lhe compete: apurar as denúncias, sanar as irregularidades e punir os responsáveis.
Ao contrário do que afirma o Sr. João José Bosco
Quadros Barros, não havia, nem poderia haver, a intenção de
"servir a interesses que nào coincidem com os da Nação
brusileira". O que não serve, sem dúvida, à Naçilo brasileira,
é o fato de haver uma instituição constituída há 10 anos,
desperdiçando milhões de cruzeiros pertencentes ao povo
para fomentar a pesca, c o peixe continuar escasso c caro
num Pais como o nosso.
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Ao iniciar a sua investigação, os repórteres Edson Brcn·
ncr c Tullio Bonvini não imaginavam estar diante de um
formidável descalabro. A elaboração da reportagem tomou
mais de três meses, percorrendo todo o pais, de Norte a Sul.
Um trabalho exaustivo c criterioso, cujo objctivo era apenas
o de avaliar o desempenho da SUDEPE c o 'destino dos mi·
lhõcs de cruzeiros aplicados no desenvolvimento da pesca no
Brasil.
Ao encontrar-se com o Presidente Ernesto Gciscl, no
último dia 13, no Ccarã, o Sr; Luiz Gentil, interpelado sobre
como vai a pesca, respondeu que pesca vai também muito
bem, Presidente."
- Mas o Jornal do Brasil - disse o Presidente - acha
que não,
O Sr. Luiz Gentil, presidente da JPECEA, dirige uma
das melhores empresas de peca do pais: é um dos maiores senão o maior- exportador de lagostas do mundo, Mas sem
incentivos da SUDEPE. A IPECEA teve incentivos da
SUDENE.
Conforme dissemos, o Nordeste, recebe incentivos retirados dos
fundos regionais do FINO R ou FINAM E, conforme o caso c vlo da
SUDEPE
Srs. Senadores, oito reportagens foram realizada c a todas o
órgão atingido, a SUDEPE, apresentou contradita, As vezes ca6sti·
cas, mas que, no momento, submetido o caso à decisão judiciAria,
aguardam publicação pelo órgão considerado,
Nesta primeira abordagem que fazemos - dentro do tempo
disponível - do problema da pesca brasileira, queremos esclarecer
aos Srs. Senadores que o Executivo nlo considera o setor como
andando às mil maravilhas, mas leva cm conta o fato de que a atual
administração tem feito, dentro de uma diretriz iraçada pelo
Governo, seguindo uma politica aprovada pelo COE, o inAximo passivei para a recuperação de uma parte de nossa economia que, sem cs·
sas providências, ai sim, estaria um verdadeiro descalabro.
Aguardamos a publicação das respostas pelo jornal - pos·
suimo-las todas, vejam os Srs, Senadores o que os aguardava aqui
em plenário - c a~ !réplicas do jornal, para que a Maioria possa
explicar ainda aqueles pontos que porventura hajam ficado cm d6vi·
da. Estamos informados de que membro proeminente da Oposiçlo
percutirá esses diferentes itens. Teremos, cntao, a liberdade ncccssAria de antecipar resposta a cada um daqueles que ainda ficaram na
interrogação.
Estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram as cxplicaç&s
iniciais que haviamos que dar. E, mais uma vez rcpitimos: o Governo
não repele crítica. O Governo aceita a critica cmbasada cm fatos que,
por sua vez, tenham ensejo de explicar a sua posição neste ou
naquele sctor, porque este Governo, Sr. Presidente, Srs, Senadores,
nada tem a esconder. Um Governo- c vez primeira na história des·
te Pais desde os recuados tempo< da SUMOC vem a p6blico c
apresenta, sem o menor rodeio, a situação das 141 empresas que
foram objcto da açilo de sanção por parte do órgão maior das autoridades monctãrias do Banco Central -como este pode se honrar de
não temer confronto com o juizo da opinião p6blica,

"a

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA -CE) - Com prazer,
Senador.
O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- V. Ex• acaba de
fazer uma análise lógica e real!stica da SUDEPE, c o fez com a maior
segurança. Todos nós que estamos aqui no plenário assistimos c nos
convencemos, c até mesmo a nobre Oposição ouviu atentamente
V. Ex• e, não contestando, aceitou. Vê-se portanto, Senador VirgRio
Távora, que esta é a terceira vez que esta Casa assiste V, Ex• trazer
fatos c números para este Plenário e o mesmo assiste calado- c, assim fazendo, dá demonstração do convencimento da& palavras de
V, Ex•. Isto nos leva a crer que o que se vê aqui constantemente sfto

discursos para armar escândalos, baseados na mãxima de o que vale
é a noticia e nilo os fatos. como estes que silo apresentados por V.
Ex•
O Sr. E•ondro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• permite um
aparte?
O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - O aparte ainda
estA comigo, nobre Senador.
·o.SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA -CE)-- Terminando
o aparte do eminente Senador maranhensc, com prazer ouviremos o
representante do Amazonas.
O Sr. Alexandre Cettl (ARENA- MA)- O que vale é a noti·
cia e não os fatos, porque estes são assistidos calados, mas as noticias
não: oferecem nomes c manchetes de jornais. Muito obrigado.
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer
acolhemos o aparte do nobre Senador Evandro Carreira.
O Sr. Erondro Carreiro (MDB - AM) - Nobre Sepador
Virgnio TAvora, peço desculpas por ter solicitado aparte no
momento em que estava sendo apartcado, mas é porque V. Ex• já
arrumava a bagagem para se despedir da tribuna c cu não queria per·
der a oportunidade para registrar o fato de ouvirmos com muita atcn·
ção o relato de V, Ex• embora não aceitando, mas aguardando
oportunidade para nos debruçarmos sobre ele. No entanto, de
imediato, posso dizer a V. Ex• que, no relato feito logo no inicio,
V. Ex• afirma que uma distorção, talvez atávica, orientava as em·
presas pesqueiras para aproveitamento da fauna ictioiógica do litoral
brasileiro, quando jA se sabia, de antemão, que esta fauna ictiológica
era pobre.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador, só podemos lamentar não termos a eloqUência de V. Ex•,
se não nos torramos expressos em termos que não deixassem a menor
dúvida. Acreditamos que V. Ex•, relendo as notas taquigrãficas, não
terã esta imprcsslo, pois nós não afirmamos isto. Nós afirmamos
justamente que 6 uma quase atãvica convicção nossa, que o litoral
brasileiro, por ter 7 mil quilõmetros, veja bem ...
O Sr. Erandro Carreiro (MDB- AM)- Seria rico.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- ... seria ·riquls·
simo cm pesca. Entilo foram organizadas 137 empresas de navegação. O que dizem os biólogos 6 que nós não somos tilo ricos cm
peixe. Nós gostariamos também de ser muito ricos em petróleo, Até
o dia de hoje não tivemos ventura. Pode ser que amanhã
descubramos grandes cardumes, grandes regiões onde o Brasil possa
ostentar orgulhosamente essa riqueza que vem do mar.
Eis o que fala o representante de um Estado que hoje se orgulha
de ser o maior exportador de lagosta do Brasil c, caminhando para
ser, pobre como 6, o maior em peixe. Não sei se V. Ex• sabe, mas
onde vão pescar esses peixe~- sem fazer poesia- com o arrojo pró·
prio dos ccarenses? Em regiões muito distantes ...
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a
campainha)- Lembro a V. Ex• que seu tempo está esgotado.
O Sr. Erandro Carreiro (MDB- AM)- Eminente Senador ...
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Eminente
Senador, viu V. Ex• que dividimos o discurso.
O Sr. EYandro Carreiro (MDB- AM) - E eu nilo cheguei a
concluir o meu aparte.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA - CE) - Vamos
advogar o tempo para o nobre colega, Sr. Presidente, V. Ex• é teste·
munha. Mostramos em volume cm linguagem comum, o
"calhamaço" que tcrlamos ai para discutir, um por um, diriamos
assim, alegações por alegações o que tornaria o tema um pouco árido
e levaria hora&. Procuramos, então, nos cingir a uma matéria tão
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vasta, durante uma hora e, dentro dessa hora, fazendo a maior sln·
tese posslvel. De maneira que, servindo de advogado ao ilustre
conterrâneo de V. Ex• permita, no resto do tempo que possui mos
transferi-lo para que S. Ex• continue com o aparte.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- V, Ex• não pode trans·
ferir tempo porque V, Ex• não tem mais tempo disponlvcl. Pediria
que conclulsse o discurso.
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Um apelo
fazemos a V. Ex• que, pelo menos, deixe terminar a frase do aparte
de seu conterrâneo, c penso que V. Ex•, Sr. Presidente, concordarA.
O Sr. E•andro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, o que
se compreendeu de inicio é que o litoral era raro, era escasso em
pesca e o Governo cometeu o erro de incentivar, de estimular, de
financiar indústrias pesqueiras para uma Arca que jA se mostrava
pobre. O erro primacial foi do Governo, quando elejA sabia a priori
que a área ern pobre. Então não lhe cabia este incentivo mais, não
cabia este estimulo à pesca numa Arca que era paupérrima. Isto é que
eu surpreendi no discurso de V. Ex• Não quero tomar mais tempo,
encerro o meu aparte, com este registro. Parece-me que o Governo
errou a priori porque incentivou um sctor que não tinha condições de
incentivo, que não podia responder ao incentivo c ao estimulo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Prcsi·
dente, vé V. Ex• como fomos felizes cm pedir que permitisse concluir,
o eminente Senador Evandro Carreira, o seu aparte.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam·
painha.) - Peço a V. Ex• que conclua seu discurso dentro de ·dois·
minutos.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Terminá·
lo-cm os cm I minuto.
Vé V. Ex• que, justamente, não viemos aqui dizer, repetimos,
que o sctor de pesca era uma somatória de sucesso, ao contrArio,
dissemos de inicio que contarlamos os sucessos c os insucessos. E até
no dia de hoje, eminente Senador Evandro Carreira, não é uma opi·
nião unânime, essa relativamente à pobreza ictiológica que temos,
cm nossas costas. Mas o que o Governo fez foi, reconhecendo que
algo estava errado- ele ni\o se julga infalfvcl, isto vinha de longenessa proliferação de indústrias pesqueiras procurou metodizar,
organizar c sclecionar esse sctor.
Sr. Presidente, nossas últimas palavras são para que nllo fique a
impressão dos Srs. Senadores, que o respeito que damos às dirctrizcs
da Mesa - de nos mantermos falando cm um espaço de uma hora
na explicação de um tema - sirva de motivo, de pretexto, para que,
oportuno ttmport, não transmitamos as respostas, caso por caso, às
incrcpaçõcs feitas, seja de erros, seja de mal emprego de recursos,
seja de politica de uma maneira global distorcida.
Estas as explicações primeiras que damos c que submct'cmos à
apreciação, nilo só da nobre Oposição, como de toda a imprensa
brasileira, envolvida no chamado affairt SUDEPE.
Era o que tlnhamos a dizer, Sr. Prcsidccntc. (Muito bem!
Palmas.)
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Itamar Franco, pela Liderança da Minoria.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pela liderança da
Minoria. pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-·
Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Face às declarações do Sr. Senador Virgllio Tflvora cm função
do pronunciamento de S. Ex• o Sr. Ministro das Relações Exte·
riores, na Comissão de Relações Exteriores, vejo-me na eontingéncia
de, como Vice·Lider cm cxcrclcio hoje, nesta Casa, c membro da
Comissão de Relações Exteriores, comentar tais considerações.
Dissemos untes. Sr. Presidente, que se nu politica interna a nos·
sa discordãnciu í: imensu, na rolltica intcrna~ionul. principulmcntc

na gcstilo de Azcrcdo da Silveira, a nossa unidade é facilmente idcnti·
ficâvcl.
Temos cm milos o pronunciamento do Sr. Senador Virgllio
Távora, cm que S. Ex• diz, entre outras coisas, o seguinte:
Obvias, repito, são explicações, que aqui me vejo na con·
tingéneia de prestar na qualidade de Vicc·Lfdcr do Governo,
porque de todos conhecido o csplrito que tem presidido a
Politica Internacional do Brasil c sua preocupação pcrma·
ncnlc e prioritária de manter c incrementar, cm todos os cam·
pos, a amizade fraterna que nos une às Nações do Continente.

1: verdade que a Oposição reconhece, aqui, nesta Casa, as pala·
vras do Sr. Senador Virgflio Tâvora.
Continua S. Ex• dizendo:
Assim, de forma clara c insofismável posso informar ao
Plcnãrio que o Chanceler só teve palavras de admiração c
respeito por todas as nações,
Também é verdadeiro, Sr. Presidente. Nós, que estivemos prc·
sentes àquela reunião, o Embaixador Azcredo da Silveira só teve
palavras de admiração c respeito por todas as nações, mostrando a
politica realista do ltamarati: é uma politica de respeito à soberania
de todas as nações.
Continua o Sr. Senador Virgilio Távora:
Tais relações, aliãs, .baseadas cm uma longa tradição c
cm lastro cultural comum, frisou ele, tem sido fortalecidas
por uma ampla gama de projetes bi ou multinacionais que,
ao lado do incremento de nosso comércio reciproco, só tcn·
dem a tornar-se cada vez mais intimas c fecundas.
Foi exatamcntc o que S. Ex• o Sr. Embaixador Azcrcdo da
Silveira disse: relações mais Intimas, mais fecundas mas, sobretudo,
um respeito à soberania de cada nação.
Econtinua o Senador Virgflio Tâvora:
A .eventual mudança de ciclagcm no Paraguai é uma
questão interna daquele pais, de sua exclusiva competéncia. c
tem rclaçilo dircta com o cxcrcicio de seus direitos soberanos.
Também verdadeiro, Sr. Presidente, porque o Embaixador
Azcredo da Silveira deixou bem claro c se me recordo, já que se tor·
nou público o pronunciamento de S. Ex• na Comissão de Relações
Exteriores, deixando assim o seu lado reservado, cu me recordo que
S. Ex• usou a seguinte expressão: que o Governo do Paraguai
nam'orava o problema da ciclagcm de 60 ciclo~. mas que caberia sem·
prc ao Paraguai, de acordo com a sua soberania, aceitar ou não o
problema de 60 ciclos. Jamais o Brasil iria interferir nesse aspecto.
Continua o Senador Virgilio Távora:
O Brasil nilo poderia, nem mesmo desejaria, ter
qualquer tipo de participação nessa decisão, deixando o pro·
blcma inteira e exclusivamente nas mãos do Governo de
Assunção.
Já o disse. O Chanceler Azeredo da Silveira deixou bem claro,
de maneira insofismável, as suas palavras aqui traduzidas pelo Sena·
dor Virgllio Távora.
"Durante toda a reunião, e respondendo a quesitos que
lhe foram feitos, ~ó ouvi do Chanceler rcfcréncias positivas
àquele grande Pais c à importância do nosso relaciona·
menta."
Também, de maneira <inccra e correta, o Senador Virgilio
Távora dá à Casa c à Nação esses esclarecimentos.
"0 Embaixador Azercdo da Silveira demonstrou, naquc·
la reunião, a importância da grande nação irmil demonstran·
do seu respeito e sua admiração recordando mesmo o tempo
em que foi Embaixador da República Argentina."
O Sr. Lolte Cha••• (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois nilo, Sena-

mento esclarecedor c dizer, mais uma vez, que a Oposição nesta Casa
hA de somar sempre a sua voz na defesa dos altos interesses da Pfltria.

O Sr. Lelle Chans (MDB- PR)- Na qualidade de membro
da Comissão de Relações Exteriores cu, como V. Ex•, assisti à
explanação do ilustre Ministro Azcrcdo da Silveira. Confesso a
V. Ex• que foi muito positiva, para o Senado, aquela reuniilo. S. Ex•
mostrou-se de um.,conhecimento admirável acerca dos grandes
problemas internacionais em que o Brasil tem interesse e deu. à Casa
uma demonstração de alta sinceridade no que diz. De forma que
S. Ex• cresceu muito na admiração do Senado após aquele conta to.
Se noticias divergentes apareceram posteriormente, isso é comum
numa Casa como esta; mas creio que nada transpirou cfetivamente
dos membros desta Casa em relação àquilo que foi dito. Tive oportunidade, depois, de trocar idéias com colegas nossos que assistiram
à reunião e todos foram da mesma opinião acerca da elevação de
propósitos, da sinceridade e da seriedade com que S. Ex• respondeu
aos questionários. Sou testemunha, também, de que essas palavras
do eminente Senador Virgflio Távora, reiteradas aqui, por V. Ex•,
silo sinceras. Nós temos o dever de fazer justiça. Aqui, temos feito
criticas muito pesadas a determinados sctorcs mas sempre com a
convicção de que estamos sendo co~r~ntes com a verdade, e p.ara
sermos coerentes com esta verdade temos que ressaltar que foi positi·
va, foi séria e não houve ofensa a quem quer que seja, a pais algum,
naquele nosso encontro com o ilustre Chanceler. Pelo contrârio, ficamos tranqUilos acerca da polftica do Brasil, nos moldes que vem
sendo conduzida por S. Ex•

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um
aparte?

dor.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Agradeço, emi·
nente Senador Leite Chaves, o aparte de V. Ex•, confirmando a posição da nossa Bancada em relação ao pronunciamento de S. Ex•, o
Sr. Ministro Azeredo da Silveira.
O Sr. Vl110lo T'tora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) -Ouço o nobre
Senador Virgflio Tãvora.
O Sr. VI11Dio T'•ora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
lamentamos muitíssimo nilo termos visto o sinal de V. Ex•, solicitando &pane, quando, no fim do nosso discurso inseriria, justamente em
uma sllllese, a brilhante oração que ora profere. Mas, para nós que
fazemos um sacerdócio da vida pública, todos nós, aqui, nesta Casa,
este dia deve ser um dia de satisfação, um dia em que, acima de todas
as diferenças partidârias, apresenta-se o Senado unido na defesa do
interesse maior do Pais, que é a verdade, a verdade daquilo que foi
dito, a verdade de intenções pâtrias puras, que não têm rodeios nem
escaninhos a esconder. Agradecemos em termos pessoais, agora, o
carinho com que V. Ex• leu, tão rapidamente, entre a hora cm que
lhe fizemos a entrega da cópia do discurso e o momento que profere
esta oração, todas aquelas razões que, estamos certos, silo as razões
da verdade.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Agradeço a
V. Ex•, nobre Lrder Virgflio Tãvora. Comecei a minha fala dizendo
que, se na polftica interna a nossa discordância é imensa, na politica
iftternacional a Oposição, nesta Casa, tem procurado somar os esforços do Governo no sentido de que mostremos ao mundo uma Naçilo
unida, como é nosso desejo. E, as palavras de V. Ex• esclarecendo, de
uma vez por todas, o pronunciamento do Sr. Ministro das Relações
Exteriores na Comissão do Senado Federal, obrigaram-me, como
Vicc-Lrdcr cm cxcrclcid' nesta Casa, dizer da verdade que V. Ex•
trazia à Nação. Estranhamos apenas, Senador Virgllio Távora, que
neste Pais não entendam, ou não quiseram entender até agora a poli·
tica clara do ltamarati, essa politica objctiva, sincera, honesta e de
respeito a todos os palses, que tem sido a politica do Embaixador
Azercdo dn Silveira.
Por essa razão, Sr. Presidente, nestas rápidas palavras, dcse·
jamos cumprimentar o Senador Virgllio T6vora pelo seu pronuncia·

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB prazer, nobre Senador Saldanha Derzi.

MG) - Com muito

·O Sr. Saldonho Derzl (ARENA - MT) - Nobre Senador
Itamar Franco, V. Ex•, realmente, em nome do Movimento Dcmocrfltico Brasileiro, vem dar uma colaboração extraordinária à poli·
tica externa do Governo brasileiro. V. Ex• faz justiça a esse extraordinário ministro das Relações Exteriores, o !r. Azeredo da Silveira,
que é um homem equilibrado, um homem sério e responsflvel, que
conhece profundamente a politica, especialmente a americana. Foi
uma injustiça a filtragem, ou a mil interpretação da filtragem dessas
noticias que foram para a imprensa, a colocar o nosso Pais numa
situação difícil perante os nossos irmãos paraguaios c argentinos.
Sabemos, e acompanhamos perfeitamente a politica externa brasi·
lcira, que é de verdadeiros irmãos, pois consideramos os nossos
países vizinhos como irmãos procurando resolver os nossos problemas de ~omum acordo. O Ministro Azercdo da Silveira jamais
iria adiantar ou se pronunciar por um problema sequer ainda resol·
vido: que é a questão da ciclagem 50/60 ciclos. Repito o que disse
num aparte ao eminente Senador Virgllio Tâvora, que o Presidente
Stroessner nomeou uma comissão de alto gabarito, composta do
Ministro do Interior daquele pais, o Engenheiro Di Bernardi, Presidente da ANDE e Vice-Presidcntc da Binacional de ltaipu; o Deputado José Maria Arganã, Llder do Governo na Câmara dos Depu·
tados; o Senador Alcino, Llder do Governo no Senado Federal e o
Senador Carlos Saldivor, Presidente da Comissão de Relações Extc·
riores também no Senado Federal paraguaio. Nilo poderia ter uma
comissão de mais alto gabarito do que essa para estudar as possibili·
dades da negociação entre os 50 e 60 ciclos, 50 ciclos usados pelo
Paraguai c 60 ciclos que usa o Brasil. Se o Brasil, hoje, consome mais
de 15 milhões de quilowatts e o Paraguai apenas 200 mil, é natural
que o Governo brasileiro tente uma negociação com o Governo
paraguaio para tornar mais barata a obra, a fim de que, depois dos
estudos dessa comissão de alto nlvel, se pudesse chegar a um acordo
para que a ciclagem se tornasse em 60 ciclos, o que naturalmente
beneficiaria tanto ao Paraguai, quanto ao Brasil nesse setor. Jamais
o Brasil poderia, c o Ministro Azcredo da Silveira, antecipar uma
solução do Paraguai, num entendimento que ainda não houve,
porque essa Comissão tem um prazo até julho para apresentar ao
Presidente Stroessner o relatório dos estudos que ela está elabo·
rando. O Paraguai, até agora, nem sequer tem visão do que seja a
conclusão desses estudos. Estâ fixada para fim de julho a entrega do
relatório dessa Comissão de alto nlvel ao Presidente Strocssner. lô:
natural que, só depois do parecer dessa Comissão, poderia o Brasil
iniciar as suas negociações com o Paraguai. Portanto, foi uma notl·
cia mal filtrada c mal interpretada, pois jamais o Governo brasileiro
e o Ministro Azercdo da Silveira iriam se adiantar quanto a um problema que nem sequer foi resolvido ou ventilado dentro do Governo
paraguaio. J;; uma grande contribuição que V. Ex•, em nome do
Movimcni<>Democrático Brasileiro, vem trazer ao Brasil c às nossas
relações com esses nossos grandes amigos que silo o Paraguai e a
Argentina.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Salda·
nha Dcrzi, faz muito bem V. Ex• em lembrar a constituição dessa
comissão. Agradeço o aparte de V. Ex•, que incorporo, com muito
prazer, ao meu pronunciamento desta tarde.
Para encerrar, Sr. Presidente, apenas uma liçilo do pronuncia·
monto do Embaixador Azercdo da Silveira, Quando a Oposição
pede o comparecimento de um Ministro de Estado e, às vezes, o Governo se nega, que u presença daquele Ministro, nesta Casa,' sirva
muis uma vez, de exemplo. S. Ex• l(t cornparcccu com u sua inteligência, com 1.1 sua comunicabilidade, com o seu conhecimento de causa.
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pôde dar àquela C~missào uma excelente explanaçào da politica
mternac1onal do Bras1l. Que aquele e.cmplo se frutifique, Sr. Presi-

dente, i: o nosso desejo.

F.ru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Agcnor Maria. (Pausa.)
S. Ex• não está presente,
Concedo a palavra ao nobre Scnado..Saldanha Derzi.
O SR. SALDANHA DERZI (ARENA- MT. Pronuncia o scsuintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na conturbada situação politica, cultural c social do mundo em
que vivemos, diante da crise económica, principalmente a energética,
que assola sobremaneira os palses subdesenvolvidos e em desenvolvimento c levando cm conta o crescente potencial bélico c atómico que
ameaça a humanidade até mesmo de extinção. nilo é preciso ser sábio

para concluir que a prudência deve ser cultivada como uma das prin·
cipais caractcrlsticas dos responsáveis dirctos pelos destinos dos
povos c nações - tanto os chefes dos governos ricos, como os dos
governos pobres, tanto os dos palscs socialistas, como os dos palses
capitalistas.
Mas, em toda a História dos Homens, levou realmente à cvoluçlo e desenvolvimento das sociedades, muito mais os atas de ousa·
dia, do que as prudências exageradas.
Dizemos mais, Sr. Presidente c nobres Colegas: vivemos uma
realidade em que, muitas vezes, testemunhamos, tristemente, a meta·
morfosc da prudência em covardia c cm omissão.
Tem, pois, razio, Jean Guiton, ao nos alertar para um perigo
que ronda a raça humana. Diz ele: "A prudência encontra-se por
toda a parte c dia virá em que a coragem não estará cm parte

alguma".
Dai concluirmos que a corascm dos governantes c lideres, ao
tomarem decisões ousadas c consubstanciadas numa visão dinâmica,
critica c prospectiva dos problemas que enfrentam, é uma das molas
mestras que impulsionam ao progresso c levam as Nações em di·
reçlo à verdadeira independência económica c politica.
~ com esta consciência de ser a coragem c o descortlnio his·
tórico, fatores indispensáveis na transformação de governantes em
grandes estadistas, que assumo a responsabilidade, como Senador da
República, eleito pelo voto livre e consciente do destemido povo
mato·srosscnse, de me congratular com Sua Excelência, o Senhor
Presidente da República, pela sua cxtraordinãria vislo geopolltica da
região onde nasci, onde cresci, onde me fiz homem c onde aprendi a
querer e servir, com amor, à Pátria Brasileira.
Sim, meus nobres Pares! Est:l de parabéns o General Ernesto
Gcisel pela sua corasem de assumir, como estadista que é, a atitude
patriótica c ousada da divisão de Mato Grosso. lncluldo nos estudos
sobre a divisão territorial brasileira, que hã cerca de cem anos vêm
sendo debatidos por cientistas nacionais c cstransciros, o projeto da
divisão de Mato Grosso, apesar dos mais convencedores argumentos
dos estudiosos c especialistas no assunto, só agora scrã posto cm
prâtica,
Pela magnitude desta sua ação, cm muito semelhante à da fusão
dos Estados do Rio c da Guanabara, pela ousadia na hora da decisão
c pela coragem no momento da assinatura, que só se pensava ser pos·
slvcl na crista da onda de uma revolução, o Presidente Gciscl havcrâ
de ser lembrado por gerações c gerações que haverão de nascer c
viver, seja no Mato Grosso do Sul, seja no Mato Grosso do Norte.
Temos certeza de que Sua Excelência, assim como o seu sucessor na Presidência da República, havcrilo de dar todo o respaldo
necessário para que, das populações mais setentrionais lls mais mcri·
dionnis do gigantesco ex-Estado de Mato Grosso, todos possam se
beneficiar com esta medida audaciosa, a qual, sem dúvida alguma,
muito poderâ contribuir paro duplicar a capacidade de produção das
duas regiões irmils.
A datn de consoliduçilo desta divisão de Mato Grosso c Campo
Grande haverá de ser um dia de confrntcrnização regional c de rego·

zijo para toda a Naçào brusilcira, que passa rã a ter, no céu de seu
aurivcrdc "pcndào da esperança", como diria o Poeta Olavo Bilac,
uma estrela a mais, a brilhar como slmbolo de uma nova era de
desenvolvimento económico e social.

Os recursos financeiros para a concretização deste sonho sCcular
jã foram garantidos pela Presidência da República que, através de
seu dinâmico Secretário de Imprensa, Coronel Toledo (amargo, na
nota divulgadora da auspiciosa medida, assim afirmou:
"Ambos os Estados, tanto da região Sul - Campo
Grande- como, principalmente, do Norte- Mato Grosso
- receberão da União apoio financeiro, quer na forma de
ajuda para despesas iniciais de custeio, quer de investimentos

complementares que acelerem a ultrapassagem da presente
etapa de desenvolvimento, como é do interesse da região c do
Brasil cm seu conjunto."
Dentro cm breve, portanto, com a ajuda do Governo Federal,
os dois futuros Estados- Mato Grosso do Norte c Mato Grosso do
Sul - haverão de aumentar, substancialmente, tanto os seus rcba·
nhos bovinos, quanto a produção de arroz, de milho, de amendoim,
de soja c outros cercais. A industrialização se consolidará pelo
reforço imediato das empresas existentes c pela criação de novas
pequenas, médias c grandes indústrias, principalmente no sctor
agropecuârio, através de financiamentos e incentivos aliciais. O

imenso potencial de riquezas naturais do subsolo, como as jazidas de
ferro, manganCs, cassitcrita, cobre c outros minerais, passarã a ser

explorado de modo racional c com moderna tecnologia. A estrutura
administrativa se organizará visando total eficácia na busca dos
objctivos das duas regiões. O sctor de serviços será modernizado.
Novas oportunidades de emprego surgirão. O processo migratório
poderá ser orientado c a participação da região para o crescimento
do Produto Interno Bruto deverá ascender consideravelmente, per·
mitindo o aumento do poder aquisitivo da população,
Dai afirmarmos, com segurança, que o desmembramento se fez
para reorganizar esforços c para quintuplicar recursos c produção c
não para dividir. Fez-se na esperança de que, a médio prazo, os
futuros Estados possam oferecer ao Pais a grande contribuição que,
há tempos, se espera da região. Os recursos que para lá estilo indo
hoje, amanhã terão um retorno inigualável para o desenvolvimento
nacional.
Acreditamos que a esperança manifestada na década de 50 pelo
atual Chefe da Casa Civil da Presidência, General Golbcry do Couto
c Silva, cm seu magnifico livro Geopolítica do Brasil, de verdadeira
integração da pcnlnsula do Centro-Oeste brasileiro ao dcsen·
volvimcnto nacional, cm parte já iniciada há duas dééadas, corri a
divisão do Estado de Mato Grosso, poderá realmente se concretizar
muito mais, desde que se equipe os novos Estados, como está prc·
visto, sito é, com os meios que lhes permitirão desempenhar, harmonicamente, o papel histórico de grande responsabilidade
nacional, que o futuro reserva àquela vasta c verde rcgiilo, a qual,
sem dúvida alguma, se prepara para ser um dos grandes celeiros do
século XXI.
Destartc, Sr. Presidente, ao analisarmos, desta tribuna, esta
medida que atende aos interesses nacionais c que é uma resposta
dinâmica e real ao desafio sócio·cconómico que nos apresenta aquela
região, não poderiam os deixar de homenagear dois grandes rcsponsâ·
veis pela decisão presidencial: Suas Excelências o Senhor Ministro da
Pasta do Interior, Rangel Reis, c o Senhor Ministro da Secretaria de
Plancjamento, Joilo Paulo dos Reis Velloso,
Graças às conclusões favorâvcis à divisilo, apresentadas no
relatório dos estudos cientificas desenvolvidos por uma equipe do
mais alto nlvcl do Ministério do Interior c da Secretaria de
Plancjamcnto, c calcado no voto também favorável à tese
divisionista dado pelo Conselho de Segurança Nacional, o Presidente Gciscl pode agir com lucidez c assumir, conscientemente, ares·

ponsabilidudc de grande chefe politico c udmini!lrativo da Nação
bru.<ileiru.
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Os mato-grossenses do Sul c os do novo Estado do Norte, te·
mos certeza, saberão compreender esta medida c haverão de tirar
grandes proveitos para as duas regiões.
Como salientou muito bem o ilustre articulista do jornal O
Estado de S. Paulo, no artigo "Campo Grande c o Estado da
Federação" (a 5·5·77),
"Não e;a fácil governar um território ti!o vast~, com
nada menos de um milhão e duzentos mil quilómetros
quadrados, quase quatro vezes a superf!cie do Estado de Silo
Paulo, principalmente tendo-se em conta a precariedade da
infra-estrutura até hoje implantada na região Oeste do Pais e
a diversidade de interesses de ordem económica que caracterizam as populações radicadas nas áreas hoje abrangidas
pelos novos Estados, Mato Grosso c Campo Grande. lm·
punha-se, portanto, a reorganização administrativa, a busca
de motivações novas, a abertura de maior número de canais
para reivindicações das populações que colaboram para cons·
truir o progresso brasileiro nessas promissoras regiões. Aos
campo-grandenscs cabe-nos fazer 'votos para quF tirem da
medida decretada pelo Governo federal o melhor proveito
possível, compreendendo, antes de mais nada, as dificuldades
que teri!o pela frente no longo processo de adaptação à nova
realidade. Não temos dúvidas de que os obstáculos seri!o
facilmente suplantados pois o novo Estado possui uma
potencialidade agrícola que facilmente o colocará em posição
cconômíco-financcira invejável. Quanto aos matogrossenses, eles saberão entender que lhes foram atribuídas
novas responsabilidades c que também o seu território é
invulgarmente promissor. A pecuária e as jazidas minerais
estilo à espera de quem as desenvolva e as explore, o que
certamente será conseguido com a cfetiva colaboração financeira do Governo federal."
Concluindo, Sr. Presidente, queremos dizer que: se hoje já nos
orgulhamos de ser filhos do grande Estado de Mato Grosso, amanhã, quando o desenvolvimento !III: espraiar por todo o Norte e Sul
do Estado, nossos filhos c nossos netos, vendo o verde dos campos'
de pastagem, as terras aradas e as lavouras de soja, arroz, milho, feijão e outras mais, ao lado de grandes indústrias, de redes de armazéns e de forte comércio, haverão de se orgulhar muito mais e de
agradecer a Deus pela inspiração dada a nosso atua( Presidente da
República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Na presente sessão
terminou o prazo para apresentação de Emendas ao Projeto de'
Decreto Legislativo n• 13, de 1977, que aprova as contas do
Presidente da República, relativas ao excrclcio de 1975.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno. a matéria será
despachada à Comissão de i'!nanças.
O SR. PRESID:ENTE (José Lindoso)- Nil~ há mais oradores
inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para o próximo u seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

VoutÇilo, cm turno único, do Requerimento n• 112, de 1977, dos
Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federnl, do Boletim lido pelo
Gcncrul-de-Exército José Pinto de Araújo Rubello, nu cerimônia
realizada em comcmoruçilo no trigésimo segundo univcrsllrio do Din
da Vitória das Forçus Aliudns.

-zVotação, em turno único, do Requerimento n• 125, de 1977, do
Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham tramitação em
conjunto os Projetes de Lei do Senado n•s 56 c 62, de 1977, que
dispõe sobre a contagem de tempo de serviços

-3· .. Discussão, cm turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1976 (n• 2.554-B/76, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre consignações em folha de pagamento de servidores civis, ativos
e inativos, da Administração Federal direta e das autarquias federais
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 180, de 1977, da Comissão:
-de Redapo, oferecendo a redaçi!o do vencido.

-·-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 8, de 1977 (n• 91-P/77, na Cãamra dos Deputados), que aprova o
texto do Convênio Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Gri!-Bretanha c
Irlanda do Norte, celebrado em Londres, a 14 de outubro de 1976,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 156 e 157, de 1977, das
Comissões:
-de Re1açMs Exterlorn; e
- de Educaçio e Cultura.

-5Discussílo, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 153, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia, que dá nova
redaçi!o ao artigo 13 da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965, tendo
PARECER, sob n• 69, de 1977, da Comissão:
-de Redaçio, oferecendo a redação do vencido.
O

SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está encerrada a ses·

são.

I Levanta-se a sessão às 17 horas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR
FRANCO NA SESSÃO DE 13-5·77, E QUE, ENTREGUE À
REVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE:

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o scguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Abordemos a política económica do Governo, para, no final,
comentar alguns aspectos do INPS.
Em relação aos aspectos económicos, Sr. Presidente, ao que
parece, ni!o há contentamento.
Falo, hoje, um pouco sobre o meu Estado.
Apesar de alguns selares básicos da economia mineira
continuarem com desempenho satisfatório nos primeiros
meses de 1977, outros já estilo se ressentindo, em decorrência
das dificuldades impostas pela política econômico-financeira
do Governo Federal. "O Estado se encontra, no momento, à
frente de alguns graves problemas, cuja solução precisa ser
encontrada com urgência para nilo vir a afetar o ritmo de
crescimento de suas atividades cconômicas e mesmo nilo
criar pontos de estrangulamento de setores que poderão
comprometer a própria economia nacional".
Sr. Presidente, essa constataçilo nilo ó do Movimento
Democrático Brasileiro; ela ó do Departamento de Estudos
Económicos da Associaçilo Comcrciul de Minas, em
documento de carlttcr reservado, alinhundo uma série de
indicadores que revelam a dif!cil conjuntura utual. O
movimento constitutivo de novus cmpresus c:m Minus Gcruis,

I

I

i

'.

J

Malode1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçio 11)

por exemplo, durante o primeiro trimestre de 1977 eviden·
ciou um aumento de apenas 3,2%, sendo que as S/A. que
possuem maior representatividade cconõmica, registraram
uma retraçào de 62,5 por cento.
A rede bancãria mineira apresentou uma queda de 5,9%
em seus depósitos no I• semestre e uma evolução de apenas
4,8% nos emprestimos, contra 10,8% do ano passado.
O mesmo documento, Sr. Presidente, diz o seguinte:
Faz referências a uma série de caréncias básicas do Estudo, como a solução da Ferrovia do Aço até São Paulo, o
reaparelhamento da Linha-Centro da RFF, a industrializa·
ção do fosfato de Patos de Minas, a pretendida limitação de
capacidade de crescimento da indústria cimenteira, a
implaotaçào de mini-siderúrgicas como solução do setor
guseiro, o crescimento de grandes projetes de bens de capital
e a solução de sérios problemas urbanos da Capital.
Como se pode observar, Sr. Presidente, as coisas vão mal no
setor econõmico-Onanceiro do Governo. Hoje, os jornais retratam o
diâlogo do Ministro Mãrio Henrique Simonsen sobre o caso
lutfalla. Esse diálogo foi transcrito pelo Jornal do Brasil.
• Perguntou-se ao Ministro Simonsen:
- E o caso lutfalla1
- Eu sei o que o Conselho Monetário l'éz.
- Os documentos divulgados hoje pelo Jornal do Brasil
mostram que o Sr. autorizou que os bancos estatais trocas·
sem por ações da empresa.
E aqui, Sr. Presidente, chamo a atenção da Casa para a seguinte
resposta do Sr. Ministro:
- Dei autorização, se quisessem trocar por ações,
estavam autorizados por mim. Poderiam trocar. Mas não os
obriguei. Hã uma diferença entre autorizar c obrigar.
Sr. Presidente, o Movimento Dcmocrâtico Brasileiro pediu a
instalação de uma CPJ para investigar a politica cconômico·Onancei·
ra do Governo. Essa CPI ainda nilo roi constitufda, porque a Aliança
Renovadora Nacional não aquiesceu e portanto, nilo pode ser
constitufda,
Cabem, portanto, algumas perguntas. Antes de passar ao exame
da lei n• 6.024, cujo texto o Senador Virgflio Tâvora gosta de
percutir, perguntaria à liderança da ARENA, nesta Casa, face a
esta declaração do Sr. Ministro Simonsen: algum banco estatal
trocou realmente açõcs1 J;m caso de resposta positiva, qual roi o
banco1 Quanto trocou, por crédito, em açõcs1
A lei n• 6.024, de 13 de março de 1974, tão a gosto do Senador
Virgflio Távora, e, há poucos dias nesta Casa, lembrava S.. Ex• ao se
referir ao art. 36 dessa lei a indisponibilidade ·dos bens com o que a
dizer que o Governo estava protegido no caso de intervenção cm
algumas financeiras.
Lembrei, na ocasião, a S. Ex• que ao citar o Art. 36, S. Ex• se
esqueceu de ler o parâgrafo 4•. Vou fazc·lo, neste instante, Sr. Prcsi·
dente, mais uma vez, para conhecimento da Casa:
"Nilo silo igualmente atingidos pela indisponibilidade os
bens objetos de contrato de alienação, de promessa de
compra e venda, de cessão ou promessa de cessão de direitos,
desde que, os respectivos instrumentos tenham sido levados
ao competente registro público anteriormente a data da
decretação da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da
falência,"
Aqui, Sr. Presidente, uma porta aberta no art. J6 da citada Lei
n• 6.024.
O Sr. Gll ..n Rocha (MDB- SE)- E largamente usada.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem toda a
razão, Senador Gilvan Rocha.
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Sr. Presidente, como o Ministro diz agora que autoriza, mas nilo
obriga - uma distinção difícil de ser entendida - resta-me,
também, perguntar- agora já baseado no art. lO desta mesma Lei,
que vou recordar aos Srs. Senadores lendo alguns itens, para depois
perguntar, mais uma vez, à Liderança da ARENA nesta Casa; se isto
está sendo cumprido, já que a ARENA nega sistematicamente a
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
O Art. lO diz o seguinte:
"Art. 10. Os ex-administradores da entidade deverão
entregar ao interventor, dentro em 5 (cinco) dias, contados
da posse deste, declaração, assinada em conjunto por todos
eles, de que conste a indicação:
a I do nome, nacionalidade, estado civil e endereço dos
administradores e membros do Conselho Fiscal que estiverem
em exercício nos últimos 12 (doze) meses anteriores à decrc·
taçãoda medida;
h} dos mandatos que, porventura tenham outorgado cm
nome da constituição, indicando o seu objeto, nome c cndc·
reço do mandatârio;
c) dos bens imóveis, assim como dos móveis, que ni!o se
encontrem no estabelecimento;
d) da participação que porventura cada administrador
ou membro do Conselho Fiscal tenha cm outras sociedades,
com a respectiva indicação."
Veja, Sr. Presidente, a importância deste art. 10. Perguntaria cu,
também, à Liderança do Governo nesta Casa, se o Ministro apenas
mandou cumprir esta lei, ou obrigou desta vez, que essa lei fosse real·
mente cumprida, sobretudo, no seu art. 10.
Se o foi, Sr. Presidente, seria importante que a Aliança Renova·
dera Nacional, jâ que nilo permite a constituição da CPI, ni!o apenas
nomeasse aquela.• entidades sob intervenção do Governo Federal,
mas remetesse ao Senado Federa( esse prazo que a lei dâ a esses admi·
nistradorcs, cujas empresas estilo sob intervcnçilo, dando ciência se
realmente esses administradores cumpriram a delibcraçi!o no que diz
o<~rtigo lO da Lei n• 6.024, que volto a repetir, tilo citada pelo Sena·
dor Virgflio Tâvora quando S. Ex• sempre diz: vou percutir ... Pois
bem, estamos hoje percutindo a Lei n• 6.024 mais uma vez.
O Sr. Eveláslo VIeira (M DB - SC) aparte1

Permite V. Ex• um

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Com muito
prazer, nobre Senador Evelâsio Vieira.
O Sr. E•elíslo VIeira (MDB- SC)- O meu aparte diz respeito
à autorização do Ministro da Fazenda para comprar açilcs dessas
empresas. O Governo Federal ni!o tem dinheiro para construir csco·
las, para instruir, habilitar melhor os brasileiros, ou para diminuir o
alto lndice de criminalidade c delinqOcncia infantil no Pais. O Govcr:
no Federal nilo tem dinheiro para construir hospitais, para rcapa·
relhar as nossas tirrovias, os nossos portos. O Governo Federal ni!o
tem dinheiro para as obras de infra-estrutura necessárias ao dcsen·
volvimento desse Pafs. O Governo Federal sempre alega que nilo tem
dinheiro, mas o tem para injetar em empresas que marcham irrcvcrsi·
velmcnte para a falência. Isso é de se lamentar prorun~amcntc. Mas
entendemos: é porque temos um Governo que é incapaz de usar os
seus instrumentos adequadamente para o desenvolvimento nacional.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Silo as blue chlps do Gover·
no, que não são tilo blue chlps assim.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Evelâsio
Vieira, V. Ex• tem toda a razão.
10 triste, Sr. Presidente, ler essa declaração do Ministro
Simonscn: 11 0ci outorizaçilo. se quiscssc:m poderiam trocar por
nçõcs".
V. Ex• disse muito bem; o Governo diz que não tem dinheiro pa·
ra uma série de coisas, mas permite, através do Ministro mais impor·
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tantc da árcu econômica, que se troquem açõcs de empresas às vésperas de intervenções ...
Mas, Sr. Presidente, lamentavelmente a Minoria nesta Casa niio
tem o 1/l para constituir uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
Ainda, outro dia, S. Ex•, o L!der da Maioria nesta Casa, o ilustre Se·
nadar Eurico Rczcndc dizia: Por que uma C PI? Qual a finalidade de
uma CPI? De que valem essas comissões? Esqueceu-se S. Ex• da sua
importüncia pois, às vezes, o Congresso Nacional delas utiliza-se
pura tomar conhecimento daquilo que Se passa no País.
E nada melhor, Sr. Presidente, para demonstrar o valor de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito do que a palavra do ilustre Ministro do Movimento Democrático Brasileiro, que se pronunciou
através do ilustre Ministro da Educação e Cultura Ncy Braga que, há
poucos dias, esteve na Comissão de Educação do Senado, tão bem
presidida pelo Senador João Calmon.
E S. Ex• se referiu, então, à Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre o MOBRAL, presidida pelo ilustre Senador Gilvan Rocha. E
que disse o Ministro Ney Braga, Sr. Presidente? Veja V, Ex• a diferença de entendimento entre um membro do Parlamento neste
momento, c í.tquclc que, também membro deste Parlamento, exerce,
agora, a função de Ministro do Governo da República. Quando o
parlamentar, que aqui está atuando deveria permitir, para que se provasse o que se passa. realmente, no setor cconômico·financciro da
Nação, ele nega essa Comissão. No entanto, S. Ex•, o Sr. Ministro
da Educação, reconhece o valor da Comissão presidida por V. Ex•,
Senador Gilvan Rocha.

OSr.GII•an Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer.
O Sr. Gll•an Rocha (MDB - SE) - Não me causa espécie a
alegação que V. Ex• usa, agora, da diferença de tratamento entre o
Líder da Maioria c o Ministro' do Estado. A Casa está perfeitamente
recordada de que, quando funcionou a CPI do MOBRAL que,
inclusive, trouxe à supcriTcic uma série de fatos que mereceram uma
apuração, que mereceram o mesmo escândalo da Nação, foi o Exmo.
Sr. Líder da Maioria, nesta Casa, que IOrpcdeou aquela comissão c
rcz com que ela se encerrasse sem os depoimentos previamente por
ela marcados. A CPI é tão útil, tão útil, Excelência, que, depois de o
Partido do Governo ter consentido que ela funcionasse, viu· a
ARENA que essa CPI iria, realmente, demonstrar uma série de
irregularidades gritantes. Mesmo assim, reduzida pela sua metade, a
CPI conseguiu, ainda, ter uma autoridade de tamanha envergadura,
que mereceu o registro do Ministro de Estado.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador Gilvan Rocha. Realmente, a Maioria, nesta Casa, confun·
de, às vezes, o desejo do Movimento Democrático Brasileiro ao pedir
uma C PI. A Maioria pensa, às vezes, que o Movimento Democrático
Brasileiro quer se utilizar de uma Comissão para apenas vergastar o
Governo. Em absoluto. Às vezes, através de uma comissão dessa, o
Parlamento pode contribuir com o Executivo na solução ou cncami·
nhamcnto dos problemas.
Mas, vejamos Sr. Presidente, o que diz o Ministro da Educação,
na sua palestra à Comissão do Senado Federal. r; uma pena que o Senador Eurico Rczende não se encontre aqui, mas estou certo de que
o nohre Lider Osires Teixeira vai transmitir a S. Ex• as palavras do
Ministro Ney Braga. Palavras do Ministro:
Do relatório uprescntado pela Comissão Parlamentar de
Inquérito que se incumbiu de avaliar a atuação do MOBRAL
constam sugestôes ao MEC, de alta significação, tendo cm
vista um melhor desempenho de suas tarefas. Algumas destas
sugestões estilo influenciando estudos nos quais se encontra
empenhado o ME C. enquanto outras já foram integralmente
cumf"ridus, tais como u revisão do sistema de remuneração
dm alruhetiludores e a ump\iuçào do número de membros do
Conselho Administrativo du Funduçào, de cinco paru nove,
intcp.rando, como membros natos, m dirctores-gcrais do
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Departamento de Ensino Fundamental e do Ensino Suplcti·
vo do MEC, o presidente da Confederação Nacional da
Indústria e um representante do Ministério do Trabalho.
Lamentável, Sr. Presidente, que estas palavras se percam novazio destas salas, porque tenho a impressão de que, se elas fossem
lidas novamente, se fossem levadas a uma profunda meditação, a
Maioria não hesitaria, um momento sequer, em permitir a instalação
daComissão Parlamentar de Inquérito, sugerida pelo nobre Senador
Roberto Saturnino.
Mas, nós temos esperança, Sr. Presidente, esperança de que este
Congresso se fortaleça, de que a ARENA entenda o trabalho do
Movimento Democrático Brasileiro.
O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito pra·
zcr, nobre Senador Danton Jobim.
O Sr. Danlon Joblm (MDB- RJ) - Queria referir-me àquele
tópico do expressivo discurso de V. Ex• cm que mencionou a
incompreensão com que é recebida, muitas vezes, uma proposta da
Oposição, no sentido de que se reúna uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, isto da parte da Maioria.• Na realidade, o que pensa a
Maioria é que quando a Oposição toma essa iniciativa, ela quer, na
realidade, ter uma oportunidade de prejudicar a boa reputação do
Governo, de criticá-lo, muitas vezes de modo escandaloso. E é
justamente para evitar esse escândalo cm torno de medidas tomadas

pelo Executivo, c que poderão possivelmente ser corrigidas por
ele, que ela, a Maioria, bloqueia esses nossos projetas. Mas ela está
profundamente enganada, porque, na realidade, a Minoria o que
quer, quando reclama uma comissão de inquérito, é esclarecer de mo·
do completo uma determinada questão, que pode ser submetida a
debate c que pode, não só comportar as criticas oposicionistas, como
ainda as defesas c os esclarecimentos governamentais. I'; evidente que
é uma oportunidade que se oferece ao Governo para isso. Evitar o
escândalo, nilo se evita quando as medidas são más, quando elas são
escandalosas por si. Nós estamos vendo esse caso de intervenções cm
conglomerados económicos importantes que denotam uma politica
financeira do Governo totalmente deformada, transviada de seus
verdadeiros objctivos. Nesses casos não se evitou o escândalo,
evitando-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo contrário, os
jornais todos dilo verdadeiros banhos - vamos usar essa expressão
- de divulgação a respeito desses assuntos. E os meios
prccipuamcntc interessados no esclarecimento da matéria, esses
tomam conhecimento pleno, com documentos na mão -pelo menos
os transcritos pelos jornais - e têm talvez um esclarecimento muito
mais preciso c muito mais amplo do que teriam através de resenhas
de comissões parlamentares de inquérito. Nós sabemos que a
repercussão dos nossos trabalhos, aqui no Congresso, é muito infe·
rior, sem dúvida, ao que realmente fazemos aqui. Nós sabemos que
normalmente não encontram repercussão coisas de grande interesse
para a opinião pública saber. No caso de uma comissão parlamentar
de inquérito também teria uma cobertura um tanto discreta, porque
os jornais não disporiam de grande espaço para o assunto. Porém,
quando se negam para uma comissão de inquérito, chamam a atcn·
ção para o escândalo. E ai é que o escândalo vai para as páginas dos
jornais: eles se tornam, realmente, uma pedra de escândalos, a scnsi·
bilizar toda a opinião pública nacio11111. De maneira que era esta a
achega que queria, no momento, dar ao magnifico c oportuno
discurso que V. Ex• está pronunciando.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado
Senador Danton Jobim. Obrigado pela sua intervenção, sempre
oportuna. Creio, Senador Danton Jobim, que vamos ainda algum
tempo continuar a falar, a falar ... c a nossa ARENA a fazer ouvidos
de moucos.
Ainda hn pouco, ouvimos o Senador Agcnor Maria, que com a
sua sinceridade, com os seus conhecimentos, com a suu sensibilidade,
mostruva ao Governo algumas das suas falhas. r; passivei, Senador
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Agcnor Maria, que us suas palavras t<~mbi:m se percam ncstu sala: c
não cheguem ao Governo; talvez nào cheguem am homens da Alian·
ça Renovadora Nacional- por certo hào de chegar ao no"o povo.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apar·
tc1

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer.
O Sr. Aaenor Maria IMDB- RN)- Senador Itamar Franco,
quero agradecer a V. Ex• pela deferência. Acredito, porém, que o
caminho de cada brasileiro responsável é cumprir com a sua obriga·
ção. V. Ex• desde que aqui chegou não tem feito outra coisa, senão
procurar cumprir com a sua obrigação c até procurar convencer os
colegas de que este é o caminho. Acredito que, se cada um de nós
pensasse assim c desta maneira procedesse, esta riamos contribuindo
para encontrarmos o que tanto buscamos. Porque o que importa
mais a nós- tenho certeza absoluta- não é o problema MDB c
ARENA, o que realmente importa, de fato, a nós é o interesse do
Pais. do povo. O que a nós interessa, de fato e de direito, é lutar para
encontrarmos esse caminho. para que todos possam viver com
dignidade, com alegria, com datisfação. r; preciso se compreenda
que o momento hoje, em que vivemos no Brasil, é difícil. que não
deve haver lugar nem para a subserviência nem tampouco pouco
par~ se abusar daqueles que, trabalhando, sofrem fome, vivendo
em dificuldades. O sacrificio deve ser de todos. Quero congratular·
me com V, Ex• e acredito que este caminho é iluminado, que podcrã,
todos nele percorrendo, contribuirmos para sairmos destas dificuldades que ora estamos atravessando. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG} - Sou eu quem
up:radccc, Senador Agcnor Maria.
Enquanto nada se muda, Senador Agcnor Maria, continuamos
falando. como diz V. Ex•. cumprindo o nosso dever, a nossa obriga·
çào.
Sr. Presidente, se a política cconômico-financcira do Governo
está trazendo dificuldades a todos neste Pais aos próprios Estados
mais fortes, como C o caso do Estado de Minas Gerais, analisemos,
agora. Sr. Presidente. para encerrar a minha fala nesta tarde, um pc·
queno aspecto da politica social do Governo cm relação ao INPS. E
o que faz, agora. Sr. Presidente, o INPS, com médicos e dentistas? O
INPS. através do DASP. submeteu a concurso público todos os
médicos c dentistas credenciados ou contratados pela CLT - pela
Consolidação das Leis do Trabalho. Há uma coisa que ninguém estã
entendendo; o INPS está demitindo médicos c dentistas que
pa!iisaram no concurso.
O Sr. Glban Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite, nobre
Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG}- Pois não.
O Sr. Gll•an Rocha(MDB- SE)- O INPS estã retornando es·
te Pais a um quadro que deu inúmeras confusões cm nossa Pãtria,
que foi o quadro de excedentes universitãrios. Pois bem, o INPS -+tã
recriando os excedentes. Temos, por coincidência, nota da imprcrfsa.
aqui, que nos diz o seguinte: - Fala o Presidente do Sindicato dos
Médicos, de Silo Paulo:
"Os médicos que vinham trabalhando a titulo precário
serão demitidos, dando lugar aos aprovados no concurso,
mas que não eram do INPS."
Então- peço a atenção de V. Ex• para esse tópico"mesmo sendo classificados com nota acimu de cinco no
exame de selcção do ano passado c pertencendo ao órgão, os
médicos contratados anteriormente perderão o emprego."
Vé V. Ex• a enorme injustiça que se cstã fazendo com esses
profissionais médicos que, inclusive, prcslllram concurso e rorum
aprovudos mas que estilo sendo demitido. E, uinda tem mais, a falta
de oportunidade, que o INPS confessa desconhecer, de aproveitar

c'isc~ m~dicos, na reconhecida carência de profissionais deste n(vcl
cm todo Pais, principalmente no interior, Isto porque aquela falha,
v[11ias ve~es apontada, que é oriunda da escolha de um tipo de medi·
cinu rwuco consonante com o desenvolvimento do Pais, que~ a medi·
cin<~ individualista, de alto prece, medicina hospitalar, rc2: com que o
INPS esquecesse a medicina que deve ser estatal, que é a medicina
preventiva do interior. O interior continua abeno.Continua com problema de assistência médica. E o INPS não consegue, nem aprovei·
tando candidatos aprovados, jogá-los no interior deste vasto hospital
que coninua sendo o Pais. E tem mais, Sr. Senador, a medida é tio
injusta que no mesmo local, na mesma folha de jornal, eu vejo que:
"na justiça 56 profissionais médicos, dentistas, ganharam a liminar
para não serem afastados do INPS": Vê V, Ex• que também neste
!ietor o País continua como uma nau sem rumo, e o que h mais grave:
as falha' de assistência prcvidcnciâria médicas, neste País, cairão,
mais uma vez, sobre os médicos que continuarão porque silo os inter·
mediários da linha de frente entre o associado c a empresa estatal que
é o INPS, continuarão, os mêdicos da minha terra, a ser o escudo da
imprevidência e da falta de competência em gerir coisas pQblicas, que
está se tornando um lugar comum cm nossa terra.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB ....:"f.1G}- Muito obrigado,
Senador Gilvan Rocha. A fala especializada de V. Ex•, profundo
conhecedor, diz bem da tremenda injustiça que se está cometendo,
neste instante, no Pais, ao se dispensar médicos e dentistas concursa·
dos. E, Sr. Presidente, para que essa dispensa? O que ela resolve? As
mas. porventura, não existem mais, no interior deste País, nos
Institutos de Previdência Social do Governo, perguntamos nós? 1::
por isso que, ocupando a tribuna mais uma vez, nesta scmana,·fico a
indagar aquilo que há poucos dias perguntei desta mesma tribuna.

1:: mais fácil, realmente, fechar o Congresso Nacional .do que às
vezes melhorar a politica cconõmico-financeira desta Nação, alterar
alguns rumos da sua politica social, cujo Ministro, reconhecemos
nós- Ministro da Previdência Social- tem uma alta sensibilidade·
no posto que ocupa, mas é preciso que S. Ex• tome conhecimento, se
é que ainda não tomou, do que se passou no INPS ao proceder a
essas demissões injustas, de médicos e dentistas que fizeram um
concurso c roram aprovados.
O Sr. E•elislo VIeira (MDB - SC} aparte, Senador?

Dá licença para um

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG}-Com prazer.
O Sr. E•elíslo VIeira (MDB- SC}- No Sul, as mas, diante
das agências do INPS. aumentam. Tenho andado no Norte e con·
templo, com tristeza, o mesmo espctáculo; no Nordeste, o mesmo:
no Centro-Oeste, o mesmo: cada vez as filas aumentando mais, com
os segurados do INPS buscando assistência mé.Jica para preservar a
sua saúde. Os quadros médicos da Previdência Social do Brasil nilo
crescem na proporção dos doentes, pelo contrário, diminuem. E
V. Ex•. com oportunidade, registra o fato. Pior: o INPS faz con·
curso, admite, posteriormente pratica injustiça, demitindo o m,esmo
concursado. !; o tumulto na Previdência Social; ~ o tumulto no
campo cconõmico·financciro do Brasil; é o tumulto no campo educa·
cional: é o tumulto nesta Nação, por falta de um timoneiro firme a
conduzir este Pais para um porto seguro. Lamenta-se, profundamente, esta situação cm nosso Pais. Meus cumprimentos pela abordagem de assuntos sérios como este que V. Ex• acabou de trazer ao
conhecimento da Casa, nesta tarde.
O Sr. cu ... Rocha (MDB- SE)- Permite-me um aparte, Sr.
Senador?
O SR.IT AMAR FRANCO (MDB- MG}- Com prazer.
O Sr. Gll•an Rocha (MDB- SE}- Perdoe-me a insistência.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG}- tum prazer ouvi·
lo.
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O Sr. GIIYin Rocha (MDB ~SE)- Mas, V. Ex• rala de um as·
sunto de importância transcendental, como, aliAs, silo os pronuncia·
mentos de V. Ex• Quem se deu ao trabalho de ler a Imprensa de ante·
ontem e de ontem viu um fato inusitado: o Sr. Presidente do INPS
conrcssar da inutilidade daquela faraónica despesa que se rcz, cm
montar filmetes de televisilo, tentando impingir, ao pllblico, que os
postos do INPS estavam funcionando com a maior segurança, com a
melhor qualificação passivei. S. Ex• declara num texto, cm cntrcYiiW
muito recente, que aquele tipo de propaganda nilo ~ positiva para o
INPS, porque não retrata uma realidade. E o que~ mais grave, Ex•:
algo pior vem por ai. A ineficiência c a pouca visão de alguns "esta•
distas" que continuam neste Pais, a gerir órgãos de importãncia, r!IZ'
com que a medicina brasileira, desvirtuada para um tipo de medicina
assistencial ultracara. vai fazer. segundo demonstraram os jornais

desta semana, que o INPS. que vinha a duras penas conseguindo
manter ainda esse tipo de assistência, porque tinha suptravlr, jA come·
ca a ver a sua receita cair, jâ se avizinha de um teste que scrâ inevi-

tável. Vi:. V. Ex• que dias negros estão a se aproximar na assistência
médica, neste País, por causa do irrealismo daqueles que há doze
anos tentam unificar o sistema médico, no Brasil, mas, que permitem
hoje uma dualidade de atuação. Enquanto que o Minist~rio da
Saúde ra1 a medicina preventiva, o Ministério de Assistência c Previdência Social raz assistência medica. Hã mais de tri:.s anos que esta·

mos ouvindo a intcnçlo do Governo de unificar esse sistema m~dico
c, at~ agora, nilo sentimos nenhuma providência prAtica neste sen·
tido, inclusive, no chamamento de profiulonals liberais conceitua•
dos da Associação M~ica Brullcira, enfim, num diAioso dcmocrA·
tico, para que se ache uma soluçlo para CIIC problema. Isso nilo ~
estranhAvcl, porque o dl6loso democrAtico jA estA cm desuso neste
Pais.
· ., O SR. ITAMAR RANCO (MDB- MG)- Senador Gilvan
Rocha, at~ quando CIIC irrealismo continuarA? Nilo sei quem pode·
ria responder a essa pcrJunta.
Nobre Senador Evclbio Vieira, muito obrisado pela partici·
paçilo de V. Ex•, que honrou sobremodo o meu pronunciamento
nesta tarde.
Sr. Presidente, vou cncemr, pedindo, mais uma vez, l Lide·
rança do Governo nesta Casa que permita a instalaçlo de uma
Comissilo Parlamentar de lnqu~rito. Que S. Ex•s meditem nu pala·
vras do Ministro Ncy Brasa c entendam que nóJ, do Movimento
DcmocrAtico Brasileiro, estamos aqui tam~m numa tentativa de dar
novos rumos a este Pais. Que o Sr. Ministro da PrevidênCia c Assis·
tência Social atente para o que se pusa com essas dcmissilcs. OxaiA
os nossos Ministros da Arca económica dêem realmente rumo certo a
essa politica que só tem trazido dificuldades para todo o Pais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem I Palmas.)

ATAS DAS COMISSOES
COMISSXO MISTA

COMISSÃO MISTA

Incumbida dc Eltudo e parecer ICIIIrc a Meaaapm no S%,
de 1977 (CN), que •bmete l dtllberacio do Coape110 Nadona! o texto de Dtcnto-Jeln'l.546, de JS de abril de 1977, que
"najllll III ftlld-lol I padflcac6a tloa memllflll H
Tribunal de C011t11 do Dlllrlto Ftllcrale respectivo Mlnltlfrlo
Pdhllco".

Incumbida de esrudo e partc:er sobre a mensaaem n• 48, de
1977 (CN), que submeiO i dellberaçio do Conaresao Nacional
o texto do Dtc:reto-lel n• 1.532, de 30 de março de 1977, que
"autoriza I concessio dos lncentl•os nscals pr..lstos no Decreto-lei n• 1.3<46, de 25 de setembro de 1974, nos
que
espcclnca, e dá outras pro•ldênclas ".

c-

REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 18 DE MAIO DE 1977

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 1977

Às dezesseis horas do dia dezcsscis de maio do ano de mil
novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes
Senhore> Senadores Braga Junior, Cattctc Pinheiro, Hclvldio Nunes,
Virgílio Távora, Ruy Santos, Altcvir Leal, Accioly Filho, Leite Cha·
ves, Evandro Carreira c Evclãsio Vieira c os Deputados Moacir Dai·
la e Nosser Almeida, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estu-

do e parecer sobre a Mensagem n• 48, de 1977 (CN), que submete à
deliberação do Congresso Nacional o texto do decreto-lei n• 1.532,
de 30 de março de 1977, que "autoriza a conccssilo dos incentivos
fiscais previstos no Decreto-lei n• 1.346, de 25 de setembro de 1974,
nos casos que especifica, c dA outras proviácncias",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senador Teotónio Vilela c os Deputados Siqucira Campos, Pinheiro
Machado, Valdomiro Gonçalves, S.ntos Filho, Fernando Ciama,
Celso Barros, Lcanidu S.mpaio, Ruy Brito c Rubem Medina.
dispensada a leitura da Ata da reuniilo anterior, que, em seaui·
da, ~ dada como aprovada.
Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Senador EvclAsio Vieira,
Presidente da Comiuilo, concede a palavra ao Relator da Mathria, o
Senhor Deputado Moacir Palla, que emite parecer favorAvcl à
Mensagem n• 48, de 1977 (CN), na forma de Projeto de Decreto
Legislativo.
Posto cm disc:uuilo c votaçlo, ~ o parecer aprovado, com voto
vencido do Senhor Senador Evandro Carreira.
Nada mais havendo a tratar, cncerra·se a presente reuniio, c,
para constar, cu, Mauro Lopes de SA, Assistente da Comiuilo, lavrei
a presente Ata, que lida c aprovada 6 aulnada pelo Senhor Prcsldcn·
te c vai à publicaçlo.

e

Ãs dczcsscis horas c trinta minutos do dia dezoito de maio do
ano de mil novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos,
presentes os Senhores Senadores Heitor Diu, ltallvio Coelho,
Altevir Leal, Renato Franco, Jarbas Passarinho, Nelson Carneiro, c
Ruy Carneiro c os Deputados Celso Carvalho, Jorae Arb&JC, Dacf·
lia Ayrcs, Murilo Rczcnde, Nosser Almeida, Cwr Nucimento,
Antônio Pontes, Fernando Coelho c Lauro Rodrisucs, ret1no-se a
Comissilo Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mcnsapm n•
52, de 1977 (CN), que submete à dellbcraçlo do Consrcuo Nacional
o texto do Decreto-lei n• 1.546, de IS de abril de 1977, que "reajusta
os vencimentos c gratificaçilcs dos membros do Tribunal de Contas
do Distrito Federal c respectivo Minist~rio Pllblico",

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Dinartc Mariz, Otto Lchmann, Arnon de Mcllo c Uzaro
Barboza c os Deputados Josiu Leite c ~rsio Murilo.
De acordo com o que proccitua o Resfmcnto Comum, auume a
Presidência o Senhor Senador Renato Franco. que declara Instalada
a Comissilo.
A fim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente
eventual, Senador Renato Franco, esclarece que irA proceder a elci·
J:lo do Presidente c Vice-Prcsidcntc; Distribufdu as ~dulas, o
Senhor Presidente convida o Senhor Deputado Fernando Coelho
para funcionar como escrutinador.
Procedida a clciçlo, verifica-se o seauintc mmltado:
Para Praldttlte:
Deputado Cbar Nascimento .......... , . , .. , , , , , , li votos
Deputado Nosscr Almeida .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. S votos

~'
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Para VJc.. Prnldente:
Deputado Darcllio Ayrcs ..................... , .. li votos
Deputado Laura Rodrigues .. . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 5 votos
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·
Presidente, os Senhores Deputados C~sar Nascimento e Darcllio
Ayres.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado César
Nascimento agradece a seus pares a honra com que foi distinguido e
designa para relatar a mat~ria o Senhor Senador Altevir Leal.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, c,
para constar, eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente de Comissão, lavrei
a presente Ata, que lida e aprovada serã assinada pelo Senhor
Presidente e demais Membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de niUdo e parecer aobre 1 Mensa1em n• !5,
de 1977-CN, pela qual o Senhor Pretldente da República
submete à dellberaçio do Con1rH10 Nacional o texto do o..
creto-lel n• 1.547, de 18 de abril de 1977, que "lnstiiUI
lncentl•o lbcal para o setor alderúrllco, e d' outras
proYidênclaa",
·
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 19 DE MAIO DE 1977
Aos dczcnove dias do mês de maio do ano de mil novecentos c
setenta c sete, às dczcssetc hora, no Auditório Milton Campos,
presentes os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Luiz Cavalcante,
Virgllio Tâvora, Dirceu Cardoso, Gilvan Rocha, Itamar Franco c
Deputados Jonas Carlos, Horãcio Matos, João Vargas, Israel Dias
Novacs, Silvio de Abreu Júnior c Jorge Moura, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 55, de
1977-CN, pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.547,
de 18 de abril de 1977, que "Institui incentivo fiscal para o sctor
siderúrgico, c dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Domfcio Gondin, Arnon de Mcllo, Alexandre Costa,
Augusto Franco, Otair Bcckcr c Deputados Antõnio Ferreira,
Rafael Faraco, João Pedro; Walmor de Luca c Jorge Ferraz.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, interinamente, o Sr. Senador Luiz Cavalcante, que de·
clara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Sr. Presidente csclarc·
cc que irã proceder a eleição do Presidente c do Vicc-Prcsidcntc. Dis·
tribufdas as c~dulas, o Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Jorge
Moura para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Senador Dirceu Cardoso .......................... 8 votos
Senador Gilvan Rocha ....... , , ................... 4 votos
Para Vlc.. Prnldente:
Senador Virgllio Tãvora .......................... 7 votos
Senador Jarbas Passarinho ........................ 5 votos
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc·Prcsidcntc os Srs. Senadores Dirceu Cardoso c Virgllio Tãvora.
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Dirceu Cardoso agra·
dccc cm nome do Sr. Senador Virgllio Távora c no seu próprio a
honra com que foram distinguidos c designa o Sr. Deputado Rafael
Furaco para relatar a proposição.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rcuniilo, c para constar, cu, Alfcu de Oliveira, Assistcnt• de Comissilo, lavrei a presente
Atu que, lidu c aprovada, scrã assinada pelo Sr. Presidente, demais
membros du Comissão c vai à publicaçilo.

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUtRITO
Incumbida de examinar e emitir relatório aobre o Requeri·
mento n• 15, de 1976 (CN), que "cria a Comlulo Par·
lamentar Mista de Inquérito para exomlnar 1 altuaçio da
mulher em todos os setores de atlvldadn",
4• REUNIÃO, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1977
Às nove horas c trinta minutos do dia vinte c oito de abril do
ano de mil novecentos e setenta e sete, no Audihlrio Milton Campos,
reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de lnqu~rito incumbida de
examinar a situação da mulher em todos os setores de atividades,
com a presença dos Srs. Senadores Cattctc Pinheiro, Augusto
Franco, Jarbas Passarinho, Otto Lchmann, Nelson Carneiro, Gilvan
Rocha e Franco Montoro e os Deputados Lygia Lcssa Bastos,
Angelina Rosa, Theobaldo Barbosa, Joilo Menezes c Pacheco
Chaves.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Milton Cabral, Heitor Dias, Joilo Calmon c Accioly Filho
c os Deputados Inocêncio Oliveira, Cid Furtado, Lcur Lomanto,
Emmanucl Waissmann, Sérgio Murilo c Rubem Dourado.
Aberto os trabalhos, pelo Sr. Senador Augusto Franco, procede
a leitura do expediente recebido pela Comissão c dispensa a leitura
da Ata da reunião anterior que, em seguida é dada como aprovada.
!:: comunicado a Comissão, o recebimento dos Oficias da Fcdcraçio
Brasileira pelo Progresso Feminino, que coloca-se à disposição da
CPI, para colaborar no que couber; de alunas do Curso de Medicina
Veterinãria, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que
torna ciente da discriminação arbitrAria que hã em determinados ór·
gãos públicos; do Departamento de Cooperação Cultural, Cientifica
c Tecnológica, do Ministério das Relações Exteriores, cnca·
minhando o Relatório da I• Conferência Internacional da Mulher,
realizada no México; do Processamento de Dados do Senado
Federal, enviando listagem contendo informações dos Bancos de Da·
dos "Normas Jurfdicas"; um Memorandum do Deputado ~raio
Murilo sugerindo que, diligencie-se no sentido de se formular convite
a pérsonalidades femininas estrangeiras e, por fim, os Currfculos das
Sr•s Carmem Lúcia de Melo Barroso, Maria Machado Malta
Campos, Guiomar Namo de Mello, Fúlvia Maria de Barros Most
Rosemberg, Maria Rita Soares de Andrade, Hermfnia Faria Fcrnan·
des Lima, Iris de Carvalho e Esthcr de Figueiredo Ferraz.
Logo após, é dada entrada no recinto, as Sr•s Carmem Lúcia de
Melo Barroso, Maria Machado Malta Campos, Guiomar Namo de
Mcllo c Fúlvia de Barros Most Rosemberg, acompanhadas pelo Sr.
Senador Nelson Carneiro, que pede a palavra para apresentA-las à
Comissão, como pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas de Sio
Paulo, e escolhidas para abrir os debates desta CPI.
Em seguida, o Sr. Senador Augusto Franco, Presidente
eventual, cede o lugar ao Pr;sidcntc titular, Senador Gilvan Rocha,
que pede suas escusas à Comissão c às dignas convidadas pelo seu
retardamento.
Prosseguindo, a palavra é dada à Sr• Carmcm Lúcia de Melo
Barroso, que fala sobre a situação da mulher trabalhadora no Brasil,
e no final ressaltou que no passado não muito distante, era
considerada absurda a idéia de previdência social, de aposentadoria
por tempo de serviço, de proibição de trabalho infantil, de limitação
à jornada de trabalho e de férias. Garante que mais cedo ou mais
tarde eliminarão a discriminação contra a mulher.
Em seguida, a palavra 1: dada à Sr• Maria Machado Malta
Campos, que focaliza em maior profundidade o problema da criaçio
de creches no Brasil, ilustrando com pr6ticas a sua palestra. Cita,
ainda, nomes de responsáveis pelas creches no Brasil, como Minist~
rio do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério dn Previdência So·
cial, Fundações Estaduais para o Bcm-Estar do Menor, al~m das
inúmeras instituições mantrópicus particulares que, lutam com
dificuldades crescentes pura sobrevier. Finalizando, acrescenta que
acredita que está dentro das possibilidades do nosso Pais, enfrentar
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Nilo poderia ser outra a primeira audiência pública scnilo daquc·
com decisão c realismo essa urgente tarefa, de forma a assegurar à
la Fundação, que hà tantos anos se tem dedicado ao estudo dos
mulher que trabalha c aos seus filhos condições dignas de vida.
Logo após, a palavra~ dada a Sr• Guiomar Namo de Mcllo, que problemas da mulher.
passa a examinar o que ocorre no sistema educacional brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco)- Concedo a palavra
Registra a participação maciça da mulher no magistério de ensino
à Ora. Carmem Barroso, que irã fazer a primeira cxposiçilo.
médio, enquanto no ensino superior a participação feminina ostenta
modesta taxa, tornando-se ainda mais reduzida no pós-graduação.
A SR• CARMEM BARROSO_ No lkulo passado, 0 fiklso.
Agrava-se mais o problema na parte referente à hierarquia de postos · ·.. fo liberal Stuart Mill fez um ensaio sobre a dominação feminina, cm
univcrsitãrios.
que advogava a igualdade entre os sexos, c argumentava que a situa·
Finalmente, é concedida a palavra a Sr• Fúlvia de Barros Most çilo inferior a que era relegada a mulher constituía um dos principais
Roscmbcrg, que trata da imagem sexual da mulher apresentada obstãculos ao desenvolvimento humano.
pelos diferentes meios de comunicaçilo, que é estereotipada, dis·
Hã dois anos, quando a ONU proclaroou 0 Ano Internacional
criminando acintosamente à mulher.
da Mulher, o Sr. Sccrctãrio·Gcral afirmava que -à's mulheres, como
Durante a Conferência, fizeram uso da palavra os Srs. Sena·
um grupo, constituindo a metade da populaçilo mundial, eram
dores Jarbas Passarinho, Nelson Carneiro, Franco Montara c Gil·
co ns"d
1 crada s como o grup0 ma1·s subdesc nvolvl"do de todo1 o1
van Rocha c os Deputados Thcobaldo Barbosa, João Menezes c recursos humanos, por falta de oportunidade de participar, cm condi·
Lygia Lcssa Bastos.
çõcs equiparadas, cm todas as ati vidades humanas.
Finalmente, o Sr. Presidente, Senador Gilvan Rocha, agradece
Só recentemente é que se amplia 0 reconhecimento de que é a
cm seu nome • no da Comissão, a presença das convidadas c,
sociedade como um todo c nilo somente as mulheres como indiv!·
comunica que o apanhamonto taquigrãfico da referida rcuniilo scrã
duas que se beneficiam da plena contribuição c participação de todos
publicado cm anexo à presente Ata.
os seus membros. E então, que a climinaçilo da segregação da mulher
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para
c da discriminação contra a mulher deve ser executada de forma
constar, cu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente de Comissão, la·
deliberada c sistcmãtica.
vrci a presente Ata que, lida c aprovada, scrã assinada pelo Sr. Presi·
dente, demais membros da Comissão c vai à publicação.
Nilo temos nenhuma ilusão de que essa seja uma tarefa fácil; pe·
lo contrãrio, a amplitude das prãticas discriminatórias, o profundo
enraizamento dos preconceitos que a sustentam c suas Intimas liga·
ANEXO~ ATA DA 4• REUNt,iO DA COMISSÃO
çõcs com os outros mecanismos de manutenção do status quo silo
MISTA INCUMIIIDA DE EXAMINAR E EMITIR RE·
suficientes para atestar a complexidade do problema. No entanto,
LATORIO SOBRE O REQUERIMENTO Nf 1$, DE /976
anima-nos a convicção de que da solução da eliminação da discrimi·
(CN)
nação contra a mulher dependem a liberação do potencial criativo c
o desenvolvimento dos recursos inaproveitados, que silo os talentos
Publicação autorizada pt/o Sr. Pmldtntt da Comls•ào
de metade da população brasileira: liberação c desenvolvimento que
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) - Estâ aberta a rcu· consideramos essenciais a um pais que nilo pode, de maneira
niilo.
nenhuma desperdiçar, inadivcrtidamcnte, um dos recursos mais
Enquanto nilo chega o Presidente desta Comissão, Senador Gil·
Valiosos.
van Rocha, c no exercício da Presidência, vou comunicar aos ilustres
Nesse sentido é que nos sentimos honradas de poder trazer a
membros desta Comissão a correspondência que a nós foi dirigida:
nossa colaboração aos trabalhos desta Comissão. Somos um grupo
de pesquisadoras, como foi falado, que temos nos dedicado à investi·
I Proctdt·Jt à ltltura do txptdltntt nctbido:)
gação da situação da mulher brasileira, cm trabalho desenvolvido na
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) - Esta Comissilo
Fundação Carlos Chagas, c é com base nesse trabalho que pretende·
Mista da CPI da mulher tem a honra de comunicar que, hoje, as
mos fazer uma anAlise dos aspectos que consideramos mais abran·
conferencistas serilo da Fundação Carlos Chagas: inclusive, já está
gentes para eliminação da discriminação da mulher: O trabalho • a
presente a Ora. Carmcm Barroso, pesquisadora daquela Fundação,
Educação.
com trabalhos publicados sobre a participação da mulher no
Isso não quer dizer que consideremos de menor importância ou·
desenvolvimento cientifico brasileiro c sobre o acesso da mulher ao
tros aspectos da situação da mulher brasileira, especialmente aqueles
Ensino Superior, cm colaboração.
que se referem à questão do divórcio, à discriminaçilo que se revela
Também estilo presentes: O. Maria Machado Malta Campos,
no Código Civil c, também, nas leis que discriminam a mulher cm rc·
pesquisadora da Fundação Carlos Chasas, interessada no atcn·
lação ao sistema financeiro, ao Imposto de Renda c li Previdência So·
dimcnto à criança pr~·cscolar, principalmente cm creches: a Ora.
cial. Igualmente, consideramos da mais alta importância as pro·
Falvia Roscmberg, pesquisadora tam~m da Fundaçilo Carlos Cha·
blcmãticas do planejamcnto familiar, do aborto c da prostituiçilo.
gas, com trabalho sobre discriminação sexual na escola c nos meios
Porém, não incluiremos esses tópicos na nossa exposição, por consi·
de comunicação destinados a crianças e jovens: Guiomar Nama de
dcrarmos que, por sua complexidade c importância, merecem um tra·
Melo, pesquisadora também da Fundaçilo Carlos Chagas, com
tamcnto especial.
trabalhos publicados sobre o acesso da mulher ao Ensino Superior
Na nossa a~álisc sobre trabalho c educação, procuraremos
no Bras ii, cm coiaboraçilo, c sobre estereótipos sexuais na escola.
descrever a situ;çilo atual, comparando-a não com aquilo que jul·
Tem a palavra o Senador Nelson Carneiro, para falar sobre as garramos dcscjãvel, cm termos ideais, mas com aquilo que rcalis·
conferencistas aqui presentes.
ticamcntc se pode postular, tendo em vista a experiência de povos
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr, Presidente, Srs. Congrcs· com história semelhante à nossa, c as recomendações dos orga·
sistas, ilustres convidadas, é um privilégio para esta Comissão que os nismos das Nações Unidas, feitas após anos de cuidadosos estudos,
seus trabalhos se iniciem co~a colaboração da Fundação Carlos por especialistas tão preocupados com problemas da realidade prâ·
Chagas, que tantos serviços tem prestado ao estudo da discriminação tica.
A nossa exposição serã dividida cm 4 partes: na primeira, vou
contra a mulher, no Brasil.
procurar descrever a situação inferior a que é relegada a mulher
Aqui comparecem 4 ilustres representantes dessa Fundação,
brasileira no trabalho, c analisar alguns aspectos da lcgislaçllo que
lideradas pela sua Oirctora, Ora. Carmcm Barroso. Todos nós
contribui para a manutenção dessa situação: na segunda, Maria
recolheremos, certamente, os melhores ensinamentos dessa contribui·
Maltu Campos fulurã sobre o problema da criaçilo de creches, uma
çào, c os aproveitaremos para os estudos que teremos de realizar
medida que consideramos indispensável pura o estabelecimento de
daqui por diante.
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fato <la igualdade de oportunidade de emprego. Na terceira parte,
Guiomar Nano de Mcllo falarâ sobre o sistema de educação formal,
c como a discriminação a! existente, cm todos os n!vcis, contribui
para prejudicar a formação profissional da mulher trabalhadora. E,
por último, Fúlvia Roscmbcrg mostrarli como esses problemas estão
relacionados com os preconceitos que permeiam a nossa cultura c
que se manifestam especialmente nos meios de comunicação de
massas. Ao final, sistematizaremos algumas sugestões especificas,
apresentadas no decorrer do trabalho.
Não se pode afirmar que a mulher brasileira tem estado ausente
da tarefa de construção da riqueza do Pais; é verdade que a sua atua·
ção tem sido pouco vis(vel, se examinarmos os jornais que registram
a história contemporânea, ou os livros de história, verificaremos que
a contribuição da mulher é praticamente ignorada. E, no entanto,
tem sido de sua exclusiva responsabilidade funções imprescind!veis à
manutenção do trabalhador c de sua prole. Que aconteceria se ela se
recusasse a cumprir a sua jornada de trabalho como dona de casa c
mãe de fam!lia?
Economistas que se preocuparam com o valor monetário do tra·
balho doméstico produziram estimativas animadoras para os que
acreditam que o trabalho doméstico representa uma importante contribuição à economia nacional.
Em 1973, Gailbraith, o Assessor de Kennedy, estimou cm mais
de 13 mil dólares anuais o valor do trabalho da dona de casa norte·
americana. Outros estudos americanos têm produzido estimativas va·
riadas, mas nunca inferior a 25% do produto nacional bruto.
A economista Maria Morais estima que, hoje, uma dona de casa
com filhos pequenos, que recebesse na base de uma trabalhadora
diarista que presta serviços, deveria ter um salário no m!nimo de
CrS 1.800,00 mensais. Então, acrescenta: "A sociedade como um to·
do tem uma divida secular relativamente ao trabalho doméstico cxcr·
cido pelas donas de casa das camadas trabalhadoras, porque esse tra·
balho quartdo é realizado individualmente recebe um pagamento,
através do salârio do marido, muito inferior ao que receberia se essa
atividadc fosse remunerada, segundo os critérios de remuneração do
pessoal que exerce serviço doméstico cm residências privadas.
Por importante que seja o trabalho doméstico, é necessário
reconhecer que muitas dessas tarefas poderiam ser executadas cm
escala industrial, de forma muito mais cconômica c eficiente, de for·
ma a liberar essa mão-de-obra para o cxcrc(cio de outras funções.
Evclyn Silcrcaux, no seu livro História do Trabalho Feminino,
calcula que o trabalho doméstico não remunerado na França ocupa
2 bilhões de horas a mais que todo o trabalho remunerado de ho·
mcns c mulheres. E a autora acrescenta: "Se um dirctor de fábrica vc·
ri ficar que estli gastando mais horas na limpeza do que na produção,
vai achar que não cstli agindo racionalmente, e procurarâ alterar o
emprego de fatores.
Quais seriam as possibilidades de aproveitamento dessa imensa
massa de recursos? Será na anâlise das mulheres que atualmcntc já
exercem funções remuneradas que poderemos determinar as medidas
necessárias a um melhor aproveitamento da milo·dc-obra feminina,
que, atualmentc, permanece segregada dentro das quatro paredes de
um lar.
Entilo, vamos ver inicialmente que hli uma pequena participa·
çilo da mulher no mercado de trabalho, embora reconheçamos que
houve um sens(vcl aumento da participação feminina no mercado de
trabalho, nas últimas décadas, conforme podemos ver nesse gráfico,
que é feito a partir do censo dcmogrlifico e agrlcola. Notamos que o
crescimento da milo-de-obra masculina se verificou, mas o da milo·
de-obra feminina foi ainda, talvez, proporcionalmente maior.
No censo de 1950, a taxa de atividade feminina era de 14,6%;
passando n 18,6%, em 1970.Estudo da FINAID mostra, que entre
1972 c 1973 o crescimento du milo-de-obra se deveu, principalmente,
à incorporaçilo dns mulheres no mercado de trabalho. Esse aumento
parece ser o resultado da criaçi\o de novos empregos e da diminuiçilo
dos nlveis de renda renl de grande parcela da populaçilo brasileira,
nu últimn dêcnda, tornando cada vez mais neccss~rin u participação
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das mulheres em atividadcs remuneradas, para complementação do
orçamento doméstico. Apesar desse aumento, verificado nas últimas
décadas, ainda é muito pequena a participaçilo feminina no .Brasil.
Gr,Oco l:

Se compararmos com outros pulses, vamos verificar que a parti·
cipaçilo feminina do Brasil só é menor do que a dos nossos vizinhos
da América Latina, que é o terceiro. Em todas as demais regiões do
globo a participação feminina é maior do que no Brasil.
Em 1970, segundo o censo, o número de trabalhadores em
condições de trabalhar no Brasil, isto é, a força de trabalho feminina,
que engloba de acordo com os critérios oficiais todas as mulheres
acima de 10 anos de idade, era de 33 milhões. No entanto, só 6
milhões e 200 mil exerciam uma atividade remunerada.
Dentro do Pais o problema é mais grave nas regiões menos
desenvolvidas.
Gr,Oco 3:
Temos o Sudeste c o Sul com uma taxa ligeiramente superior ao
Norte, Nordeste Centro-Oeste. As diferenças silo da ordem de 18
para 14%.
Gr,Oco 4:
Este grâfico mostra que em todas regiões as mulheres mais segre·
gadas do mercado de trabalho são as casadas. Sua taxa de atividade é
9,8%. Nós temos, ali, no primeiro conjunto de duas barras, o Brasil.
Se compararmos a situação do Brasil com ·as pa(ses desenvolvidos,
como a França, o Japão, a Suécia c os Estados Unidos, verificaremos
que é na taxa de atividade das casadas que se apresenta a maior dife·
rcnça. Esta diferença pode ser atribu!da às dificuldades enfrentadas
pelas mulheres casadas que, paralelamente ao trabalho doméstico,
ao cuidar dos filhos, sofre uma série de restrições quanto à sua ince r·
poraçi\o no mercado de trabalho, por parte das empresas.
No gráfico S nós verificamos que a participação da mulher é
maior no sctor terciário, e entre 50 e 70, tanto o setor terciãrio como
o primârio apresentaram aumento, mas o setor secundãrio apre·
sentou uma diminuição da participação da mulher. E houve um estudo, realizado pelo Ministério do Trabalho, que atribui essa dimi·
nuição da participação da mulher, no setor secundário, ao tipo de expansão industrial verificada na última década que, calcado na inver·
são intensiva de capital c na utilização de tecnologia sofisticada, re·
sulta em crescimento mais lento de novos empregos c uma exigência
de mão-de-obra mais qualificada, requisito que raramente a mulher
tem condições de satisfazer, devido às suas escassas oportunidades
de formação profissional.
E quero dizer, ainda, aos senhores, que o senso demogrlifico
subestima a participação da mulher no setor primário, porque toda
vez que ela é uma assalariada sem rendimentos, dentro da família,
ela nilo é computada como trabalhadora, inclusive, naquela estimativa inicial daquele primeiro gráfico, nós usamos o trabalho de FeHcia Madeira e Paulo Singer, em que eles fazem uma correçi\o, usando
o censo agr!cola, para estimar a proporção de mulheres no setor pri·
mârio. E o censo agr(cola dá S milhões e 800 mil mulheres traba·
lhando no sctor primlirio, enquanto que o censo demogrâfico dá I
milhão c pouco. Entilo, realmente, isso ai é uma subestimativa. E:,
entretanto, impressionante a diminuição no setor secundârio. E: que
81% das operárias brasileiras estilo na indústria têxtil e de vestuârio,
que é uma indústria que, relativamente, perde a importância no contexto das outras indústrias que estilo se desenvolvendo. No setor terciário a mulher predomina no sctor de serviços, que ocupa mais da
metade da populaçilo ativa feminina no Brasil.
·
Depois de vermos esta pequena participação da mulher, quere·
mos salientar um outro ponto, que é u scgreguçilo ocupacionnl.
Os números [rios, sobre a pequena participaçilo [eminina no tra·
balho produtivo, silo alarmuntes, quando se considera que o Pais
está desperdiçando boa parte dn mctnde du sua populaçilo nu tarcru
de desenvolvimento. No entanto, mais assustadores s~o os dados que
se escondem utrâs daqueles números, mostrando que qu11ndo sai de
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casa, pura exercer ntividndc remunerada, a mulher encontro ocupo·
Com relação às professoras primárias, o magistério primAria 6 a
çõcs menos gratincantcs, menores oportunidades de realização proterceira ocupação predominante das mulheres no Brasil, mas, nlo
fissional, salários mais baixos, menor prestigio c condições de traba·
obstante maior n!vcl de qualificação cxig!vcl, também a! se repetem
lho piores do que as do homem. Além disso, é importante salientar
os problemas apresentados anteriormente, Até mesmo nas Unidades
que quase Ioda a mulher que trabalha fora de casa, cm nosso Pala,
mais ricas da Federação, como Silo Paulo, as professoras contrata.
continua arcando sozinha com todas as rcsponsabi!idlldd das tarefas
das a titulo prccArio, assim como as bóias-frias c as empregadas
domésticas, o que caracteriza uma dupla jornada de trabalho.
domésticas estilo à margem da lcgis!açilo trabalhista. Em muitos EsO censo de 1970 revela uma verdadeira SCJ1rcgaçio cm guetos · · tados seu salério é mesmo inferior ao saiArio mlnimo.
ocupacionais, A maioria das ocupações alo quase que exclusiva!riamos analisar, cm maiores detalhes, a situaçlo das professomcnle masculinas, c mais de 80% das mulheres que trabalham no
ras quando tratássemos da educação, mas como o noSIO depoimento
talvez esteja excessivamente longo, isso cntilo será tratado pela Sra.
Brasil concenlram·se cm apenas !O ocupações, que slo: empregadas
Guiomar, que falará sobre educação, depois,
domésticas, trabalhadoras rurais, professoras primárias, empregadas
de escritório. costureiras, lavadeiras, balConistas, serventes, enfermei·
Passaremos, agora, a analisar a discriminação salarjal, que
ras nilo diplomadas c tccclls. AI nilo estio inclu!das as prostitutas, ocorre até mesmo dentro de uma determinada ocupação. Quer dizer,
cujo número nós nilo possui mos.
além da mulher estar limitada a ocupações nilo tio bem remuneraNo grAfico 6, veremos as quatro ocupações predominantes. das, mesmo dentro de uma determinada ocupação, a sua remuneração é pior. Segundo a FINAID de 1973, mais da metade das mu.
Emi!o, seriam as domésticas c as componi!ncias, a!, viriam em
!hcres que trabalham recebem um saiArio m!nimo ou menos, enquannúmero menor por causa da subcstimativa das professoras primárias
c, depois, as que exercem funções burocráticas de escritório.
to a participação masculina, na mesma faixa de renda, é de 39,4'1.
No gráfico seguinte vemos -c isto é o resultado de uma pcs.
Vou, agora, fazer uma râpida análise dessas tri!s primeiras
quisa nacional de amostra a domicflios, que revelou que, para cada
ocupações, para mostrar como silo piores as condições de trabalho
I .000 mulheres, 233 das mulheres assalariadas recebem meio salério
da mulher.
Quanto às empregadas domésticas sabemos que, entre todas as m!nimo ou menos, enquanto isso ocorre, também, com 118 homens,
Depois de meio a um salário minimo, nós temos 3!5, cm cada mil
categorias de trabalhadores urbanos, ela é, certamcnl~ a mais
desprotegida pela legislação cm geral, sujeitando-se a condições de mulheres, M.77 cm cadà'n!il homens,' Quando chegamos no topo da
lrabalhos aviltantes, como por exemplo, além de outros problemas, pi rim ide, encontramos mais de IO salãrios m!nimos, também se
cm prédio de apartamentos, sofrer uma discriminação que nlo lhes observa que hã mais homens que mulheres: 32 homens para apenas 3
permite nem mesmo utilizar-se do elevador de serviço ou do elevador mulheres.
Poder-se-ia imaginar que essa diferença de rendimentos fosse
SOCial c das Arcas de lazer. Suas condições do habitação slo, muitas
vaes, péssimas - silo quartos tio diminutos que nilo podem ser devido a diferenças de n!vc! de instrução. Nilo é isso o que ocorre,
aprovados pelo Código de Obras - c cntilo slo apresentados, para Estudo do IPEA, Orgilo da Secretaria de Plancjamcnto da Presidi!nburlar o Código de Obras- pelo m~nos cm Silo Paulo iuo ocorre- cia da Rcp6blica, mostra que, cm todas as regiões brasileiras, os
silo apresentados como despensas, porque nilo tem dimensões sufi· salérios das mulheres slo menores que os salérios dos homens de
cicnlcs para serem classificados como dormitórios. Suas condições igual n!vcl de instrução, Essas diferenças silo mais acentuadas entre
salariais silo ainda piores. O censo de 1970 revela que, entre o grupo trabalhadores que conclu!ram o curso médio oli supenor,.cspcciálempregado cm ocupações domésticas de serviço de alimentação, 3/4 mcntc naa regiões mai, pobres,
ganhava menos de 60% do salãrio m!nimo. A Lei n• S.8S9, de !972,
No gráfico seguinte, vemos o estudo reproduzido do IPEA.
limila-sc a conceder-lhes 20 dias de fl:rias anuais, anotação cm
Vemos, cntilo, que o salério da mulher é sempre menor do que o do
Carie ira do Trabalho c a contribuição para o INPS. ~ um prosresso
homem, c essa diferença é maior nas regiões mais pobres c nos n!vcis
que foi realizado, mas mesmo essas conquistas, que silo restritas, nlo de instrução mais altos.
são cfclivas, pois o próprio Ministro Nascimento c Silva, cm vArias
Esse estudo do Ministério do Trabalho, que mencionamos, resdeclarações à imprensa, disse que a maioria das empregadas domés·
salta
que os n!vcis salariais da mio-de-obra nilo qualificada nas
1icas ainda nilo se filiou ao sistema prcvidcnciário. Assim, é urgente
regiões pobres brasileiras slo tio baixos que se torna inviável a cxis·
que se estenda ll empregada doméstica os bcncficios trabalhistas,
tência de maior discriminação, Entilo, a discriminação, neste caso,
~arantidos às outras categorias de trabalhadores pela CLT. Nesse
nlo
é tilo grande como nos outros.
sentido, j(l foi apresentado, na Câmara, projeto de lei que garante o
Glória Miranda, analisando o censo de 1970, ob.,.ryou que a
salário mínimo, a jornada de trabalho com duração mbima de 10
horas, o descanso remunerado semanal, de 24 horas consecutivas, c o educação das mulheres leva a um aumento de participação, mas n~m
sempre aquelas com maiores n!veis de escolaridade empregam-se cm
13• salário, sobre o qual cdstc uma controvérsia se a empregada tem
ocupações compat!vcis, c mesmo quando o fazem nilo alcançam os
direi lo a ele ou não.
nlvcis salariais do sexo masculino.
Trabalhadores rurais. A segunda ocupação predominante nas
Poder-se-ia supor, também, que a remuneração menor se devesmulheres brasileiras, segundo o censo de 1970, era na agricultura.
se
a
Ufll
menor número de horas de trabalho. No entanto, uma pes·
Também neste caso a desprotcçi\o das leis trabalhistas é Raarante,
pois verifica-se um crescimento con1tantc. nos últimos naos. do quisa realizada pelo lN PI, da Universidade de Silo Paulo, mostrou
número de mulheres que trabalham como bóias-frias, sem vinculo que na indúslria paulista, cm 1971, o sahlrio-hora de um trabalha·
emprega !feio c numa situação de completa insegurança, dado o carA· dor, cm qualquer dos n!vcis dé trabalho na indústria paulista, era
ter temporãrio desse tipo de trabalho. As suas condiÇÕes de trabalho, 57% malar para homens do que para mulheres.
assim como a de seus companheiros do sexo masculino silo jA muito
Poder-se-io argumentar, ainrla, que a rcmuneraçilo da mulher
bem conhecidas dos Srs. Congressistas. ~comum se encontrar, tam·
brasilcirn é. m~nor p01·que ela exerce tarefas inferiores. No entanto,
bém, um agravante, que muitas fazendas estabelecem uma remunera·
silo muito conhecidas c esporadicamente relatadas pelos jornais caçào menor para a mulher, por igual jornada de trabalho, c muitas
sos cm que, por igual tarefa, a mulher recebe menor salário do que o
daqucl:~s que se mudaram do campo para a cidade tiveram suas
do homem, até mesmo dentro de uma mesma empresa. Os dados ofi.
oporlunidades de trabalho restringidas por nilo terem com quem 'ciais silo escassos c nilo existentes, hã apenas indicações esparsas,
deixar suas crianças, O censo de 1970 revela um quadro trAgico, no
Existe um estudo do Instituto de Desenvolvimento da Guanabara
que dil respeito à remuneração das trabalhadoras rurais: quase
que, cm 1973, mostrou que, mesmo quando a remuneração era feita
metade não tem rendimentos c )8,5% ganham menos do que 60% do
por peças produzidas, ela era desigual, segundo o sexo do trabalha·
salário mínimo.
dor.
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Além de receber salários menores que o dos homens, a mulher
enfrenta condições piores de trabalho que vão desde as discrimina·
çõcs das suas atividadcs até à falta de acesso a cargos de chefias, em
funções que exigem maior qualificação. Na indústria paulista, por
exemplo, afunilam-se as oportunidades de trabalho.
No grãfico seguinte, observamos os resultados do trabalho do
IPI, que é citado na tese da Ora. Eva Blaycr. Ela mostra que nas tare•
fas não especializadas hã uma mulher para cada três homens,
enquanto que nos profissionais de nlvcl superior hA uma mulher para
cada 19 homens.
Até nos magistérios, como vimos, uma atividade considerada
essencialmente feminina, observa-se que à medida em que o prestigio
c o salârio aumentam é onde cresce a participação da mulher.
Neste gráfico, de acordo com dados do Ministério da Educação,
verifica-se 95% de mulheres como professoras primArias c apenas 9%
das professoras dos cursos de pós-graduação de nlvcl doutorado.
Então, decresce, paulatinamente, à medida em que se eleva o nlvel do
professorado.
O gráfico seguinte .nos mostra, também, que isso ocõrrc
mesmo dentro de uma instituição. Temos, ai, a Universidade de Silo
Paulo, uma das instituições de maior prestigio no Pais, c vemos que
mesmo no n(vcl de ensino superior as profcssoràs apresentam uma
porcentagem maior como auxiliares do que como titulares: 4% dos
titulares da USP silo mulheres c 26% são auxiliares. Então, sempre,
cm qualquer ramo que se analisa, encontramos essa pirâmide.
Passarei, agora, a analisar essa situação.
Toda esta situação descrita acima tem raizes fundamentalmente
económicas, como lembra a Socióloga Elictc Sfascioti,

entre os sexos, no provimento de cargos, seja nas empresas privadas
ou nas públicas.
A intenção do legislador, no entanto, fica prejudicada, na prA·
tica, pelo arbftrio das empresas, como reconhece o estudo do Minis·
tério da Indústria c Trabalho. Todos os dias nos deparamos com
anúncios classificados de jornais, cm que o oferecimento de cmprc·
gos é s6 para homens. Silo incontãvcis os casos de discriminação na
admissilo dos empregados, c a situação nilo escapa às próprias
empresas públicas. Todos devem estar lembrados o caso da
PETROBRÁS que, cm 1975. negou inscrição às mulheres geólogas,
formadas pela Universidade de Brasflia, que queriam se candidatar a
cargos da PETROBRÁS. Em 1976, nova discriminação: três rcprc·
scntantes da PETROBRÁS compareceram à Universidade para
recrutar formandos em Geologia, c estabeleceram que as mulheres
podiam se inscrever, exclusivamente, para o cargo de Paleontólogas.
Este é apenas um exemplo de um fato que se repete todos os dias, cm
todos os pontos do Pais.
Hã uma reportagem do Jomol do Brasil informando que, em
Salvador, c isto é rcsillrado pelo próprio Núcleo de Informação e
Colocaçilo da Secretaria do Trabalho, um Orgão do próprio Go·
vcrno, encarregado do cumprimento das leis. No entanto, se a discri·
minaçilo da mulher na admissilo a emprego já é grande, o problema
se torna mais srave quando além de mulher • candidata for cuada.
Indiferentes às determinações lesais, alguns empregadores chcoam a
especificar, nos próprios anúncios classificados, que só admitem sol·
teiras. O maior problema relacionado à admissão de mulheres cua·
das, na visão do emprcsador. ~a possibilidade de que ela venha a ter
filhos. O problema que mais frcqUentemcntl: chega ao Judiciârio, no
que diz respeito ao trabalho feminino, continua sendo o da dispensa
"A baixa taxa de participação da mulher deve-se a uma
das cmpregadu durante a gravidez, segundo um levantamento 'feito
realidade económica e social, que não pode absorver toda a
pela Advosada Trabalhista, Drt Marli Cadoni.
força de trabalho potencial de seus membros, e selcciona cate·
Em outra pesquiaa realizada por aquela advogada, de um chefe
gorias sociais sobre as quais pesam preconceitos ou clabo·
de pessoal de 22 empresas representativas do comércio e da indústria
rações sociais dcsfavorAveis, de certas caractcrlsticas llsicas,
de Silo Paulo - segundo ela constatou - cm apenas 7 das 22 nilo
para situá-la à margem do processo dominante de produção
despediam as cmprcaadas no evento do matrimónio ou da gravidez.
de bens c serviços, ou colocA-las na base da pirâmide consti·
Com a isenção desta pesquisa, os dados são raramente sistcmati·
tu ida por esse sistema."
zados. HA informações esparsas. Soubemos, por exemplo, que este
ano a própria Prefeitura da cidade de São Paulo recusou a renovação
Assim como os negros, em determinadas sociedades, portanto, de. contrato de professoras gestantes.
as mulheres constituiriam parte da milo·dc·obra de reserva. Para
O Jom11/ dt Brasflla, de 4 de janeiro de 1975, registra que as
garantir o afastamento da mulher no mercado de trabalho, existe varredouras de rua de Salvador silo proibidas, pelo Departamento de
toda uma ideologia, que define a imagem da mulher como um ser na· Limpeza 1'1!blica e Sanitlria, da Prefeitura, de ter filhos; são mensal·
turalmcntc dependente, submisso, cuja pureza c frasilidadc devem mente examinadas c qualquer sinal de gravidez significa demissão
ser definidas das agruras do mundo do trabalho. Sua função cxclusi· automAtica do emprego.
va seria de cuidar dos nlhos, do marido c da casa. O corollrio direEssa discriminaçilo atinsc. também, mulheres de alto nivcl
tamcntc derivado desse sistema de crença é que o lugar da mulher é educacional. Numa pesquisa que estamos realizando, junto a cstu·
no lar ou, mais especificamente, na cozinha.
·
dantes de pós-graduação, cm São Paulo, hA relatos chocantes. Um
Apoiados em argumentos pscudocicntlficos, que procuram nos deles, por exemplo, é de uma moça que, ao se candidatar ao cm·
hormónios femininos a origem de uma vocação inata para certos prego, numa indústria, lhe foi dito que ela só seria admitida no cm·
tipos de tarefas, essas crenças aluam poderosamente sobre as pró· prego se tirasse o útero.
prias mulheres, que acabam inferiorizando os valores c aceitando as
Essa tentativa de "humor negro" assume uma dircçilo trãgica,
práticas, que as colocam numa situação de inferioridade no contexto
quando lemos nos jornais que, de fato, há mulheres que estilo se
de uma sociedade cm que a posição do individuo é definida, cm
mutilando a fim de conseguir o emprego que lhes assegura a sobre·
grande parte, em função do trabalho que exerce.
vivência.
Outro fator que contribui muito para a discriminação e para o
E aqui, cu lembro o depoimento do Senador Jarbas Passarinho,
aproveitam~nto da mulher, cm funções subalternas c mal rcmunc·
que vou ler conforme foi registrado pelo O Esradodt S. Pau/o.
radas, é a legislação. Os mecanismos de implementação das leis jâ
existentes são ineficazes c as próprias leis são insuficientes c devem
"Quando cu era Ministro da Educação, descia do ele·
ser aperfeiçoadas.
vador do Ministério c dirigia-me pura o meu carro, quando
Como jâ vimos, grande parte das trabalhadoras brasileiras
fui abordado por uma mulher que gritava: mas, cu liguei as
encontram-se cm ocupações que as colocam, simplesmente, à
trompas, liguei as trompas!"
margem dos bcncllcios da lcgislaçilo trabalhista. r; ncccssârio, por·
Pois
bem! Essa mulher deveria trubnlhur no Ministério da
tanto, corrigir essa situação. No entanto, mesmo no caso das traba·
Educação, por intermédio de uma empresa privada, que alugava
lhadoras, cujo contrato é regido pela CLT, o desrespeito à lei é fla·
funcionârios ao Serviço Público, mas fora recusada, não porque
grantc. Em seu artigo n• 175, inciso JJI, a Constituição de 1967
estivesse grâvida mas upcnas por ser casada.
proibc u diferença de sul6rios c de critérios de admissões por motivo
Esse fato teve umplu rcpcrcu.,ilo nu época e não atingiu apenas
de sexo, cores c estado civil. A Lei n• 5.473, de 9 de julho de 1968,
rcportn·sc u esta determinação, proibindo qualquer discriminação umn mulher mas delcnus de empregados du AUDIPLAN, todas
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afastadas ou nilo admitidas, embora aprovadas cm concursos, por criminação, por muito tempo, agora é ncccssãrio nilo só evitar adis·
serem casadas ou noivas, Essa mulher leve oportunidade de fazer seu
criminação, daqui para frente, mas corrigir os efeitos da
apelo dramático a um Ministro de Estado que, depois, forçou a sua
discriminação passada,
admissão.
Alguns estudiosos do assunto ressaltam, também, que a discri·
Mos, o que dizer de centenas de outras que, diariamente,
minação da mulher. no trabalho, revela-se, ainda, nos artigos da
esbarram nesses obstãculos, ao procurar empregos, c que nilo têm
acesso 0 um Ministro? A repetição dessa ocorrência nos levo· à CLT que, a prctc~to de protegê-la das atividodcs consideradas incon·
conclusão de que é necessário, de um lado, criar mecanismos· · vcnicntcs à sua saúde, no verdade, limitam c dificultam ainda mais
' sua cfctiva incorporação no mercado de trabalho.
eficientes de implementação das leis de protcçilo às gestantes c, de
M' .•. d T b lh
'I·
d 'd
0 IOISlcflo o ra a o 1cm, nos u umos anos, a Cri o a eua
outro, apcrfciçoá-las,j6 que nilo se têm revelado suficientes.
Além da Constituição c da Lei n• 5,403 tratarem do assunto, 0
interpretação c coerente com essa posição pretende enviar ao Con·
.
grosso projeto revogando a proibição do trabalho feminino no pc·
própria CLT reforço a determinação, ao dizer que não constitui justo
riodo noturno. conforme já anunciou o Ministro Arnaldo Prieto.
motivo, para rescisão do contrato de trabalho da mulher, o fato de
A questão é polémica c sobre ela tem se manifestado diversos
haver se casado ou encontrar-se cm estado de gravidez.
pontos de vista. Em principio, somos favorâvcis à rcvogaçlo dessa
Alguns sindicatos jâ têm conseguido, cm convenções colctivas proibição, assim como, num sentido mais amplo, somos favorãveis
ou dissidios, a estabilidade provisória da trabalhadora grávida. Mas,
ao estabelecimento de total igualdade entre homens c mulheres, pc·
na maioria dos casos abrange desde o momento cm que a empresa é
rantc a lei, garantindo que ambos tenham condições dignas de tra·
notificada, através de atestado médico do estado de gravidez de sua
empregada, até quatro meses após o parto. No entanto, é preciso balho.
A nosso ver, a protcçilo ao trabalho feminino deve se restringir à
estender essa conquista a todas as categorias de trabalhadoras. Nesse
proteçilo da gravidez, lembrando ainda que esse amparo nlo deve
sentid.o, vários projetas jâ foram apresentados no Congresso.
ser de competência c~clusiva das empresas, mas também do Estado,
A legislação prcvidcnciâria, que passou para o INPS todos os
No entanto, é importante frisar que à igualdade juridica deve
encargos com as licenças de gravidez, certamente constitui um
corresponder cfctiva igualdade social. No caso do trabalho noturno,
importante posso adiante, no sentido de diminuir os motivos
por c~cmplo, é preciso cuidar o seguinte: para que a operâria vã para
invocados para discriminar a mulher casada. Mas, muitas outras me·
a fábrica à noite c não precise, durante o dia, de e~ccutar as tarefas
didas são ncccssârias, a fim de coibir, efctivamcnte, as infraçõcs das
domésticas cm sua casa - situação que a levaria a esgotamento ll·
leis trabalhistas, que resultam cm detrimento dos seus direitos. Mais
sico - é necessário garantir condições adequadas; por exemplo,
importante ainda é criar condições que eliminem os motivos que
mais c melhores creches, para que ela nilo carregue, sozinha, a
levam a essas infraçõcs.
responsabilidade dos serviços do lar c da cducaçlo dos filhos.
Alega-se, frcqOcntcmcntc, que a dispensa da mulher que se caso
Essas medidas, certamente, requerem investimentos ptlblicos
deve ser expectativa de um abscntclsmo provavelmente maior. consideráveis. mas delas dependem o bcm-estar da Naçilo c aprova a
Estudos realizados cm outros países desenvolvidos mostraram que o preservação da sua capacidade produtiva, Grande parte das mulhc·
abscntcísmo cstâ estreitamente relacionado com a falta de res que trabalham o fazem não por interesses outros, scnlo ncccssi·
equipamentos sociais para o cuidado das crianças, c com a execução dade econômica premente.
de trabalhos desinteressantes c mal-remunerados; isto é, mulher que
Grande número de lares silo chcfiad<H por mulheres: quase meio
tem com quem dci~ar seus filhos c trabalha cm serviço interessante c
milhão, apenas, nas regiões metropolitanas do Rio c de Slo Paulo,
bem pago não costuma faltar.
segundo a Pesquiso Nacional de Amostras de Domicilias do IBGE.
Outros aspectos da legislação também necessitam de aperfeiçoa·
A essas acrescente-se o contingente enorme das trabalhadoras casa·
menta, no sentido de sonar a discriminação. Embora o artigo 5• da
das, cujos maridos não percebem salários suficientes para seu susCLT disponha que a todo trabalho de valor igual corresponderá a
tento.
um salário igual, sem distinçilo de sc~o. c a Constituiçilo federal te·
Essas medidas devem receber alta prioridade no plano de açilo
nha um dispositivo mais abrangente, no seu § I• do seu artigo 153, c do Governo. porque silo indispcnsâvcis ao nosso desenvolvimento
o Brasil tenho assinado a Convçnçilo da OIT (Organização Interna· social. Podem parecer excessivamente ambiciosas mas, como assi·
cional do Trabalho), sobre igualdade de remuneração, que já data de nalou a economista Bctty Lofcr, muitas outras medidas relativas ao
1951, as empresas continuam remunerando desigualmente seus tra· trabalho pareciam impossíveis. Em passado não muito distante, era
balhos conforme o sexo, encontrando diversas formas de burlar a lei, considerada absurda a idéia da previdência social, de aposentadoria
inclusive dando nomes diferentes a funções idénticas. Entio, é por tempo de serviço, de proibição de trabalho infantil, dclimitaçilo
necessário intensificar a fiscalização do Ministério do Trabalho, à jornada de trabalho c de férias, entre outras.
nesse particular, c a adoçilo, paralelamente, de fórmulas semelhantes
Assim como as prevenções contra beneficias sociais foram supc·
às encontradas pelos Estados Unidos, onde o Comissão de lgu~ldodc radas pelo desenvolvimento histórico, os povos civilizados, mais
de Oportunidade de Emprego, encarregada de investigação c abcr· cedo ou mais tarde, eliminarão a discriminação contra a mulher.
tura de processos, a partir de queixos apresentadas, por carta ou tele· Certamente. ainda estamos longe desse dia, mas com os trabalhos
fone, pelas empregadas prejudicadas, preserva o anonimato dessas desta Comissão esperamos importantes contribuições para a solução
empregadas c impede que sofram discriminação subseqUente por desses graves problemas, que resultam cm sérias injustiças para a me·
terem apresentado tais quci~as. Informalmente, conheço inúmeros tadc da nossa população. Obrigada. (Muito bem! Palmos.)
ca,;os de mulheres que recebem menos do que seus companheiros de

trabalho que executam tarefa igual, mos que não estilo dispostas a
entrar com ação trabalhistas, porque preferem manter o emprego do
que perdê:-lo.
Mais interessante, ainda, é o programa de ação, que é: exigido de
todas as entidades que tenham contrato - c volto a falar sobre a
legislação americana - de mais de 50 mil dólares com o governo
americano. Então, para assinatura do contrato para sua
implcmentaçào ou pura sua continuaçilo, as empresas tém de
elaborar um programa de açào com cronogrnmas c objctivos numé·
rico~ u utingir, para corrigir a discriminação existente. Desse modo,
eles partem do pressuposto de que tendo sido objcto de dis·

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Desejo, inicialmente,
pedir minhas cxcusas, pelo atraso, absolutamente involuntário, que
nilo me fez chegar a tempo para a abertura desta reunião, Peço que
as distintas expositoras nilo levem isto como uma discriminação dcs·
ta Presidência, pois pela maioria absoluta desta Mesa, aqui, que é feminina. eu nào faria tal coisa.
Desejo, também, manifestar meu agradecimento pela gentileza
do Senador Augusto Franco. 4ue me substituiu nesse impedimento
involuntário.
A praxe da CPI recomenda que depois da exposição seja feita
uma série de pt:rpunta"i 4U«!, tradicionalmente, 530 rcitas atravl:s da
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Relatora, a Deputado Lygia Lessa Bastos, Entretanto, a prática demonstrou que será muito mais útil que as conferencistas respondam,
da maneira mais tranqUila e objetiva possfvel, às inquirições dirc·
tamcntc feitas pelos Srs. Congressistas. Por isso que solicito do PlenA·
rio, àqueles que queiram fazer qualquer pergunta à Ora. Carmem que dirijam-se dirctamentc à expositora.
A SR1 CARMEM BARROSO- Eu ousaria sugerir que se fi·
·zessc, primeiramente, todas as exposições e, ao final, teriam os um de·
bate geral.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Perfeito! pode-se acatar esta sugestão, no sentido de que se faça um resumo final. Estou
notando interesse absoluto dos Consressistas, que estilo anotando os
temas a se discutirem, Então, a Presidência aceita a ponderação da
Ora. Carmcm, nós ouviremos as novas exposições c, depois, faremos
um debate final.
Dou a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex• já deferiu e seria até
uma indelicadeza eu retornar ao problema, quando a sugestão foi da
Ora. Carmem e V. Ex• já a aceitou. Mas, talvez o que conviesse
esclarecer às expositoras é a maneira muito peculiar com que nós tra·
balhamos, aqui, neste Congresso. Aqui se admite o dom de ubiqUida·
de, e talvez, ainda há pouco, a Ora. Carmem tenha tido uma peque·
na dúvida sobre o interesse da sua exposição quando, na verdade,
não merecia ter tido sequer esse pensamento. lô: que nós levantamos e
sentamos, à proporção em que nos justificamos: pelas ausências
involuntárias, como fez agora o nobre Presidente, em outras Comis·
sões. Para lhe dar um pequeno exemplo, neste instante eu devia,
estar. concomitantemente, cm duas outras Comissões: nesta c mais
na Comissão de Educação e Cultura, onde Ministro está presente,
debatendo os assuntos, e mais na Comissão de Legislação Social, ten·
tando fazer algumas das suas sugestões serem transformadas em lei.
Então, a solicitação que eu havia feito ao Presidente era que o
debate se fizesse imediatamente após cada posição parcelada, porque
corre-se o risco de não se estar mais presente daqui a meia hora. E
seria essa, de algum modo, a questão levantada: saber se ainda seria
pertinente que o Presidente pudesse rever a sua decisão ainda que se
caracteriza por brevidade, essa primeira intervenção dos Congres·
sistas.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - A Presidência quer
dar o bom exemplo às ilustres convidadas c não deseja connitar, prin·
cipalmcnte quando se trata de conferencistas ti!o ilustres. Eu perguntaria à Dr.íl. Carmem se ela concordaria, então, com a nova norma
apontada pelo Senador Jarbas Passarinho.
A SR• CARMEM BARROSO - Acho que sim. Só. que vou
convidar minhas colegas a participar das respostas, uma vez que nós
fizemos os trabalhos juntas.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Perfeitamente. Então,
esta Mesa aguarda a pergunta dos Srs. Congressistas à primeira conferencista.
Com a palavra o Deputado Teobaldo Barbosa.
O SR. TEOBALDO BARBOSA - Quero interrogar a con·
ferencista Dona Carmem Barroso o seguinte: no elenco de discrimi·
naçilo, que a Sr• tilo bem expos, eu me permitiria incluir um que me
parece não foi abordado pela Sra .. é quanto à questão da idade.
Tive oportunidade, no ano passado, cm visita aos Estados Unidos, em várias cidades dnqucla grande naçüo, constatar a presença
de mulheres dcmein-idude em vários setorcs de ntividadcs, cm bares,
cm lojus, enfim, cm v{\ rios setorcs de atividade. Enquanto aqui, no
Brasil, rrincipnlmcntc, no setor do comércio, o que mais se exige é
beleza nsica e juventude, o que d{l outra discriminação que, snlvo cn·
gano. pureco não foi abordado pela Sra., na sua magistral compe·
têncin.
A SR• CARMEM BARROSO- V. Ex• tem toda a razão. Es·
se ponto não foi tocado c ele é importante. Nas nossas recomenda·

ções finais consta umn de reciclagem, que será abordado, quanto ao
problema da beleza física e du juventude, por minha colega Sílvia
Rosembcrg, quando tratar dos preconceitos que dominam n noss•.
cultur&, ao analisar esse aspecto,

Agora, quanto às nossas recomendações especificas, que preten·
demos apresentar ao final, há uma de reciclagem de oportunidade de
treinamento à mulher cujos filhos já cresceram c que deseja reintegrar-se no mercado de trabalho.
O SR. TEOBALDO BARBOSA- Muito obrigado!
Gostaria, agora, de fazer uma critica às próprias mulheres.

eo

seguinte: eu me recordo, quando houve, anos ntrâs, um congresso fc·

minista numa cidade do Rio de Janeiro, onde n prefeito era mulher, assim como a juíza e, acho, até o delegado, em Miguel Pereira.
Na época, o fato foi focalizado pela imprensa, que declarou que a
única tese aprovada por unanimidade naquele congresso feminista
foi a que pedia aposentadoria da mulher com 25 anos de serviço.
A SR• CARMEM BARROSO - O que acontece é que não
houve boa vontade. Nós apresentamos até muitas sugestões que jâ
foram at~ aceitas por V. Ex•s lnfelizmcntc, nào levaram a sério,
O SR. TEOBALDO BARBOSA- Digo isso para mostrar, evi·
dentemente, com a notícia da imprensa, que nesta reivindicação o
que empolgou foi exatamente a discriminação; quer dizer, pedindo a
aposentadoria da mulher com muito menor tempo que a do homem.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a pnlavra no
Senhor Deputado João Menezes.
O SR. JOÃO MENEZES- Ora. Carmem, tenho procurado,
na Câmara e no Congresso, ser um defensor, diante das minhas possibilidades, da igualdade do direito das mulheres. Tenho apresentado
vários projetas de lei e quero, neste momento, felicitar, pelo trabalho
que acabei de ouvir, a sua exposição. Mas, houve uma passagem que
me chamou a atenção. A Senhora disse que a mulher que exercia o
trabalho doméstico e que ia para sua utividade fora, cntilo tinha uma
dupla atividade. Então, cu pergunto: dentro da estrutura da
sociedade brasileira, que não é uma estrutura socialista, onde a casa,
a comida, tudo t: coletivo, se nós caminharmos nessa luta c nessa
busca, dessa igualdade, como é que iríamos colocar o problema
brasileiro, dentro da nossa estrutura, cm relação à sustentação da
r~mília? Porque me parece que a mulher, na famflia, representa um
papel, também, da maior preponderância e da maior importância.
Porque toda vez que a mulher deixar, definitivamente, a sua casa, a
educação dos seus filhos, a sua familia, para se dedicar exclusiva·
mente a um trabalho que seja aquele externo, parece-me que nós
teremos uma brecha, dentro do sistema brasileiro, u não ser que se
mude completamente u orientação. E a Senhora mesma referiu-se,
embora de passagem, que para isso nós terlamos um grande dispéndio de numerário, de capacidade para podermos criar essas
formas coletivas, Mas, essas formas coletivas não estilo dentro do
sistema brasileiro: não existem e nem seriam aceitas, porque seria,
então, a nossa socialização total e completa, o que não se aceita
dentro do sistema brasileiro.
Então, pergunto qual seria a posição dos trabalhos domésticos?
A mulher não vai fazer mais os trabalhos domésticos? E quem irá fa·
zer. os homens? O Poder Público não vai fazer, porque não está
dentro da nossa estrutura, dentro do nosso condicionamento. Quem
vai cuidar da ramilia? Quem vai cuidar da educação? Quem vai
cuidar du nosso crescimento, da nossa cultura1 Então, é essa a
pequena observação que faço, em função daquela feita pela Senhora,
de que as mulheres teriam duplo trabalho: porque além do trabalho
comum, a que se dedicariam, teriam o trabalho doméstico. Rcconhe·
ço a necessidade de aproveitamento do trabalho das mulheres, sobre·
tudo num Pais como o nosso, onde mais de 50% da popula;;üo é
represcntudo por mulheres, c onde o nosso problema educacional, de
snl1de, enfim, todos os problemas sociais s~o os muis deficientes pos·
sivcis, pela nossa pr1lpriu conformaçUo e configuração.
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Mas, essa parte do trabalho doméstico me deixou com o cspfrito
aguçado de saber como a Senhora daria uma cxplicnçi\o ou procuraria encontrar um caminho para a solução desse problema, que me
parece demasiadamente complexo,
A SR• CARMEM BARROSO - A observação rcita ~ muito
importante c vou encaminhar a resposta para Maria, que preparou
um trabalho especialmente sobre o assunto. Mas; antes cu gostaria
de falar sobre duas coisas: primeiro, que nós não consideramos que
uma transfcri':ncin do trabalho doméstico para a escala industrial
implique numa mudança de regime. Nós nos baseamos na Declaração da ONU, que estabelece que é responsabilidade do Estado
criar condições necessãrius para facilitar que as mulheres sejam intc·
gradas na sociedade, enquanto suas crianças recebam cuidados adequados.
Nós estamos muito preocupados com a questão da famOia, e
acho que nilo só a mulher tem um papel muito importante a desempenhar na família, mas também o homem. Minha formação- sou psi'
cóloga - c tenho estudado c verificado a importância do papel do
pai, também, na formação das crianças. Entilo, acho que não é só a
mulher que tem a responsabilidade de cuidar das crianças, mas a
Maria darã uma resposta mais rigorosa.
A SR• MARIA MALTA CAMPOS - Eu gostaria de responder à parte referente aos cuidados dos filhos, mais detidamente meu
trabalho, que exporei cm seguida, mas só para adiantar, a respeito
das considerações que foram feitas, existem inúmeros estudos, cm
vârios pafscs, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, que
têm examinado os efeitos do trabalho da mulher na educação das
crianças. Antigamente, havia um grande preconceito crn relnçi!o no
fato de crianças passarem o dia cm creches ou cm instituições préescolares, enquanto a mile trabalhava fora. Acreditava-se que os cfci·
tos eram danosos c que era sempre prcfcrfvcl que a criança ficasse cm
casa com a mi!c. Ultimamente, com o vanço da Psicologia c dos estudos inclusive pcdiãtricos, esses estudos têm sido revistos, c ao contrãrio do que parece, os resultados têm sido cxatamcntc na direçilo
oposta, c ainda hã um detalhe que nos interessa mais ainda como
Pafs subdesenvolvido. Os efeitos em crianças de lares de pobres, mais
desfavorecidos, são altamente positivos para a criança. As crianças
que freqUentam instituições pré-escolares, creches de boa qualidade,
encontram-se, na hora de ingressar no sistema escolar, muito mais
preparadas, nilo só na parte intelectual mas, também, na parte de ati·
tudcs, do que as crianças que ficam em casa, cm lares desfavorecidos,
onde nilo existe estimulação adequada, onde a alimentação é precária e os cuidados que a mãe pode dar são muito limitados. Examinarei isso com mais detalhes nu minha exposição.
O SR. JOÃO MENEZES - Se me permitirem, quero dar um
exemplo até pessoal, porque a professora falou que os homens também têm importante desempenho no papel do lar. Eu, por exemplo,
posso servir como cobaia, porque sou viúvo hã 15 unos, tenho 6
filhos, e minha mulher faleceu no dia em que nasceu meu último
filho, cu o criei. Então, mais ou menos sei que influência pode haver,
mas sei também quais os trances c barrancos que foram necessários
pura chegar onde cheguei: hoje eles estilo bem, estilo criados. Por
isso, a minha preocupação muito acentuada, quando se trata desse
problema, de saber o que representa essa parte doméstica, que se
chama doméstica. Hoje, pelas circunstAncias, pela complexidade
geral, ela deixou de ser aquele trabalho inferior para ser aquele trabalho du maior rcprccussilo para o próprio pais, sobre o qual tcrã
influência.
Se pudéssemos fazer o que os pulses socialistas fazem - pegar
os meninos, colocar na creche, deixar estudando, tal na classe nossa
pobre, paupérrima, os resultados seriam os mais positivos porque
aqueles das classes de mais elementos inferiores nilo teriam condições a qu" a creche duriu para educuçilo dós meninos, nlimentaçi\o,
etc. mns, a questão 6 que nn nossa estrutura brusileirn não temos
con~içiles paro isso. Estamos sem condições de rculidade, c j(l que

Mllo .. 1977

estamos fazendo uma Comissão de Inquérito devemos olhar o fato
dentro daquilo que existe c nilo dentro da utopia. Por isso, levantei
essa questão, c acho que ela cstâ ainda af no tabuleiro do exame das
senhoras, que silo técnicas, c espero que minha curiosidade seja satisfeita, de como vamos encontrar um caminho para que eu possa,
também, continuar nessa luta que venho encetando, cada vez maior c
mais acentuada, cm favor da igualdade dos direitos da mulher.
A SR• MARIA MALTA CAMPOS- A respeito dessa objcçilo, que acho muito procedente, tendo cm vista as dificuldades cxis·
tentes num Pn!s como o nosso, gostaria de lembrar, aqui, declarações
que foram feitas, recentemente, por técnicos do Ministério da Previdência Social.
Examinando os custos com que o Ministério arca, quanto a
internamento, o que é preciso ser feito, nnun!mcntc, de milhares de
crianças desnutridas c comparando esse custo com o custo alternativo, que seria o da instalação de creches cm número suficiente, com
cuidados adequados a essas crianças, esses técnicos conclufram que
seria mais barato, inclusive em termos cconômicos, sem falar nos
custos sociais, seria mais barato dar a essas crianças condições que
prevenissem a ocorrência de fatos, como os que ocorrem no Brasil,
atualmcnte, do que ter de pagar, a posterior/, os efeitos danosos c irreversíveis para crianças, da desnutrição e da falta de cuidados adequados.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Com a palavra o Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO - Dr• Carmen, na Escola
Superior de Guerra, quando um conferencista termina a sua palestra
c passa para o debate, o primeiro dcbatedor é obrigado a elogiar o
conferencista, qualquer que tenha sido o êxito da conferência. Aqui
não é assim, de maneira que a Sr• pode ficar tranqUila que os nossos
elogios, sendo do primeiro, do segundo ou do terceiro dcbatcdor, silo
elogios muito sinceros.
Tenho a impressão de que a abertura dos trabalhos, com a sua
palestra que vui se seguir dus outras exposições, pode proporcionar
ao Congresso uma oportunidade excelente, de passar da anãlise para
as proposições concretas. em relação à reforma de legislação. Por
isso, reservando-me pura o debute maior, que seria no final - pois
com certeza, num aspecto particular do ensino mas será feita uma referência especial - no desejo que teria de debater, eu gostaria,
entretanto, de chamar a atenção para um ponto, e já receoso de á
Sra. estar fuzcndo o meu perfil psicológico. !: que acho que um pouco do que estâ demonstrado nos gráficos é residual, e provém de um
retardo, umu turd~mça com que a mulher tem conquistado esses
direitos.
De munciru que, assim como se analisa uma pirâmide educacionnl e se tem que prestar utcncào se ela é dinâmica ou estática, e se faz
uma comparuçrto com umu turma que inicia um curso e vai até ao

final ou se, ao contrArio, faço um flash daqueles que estilo terminando ao mesmo tempo que os outros estão iniciando, eu tenho duns
condições inteiramente hcterogi':neas para analisar. Quando a Sra.
mostrou, por exemplo, a proporção desfavorável dus mulheres nos
escalões mais altos da hcrurquia sulnrial, isso sugeriu a mim, como
uma dúvida que lhe transmito, se isso não seria uma conseqUência
dessa tardança a que me referi. Quundo cu me matriculei nu Escola
de Engenhuriu, no Purá, foi umu surpresa enorme que uma colegu
nossu desejusse ser engenheira, porque se admitiu nuquelu época- e
jú vui bem recuadu, felizmente- que ê incomputlvel com a belezu du
mulher que se cstudussc mutemúticu, haviu ati: esse tipo de presuncuo
tolu. Muis turde, fui puruninfo de vúrias turmas, c verifiquei uté um

cusu cm que fui purnninfo cm caso de gcodésiu, e constatei uté que o
avunço das mulheres estava entrando por campos inesperados, como
por exemplo o de levantamento topogrâfico, assim como de
geo~ésiu. que exigem um trubalho de cumpo demorado, de
cumpunhus de 3, 4 ou S meses, c narmulmcntc fcitus, no Brusil, cm

carroças coloniuis. c nssim por diante, No entanto, cu estava nli
paruninl'ando, também, umu conc\uintc de curso de Gcodl:siu.
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Entiio, <luando aparece aquele quadro, sobretudo- se pudésse·
mos revê-lo - no campo do ensino superior da USP, que aparece
desde o uuxiliur de t:nsino até o titular que substituiu o antigo cutcdrútico, verifica-se cxutamcnte que a proporção é mfnimu nos

maiores escalões c muior nos escalões auxiliares, ~ uma sugestão,
uma lembrança, qu: cu faria: niio seria isso uma conseqUência de que
somente ugoru as mulheres participam, cada vez com maior número
uo ulunudo de grau superior?

I

I

I
I
\

Quando cu cheguei ao Ministério elas eram 1/3; felizmente
quando cu sai elas jú eram mais da metade, daquelas que faziam o
vcstibulur a cada uno. E. muis ainda- c digo isso acima do bem c do
mal, não estou me engajando na discussão -elas mostravam, cada
vez muis, melhores resultudos intelectuais do que os homens, seus
concorrentes nos vestibulares, inclusive, embora o vestibular seja um
cursl~ de amcstrumcnto e não de adestramento, há vários casos a
discutir. Entuo, u primeira observação seria esta, por exemplo, que se
l':iln na discriminação racial subjacente, na sociedade brasileira. Mas,
o preto, tambêm. chegou tardiamente ao processo. Desse modo, em
grunde parte, talvez, a pequena proporção com que ele está nessa
úrcu seja unu1 conseqUência disso.
Seria u primeira observação a lhe fazer. A segunda, talvez, uma
tentativa de dcfcsu de uma i~rea em que já servi, e que. talvez os 3 anos
mais fascinantes da minha vida eu os tenha passado là, que foi na
PETROBRÃS. Eu Sru. niio poupou a PETROBRÁS, porque ela fez
uma discriminação no campo da Geologia.
Eu queriu lhe dizer que fui Superintendente da área de maior
pcsquisu do mundo, nu i:poca, que em a área amazónica. E havia 3
tipos de Geologia: u Geologia de superficie, a Geologia de poço e a
Geologia de gabinete. Ora, peço apenas que se pense nisto, para a
PETROBRÃS: u Geologia de supcrficie exige campanha no mato.
Eu uchuvu que vinha de uma profissão que exigia um sacrifício enorme. <lUc cm a profissiio militar, mas quando eu vi os geólogos de
surc:rficic cu tirei o meu chapéu; eles entravam para o mato, eram tipos que, no conjunto, com trabalhadores braçais, etc, representavam
umas 40 pt:ssoas, c nós só tínhamos notícias quando eles voltavam.
Entfoo, fuziam todo o Rio Juruio, por exemplo, subiam o Rio Juruú,
iam até i1s suas nascentes e desciam. às vezes, por outro vale. Aquilo
significava a 4 ou 5 meses de qualquer apoio logistico nosso; nós ficávamos com o barco a espera de que eles chegassem no local prédcterminado. Vi geólogo comer- e uma vez espantei-me com um deles,
que comia tanto no almoço que pensei que estava diante da própria
reencarnação do Pantagruel -e ele me disse: eu como assim porque
o geólogo i: como o camelo, ele nilo sabe quando vai fazer a segunda
alimentação; entilo, tenho que me forrar na primeira, do que puder,
o q~e é: um pouco ilusório. Pergunto, então: se as mulheres entrassem para a PETROBRÁS, como geólogas, seria tambi:m justo discri·
minar c elas só pudessem ter geologia de gabinete?
Geulogiu de poço, também, seria penosu, difícil, porque as equipes de modo gcr:d hoje são constituídas somente de homens. Seria
meio dil'icil imaginur mulher, utê por uma questão biológica, sendo
pl:ual'ormistu, tr:ohallwndo numa plataforma com tubos pesados,
com tr:ob:ollw br:oçalmuito duro. Pode haver algumus, mas acho que
a nwiorht niio se daria hem ncss'! tipo de serviço.
Entiiu o :ocump:onhumcnto permanente de geologia de poço jú
scriu muis favort'lvcl, lll:tis u geologiu de superfície seria muis difícil:
talvez u companhia tenha tido esse tipo de reaçilo pelas dificuldades
que clu teriu de harmonizar o trabalho, sobretudo no campo. E a
imagem final seriam os nibustciros, que nunca levaram nas suas equipagens de assalto a outros hnvios, mulheres, porque uma que chegas·
se lú seria disputada pelos 50 presentes.
Ent:ln, essc é um prohlcm:1 sério, que pl!diriu que se levussc cm
..:nnta. porl 1uc feriu um rouco, no meu re-côndito, o umor pe\ll
I'I:TROBR,\S.
.
A SR• CARMEM BARROSO- Obrigada, Senudor.
Quantn :111 aspcCil) da dis~o:rimirwç:io nu f'linirnidc, w:redlto ljUC
~~~ suas pondcrw;ôes e.\!)liqucm p:~rtc da rculidadc, rnas mio inlciru·
mente, porque urwli.sundo·sc com bastuntc dctHIIH: esse problema
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verificamos, por exemplo, que; na Faculdade de Filosofia da USP,
que hio muito tempo jio tem uma proporção feminina bastante
grande, a pinimide se repete du rnesma forma.
O SR. JARDAS PASSARINHO- Esse é um dado importante.
A SR• CARMEN BARROSO- E um outro dado que cu mo
permitiria, já, adiantar-me à exposição da Guiomar, sobre a Mulher
no Ensino Superior, há uma tendência bastante alarmante que apesar do crescimento inaudito, da porcentagem de mulheres no ensino
superior, elas estilo cada vez mais se concentrando nas ãrcas tradicionalmente femininas, quais sejam a de preparação para o magistério
secundário.
O SR. JARDAS PASSARINHO- Não haveria, também, um
fato perturbador, um drop out ao longo do tempo? As mulheres abandonando as profissões para se dedicar, ao fonal, ao próprio lar, ao
esposo?
A SR• CARMEN BARROSO - No nfvcl superior parece
que esse drop out é: bem pequeno. Nós comparamos dados, assim, do
tipo de porcentagens de mulheres que fizeram Medicina, no Censo.
Então, são 10%; porcentagem de mulheres que exercem a Medicina,
são 10% também, a diferença é minima. Então, quando a profissão é
gratificante, c quando há boas condições de excrcicio do trabalho ...
O SR. JARBAS PASSARINHO - No campo da Medicina já
nilo i:.
A SR• CARMEN BARROSO- Ainda cm relação às demais,
·talvez seja.
O SR. JARRAS PASSARINHO - O Presidente é médico c
ginecologista.

A SR• CARMEN BARROSO - Mas, a tendência drop out é
bem menor.
Quanto a PETROBRÁS, acredito firmemente que isso deve ser
uma decisão das próprias geólogas, se querem ou não enfrentar essas
duras condições de trabalho, se querem ou não ser disputadas por 40
colegas.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Não acredita que o
. problema seja bilateral, ou multilateral?
A SR• CARMEN BARROSO - Acho que é, mas acho que
também muito dos geólogos nílo gostariam de deixar de ser geólogos
de gabinete, acho que o problema é igual, tanto para os geólogos
como para as geólogas. Nilo posso concordar com V. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO-Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Pelo visto nilo se
pode dizer nem vio•e/a diforence.
Indago se algum outro Congressista quer fazer outra inquirição
à Dr• Carmen, pois a Deputada Lygia Lcssa Bastos falará ao final
dos debates. (Pausa,)
Vamos ouvir, agora, a Sr• Maria Malta Campos.
A SR• MARIA MALTA CAMPOS - Nesta parte da cxpo·
siç1io, eu me proponho a examinar o aspecto d~ dupla jornada de tra·
bulho, que se refere diretamcnte aos cuidados com os filhos pequenos. Nilo vou examinar o problema do trabalho doméstico, porque
acredito que seja muito complexo e, talvez esteja ainda muito longe
das nossas possibilidades. O problema das creches porém, acredito
que seja urgente e deve ser enfrentado imediatamente.
A durln jornada de trabalho, então, rode ser caracterizada
como tendo dois aspectos, que serium o trubalho dentro de cusa, que
se refcriru, de: uma purte, uo trnbalho doméstico, de cozinha, de rOupa, de manutenção do trabalhador c sua familiu, c a outra parte, que
se rerere ao cuidado com os filhos pequenos.
No Brnsil a participaçilo das mulheres nu força de trabalho tem
!llomento inclusive pela incorporação de contingentes femininos que
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acumulam essas duas funções: emprego e afazeres domésticos. A
PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicllios- indica
que cm São Paulo, por exemplo, a porcentagem das mulheres
economicamente ativns que tinham .. afazeres domésticos" como
atividade secundãriu passou de 26,2% cm 72 para 33,9% em 73.
Por outro lado, as taxas de fertilidade indicam que as mulheres
continuam a engravidar e dar a luz a crianças e, levando-se em conta
a persistência dos padrões tradicionais familiares, responsabilizar-se'
quase exclusivamente por elas em seus primeiros anos de vida.
Nesta parte da exposição propomo· nos a examinar o aspecto da
dupla jornada de trabalho que se refere ao cuidado com os filhos
menores. Como pode a mulher conciliar essas duas obrigações, sem
causar prejulzos à criança ou a si própria?
São poucos os dados existentes no Brasil sobre a maneira pela
qual é individualmente solucionado o problema da guarda dos filhos
durante o perfodo de trabalho externo da mulher. Sabemos que
variam bastante conforme a classe social da famllia e as caracterfs·
ticas de cada região. Nas classes médias c altas é comum centrar-se
com uma ou mais empregadas domésticas que, na ausência da mãe,
se incumbem dos cuidados com as crianças. Além disso, um número
cada vez maior de instituições particulares de ensino pré-escolar
estão à disposição dessas camadas. Em 1974, 48% das vagas na pré·
escola brasileira eram fornecidas por estabelecimentos particulares.
Recentemente, até mesmo algumas creches de luxo têm sido
instaladas nas maiores cidades do pais.
No entanto, não é nas faixas média c alta da população que se
encontra a maioria das mulheres engajadas na forca de trabalho
brasileira. Aproximadamente 80% delas concentram-se nas classes
mais baixas da população. Grande parte, 1.655.384 mais exatamentc,
são aquelas mesmas empregadas domésticas que garantem a disponi·
bilidade das mulheres de classe média . Se considerarmos que metade
da população feminina economicamente ativa cstâ na faixa etária
mais fértil, de 20 a 39 anos de idade, a pergunta inicial coloca-se de
forma ainda mais insistente: como conseguem elas conciliar sua
dupla função?
Existe um estudo da Secretaria do Trabalho do Estado de São
Paulo, que revela o seguinte: foram pesquisados, nas indústrias da
Capital, quinhentos trabalhadores c se verificou que dentre as traba·
lhadoras braçais, 30% deixavam seus filhos pequenos sozinhos, ao
irem trabalhar. Justamente essa categoria, aonde se encontra o maior
número de mulheres com filhos, 82% delas tinham filhos. Pergunto,
então: frente à psicologia do desenvolvimento, que destaca os primei·
ros anos de vida da criança como sendo essenciais para seu dcsen·
volvimento mental, emocional e motor, frente à ciência da nutrição,
que diz serem esses os anos críticos para o adequado desenvolvi·
mento físico da criança, frente aos estudos sobre a marginalidade cu I·
tural, que demonstram que nesta rase de vida a qualidade da csti·
mulacão ambiental c social determina, em grande pane o futuro
sucesso ou fracasso escolar das crianças, o que dizer do quase abandono a que muitas mães são obrigadas a relegar seus filhos pura
ganhar a vida? Dois fatos indicam que essa necessidade de trabalhar
fora t: premente: cm primeira lugar, como a Carmen jâ mostrou, no
Brasil, uma cm cada dez mulheres que trabalham, é chefe de fumllia;
cm segundo lugar, a diminuição do salãrio mlnimo, como a Carmen,
também, já mostrou, tem levado muitas famllias a necessitarem de
mais de um salário pura sua sobrevivência, falo da diminuição do
salârio·real. Assim, na falta de um lugar adequado onde possam
deixar seus filhos menores, muitas miles são obrigadas a apelar para
soluções que vila muitas vezes, de parentes ou vizinhos, cm troca de
dinheiro até o recurso cwcmo de dcixã-los sozinhos. Elas, também,
deixam com os irmãos um pouco maiores, segundo uma pesquisa
feita no Rio de Janeiro, deixam com as crianças maiores, que são
crianças de oito unos de idade.
Como já foi lembrado aqui, na Comissão Parlamentar de lnqué·
rito sobre o menor, esse é um dos fatores que contribuem para o aumento dos menores abandonados c delinqUentes, no Brasil, esse
ahundono iniciul. Nós ncrcditnmos, face os estudos que jll mencionei,

MU. .. 197'7

que mostram os efeitos positivos das creches c instituições pré-escolares, principalmente, pura crianças de faixas mais baixas, de classes
mais baixas da população, nós acreditamos que uma boa creche,
além de facilitar a intcgracilo das mulheres na forca de trabalho, é
um lugar onde as crianças podem encontrar uma alimentação
melhor, atendimento de sâudc mais eficiente, cstimulacilo social c
ambiental mais rica, Se alguém se interessar, cu tenho uma rcferéncia
mais rica, aqui.
Por outro ludo, se considerarmos que o processo de integração
da milo-dc-obra feminino ao sistema produtivo, tem se verificado c provavelmente isso tcrã continuidade -.-simultaneamente, com o
processo de urbanização que desmembra as ramOias ··xistcntcs nos
nüclcos isolados, .a necessidade de uma solução adequada para esse
problema torna-se cada vez mais urgente. Outros pafses jã têm se.
preocupado cm fornecer à mulher uma infra-estrutura de apoio que
inclue, além das creches, cozinhas colctivas, centro de convalcscência
para crianças doentes etc. Uma publicação interessante a esse respeito da Organizucilo c Cooperação para o Desenvolvimento Económico, que congrega os pafscs capitalistas avançados do Ocidente, fez
um balanço cuidadoso da situação das miles que trabalham cm dez
desses pafses, constata que existe muita carência, mesmo nestes
países. Nem todos podem ostentar as cstatfsticas da Suécia, onde
existem 95 vagas nas instituições escolares, para cada 100 crianças
filhas de miles que trabalham. Desse estudo, conclui-se que, a guarda
das crianças deve fazer parte das responsabilidades da sociedade,
como a educação de todas as crianças deve estar à disposição de
todas as ramOias, inclusive, no caso dessas recomendações, deve
estar à disposição das miles que não trabalham fora, segundo eles,
deveria haver essa possibilidade de opção também para as miles que
não trabalham. Essas recomendações silo semelhantes àquelas que a
Carmen jâ mencionou, feitas pela ONU.
"Constitui responsabilidade do Estado, criar as ncccssâ·
rias facilidades para que as mulheres possam se integrar na
socicdmh:, enquanto suas crianças recebem cuidados
adequados."
Como o Brasil tem enfrentado esse problema? A preocupação
vem de longe, já no infcio do século, cm São Paulo, alguns industriais
preocupavam-se cm instalar creches para os filhos de seus operários.
Em 1943, a legislaçilo trabalhista, instalada então, dizia:

"f: ohrigaçào das empresas onde trabalham 30
mulhcrc~.

ou mai~. com idade superior a dezcsseis anos, a
manutençi1o de local apropriado onde seja permitido às
empregadas çuardar sob vigilância c assistência, os seus
filho~ nu período de amamc:ntaçào.n
E. o parágrafo 2• determina que essa cdgênciu poderia ser,
suprida por meio de creches distritais, com as quais as empresas
fariam convênios. Assim, ·a lei dcr.nc como obrigação das empresas,
o atendimento das crianças, somente, no perlodo de amamentação.
11 multa prevista, atualmentc é de 1/5 do valor de referência, a dois
valores de referência, que são menores que o salário mlnimo. Em São
Poluiu, ultimamente. esse valor é de seiscentos c trinta c oito cruzeiros
c trinta centavos, dividido por cinco, portanto.
t pn:d~u con~idcrar~ que mesmo nos casos onde essa exigência i:
cumprida, nem sempre as miles tém condições de trunsponar com
se~urancu rccém·n•1~ddos por longas distâncias cm vagões ou ónibus
superlotados, fato lJUC se agrava ainda mais no Cl't:O das empresas
que mantém convénios com creches distantes dos lacaia de trabalhos.
Quanto ao atendimento das crianças além do perlodo de
umumentucr,o, u lei ntto determina nenhuma obrigatoriedade,
somente fornece um estimulo através de um diploma de bcncmcréncia. que seria dado aos empregadores que facilitassem a instalação de
creches. 11 Proressoru c advogada Marli Cardonc, jã citada pela
Carmcni, depois de examinar todos os preceitos legais a respeito de
creches, conclui que o Direito Brasileiro não oferece, à trabalhadora
m:'ic, a }!Hrantiu de poder desempenhar u contento suas runçõcs.
Quantn uu cumprimento ou nào dessa obrigatoriedade legal, os
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dudos si'1o muito poucos. Os dados que consegui. vou citur u4ui para

se ter unHt idéia de corno css~1 c.:.xigência mínima nno é cumprid:1.
"Seis meses após a promulgação da Portaria do n' 1, do 15 de janeiro
de 1969, que rcp;ulamcnt;l a inst:llaç~o dcss:~s creches rclus cmprcs;\s,
11 imprcns;t lcv:.mtava ni'w mais de 200 creches cm todo o Brnsil. Dudos colhidos pela Secretaria do Trab;dho o Açuo Social do Rio
Grnndc du Sul, em !975. rcvclmn que 73% dns empresas do Estado
com muis de 30 mulheres empregadas, não estavam cumprindo a
exigência legal. Uma funcionúria da Delegacia Regional do Trabulho do Estado deSfio Paulo, rcspons{avel por essa fiscalização, me
declarou que u Delegacia niio dispõe de nenhuma informação sobre
o número de t:mprcsas no Est<.~do que muntém creches ou convi:nios.
Segundo su:ts p:tl:tvr:ts, na Delegacia, só hlt dados relativos aos
convénios enviados pelas empresas. Só :1 exigência legal que determina que as creches com as quais as empresas mantêm convênios devem estm próxirmts.aos loc;.lis de trab:ilho, também n~o é cumprida.
Recentemente, u imprensa noticiava, no caso. uma fábrica de tintas
cm Guarulhos, cm Siio Paulo, que mantém vag<.~s numa creche dez
quildmetros Uo local de trabalho. Mesmo assim, respondendo a uma
pesquisa l'cit:t pela professora Marli Cardone cm cmprcs:ts paulistas
jú cil':tdus, o segundo rrincipal motivo mencionado pelos chefes de
pcssu:tl, como sendl) :1 causa da dispensa sumária de empregadas no
cuso de cas:.uncnto ou gravidez. em a necessidade de evitar a inswlm;rto de creches. No t:ntanto, mesmo que fosse possívt:l assegurar
o cumprimento du lei pelas empresas, o rroblema não estaria
resolvido. Nilo só grand..: parte d<ts mulheres que trabalham estariam
cxcluíd:ts dr.:ssc beneficio, como é o caso das empregadas domésticas,
das tr~thalhudorus uutônomas e das trabalhadoras rurais. como,
tumh~m. a nwiori;.t das cri<~nçus de O:1 6 OlllOS de idade, també:m, esta·
riam, j:"1 4uc a c.'<igénd:t lc!:!al m<~l cohrc o primeiro ano de vida de
cadu um. Além disso, o número de leitos c:xigidos, pela lei, t: de um
pun1 c;tda grupo de trinta mulheres cmpreg:Jdas, entre dezesseis c
quarenta mH>s de idade. O estudo tia Secretaria do Trabalho do Rio
Grande do Sul, jú mencionado, calcula que, baseando-se nos dados
de fertilidade duqucle Est:tdo, que sUo mais b:tixos que no resto do
Brasil, que a proporc:io exigida deveria, no mínimo de três leito~
para c;tda grupo dr.: trinta mulhcrr.:s, não apenas de um. Assim
mesmo, :tl~m dos limites du ohrigatoriedade legal. muitas insti·
tuiçôcs privm.Jas de assistênci:t, térn atuado nessa árr.:a colocando :i
disposiçrw d:t comunidadr.:, um número limitado de vagas cm crc::·
ches, algumas delas têm, inclusive, apoio financeiro e técnico de
instituições govern:unc:rllais, como é o caso du ex-Secretaria do Bem·
Estar Social do Município de São Paulo. No entanto, obter dados
precisos sobre o número do vagas, capacidades c condições de funcionamento dessas crechc::s, é tarefa quase impossível. Muitas vezes, u
mesma instituição, recebendo subvenções de organismos, consta de
vários cadustros.
Nus est;.llísticas olíciuis, a instituiç:io creche i: considerud•t enslo·
hml:.t cm outras, totis 1.:mno: cscol:ts prC-primúrius- que funcionam
às vezes cm regime de duas ou três horas diltrias, asilos, abrigos de
menores delinqUentes, internatos para' excepcionais, tudo isso cnglo·
bado num item só. No Anuurio Estatístico do Brasil, por exemplo,
:ts creches aparecem dcntrolhl itc:m lnstituiçõc:s Hospit:Jiarcs c Paru·
hospitalares. Os dudos qur.: conseguimos sàt.> poucos c: esparsos. Eles
cst:io resumidos no grt'tlíco nove, que vou tentar explicar. C: o
seguinte: o:; lhldo.o~o silo íl respeito do Município do Rio,dt: Jant:iro. do
Estadn de S"o Paulo, do Estudo da Bultia e do Estado do Rio
Grande do Sul (Proced,··.H' à /eiturtJ do~rtifico tlt• 111' I))

Este número do vagus foi considcrudo a partir de dados
existentes oficiais, portanto, silo números que se referem a vngus
existentes cm creches reconhocidus oficialmente, nuo cstuo inclufdas,
a!, vagas cm creches clandestinas, porque não existem dados a respei·
to e nós conhecemos us condiçõt:s nas quais elas funcionam. Existe
uma tabela que acompanha esse gr{lfico, aonde os número'S estilo
muis discriminados. Só pura se ter umu idéiu, n porcentagem de
vugus cm relaçtto àquele totnl de crianças muis reduzidu , isto é, o
tutu I de crianças filhos de mães que trabulhnm com instruçi\o alimen·
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tar ou sem instrução, o totul de vasas corresponde, no caso do
Municipio do Rio de Janeiro, a 3,83%, No caso do Estado de Silo
Paulo, a 1,71%: no caso do Estado da Bahia, 064%; e no caso do Rio
Grande do Sul, 0,32%. Portanto, a não ser o Município do Rio de
Janeiro, que aparece aí como o mnis privilegiado, nos seus 3% de
atendimento, o resto se encontra em torno de I%,
Esses cálculos revelam a enorme carência de creches no Pais, no
entanto, a própria dificuldade de se encontrar esses dados, revela
outro fato importante, a falta de uma ação coordenada do Governo,
frente a essa carência, Quem é: responsável pela creche no Brasil? A
lista é longa: Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Providência Social, Secretarias Estaduais c Municipais do
Trabalho do Bem-Estar Social, LegiUo Brasileira do Assistência,
Serviço Social da Indústria, Serviço Social do Comércio, entidades
sindicais, fundações Nacional e Estaduais para o Bem-Estar do
Menor, além de inúmeras outras. Portanto, tendo em vista essa
diversidade e essa falta de coordenação que existe entre essas entidades, nós achamos que o primeiro ponto para que seja enfrentado esse
problema, seja a definição de uma politica global em relação a esse
problema c nós vamos entrar mais em detalhe, nas recomendações
finais que serão feitas após todas as apresentações.
Agora, a nossa colega de trabalho, Guiomar Lemos de Melo,
vai examinar o que ocorre. no sistema educacional brasileiro, porque
afinal, a creche, quando existe, ê apenas um indicio da educação
formal das novas gerações. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Senador Gilvan Rocha)- Apesar dessa
CPiter apenas a pretensão do começar acabar com as discriminações
sexuais, nós nuo pretendemos abrir mão do nosso princípio de /adies
(irsr. Por isso essa presidência vai aceitar a ponderação da Dr• Fúlvia
Roscmbcrg que nos dizia das dificuldades de os temas serem debati·
dos logo após serem expostos, porque está havendo uma colisão de
assuntos. A nossa imprevidência de parlamentares, de falarmos
demais, está-nos fazendo invadir áreas outras. Então, peço - dando
uma satisfação ao nobre Senador Jarbas Passarinho, que acatemos
essa ponderação da Dr• Fúlvia, para que as exposições sejam feitas
resumidamente, todas, c depois nós entrarmos num debate geral.
Então, vamos ouvir a próxima conferencista, que t: Guiomar Lemos
de Melo.
A SR• GUIOMAR LEMOS DE MELO- Bom, vou tentar ser
breve, embora o problema da educação formal seja bastante amplo,
c intrincado, vou me limitar à educação sistemática escolar, mas
muitas vozes vou ter que fazer menção à educação no sentido mais
amplo, porque os valores culturais afotam muito a formação educacional sistemática da mulher. Gostaria de tentar um perfil quuntitati·
vo c qualitativo da mulher sob os diferentes graus e ramos do ensino,
de uma maneira bem resumida. f: muito debatido e já se renetiu
muito a respeito dos entraves econõmicos que impedem que a educa·
çlio soja, realmente, um direito de todos. Portanto, isso pura nós /:
um dado de início, apenas, ao qual nós acresccntar!amos que, sempre <Iuc se analisa a situação du mulher no sistema formal, há indi·
cações q·ue com olu, funcionam duplamente as dificuldades, aos entrnves de ordem econõmica somam-se os entraves de ordem cultural,
entraves relativos u valores estereótipos. De modo que a carreira da
mulher, além de enfrentar obstuculos econômicos, enfrenta também
ubsti>culos de ordem mais ampla.
Se a gente examina, por exemplo, de acordo com o último
censo, a porcentagem de pessoas nnnlfabetus, de um modo geral, na
populaçiio como um todo, hl1 mais mulheres do que homem
unalfabctos, parecendo indicar, então, que a população, que na
época do censo poderia ser considerada populuçuo adultn, pura u
m"ulher o acesso à escola havia sido, entào, mais diiTcil do que para o
homem.
A tendénciu, entretanto, se inverteu c examinando faixas etárias
mais jovens do censo, de 5 u 19 unos, verifica-se que a percentagem
de mulhr.:res ulfahetizndas acuba sendo ligeiramente superior que u
pcrccntugcm de homens. Ent~o. 11 grnnde diferença pcsu mesmo, ou
pesava em ll)70, sohrc n populaç~o de ~4 :mos ou muis.
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E havendo uma tendência muito grande, a diferença fica bastante aguda cm populações, por exemplo, na faixa ctâria acima de 45 a
50 anos, crido a maioria mesmo era de homens alfabetizados,
Então, acho que i: preciso reconhecer que a mulher estâ cada vez
mais indo à escola. Quer dizer, a presença da mulher nos bancos
escolares é hoje uma realidade incgâvel.
Poróm, se nós fugirmos do aspecto quantitativo c tentarmos ser
um pouco mais críticos em relação aos dados, alguns fatos gerals
upurecem.
Em primeiro lugar, a trujetória da população feminina pelo siste·
ma formal de cnsino não é idêntica à da população masculina, o que
rcsulta numa participação seletiva c desigualmente distribuída, tanto
pelos diferentes graus, como pelos diferentes ramos do ensino.
Então, voltando novamente aos dados do censo e examinando
entre as pessoas de lO anos ou mais o nível de instrução, entre as que
possuíam curso primário completo, havia um equilfbrio de sexo.
Mas, considerando as que possuíam o curso ginasial completo, os
homens predominavam sobre as mulheres. E entre os que possuíam
o curso colegial completo as mulheres e número de mulheres era um
pouco superior ao de homens, havendo, de novo, uma inversão entre
aqueles que possuíam o grau universitârio completo.
Apenas para se ter uma idéia do total de pessoas com grau
universitário, as mulheres não chegavam em 1970 a constituir 26%.
Estes dados parecem evidenciar que a educação sistemâtica vem
preparando as mulheres pura assumirem preponderantemente os
postos mi:dios da hieraquia ocupacional, ao passo que as suas chances de chegarem aos postos mais valorizados, para os quais é neccssârio o diploma de curso superior, silo consideravelmente reduzidas.
A mesma tendência se observa se- até aqui falamos de pessoas
fora do sistema formal de ensino, ou parte fora ou parte dentro considerarmos o padrão de matrícula.
Há um gráfico, publicado pelo Serviço de Estatística do Ministê:·
rio da Educação, relativo aos anos de 1971 a 1973, que evidencia o
mesmo padrão.
Ali nós temos matrículas, cm primeiro lugar, lã no topo, no prê:primário, onde se vcrilica, então, um cquilfbrio bastante razoável
entre matrículas de meninos e meninas; matrículas no primeiro grau
com uma ligeira preponderância de meninos, o que se explica porque
na faixa etária de I• grau a população em geral tem um pouco mais
de meninos do que de meninas; no segundo grau, uma prepondcrân·
cia bem grande das mulheres; c uma total inversão quando se
considera o curso superior,
Quer dizer, tanto pelos dados do censo como pelos dados de
matricula, a tendência parece ser a mesma: de que as mulheres pare·
cem terminar, de certo modo, a sua carreira ocupacional a um nível
de segundo grau.
Então, aos mecanismos de selcção sócio-económica parecem se
acentuar no caso da mulher os mecanismos de ordem cultural,
Senão, vejamos: o grande momento de seleçilo do homem tende
a scr a passagem do primeiro para o segundo grau, mas entre aqueles
que conseguirem chegar ao ponto de se candidatarem à universidade,
as mulheres terão uma desistência bastante acentuada, o que reserva,
então, a elas, uma inferioridade numérica bastante grande no sistema
de ensino superior.
Esses obstâculos, então, além dos de ordem económica,
provavelmente serão as baixas aspirações femininas ou as pressões
contrârius da cultura, vinculadas pela famflia, os grupos de rcfcrên·
cia e outras fontes.
Acrescente-se, ainda, que quando a famllia dispõe de recursos
limitados, prefere investi-los no homem, cujo papel profissional é vis·
to como de importância decisiva, ao passo que para a mulher a
ocupução remunerada tradicional existe mais como um seguro
contra um mal pior, que seria o de não fazer um bom casamento.
A innuência conjunta, então, de tais fatores provavelmente
responderia pelo fato du jovem não querer - entre aspas - ou não
>c empenhar o suficiente para prosseguir os seus estudos, no caso das
jovens que terminam. o segundo grau,
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Então, seu destino ocupacional se dcnne pelo casamento ou por
ocupações de nível intermediário, algumas delas pelo magistério
primário, cujo mercado de trabalho é mui distribuído c nem sempre
fácil de ingressar.
{; mister ressaltar o desperdício de recursos humanos que este
fenómeno acarreta e que parece que a escol não tem sido fonte de
motivação suficientemente poderosa para neutralizar ou diminuir os
efeitos dos padrões da cultura.
Nós acreditamos que um processo de orientação profissional
conduzido de modo a dar um incentivo bastante poderoso para que
as jovens alimentem aspirações ambiciosas, c este mesmo processo
questionasse estes valores da cultura, que jâ não são socialmente
indiscutíveis, jâ silo valores que estão cm discussão no sentido mais
amplo, colocaria a escola cm condição, senão de modificar, pelo
menos de não reforçar ou de não corroborar estes padrões culturais.
Com estas considerações gerais cm mente, seria interessante ver
pelos diferentes graus de ensino como é que as coisas ocorrem.
Quando a gente considera o ensino de primeiro grau, parece
que, quantitativamente, não existe discriminação em relação u mcni·
nos c meninas.
Seria até descabido imaginar que, pela natureza geral e de
formação bâsica deste ensino, houvesse uma diferença de representa·
ção numérica entre os sexos neste grau. Mas existem, do ponto de
vista qualitativo, algumas coisas que seria interessante considerar:
Em primeiro lugar, os textos didáticos que se usam nas escolas
são povoados de modelos masculinos e femininos totalmente
estereotipados.
Este assunto nós consideramos tão importante que a Fúlvia vai
abordâ-lo de maneira mais detalhada na sua exposição,
A segunda coisa se refere ao problema do currículo. Antes da
Lei n• 5.692, as quatro 6ltimas séries do ensino de primeiro grau
eram organizadas separadamente sob a denominação de ginâsio e
este era, cm princípio, de carátcr geral,
Entretanto, na prática, apenas o ginásio secundário realmente
seguia uma orientação generalista c coexistia com ele toda a rede do
antigo ensino profissional, além do ensino profissional para-regular
do SENA I, do SESI c de outras instituições semelhantes.
Naquele antigo ensino profissional havia uma clara dicotomia
entre cursos femininos c masculinos, inclusive com unidades separadas por sexo. E a divisão dos currículos na mesma unidade também
correspondia a uma estratificação sexual. Então Unhamos Artes
Industriais c Aprendizagem Industrial para os meninos e Educação
Doméstica, Corte e Costura c Cabeleireiros para as meninas.
Ora, acho que nem ~ preciso mencionar o quanto esta
estcreotipia eliminava do universo de escolha das meninas uma série
de profissões estratégicas do ponto de vista do desenvolvimento
económico, que, então, já era uma realidade.
A Lei n• 5.692 introduziu um princípio sadio de organizar sob
um mesmo currículo tanto a orientação geral como a orientação
específica.
Entretanto a gente sabe que as prâticas educativas mudam
muito mais lentamente do que as leis. E o que parece estar ocorrendo
nós não temos infelizmente estudos ou levantamentos objetivos
sobre isto, apenas observaçilo, é que as antigas disciplinas do ensino
profissional foram incorporadas ao currículo geral c com uma
denominação geral de sondagem de aptidões.
Mas os riscos de que os vícios da antiga estrutura estejam sendo
incorporados à nova silo muito grandes e em muitas escolas meninos
e meninas ainda são separados para a chamada sondagem de aptidão.
Ora, é dcscablvel e sem fundamento o pressuposto de que nesta
faixa ctâria as diferenças de sexo sejam realmente indicativas de uma
futura decisão profissional. Muito provavelmente elas serão frutos
de uma innuência precoce c, portanto, perigosa de imagens e modelos sexuais estereotipados.
Sempre que se tenta colocar as diferenças de interesse muni·
festas, parece que as meninas preferem mesmo ccrtus 6rcns c os
meninos preferem outras. E u escola, numu tentativa de obedecer
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interesses individuais não os questiona; c não os questionando,
Só para ter uma idéia de como a distribuição é scletiva por sexo,
corrobora determinados padrões.
seria interessante citar alguns dados. Perdoem a citação de dados,
A influência destes estereótipos sobre n escola é evidente que mas acho que eles falam por si mesmos.
não vai poder ser anulada através apenas de. medidas formais ou
Considerando os anos de 1955 a 1970 as moças constôtuinm,
legais, mas ela envolve uma ampla reflexão de todos que estão diretn cm média, somente Uni terço dos concluintcs cm ensino c l~:t,.al seou· indiretamcntc interessados nas decisões educacionais.
cundário, que é aquele caminho natural para..a universidade, mas
Informações e recomendações especificas que chamem n elas eram noventa por cento das concluintcs do Curso Normal.
atenção para o processo de sondagem de aptidões preconizado pelaHá mais mulheres no Curso Normal do que cm todos os outros
lei, poderiam ajudar a promover esta reflexão.
ramos do ensino secundário no seu conjunto.
Estas recomendações, ao nosso ver, precisariam enfatizar a
Ora, dada a maneira como estã organizado o nosso ensino
necessidade de oferecer, tanto aos meninos como às meninas, oportu· superior e dada n concorrência dos exames vestibulares, que é cada
nidade de desenvolverem suas aptidões de acordo com os s;115 inte· vez maior quanto mais prestigiosa a carreira, no ensino superior, este
rcsscs, mas, principalmente, ressaltariam que é preciso questionar grande contingente de normalistas jã tem as suas opções muito
estes interesses, sempre que eles se apresentem precocemente crista· limitadas quando.aspirava, no caso de aspirar, a uma vng• no ensino
lizados segundo o sexo.
superior. A condição de igualdade é flctlcn neste caso.
Neste sentido, cremos ser muito útil sugerir uma total e
Nestes anos de 1955 a 1970, uma entre dez concluintes dos cur·
completa equalização de experiências curriculares para meninos e sos industriais era mulher, apenas um décimo dos concluintes dos
meninas a nlvcl de primeiro grau.
cursos industriais e agrlcolas, profissões tél:nicas cujo mercado de
Ainda um terceiro ponto qualitativo c ainda mais dillcil de ser trabalho é mais promissor. E trinta por cento delas no ensino nor·
avaliado no ensino de primeiro grau, que a gente gostaria de mencio· mal, um ensino de qualidade bastante discutlvel entre nós, e dentro
nar rapidamente, é o problema da interação professor-aluno, adulto- ,do ensino comercial, por exemplo, elas predominavam no secre·
criança, que ocorre no dia-a-dia da escola e que é muito impregnada tariado e estavam bastante sub-representadas em Administração.
da valores sobre o que é bom, sobre o que é adequado, sobre o que é
Aliás a estratificação se mostra em qualquer ángulo que se annli·
certo para meninos c para meninas.
se. Considerando o Colegial como um todo, as mulheres
Existem estudos feitos no exterior a este respeito, mostrando predominam no Curso Normal. No Secundário elas são sub·
que as meninas são mais passivas, mais obedientes c mais preferidas. representadas no Cientifico e super-representadas no Clássico, o
Elas se adaptam melhor à escola; têm menos problemas de comporta· que vai explicar uma estratificação no ensino Superior.
menta, menos rebeldia, digamos assim.
No Comercial - como disse - predominam no Secretariado c
Mas é interessante notar que estes estudos apontam o seguinte são sub-reprcsentndas nos Cursos de Administração, Processamento
fato: os professores, de modo geral, tendem a preferir alunos de Dados, etc. No Agrícola, só nos Cursos de Educação Doméstica·
passivos e obedientes, que são caracteristicas ditas como femininas, Rural, çem por cento delas, em algumas não existe c inclusive exis·
mas quando um menino ou uma menina são rebeldes, a compla· tem ES.:oins Agrlcolas que não têm condições de admitir mulheres,
cência com o menino é maior. Quer dizer, é mais aceita a rebeldia no por não terem previstos, por exemplo, dormitórios para meninas, etc.
menino do que na menina. E o professor, o adulto, reforça, na
Os dados mais recentes que temos são de 1974, que não mosescola estes traços de submissão e de adaptação que a menina parece tram mudança no padrão. Quer dizer, continuam sendo noventa por
manifestar espontaneamente, mas que na realidade jà são moldados cento dos formados no Curso Normal, as mulheres.
praticamente no seio da famllia e vêm de muito longa data, talvez até
Portanto, a superioridade numérica da mulher no Ensino de
do momento cm que n mãe colocou o sapatinho cor-de-rosa no segundo grau deve ser relativizada. Ela é um sinal auspicioso, cviden·
quarto da maternidade.
temente, mas está longe de significar que a igualdade >ICja uma igual·
Apenas não gostariamos de que estas considerações . dade de fato. Poucas destas moças terão chances de ingressar no
adquirissem um tom incriminatório contra os professores, elesjã silo mundo da Indústria, no mundo da Agricultura. Algumas delas terão
muitas vezes responsabilizados por problemas que transcendem a como alternativa cargos subalternos na hierarquia das instituições,
Arca de decisão.
como é o caso das secretárias, das auxiliares de enfermagem, das
Seria muito importante mostrar que nós c eles fazemos pane de lnboratoristas, etc. E finalmente, para aquelas cc~nomicamente
uma cultura e lcvâ·los a refletir mais a respeito disto.
'privilegiadas, excepcionalmente dotadas, que conseguiram sobreConsiderando agora o ensino de segundo grau, a problemática 'viver a tantos mecanismos seletivos e chegar às po"as da universi·
do ensino de segundo grau é extremamente complexa. Vamos tentar dade, algumas carreiras serão limitadas. Para constatar isto, basta se
mais mostrar como é a adaptação feminina neste ensino cm termos examinar como é exigua a representaÇão de mulheres em deterde tendências muito gerais. E: complexa, porque este ensino vem minadas carreiras do ensino superior, justamente as mais valorizadas
sofrendo uma crise de identidade no sistema educacional brasileiro, c aquelas que conduzem para profissões mais prestigiosas, mais bem
oscilando entre os objctivos propedêuticas profissionalizantes, c pagas c de poder de decisão social maior.
porque, embora o espirita da lei insista que ele deve ser único com
Então, gostarlnmos de ressaltar muito que seria extremamente
ênfases profissionalizantes nas séries finais, sabemos que ainda na
importante informar as mulheres de segundo grau, as moças que
prãticn existe uma cstratificacão económica do ensino de segundo estilo concluindo o primeiro grau e ingressando no segundo, de todas
grau e que os currlculos mais propedêuticas ou mais adequados para as alternativas existentes de formação profissional ou propedêutica e
a preparação à universidade continuam sendo mais ncesslveis de incentivá-las a escolher ãrens não tradicionalmente femininas.
àqueles que têm maiores posses.
O incentivo deve ser sistemático c intencional na medida cm que
1:: n quantidade de obras e pareceres que têm sido publicados a ele terá que tirar tabus, ele terá que derrubar barreir111 .. Ele terá que
este respeito reflete o cnrátcr intrincado do problema. Mas este ser muito mais incisivo do que o próptio incentivo que se dá até no
carâtcr dualista do segundo grau e o problema de que a estratificação rapaz. E, inclusive, incentivando n que elas, se pretenderem ir até à
económica ainda é um fator muito importante neste ensino, quando universidade, se candidatarem às carreiras de cunho cientifico, para
considerada n situação da mulher, ainda é mais reforçada, na medida que n cstrntificnçilo no ensino superior pudesse ser maior.
Considerando o mesmo padrão, se observa, se nós considerar·
cm que a mulher predomina ainda nos cursos profissionais, cspccimos os cursos de formação profissional nilo-regulares, quer dizer,
ficnmcntc no Curso Normal.
Então, temos dois tipos de estratificação: uma estratificação nuo do ensino de segundo grau do sistema· regular, mas de entidades
cconômica c uma estratificaçilo sexual, digamos assim, intrinca- tipo SESI, tipo SENA I, tipo SENAC, as poucas mulheres matricula·
dumcntc utuando no ensino de segundo grau,
das, por exemplo, nos cursos do SENA I se concentram em áreas de
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costura, tecelagem, ensino de produtos alimcntlcios, que silo ârcas
vinculadas à indústria de produção de bens de consumo c
estrategicamente de menor importância.
Existe uma publicaçào do Ministério do Trabalho, que jâ foi
citada várias vezes aqui, c que foi a única que conseguimos obter a
respeito da formação profissional da mulher no sistema de ensino
para-regular. Infelizmente, órgãos como o PIPMO c outro!l, nilo
produzem estatísticas discriminadas por sexo, cntilo nilo temos
condições de saber, apenas temos grãficos das pessoas treinadas, .c
estas silo homens de macacão, não existe uma forma de se saber entre
as pessoas treinadas quais silo as mulheres, como, cm que curso c que
ãrca. Esta publicação do Ministério do Trabalho mostra os cursos
oferecidos por entidades c por sexo, por exemplo, nilo têm carAtcr
profissional, eles se ligam a atividadcs relacionadas ao ambiente
doméstico, possibilitando apenas um ganho auxiliar que permite
equilibrar o orçamento da família. Estes cursos, não capacitando a
mulher para uma integração cfctiva no mercado de trabalho, a
habilita para uma participação marginal, que na verdade estA lhe ofc·
recendo poucas oportunidades para a promoção do alegado bcm-cs·
tar de sua clientela, bcm-estar esse que, ao nosso ver, seria conseguido com o aumento da renda, que é, digamos assim, a principal fonte
de bcm-estar.
Então, todos estes dados parecem mostrar que, embora nilo exista um impedimento ostensivo da mulher, existem mecanismos sutis,
digamos assim, que dificultam, ou não facilitam que ela escolha uma
área profissional não considerada tradicionalmente feminina, o que
mostra, de certo modo, que os preconceitos estão assim, ainda, muito arraigados.
A respeito do ensino superior é evidente, como o Senador Jar·
bas Passarinho já chamou a nossa atenção, que a participaçilo da mu·
lhcr tem crescido, inclusive o crescimento geral do cf1iino superior
que se deu da década de 1960 para a de 1970 entre nós, cm grande
parte foi devido a um aumento muito grande da participaçilo
feminina no número de alunos do ensino superior. Para se tca uma
idéia de como essa participação da mulher cresceu, cm 19S6, 26% apenas dos alunos do ensino superior eram mulheres, ao passo que IS
anos depois, elas jã representavam 40%. Entretanto, o padrilo de
classificação, ao contrário, em vez de diminuir com o maior ingresso
da mulher no ensino superior, parece que ·tendeu a ficar mais c mais
claro c a ficar mais poderoso, então, quanto mais a mulher entra no
ensino superior, maior a probabilidade que ela venha a ser profcs•
sora,
Temos um grâfico bastante interessante, que procura mostrar a
participação da mulher no ensino superior, dividindo apenas cm
duas grandes áreas, que silo magistério c outras Arcas. Em 19S6, 34%
das mulheres do onoino superior estavam cnr carreiras preparatórias
ao magistério; em 1971, cxatamcntc no período da srandc cxpansilo
do ensino superior, elas jã rcprcschtavam SO%. Quer dizer, a
cstratifocação aumentou ao invés de diminuir. Inclusive, levando a
crer que o magistério sccundãrio passa por um processo de
reminilização, talvez decorrente da popularizaçilo da escola de
segundo grau c de uma dcsvalorizaçilo da profisailo do magistério
secundário, numa cultura que ainda valoriza o elitismo c o privilésio.
E uma profissão que perde o prestigio, isso é um dado nilo só brasilci·
ro como de muitos outros palscs, é abandonada pelos homens c as
mulheres passam a ocupar o lugar deixado por eles.
Além disso, a grande cxpansilo de mulheres na Arca do
magistério estaria relacionada também com a grande cxpansilo dos
cursos, principalmente de humanidades, preparatórios para o magis·
tério, expansão essa ocorrida de maneira muito mais inciSiva no cnsi·
no particular cm virtude de serem cursos baratos, que exigem uma
inversão de capital muito menor.
Mas, sem se considerar a ãrea do magistério, a estratificação é
exntamcntc a mesma, dentro das outras ãrcas do ensino superior. O
grande reduto da masculinidade é a Engenharia. No pcrfodo 19S6 a
I?71, as _mu.lhercs constituíam em. médio 3% dos alunos de Engenha·
Cl~. !endênc1a c"a QUe nilo s~ modificou no pcrlodo, embora cm al&u·
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mas outras ârcas tivesse havido um aumento significativo da parti·
cipaçilo feminina, significativo mas não suficiente para que elas vics·
sem a constituir, por exemplo, um quarto dos alunos de Medicina,
ou um quarto dos alunos de Direito ou de Economia. Entilo, ainda
estamos longe de falar cm igualdade real de condições, mesmo entre
os que conseguiram chegar no topo da pirâmide.
Isso refere-se a até o ano de 1971. Temos alguns dados mais
recentes, especialmente os dados de Silo Paulo, mostrando um
aumento bastante significativo na procura da Medicina c da
Odontologia pelas mulheres. Embora dentro da Medicina a
estratificação seja muito semelhante, Agora, Psicologia estA
atualmcntc como um curso praticamente todo feminino, mas dentro
do Medicina, observa-se mesmo essa estratificação. A cirurgia, por
exemplo. tem um número Intimo de mulheres, enquanto que elas
predominam na pediatria c na ginecologia.
Ãs mulheres então reservam-se as carreiras de magistério, aquelas de carãtcr assistencial, como o serviço social c de enfermagem, ou
ainda aquelas que por sua natureza se identificariam com papéis
femininos tradicionais como a hisicnc c a nutriçilo, a educação
sanitária c a cduca~llo doméstica. Além disso, a probabilidade de que
a mulher esteja realizando um curso superior de carAtcr verbalista c
bacharclcsco, cm escola particular, é maior que a do homem na medi·
da cm que elas estilo cada vez mais concentradas na ârca de masisté·
rio c, como a Arca que mais se expandiu foi a de humanidades, que é
a do ensino preponderantemente particular.
Os mecanismos econõmicos que pressionam para baixo os
salârios de carreiras procuradas pelas mulheres, como é o caso do
magistério, mereceriam um estudo cuidadoso que possibilitasse
plancjar melhor o oferecimento de vagas na universidade c, ao mesmo tempo, orientar a escolha profissional da jovem. A qucstilo,
todavia, transcende os aspectos econômicos, pois os Estados Unidos
c muitos países desenvolvidos da Europa apresentam distorções
semelhantes na distribuição do sexo pelo diferentes currlculos
universitários c na rcmuncraçilo das carreiras masculinas c
femininas. Reforçando c servindo de justificativa para essas masculi·
nas e femininas. Reforçando c servindo de justificativa para essas
distorções, existe a poderosa idcolosia cm torno da imagem da mulher. ~verdade que essa idcolosia estã sendo posta cm questilo, c a
existência mesmo de uma Comissilo como esta constitui uma cvidên·
cia desses fatos. Todavia ela é ainda extremamente poderosa para
influenciar o comportamento das pessoas. Sua modificação é um
processo que tomarã muitas se rações. Cremos que aos nossos jovens
c futuros univcrsitârios, poderia caber um papel importante, na medi·
da cm que eles constituem uma elite educada, num Pais onde o
acesso à universidade ainda nilo é uma garantia total para todas as
pessoas.
Temos aqui alsumas suscstõcs que gostaríamos de fazer, mas
que rcmctcrlamos paro as recomendações finais na medida cm que
elas jA foram incorporadas nas recomendações finais. Portanto,
gostarlamos de passar imediatamente à própria discussilo dessa
ideologia c à maneira como ela interfere cm todos os canais de
influência social. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra a Drt
Fulvia Roscmbcrs.
A SRA. FULVIA ROSEMBERG - Vou abordar cspecifi·
comente o problema da cducaçilo informal, mas, dentro desse vastls·
simo campo da educação informal, vou focalizar, única c cxclusi·
vamcntc, a atuaçilo dos meios de comunicaçilo, com especial dcs·
taquc aos meios de comunicação de massa,
Nos sociedades atuais os meios de comunicação de mossa torna·
ram·se poderosos agentes educacionais, canalizando c ordenando a
informação, impingindo modas c modismos, impingindo gostos c
interesses em imlmcras pessoas. A única cstal(stica do meu trabalho
é a seguinte: tegundo informação do Ministério das Comunicações
para 1974, calculava-se que existiam no Brasil dez milhões de apare·
lhos de telcvisilo instalados, sendo que se considero que cada apa-
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rclho serve pelo menos para cinco pessoas; c a tiragem anual de perió·
dicas informativos cm 1973, segundo informação do anuãrio cstatrstico, periódicos informativos de tiragem anual, é de mais de um
bilhão de exemplares. A imensidão do público consumidor é acampa·
nhada de um movimento inverso no nrvcl da produção, onde assis·
times a um fcnõmcno de concentração das fontes criudoras e difu.
soras, muitas vezes, mesmo, quebrando barreiras nacionais. Em

decorrênc'1a, os ensinamentos produzidos pelos meios de comunicação tornaram-se cada vez menos diversificados, sendo transmitidos
para um público cada vez mais amplo, não &penas cm quantidade de
pessoas atingidas, mas também pelo acúmulo de estimulação recebida diariamente por uma única pessoa. I'; assim que a cada instante
nossos olhos, ouvidos, milos e corpos, silo atingidos por imagens cria·
das pelas mesmas fontes.
Exemplifiquemos com a mercadoria do Wa/1 Dlsney Produc·
1/ons. Presentes inicialmente em filmes, os personagens de Walt
Disney se esparramaram pelo cotidiano da criança, no plâstico que
recobre seu cadeirão ou banheira, no brinquedo de encaixar e de
manipular, no copo, no enfeite de sua festa, na guloseima que come,
na camisa que veste, no disco que ouve, no livro c na revista que lê ou

vê, sempre as mesmas imagens, a mesma estética c a mesma visão do
mundo. Esse bombardeio e essa concentração de imagens não teriam
tanta importãncia se, ao lado da informação e do divertimento, os
meios de comunicação não fossem poderosos professores, não fossem
agentes do processo de socialização, não transmitissem modelos de
componamcnto c de sentimentos a serem imitados, mas cxatamentc
o contrArio que os psicólogos sociais têm informado: a aprendizagem

de papéis sociais, isto é, a maneira de comportar-se c de sentir-se, en·
quanto membro de uma sociedade, ocorre não apenas através de
premias e castigos, mas também através da imitação de modelos de
pessoas reais e de pessoas simbólicas. Aprende-se então a ser homem
c a ser mulher através de como se viu c se ouviu comportarcm.sc, ou
ainda mais de como se incluill senrir em pessoas simbolicamente
criadas atravcs da imagem e do som. A importância e conseqUente·
mente, a responsabilidade dessas imagens criadas, é ainda muito
mais acentuada quando se sabe que, ao propagarem modelos de
sentimentos, atitudes c comportamentos~ os meios de comunicação
atuam como freios ou motores de mudanças sociais. fi dentro dessa
perspectiva teórica e deste quadro explicativo que pessoas responsáveis em inúmeros parses do mundo, têm analisado as imagens de
papeis sexuais veiculadas pelos meios de comunicação. Praticamente
todos os meios passaram ou estão passando pelo crivo dos analistas,
desde os anúncios em televisão até, por exemplo, a publicidade mê·
dica, que é levada a cada consultório. A lista é exaustiva e imensa eu
nilo vou lê·la para nilo aumentar mais ainda o tempo das nossas
exposições. Mas, gostaria de dar um destaque à conclusão desses
estudos. Todos eles, não importa que tipo de meio de comunicação
seja analisado, concluem de forma repetitiva e indignada, que
imagens de papéis sexuais apresentados pelos diferentes meios de
comunicação é esteriotipada, discriminando acintosamente a
mulher. Ao homem são reservadas as imagens de conquistador e
profissional; à mulher silo atriburdos principalmente os papéis .de
sedutora, de dona de casa e de mile. Percebeu-se então que os me1os
de comunicação, por mais diversos que sejam, reforçam imagens
tradicionais, criando condições para que preconceitos e tabus sejam
cada vez mais' arraigados entre homens e mulheres, adultos ou crmnças. No Brasil os estudos são raros, existem apenas alguns trabalhos
de jornalistas, de estudantes e de alguns poucos pesquisadores. Por
esta razão tentaremos ilustrar aqui cama se eretua a discriminaçilq
da mulher nos meios brasileiros de.i:omunicação, sobretudo através
de dados quaHtativos.
'
A discriminação acintosa: p~r vezes a imagem da mulher tran,.
mitidu pelos meios de comunicação assume aspectos revoltantes, vci~
culando. discriminação acintosa e que revela, por parte dos seus
produtores, postura francamente prcconceituosa. A mulher é tida
como objeto, ser inferior e mutilado.

I'; pena que esses .r/ides ar, muito significativos, não estejam
claros, mas é um anúncio de uma copiadora que saiu no O Estado de
S. Paulo. onde aparece um casal, a moça vestida de noiva, quer dizer
uma situação de casamento, cm grande manchete cm baixo aparece:
"quando urna coisa é boa a gente não aluga, a gente compra". Em seguida, num texto que estã ali apontado em vermelho: "o que é que se
compra e o que é que se aluga. Por essas e por outras, mais empre·
sários cm todo mundo, começam a trocar o cóncubfnatd'CQm•çQpiadoras que cobram por cópia, pelo casamento co.m ','üm:i'·i)às6liil.'> • ,
1220"
' . ","•. • • ••
Aqui seria o texto para ser acompanhado, de um livro infa~·rii ! • ' ;
publicado pela Melhoramentos, na década de 1950, onde se lé o se·
guinte: "0 rei Miguel era um poderoso monarca, Senhor de terras e
riquezas sem fim, tão grande em bondade quanto ao rcino.Fm tama·
nho, era o seru coração. Governava o, povo com sabedoriá Ô'justiça,,
por isso era amado e respeitado pelos súditos. Um dia a rainha pre:• ••.
senteou-o com uma linda filhinha muito gorda c corada. O rei prefe"'
ria que fosse um menino, para entregar-lhe o reino futuramente~ mas
a princesinha era tão bela que bem depressa o rei Miguel se con·
formou".
Esse daqui saiu publicado também, é uma história em quadri·
nhos nova, chamada Strupt, e vou ler só as três primeiras frases,
aonde um mágico, como se vê, estã criando uma mulher. Então a sua
receita c as qualidades de uma mulher: um pouquinho de coqueteria,
uma porção consistente de decisào,"três lágrimas de crocodilo, uma
cabccinha de vento, uma pouvilhada delingua de víbora, um quilate
de astúcia. um punhado de ira, um dedo de tecido de vaidade costu·
·~·
rado com linha branca, é claro, um alqueire de gulodice". E assim
por diante.
Para Edgar Morin, a mulher modeLo.desenvolvida pela cultura
de massa tem aparência de boneca de amor; a imagem da mulher na
sua forma adulta, criada para um público a,diJ!to·F)ovem, possui
caracterrsticas de objeto sexual, como foi salientaáo h*.,pouco aqui
por um dos Congressistas. Ela é tanto objeto sexuà1:.~ô'Ulo objcto de
adorno. Sua ãrea de atuação no Brasil atinge princip.3(iu9:!te a com~
dia erótica, as publicações especificamente masculinas' e r~h'liÍJÍOO! e
a publicidade onde sua sedução deve impregnar ou ser trrunimi"tlda"
ao produto anunciado. Para um público adolescente masculino, a
mulher que não é bonita e não é jovem, não tem o direito de existir.
Nesse slide, um anúncio de uma roda de automóvel, é pena que
não apareça a inscrição em branco, existe a seguinte expressão: "As
feias que nos perdoem". Exatamente o que foi dito: as não bonitas c
não jovens não têm o direito de existir.
Esse ar é um anúncio de um automóvel, e é muito freqUente,
então, se observar a mulher como adorno, de um lado a mulher co·
mo objeto sexual e de outro lado a mulher como adorno.
"Nas comédias eróticas as potencialidades femininas só
se realizam na medida em que a mulher for capuz de seduzir o
macho; fúteis, fãceis, burras, quando muito sccretãrias com·
petentes."
Como não temos trabalho quantitativo e nem de anãlise exausti·
va a respeito das comédias eróticas brasileiras, para esse depoimento
levantei alguns titulas de comédias recentes: "O fraco do sexo forte".
"0 enterro da cufctina", "Memórias de um gigolô". "Nem as enfermeiras escapam". uos amores de uma cafona". "A virgem c o
machão". "As cangaceiros eróticas". "Essa mulher é minha e dos
amigos". "A viúva virgem" c assim por diante.
As publicações destinadas à mulher ensinam principalmente u
técnica da sedução, seja através dos seus dotes flsicos, morais, culinâ·
rios, intelectuais, etc: seja através de sua casa, de suas roupas c de seu
corpo. Ai hã um cartaz que fizemos, apenas com recortes de titulas
de reportagens e artigos na imprensa feminina, que estavam disponf·
veis nas bancas de jornais, em São Paulo, na semana de IS de abril.
Sào todas revistas brasileiras, como todos os .r/ides que tiramos, para
fim deste depoimento, disponlveis na épocu que acabei de citur.
Os meios de comunicação impõem, então, à mulher. Pigmaleão
moderna, as regras para transformar-se em objeto de amor, que é
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unico e universal, não permitindo qualquer concepçilo à imperfeição
ou à imaginação individual.
O modelo imposto no objcto de amor é tão rígido quanto aquele
que orienta a fabricação de qualquer produto industrial. Todos os
detalhes de fabricação foram previstos. Nenhum recanto de seu
corpo, por mais secreto c Intimo, é omitido. Sua morfologia, seu
odor c sabor, sua textura, cor c postura, tudo é recriado ou' pelo
menos proposto como devendo sê·lo.
Essa imagem, por exemplo, da mulher, é também uma colagem
de artigos e reportagens em revistas femininas. Quer dizer, exatam·en.
te todas as partes do corpo são previstas para serem modificadas, de
acordo com os meios de comunicação de massa.
Esse tipo de figura, como estava dizendo, do corpo inteiro, é
comunlssimo na imprensa feminina. A cada detalhe, •obrancelha,
cotovelo, a unha do pé, prevê-se uma modificação e utilização de um
produto especial, muitas vezes em detrimento da própria saúde da
mulher.
A sedução não caracteriza apenas as imagens contidas nos tcx.
tos e ilustrações, mas os meios de comunicação também tratam o publico feminino da mesma forma que as suas bonecas de papel,
esperando que as mulheres respondam ao apelo de sedução.
A comparação entre anuncies inseridos em publicações masculinas c femininas, constitui excelente exemplo. Ao publico feminino
são anunciados produtos para cuidar do corpo c da casa, para enfeitar c embelezar. Ao público masculino produtos associados ao
mundo exterior, ao dinheiro c ao poder.
Nem mesmo as crianças silo poupadas dessas imagens, pelo
contrârio, os meios de comunicação ensinam desde muito cedo, que
a mulher deve seduzir e o homem conquistar, porém esta mensagem
não se serve de atributos diretamente sexuais, na medida ·em que a
manifestação aberta da sexualidade infantil nilo é aceita em nossa
sociedade.
A sedução aparece indiretamente, através da associação entre
beleza e bondade e entre beleza e mulher.
Na literatura infantil, por exemplo, os personagens femininos
são descritos principalmente através de seus traços fisicos e os
masculinos através de sua força e bravura.
Vejamos alguns poucos exemplos:
Livro editado pela Editora do Brasil, na década de 50:
"Naquele pais ~eillava um Rei justo e bom; pai de uma
linda princesinha; viviam felizes, sem preocupações a não ser
praticar o bem, espalhando alegria, A vida ali era boa e todos
vivhm em grande paz. A princcsinha era querida de todos
pela sua grande beleza, bondade e dedicação aos pobres. Em
um reino ~izinho morava um prlncipe muito corajoso, nobre
c altivo.',
Um outro exemplo:
"Esbelta para a idade, formava já ao lado das grandes,
embora o corpo magro que lhe emprestava um ar de menina
destoasse no meio das outras. Eu a vi de longe. Dera est..ta
sempre entregue às ocupações que lhe enchiam~ dia."
No mesmo livro, a caracterização de um menino:
"Miguel sabia pescar siri com isca de carne, assobiar
chamando a moréin. Nadava como peixe c tinha puçá para
pegar guaimum . .fabricava e vendia baladciras aos outros
meninos, trepava cm coqueiro como sagUi; sabia pular o muro do sitio dos padres, todo eriçado de cacos de vidro, só pelo
gosto de chupar um caju roubado,"
!;: sempre a mesma oposição: a menina, através dos seus traços
fisicos: o menino, através do seu desempenho.
Gostaria de citar só mais um trechinho de literatura infantil, que
é o cumpo u que me dedico mais, especialmente, para mostrar nos
Srs. c Sr•s aqui presentes, como é que esse estereótipo da sedução vai
até: os ponto de que os próprios objctos antropomorfizados que en·
tram na literatura infantil, como personagens, por exemplo, as plan·
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tas, os animais, os objetos cm geral, eles adquirem e silo revestidos,
quando recriados pelos autores, dos mesmos atributos de sedução.
Esse texto aqui, pequeno, que vou ler, refere-se a um diâlogo cn·
Ire uma joaninha e algumas Oorcs:
.. Dona rosa, disse ela, a uma maravilhosa rosa verme~
lha, hoje a Sr• está mais bonita do que nunca, e você viole·
tinha, como vai? Sempre perfumada. Você, crisântemo, me
assusta um pouco, porque você é tão grande e eu tão pequcni·
ninha."
!;: interessante notar-se também, de passagem, que o enquista·
menta desses preconceitos e desses estereótipos é tão profundo, c as
informações se passam a um nível tão profundo, a um nlvcl psicológi·
co tão profundo, que muitas vezes, c na maioria das vezes, não se
tem a menor consciência; o que se poderia chamar de um condiciona·
menta subliminar.
Deve-se notar então que o tipo de sedução imposto não é o mes·
mo para todas as idades. A beleza eterca, enfatizada durante a infàn·
cia, é substitulda pelo corpo, durante a juventude c idade adulta,
para concentrar-se em seguida na casa. Na medida em que a casa for
bem cuidada e limpa, a comida gostosa e aprcsentâvel c a roupa mais
branca, sua dona, cm decorrência, tornar-sc·á sedutora. ~ assim que,
além de objeto sexual e adorno do homem, a imagem de mulher que
os meios de comunicação apresentam é também a de dona de casa,
aquela que cuida do homem c de seus filhos. Aquela que se de noite
beija a boca, de dia com certeza lava a roupa.
Seu mandamento: "Não trabalharâs profissionalmente"; seu
símbolo: o avental; seus atributos: os acessórios de cozinha e limpe·

za: seu universo: a casa.
Vamos ver a série de slid<s.
Essa fotografia que obtive de uma revista para publico masculi·
no, dita revista masculina, é uma revista que custa relativamente
barato, conseguiu, então, nessa fotografia, unificar os dois slmbolos,
é a mulher nua de avental; é a sedutora c a dona de casa. !;: uma rari·
dade. Enquanto documentação isso ai tem muito valor.
Podemos ver a outra?
Então é a mulher de avental, seja na literatura infantil, seja na
publicidade da revista masculina, aqui apesar de ser uma CPI cxclu·
sivamcnte sobre mulher, gostaria de chamar a atenção, também, de
um fato.da discriminação, a respeito, discriminação racial nessa ima·
gem, que tambem ê muito freqUente em literatura infantil, onde se
percebe o bem feito do corpo das duas brancas, quer dizer, além de
usarem avental, estarem na mesma atívidadc doméstica, o bem feito
do corpo das duas brancas c a postura nitidamente de empregada
doméstica da negra.
Podemos ver o outro.
Aqui e conhecida a publicidade depois da a~aptação do livro de
Jorge Amado, também em um anúncio, quer dizer, vlamos cm uma
publicação masculina, vlamos na literatura infantil c no anuncio, o
símbolo avental.
Por favor a.putra.
Essa fotografia aqui mostra com detalhes os acessórios domésti·
cos, sendo os accssófios da mulher. Interessante do ponto de vista
publicitãrio é o mesmo detalhe, quer dizer, a mão da mulher que liga
o fogão c que torce a roupa, é a mão do homem que pega um livro
para ler.
Um detalhe que acho importante c que por problema de projcçilo nilo estA aparecendo, é interessante observar que praticamente
toda publicidade a respeito de produto doméstico, a mulher que é
apresentadora tem o sim bolo do casamento, ela é sempre uma mu·
lhe r casada e como vimos pelas outras exposições, sobretudo a rcspei·
to do trabalho, é realmente a situação de trabalhadora profissional
da mulher casada a situação mais dillcil.
Outra vez um exemplo de condicionamento subliminar, que à
primeira vista nilo se toma consciência c conhecimento.
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Por favor, o outro.
Continuamos no seu acessório, o fogão, c aqui, tamb~m. um
outro sincretismo de imagem muito interessante que ~a ligaçilo entre
mulher objcto, mulher adorno c mulher doméstica. Quer dizer, ~
uma mulher, do ponto de vista da realidade, ~ uma situação,
totalmente, aberrante, uma mulher com vestido longo c sofisticado,
ao lado de um fogilo. Mas, é a sfntcsc das duas imagens.
A próxima, por favor.
Essa aqui, também, o detalhe· da publicidade ~ muito intcres-.
santc. Quer dizer, com esse tipo de desinfctantc, a mulher aparece cm
vários lugares da sua casa. Quer dizer, no seu ambiente de casa, c no
seu contexto que é casa, c na sua atividadc que ~ doméstica; muito
curiosa é a situação do homem, sentado, enquanto a mulher trabalha
cm casa, fumando seu cigarro. Essa situação, t uma situação existente, é uma situação lfpica, ela existe, cm praticamente todos os
meios de comunicação, seja para passar não importa que tipo ele ima·
gem, por exemplo, cm literatura infantil, em livro didAtico ~uma das
situações mais freqUentes, o cafl: da manhil, onde a mãe 6 descrita
dando de comer aos filhos c o pai lendo o jornal. Existe, atualmente
na televisão uma publicidade de um chA, onde se encontra cxatamen·
te a mesma situàçilo.
Podemos ver o próximo, por favor.
Aqui, também, a aberração da aberração, para poder conciliar,
6 um livro para criança, o papel dom~stico cm uma cenà de exterior 6
é uma publicação sobre automóveis, at~ bem interessante, mu podese ver todo elemento masculino participando de uma atividadc nlo
doméstica c a milc, o ilustrador conseguiu arranjar um jeito de a mlc
aparecer em atividadc doméstica, servindo cafezinho.
Podemos ver o seguinte.
''
Essa aqui, também, o automóvcl6 um accuório que~ proibido
à mulher; a mulher aparece no automóvel apenas, seja como objeto
de adorno, ou seja executando uma atividade doméstica tam~m;
essa publicidade ~ interessante, porque foi uma das poucas imagens
cm que a mulher nilo apareceu como adorno ou objeto sexual acom·
panhando o automóvel mas, ela estA com o aspirador na sua ativida·
de doméstica.
O outro.
Esse também, uma pena que nlo tenha saldo claro, mas essa
imagem é muito elucidativa, ~ um dos rarfuimos casos cm que o
homem aparece executando uma atividade doméstica. Mas, para que
ningu~m tenha nenhuma dllvida, ele nlo só estA uniformizado, como
pertencente a uma empresa de limpeza, mas sua carteira profiuional·
aparece em baixo.
Aqui, também, outro dado muito importante do mundo femini·
no,~ o contexto interno, quer dizer, ao homem~ destinada a vida no
exterior c à mulher é reservada quase que exclusivamente a vida no
interior.
Esta publicidade sobre emissão de rAdio se refere a mulher
camponesa, que mora cm uma fazenda. Quer dizer mesmo cm
contexto rural, a mulher é representada cm um meio interno na casa.
Aqui, também, cm literatura infantil, ~uma situação tlpica, mes·
mo os homens nilo adultos, tem jA o seu papel de homem adulto.
Então, vemos os dois meninos, um deles~ filho da mulher c a mulher
protegida dentro de casa, cios estio matando uma cobra c a mulher
muito assustada. Essa~ publicação da dkada de 60.
t o último,, além, daquele na literatura infantil, tam~m em
anúncios a mulher 'està dentro' de casa, seja no contexto rural, seja no
contexto urbano, seja de nfvel sócio-económico inferior, seja de nfvcl
sócio-cconõmico superior.
com efeito, quando se analisa o trabalho profiuional da mulher sobretudo da casada, que se pode falar com toda a segurança cm
estereótipo. Isso porque vãrios estudos têm comparado a participa·
çilo da mulher na força de trabalho, segundo os dados ccnsitãrios,
com a freqUência desta participação nos meios de comunicação.
Sempre que se faz esta comparação, os resultados desvendam
uma imagem de mulher nlfpica nilo concorde com a realidade. Ao se
acreditar nos meios de comunicaçilo, as mulheres que trubalham,
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além de rarfsaimas e solteiras, desempenham apenas aquelas atlvida·
des tidas tradicionalmente como tcmininas, isto ~. pouco valorizadas
na hierarquia profissional: enfermeiras, secretárias c dombticu.
Mesmo a criança, quando ~ levada a imitar o universo adulto
enquanto o veiculo publicitAria ou pllblico consumidor, 6 apracnta·•
da com os mesmos compencntes profissionais estereotipados. O menino 6 médico, a menina enfermeira, um anllncio de torun• nl tliM
do.
O menino é astronauta a menina é garçonete.
Dois trechos de literatura infantil que vem ilustrar CISC aspecto:
"Doquinha POdia !licitar bem as uinhas, fazer alnbtica para afinar o corpo ..."
Doquinha é uma cigarra.
"... tazcr gmasuca para afinar o corpo fininho se olhan·
do o tempo todo no espelho da parede. O chio de casa tinha
ainda um resto de p6 de arroz, fazia ~m pouquinho de poeira
mas Doquinha batia bem as aau para espanar tudo c a Cl•
sa acabava sempre limpa."
Por que que os homens trabalham? Vejamos agora nCIIC texto
de literatura infantil, da Editora do Brasil, editado na d~da de 60:
"Esses casulos vlo ser despachados por via fl:rrca para
Campinas, em S!o Paulo. LA, nas fábricas cspccializadu cm
fiação e tecelagem, do mergulhados cm Agua quente para
matar as crisAiidas evitando auim que elas, ao sc transformar
cm borboletas, furem o casulo estragando-o, o no que forma
o casulo ~ desenrolado por completo sem partir; dcpcit, com
os fios, as tintas, os teares, os artistas que daenham os PI·
drõcs e os operários tecelões, do fabricados os mais lindos c
resistentes tecidos para a elegância feminina."
A ~rofundldadt: do cnquistamento do.cetm6tipo vai tlp IDDII
que atinge as publicaçaes mais insuspeitas, consideradas ideologicamente como neutras. o caso dos respeitáveis dicionlrlos·da lln·
gua pAtria, onde enc011tramos os mesmos preconceitos faoc ao traba.
lho profissional da mulher.
O Novo DicionArio Aurélio, por exemplo, inclui verbetes para
professora e enfermeira, mas omite verbetes para pcsqui11dora,
engenheira c operAria.
O DicionArio Brasileiro da Lfngua Pqrtuaucsa Mirador, deixa
transparecer de forma clarfssima todo o prcconoelto frente ao tra•
balho profissional da mulher, quando define enfermeiro c enfermeira.
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Vejamos a citação:
"Enfermeiro - substantivo masculino; formaçlo enfermo mais oiro; aquele que trata doa doentes noa hospitala ou
no domicilio. Complemento, enfermeiro-mar. Adminilln•
dor geral de alguns hospitais.
Enfermeira- mulher instrulda e habilitada para cuidar
de enfermos c feridos sob a aupervido de um m~ico."
Demos anfuc at~ asora quuc que exclusivamente l imqcm da
mulher, mas a discriminação toma-se ainda mais acentuada nos
meios de comunicação, pela bipoiarizaçlo exccuiva na
taç!o dos pap~is sexuais. A imagem do homem, sendo tambtm
rigidamente regulamentada c diametralmente oposta l da mulher,
acentua ainda mais os componentes discriminatórios do mOCICto qut
esboçamos. Al~m disto, os meios de comunicaçlo sc utilizam mesmo
da bipolarizaçilo como recurso retórico, apresentando muitu viiUI,
numa mesma imagem, homens c mulheres cm pa~is acentuadamente tradicionais c opostos.
Vejamos uma séric,jã termino.
Esse aqui cntilo, ó um livro para criança que se chama: O qut l'Dtl
str quando crtsctr.
',
Temos ali um menininho que vai ser astronauta e uma menininha que vui ser garçonete na lua,
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Esse daqui, quer dizer, o problema do racionamento da gasolina
mereceria um estudo especial, mas esse daqui o homem lendo, a gaso·
lina racionuda c a mulher no fundo, o detalhe da mulher, inclusive,
como objcto sexual.
Aqui, também, em uma revista masculina, uma publicidade do
concurso nacional de conto erótico, a mulher a esquerda enquanto
objcto sexual c aqui à direita a fotografia dos membros do júri, todos
eles no desempenho de suas atividadcs profissionais enquanto cscri·
tores.
Esse também é intcrcssantfssimo do pont~ de vista da bipolari·
zação: temos lã cm cima uma fotografia de mulher onde cstã escrito
limpeza, temos a criança, liberdade c o homem, criatividade.
A próxima.
uma situação tfpica de literatura infantil, é um menino
trepado cm alguma coisa, uma atitude totalmente ativa c a menina
observando.
Esse também, é a respeito de circuito fechado de tclevisilo, a
mulher aparece enquanto vefculo de publicidade, apenas na educa·
çi\0 social c aqui nesse canto, à direita, abaixo, no campo da profis·
sionalizaçilo, no treinamento profissional, como a Guiomar insistiu
bastante, vemos apenas bonequinhas homens. Quer dizer, a bipolari·
zaçilo no mundo familiar a mulher aparece, no mundo profissional
ela é completamente ncgliccnciada.
Este, aqui, também, é: um periódico para a criança. De um lado,
nós temos a mãe e, de outro lado, temos o pai. Não só o mundo do
pai é um mundo de trabalho, mas quando ele estã cm casa dever ser
cuidado. O disco, lã em cima, a respeito do primeiro quadro, cstâ
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bem claro: deve-se fazer silêncio quando o pai está dormindo. •
Os que se seguem dizem respeito à gasolina ou melhor, ao

racionamento. São ex;trcmamcnte interessantes ... Divide-se a gaso ..
lina por quatro é: mais barato". Entre os homens divide-se a gasolina.
Seriam os dois quadros superiores. Mas eu resumo: divide-se a gaso·
tina para ir ao trabalho e para o lazer; e entre as mulheres para fazer
compras.
O anúncio que se projeta a seguir é mais interessante do ponto
de vista de comparação, isto é, do ponto de vista metodológico:
compararmos o mesmo produto, quando anunciado para público
feminino ou masculino, ou quando utiliza. como vcfculo, homens ou
mulheres.
Este, aqui, é um anúncio da PETROBRÁS. Voltemos à
PETROBRÁS. Neste anúncio vemos um homem, c o texto fala de
investimento. Invista na PETROBRÁS e você tcrâ mais dividendos,
etc, etc. Vejamos o que a PETROBRÁS faz, quando usa a mulher CO·
mo veiculo feminino: temos a folhinha da PETROBRÁS pura o ano
de 1977.
'
Vale a pena, ainda, apontar que o ser homem e o ser mulher,
definidos pelos meios de comunicação, além de apresentarem conto r·
nos rfgidos constituem modelos incompatfvcis. E toda a transgressão
aos padrões impostos é punido através da peja c da ridicularizaçilo.
Basta lembrarmos, como foi até citado aqui, a ironia c a deturpação
dos fatos que permeium geralmente o noticiário sobre as manifcs·
tações iemini>tnc. e a recuperação aos padrões tradicionais da
imagem da mulher moderna. Esta é livre para andar de branco sempre que quist~r. pura controlar suas regras de acordo com os pro·
gramas de lim-de-semana. O Ano Internacional da Mulher tornou-se
Jlogar: p:tr:~ a venda de

inscticidas c produtos alimcndcios.

bn t.:tfi('~: meios de comunicação pode-se também falar com
toda a ,_,,·te;.,""' '"tercótipo. A mulher incxiste. A bibliografia criou
um LI c.~:prt·,~:io muito clara e elucidativa. Nós nos referimos à mulher
invbívcl. t;,~ r1:t i: o,mitida em certos meios de comunicação.
~~~ t·:qn;: rarmo~;. por exemplo, o número de personagens masculino)~; .11 · :·~·r:·11ninos, seja em histórias cm quadrinhos, seja em peça 'i lc:atr<<~· .. · ~.101 em livros escolares, seja cm livros de recreação, vamo~ :.t~:··:·
,,l, ... ~rvar que us mulheres constituem, no mllximo, 30%
d•:s~(_"
1:Lt!'.cn:;, Enquanto na população gcrul ela constitui
n;·
·I·
··•t:l:H;:\\1, O homem passou a ser o representante du
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espécie, no unúncio, no grãfico, no código, no livro. O homem, como
o branco, pussou a representar u humanidade.
Por exemplo, aqui, hã um texto de livro escolar- "O brinque·
do faz amigos." Neste livro escolar espera-se que, em todas as
escolas, como a Guiomar mostrou, a participação de meninas,
enquanto escolares do primeiro nfvcl, seja igual à dos meninos. En·
tào, nilo haveria nenhuma justificativa. Logo, toda a seqUência a
respeito das crianças nas escolas ou escolares neste livro, se refere,
única c exclusivamente, aos meninos.
Voltemos à imagem de Walt Disncy. O exemplo nào foi escolhi·
do ao acaso. Porque se nós fôssemos analisar todas as publicações a
ele destinadas, nós vcrfamos que a maior parte dos personagens silo
homens, como, por exemplo, nesse pequeno brinquedo, tirado
diretamcntc das histórias cm quadrinhos. Temos, portanto, duas
mulheres pelo resto do contingente masculino. Isso é muito impor·
tantc porque a mulher nilo encontra modelo a se identificar, e o que
encontra ou é de objeto sexual ou de dona de casa.
Aqui, há um outro livro escolar onde o menino chega na escola
e desabou o tcto. muito interessante porque fala-se do mutirão. Ele
chega na escola c apesar do texto dizer que a professora é mulher nós
não vemos nesse livro, nessa imagem, nenhuma representação da
professora. Todos os elementos que aparecem na escola são homens.
No primeiro código da sinalização de estradas - não sei se vocês jã repararam- o que ocorre é que os pedestres e as crianças brin·
cando, homens trabalhando, etc. silo sempre representados através
de imagens de homens, praticamente, nunca de mulheres. Embaixo
do gráfico a que Guiomar se referiu do PIPMO, onde nós vemos
pessoas trabalhando, assim como os seus representantes aparecem,
única c cxclusiv~mentc, homens vestidos de macacão. Então, a
mulher deixa de encontrar nos meios de comunicação a sua idcnti·
dade.
Gostaria de finalizar dizendo o seguinte: a persistência dessas
imagens, sua universalidade, sua eficiência na manutenção de
comportamentos c scntinltntos constitui um fator poderoso de
discriminação contra a mulher. Com ceneza esse fator irâ impedir a
escolha de uma carreira profissional não condizente com a imagem
tradicional; tal fator, sem dúvida, irá infelicitar as tidas como nilo
bonitas c não jovens; tal fator irã, certamente, contribuir para que a
Função doméstica, a qualidade de sedutora, a condição profissio·
nalmcntc inferior e a situação de vftima, sejam consideradas como
caracterfsticas biológicas da mulher, porque naturais, isto é, sempre
presentes e universais. (Palmas.)

e

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Antes de iniciarmos
os nossos debates, concedo a palavra à Professora Carmen Barroso,
lembrando-lhe que faça uma exposição bastante resumida, de suses·
tõcs cspccfficus.
A SR• CARMEN BARROSO - Estas susest&ea estlo
apresentadas - os Srs. têm cópias delas, dentro de nove pAginas,
Vou ler apenas a primeira pãgina, que é um resumo geral do todo.
Achamos oportuna a apresentação de sugestões cspccfficas
como forma de sistematizar alguns passos que poderiam ser tomados
para a correção da situação apresentada. Essas sugestões foram esco·
lhidas, entre as mencionadas, pelo Plano Mundial de Açilo, aprova·
do pela ONU c assinado pelo Brasil, como as que consideramos o
mais necessário ao Pafs, no momento atual. Elas nilo devem ser tidas
como exaustivas e nem consideradas isoladamente, pois silo estreita·
mente inter·rciiÍcionadas c essas dirctrizcs propostas devem ser
incrementadas, dentro de um contexto de estratégia e programas
integrados.
Portanto, estilo no Plano Mundial de Ação os seguintes objeti·
vos, que devem ser considerados os mfnimos a serem atingidos até
1980:
Primeiro - o uumcnto dos oportunidades de emprego para ai
mulheres eu intensificação de esForços para a eliminação da discrimi·
naçilo nas condições de emprego.
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Segundo- o aumento dos serviços de infra-estrutura que facilitl!m o trabalho doméstico e a criação de creches suficientes para abrigar as cri ancas de miics que tmbalham.
Terceiro - dirigir a educação no sentido da reavaliação do
homem c da mulher a fim de assegurar a suu plena realização como
indíduos na sociedade.
Quarto - ampliar a participação da mulher nos programas de
formw;r10 profissional em todos os níveis, ramos e setores cconômicos.
Quinto - provisão de paridade no exercício dos direitos civis,
sociais c políticos, tais como os relntivos ao casamento, il cidadania e
~10 comércio.
E, por último, o estabelecimento de um organismo de governo,
a nível ministerial, para acelerar a obtenção de igualdade de
oportunidade para a mulher c sua plena integração na vida nacional.
Esses objctivos estão colocados de uma forma ampla, mas cstào
especificados com maior detalhes, nas páginas que se seguem.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Os Srs. Congressitas
podcrUo formular perguntas lts expositoras.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Acho que o assunto dá margom para um trabalho de debate. Podemos chamá-lo de dialogaç-:10
mais do que de debate. Rejubilo-me por ter ouvido hoje de manhã,
aqui, as quatro expositoras. A começar pela exposição da Doutora
Roscmherg. onde diz que um dos fatores mais deprimentes da
cstratificacão cultural brasileira, essa cóph1, através de um tipo de
neocolonização de natureza cultural, também. Desgraçadamente,
não é um síntomn. dos subdesenvolvidos. Estamos atê ímporta'ndo
isso dos mais desenvolvidos do que nós, inclusive dos industrializados. Infelizmente, a mulher é utilizada de maneira obscena, de uma
maneira insultuosa à sua própria condição de ser humano. Fico muito feliz de ver que isso partiu, hoje, de sua exposição muito hrilhan·
te. porque alguns de nós, homens, quando falamos nisso, somos
~.:riticados por outros companheiros de sexo que nos pretendem colocar como puritanos. Odeio os puritanos, pelo menos, nüo os admiro,
porque, de modo geral, perdàem·me os que são, não os considero
muito sinceros.
Em verdade, acho que esse tipo de campanha que nos entope os
olhos e nos dá sublinarmcnte condicionamentos, é algo que mereceria talvez até prioridade nas conclusões desta Comissão. Porque é
um fato presente, ularrnnnte, pela importância que ele tem.
Outros poderão ~ontra-argumentur em relação à sua palestra,
que afinal de contas, professora, os homens de comunicação não
inventam, eles procuram localizar as razões para poder c<plorl•·las.
Então, como o fato existe, eles exploram. Isso significaria a manutenção do .<tatu.< quo. Se não houver uma tentmiva de mudança, que sci11
correta, o quadro tendt: a agravar-se cad~1 vez mais.
No campo da educação, particularmente, eu já tive o prazer de
cumprimentar a professMa, - não estou chamando de professoras
pam estcriotipnr, porque todas são professoras, do ensino superior,
inclusive- uma falta que achei 110 documento foi nUo tc:r o currículo. Até por que se chamar professor, para utn professor do ensino pri·
múrio. ele se sente ofendido.
:\chci muitL1 hcm .;olocado o trabu\hL"l, excelent~. :1s melhores
Ctli..;:ls que tenho ouvidLl c lido, inclusive du repercussão da tentativa
de rcformu da cducucUo brasileira. Mas, eu já disse, aqui. nesta suJa
qu~ uma revolução esbarra fundamentalmente nu condição primária
qu~ ê a reforma no sentido antropológico. Mudar, nntropologicamcntc us coisas é o mais difídl de tudo. Porque existe. transferindose .1 mcl:única raciorwl para a mccúnica social, um sistcm~l de inércia
de trat..liçfm que ~ cxtremamc:ntc difícil de vencer. E infcli:nncntc,
adw llll~ uma rdorma é uma rcvoluçihl no sc:ntido sociológko do
tcrn1o. Oul·la muda, pela rait., cm~,;unn pra1.o, ou niin é, lnfclizmcn~
te. houve 1.\Ut:llllllC J!,lll.t\SSe, na Imprensa, dizendo 4Ue cu c~taV:I rro~
rl(lnd.l a I'~Vlllll'\àD cultural 11() Brasil. r~ pllSSÍVel que a inw~elll de

Torço-íolrll24 2063

Mno-Tsé-Tung seja tào prcvalcntc que até cssus idéh1s possam ser assimiludns com tanta fncilidade para aquilo CJUe não quisemos dizer.
Em relaçiio aos documentos sobre os quais vamos trabalhando,
po1rece-me que a Comissiio começa muito bem com esses subsídios,
contudo, chamaria a atenção só de um fato: í: a dificuld:~dc que nós
temos, ainda hoje, no Brasil, de trabalhar sobre bases de números, de
informações concretas. Cada pesquisador se esforça, brutalmente,
para obter dados por conta própria, porque í: uma de nossas debilidades fundamentais do panorama cultural brasileiro. O perigo que
ocorre, f1s vezes, é tirarmos conclusões ou ilações um tanto preCipitadas ou defeituosas, visto que são insuficientes.
Por exemplo, tive oportunidade de perguntar à Doutora Guio·
mar a respeito da participação das mocas, nos cursos de medicina.
Em razão de uma experiência que vivi, eu sabia disso, porque em
medicina, atualmente, a tendência é atê a mulher sobrepujar qunn·
titativamente nos cursos. Ao passo que nos outros - c está muito
bem estudado no seu trabalho - há quase o monopólio. o homem
não tcrú coragem nem de intervir ou interferir sequer. ~o problema,
por r:xemplo, do assistente social. Hoje, praticamente, o assistente social- li nos seus dados- em torno de 70% a 95% de presença do sexo feminino.
Agora, como um dos responsáveis pela modificação do ensino
no Brasil, no campo do primeiro e segundo graus, senti essas difi·
culdades, a Senhora tem inteira razão. Aliás, se os psicólogos me
permitirem, esse tal Piager que declara u maturação de uma experiên·
cia em educação é a mais lenta de todas que ele conhece, entre a lei e
o fato medeia, às vezes, um prazo absurdo, ao menos, cumprimos
um dever, fizemos com que a legislação saísse e as duas Casas do
Congresso a aprovassem. Foi a lei, no meu entender, a mais discutida neste País, porque levou um ano e meio entre debates a nível de
Estados, nos Conselhos Estaduais de Educação. Depois saturou o
Grupo de Trabalho porque tudo que chegava de novu, i<• tinha sido
observado, e finalmente veio às duas Casas do Congresso. Em que
pese a isto, alguns dizem que ela foi decretada. a legislação pelo
5.692.
Recordo·me de uma experiência também ao revcrso do que a
Senhora citou: Fui inaugurar uma escola de I' Grau cm Fortaleza c,
lá chegando, fiquei muito feliz porque nz uma cxpcnênci:!. Os alunos
todos tinham vindo de outros grupos escolares. Perguntei se eles
desejavam a volta ao sistema anterior. Não houve um, que quisesse
voltar ao sistema cm que aprendia, todos estavam fascinados pelo novo sistema.
Entào, fui à Divisão, pura evitar dicotomia e laminação, íamos
fazer com que todos passassem, todos os seres humanos, pela mesma
experiênCia. A tendência era evitar a separncào. Mas, quundo entrei
na sala de educação para o lar, cu, que vinha da sala dr: ciências, cu
mesmo, senti-me vítima du própria inércia de tradição cultural bra·
silcira. Porque vi um menino com um cartão no peito. Embelezador!
E pus a mão na cnbeça instintivamente. Quer dizer,'-esse camarada
t:omo embelezador estava dentro da área que, p<lról mim, devia ser
tratada por mulheres ou pior, se fosse duvidoso. Entrei. Depois, vi
mais meninos trabalhando naquela :írea. Então, perguntei à profes·
sara, finalmente, por que aquela presença de tantos homens na área
de educaçüo pura o lar, corte e costura, etc. Ela me disse: Não foi o
Senhor que disse que nüo deve haver discriminação. EntllO rr:truquei
- Mus nilo devemos exugerar.
Bem, isso mostra um fato du aceitação da escola pelu juvetude,
pdas crianças que cstUo chegando u esse quadro o que mt: pmece um
dado promissor, para quem luta pela mudança dessa situação.
Eu me pergunturin, por exemplo, :;e essa sua nhservaçào está
perfeita, quer dizer. o prcdominüncia do ~o Grau,·cstá cxatamente nu
medida cm que us antigas escolas terminais. que existiam untes da
Lei nv 5.692, que eram upenus ;1 indu~trinl, a ugricola ~ u normal,
~unu:nte u normal dava statu.f, as outras não davam.
/\Constituição de 1937, durante o Governo do Sr. Getúlio Var~
;:as, ditia o seguinte: "0 cnsinn secumlúrin Jcw ~~r oferecido na me-
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djd" dus possibilidades do Estado, c o ensino profissionalizante para
as clusse~ menos favorecidas". Estava no texto constitucional.
Enti\0, essu djscriminuçào já existia de tal modo que, antigamente, as
esqolas hoje muito procurudas, as escolas técnicas, eram liceus de
urto c ofícios, onde podlamos ver, em menor quantidade, a presença
fcminlnu.
Portanto umu obscrvnçilo se impõe: o quadro é rcàl,.eu apenas
me duriu o direito de sugerir como estimulo - se esta "'palavra
pudesse valer como tal - que se desenvolvesse, neste Pais, uma
maior fonte de recursos pura os órgãos de pesquisa, Porque sobre
elas é que nós teremos de trabalhar como pesquisadores,
Em segundo lugar, u formação para o magistério - cu não
po.so brigar com os dados, porque silo quadros, ali me surpreende,
embora nu legislação modificada entre 1970 e 1974, três áreas passaram a ser prioritár.ias. A formuçilo para o magistério, porque nós
tlnhamos professores leigos na sua imensa maioria c o pessoal só !C
preocupa com os leigos do ensino primário antigo. Mas os leigos do
secundário c do ensino superior silo em maior nQmcro do que os do
ensino de I• Grau.
Ccrtu feita, debatia eu na PUC do Rio de Janeiro, quando disse
que os professores do ensino superior eram leigos, o Presidente do
CN Pq me interpelou na mesma ocasião achando que cu estava sendo
muito pessimista, Então, perguntei-lhe: quantos professores o Sr.
uchu quem têm mestrado c doutorado voltados para o magistério?
Ele me respondeu- Somos mais de quatro mil. Logo conclui: mas o
ensino superior tem 50 mil professores, portanto, silo mais de 90% leigos com todos aqueles cacoctcs, inclusive aquele cacoctc mental: O
sujeito vui dar uma aula c começa assim: A nossa aula de hoje, é...
vai ser, é... sobre isso, aquilo. E não corrige sequer cm metodologia.
Aliás, tive um professor desses, quando fui estudante, que era o mais
bem ouvido pelos alunos. Ninguém estava preocupado com ele mas
com os "és" que ele dizia, porque havia uma loteria dentro da sala.
Hoje, cu chamaria a atenção para o papel das escolas técnicas c
pediria que analisasse em particular no seu trabalho, daqui para o futuro, porque esse quadro me parece extremamente promissor nisso
que se procura modificar. A Escola Técnica Celso Sukow, na Guanabara, a Deputada Lygia Bastos sabe, hoje, é elitista, Desgraçadamente, ela tem oito candidatos para uma vaga. De resto, nas escolas
tócnicas brasileiras est:\-se fazendo assim, c lâ há muita presença de
mulheres, não nos cursos noturnos. interessante, mas, sim, nos cur·
sos diurnos. Portanto, elas estudam saneamento bâsico, topografia.
F.:;tá havendo, portanto, no meu entender, uma mudança qualificativa que, quantitativamente, só se farâ sentir dentro de mais
tempo.
Era esta a observação que eu queria fazer. Desejo, por outro
lado, salientar o imenso agrado com que ouvi todas as expositoras, c
as esperanças que deposito nas conclusões.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao
nobre Deputado João Menezes,
O SR. DEPUTADO JOÃO MENEZES- Quando se faz uma
Comissão Parlamentar de Inquérito que tem por objctivo procurar
saber acerca dessa suposta ou existente diferenciação, o problema da
educação é, realmente, fundamental. O meu ilustre colega, mestre no
assunto, Senador- Jarbus Passarinho, fez suas observações conlplementnndo o helo trabalho feito pela professora Guiomar. Destas
cxrosições todas a que mais me impressionou- não é que todas não
sejam fundamentais e necessários - a que me pareceu mais crucial
foi a da professora Maria Malta. Acho que o assunto por ola
ahordudo é húsico, é o alicerce de tudo que estamos tratando uqui.
l'mquc, sem a solução desse problema que ela focalizou, todos os
outros serão de difícil solução. ~como queremos fazer um prédio de
:o andares, sem fazer o primeiro. E isso me parece importante. De
todos os nssuntos, o du prorcssoru Maria Multa purcccu-mc o crucial.
Conforme da salientou, dilicilmente podemos chegar à situnção
da Suécia, dc vaga para atender t1s pessoas; duruntc muitos unos, nilo
tcn.:mm; cnndiçõc•;, 11do menos, dentro du realidade presente. Como
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homem público que sou c vejo, verifico a todo momento essa
situação, que me parece realmente, complexa, dilicil, Entilo, nesses
estudos dcstu Comissão e com a ajuda de todos aqueles que se dedicam a esses assuntos, nós deveríamos encontrar uma soluçilo brasileira, uma solução para os nossos problemas, dentro das nossas estruturas. E como seria essa solução? Como poderíamos buscá-ln? Em
que razão, cm que momento, cm que local buscar essa soluçilo7
Acho, por exemplo, muito atacado por aqui o trabalho
feminino; mesmo no decurso das exposições feitas pelas professoras,
todas acharam o trabalho doméstico, os trabalhos, as funções
desempenhadas pela mulher, como inferiores. Eu nilo entendo que
sejam, No meu entender são fundamentais, as atividadcs das
mulheres c quaisquer que sejam, precisam ser bem feitas.
Se, por exemplo, tomássemos as ntividadcs domésticas, no
sentido doméstico de empregadas, se nós pudéssemos separar no
Brasil, no Pais, as empregadas para exercerem a função de domésticas na casa de cada um, cntilo a dona-de-casa poderia sair para outra
atividadc, aquela que fosse preparada cm Direito, cm Medicina, ou
cm Física, em Geologia, Matemática, no que quer que fosse, para
dar sua colaboração, porque ela teria cobertura doméstica.
Mas, nós não temos esse trabalho doméstico, isso náo existe,
porque é pequeno o número de pessoas habilitadas, hoje todo mundo quer-se empregar. Procura-se nos grandes centros, nas grandes
cidades, não se encontra. Elas querem saber quanto ganham, pergunta-se o que sabem fazer? Nilo sabem fazer nada!
Então, parece-me que esse quadro abordado é fundamental, é indispcnsãvcl, na vida brasileira. Temos que realmente bater neste
assunto, apesar das dificuldades no nosso entender, porque sem
bater neste assunto não chegaremos nunca aos outros,
Eu que defendo a igualdade jurldica da mulher, a igualdade da
mulher nas atividadcs, acho que não é desvalorizada aquela atividadc que a mulher vem desempenhando até o presente momento,
Acho que não existe desvalorização nisto, pelo contrário, é um alto
padrão, é um sacriticio enorme, é uma atividadc que merece todas as
considerações, todo o respeito c que precisa ser realmente cfctuoda,
essa ntividadc que precisa ser exercitada c que, com a complexidade
dos grandes centros, estâ perdendo a sua razão de ser.
Ninguém pode mais exercitar bem esta função porque a mim,
no meu entender, tanto representa bem para um país, ter uma
mulher astronauta, indo à Lua, como foi a russa -ela representa só
no contexto da estrutura da educação o seu papel - quanto ter
aquela que cstâ sustentando a estrutura da casa, c tem o seu papel
importantissimo, fundamental, na educação, na criação, cm tudo.
Quando vejo, também, a critica - digamos assim - intensa c
mordaz feita pela Professora FQivia sobre os anúncios, sobre essas
programações todas, realmente é muito interessante. Mas, isto nilo ~
o resultado da discriminação entre homem c mulher, isto c o resultado da situação educacional cm que o Pais estâ vivendo, Quais
são os programas que temos de rãdio, de tclcvisilo7 Que ocupam 24
horas dentro da nossa casa? O bacalhau do Chacrinha, entre outras
coisas.
Estamos vivendo o resultado de um contexto geral. Hã, por
exemplo, propagandas, cm que nilo vejo nenhuma mulher aparecer
como pode aparecer um homem. Acho que, para coisas femininas,
tem que aparecer a mulher, porque o grande dom da mulher, a sua
grande marca i: ser mulher, i: ser realmente feminina, sem perder a
sua razão de ser e de procurnr :n~rnentar o seu conhecimento, o seu
cubedal

A SR• MARIA MALTA CAMPOS- Permitiria V. Ex• uma
ligcirn interrupção?
O SR. JOÃO MENEZES- Pois nilo.
A SR• MARIA MALTA CAMPOS- i:: a respeito das soluções brasileiras, a que o Sr. se referiu. Acho o assunto da maior
importünciu; que apelemos puru nossa criutividude para solucionar
esses problemas de acordo com a nossa realidade, c nilo incorrer cm

.:
.

li, I
I
I

I

Malodel977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

erros como os que existem. Há pouco tempo foi inaugurada em Silo
Paulo uma creche, toda ucurpetada, que não tinha nenhuma janela e
tinha '"condicionado. Ao ludo de erros desse tipo existem algumas.
tentativas, outras no Brasil, já existem alguns projetas, muito interessantes c muito promissores, que ni\o mencionei mas que cu gosta.ria
de mencionar agora, um deles é o projeto de Cresus Casulo da LBA,
que me parece terá um inicio breve, principalmente cm Estados do
Nordeste. São pequenas creches, de custo pequeno, de acordo com a
nossa realidade, que pretendem enfrentar o problema da maneira
que i: passivei.
Em São Paulo, a ex-Secretaria de Bem-Estar Social tem um
projeto muito semelhante, que se chama minicreches, Mesmo aqui,
cm Brasília, em Ceilândia, tive noticias o· ano passado, existe uma
tentativa de solução mais - vamos dizer- brasileira ainda, chamada de Lares SubstitUJos, onde mulheres da própria comunidade são
treinadas para recebt!r crianças da vizinhança, cm suas casas, enquanto as outras mães trabalham, c elas tém uma supervisão c um ,
atendimento por parte das Assistentes Sociais c outros técnicos, ,
inclusive têm a possibilidade de encaminhar essas crianças durante
horas para alguns centros comunitários. Acho que existe no Brasil jâ
alguma coisa em termos de início de um trabalho. O problema ·é a
gente incentivar,
O SR. JOÃO MENEZES- Interessante a observação que faz.
Isso se casa com aquela outra, feita pelo Senador Jarbas Passarinho,
e realmente nós precisamos de recursos para dar inicio a essas realiza.
ções, porque sem recursos nós não poderemos nunca realizar.
Agora, o que cu acho é que nós não podemos discriminar de
saída, porque senão vamos travar uma luta para fazer discriminação
entre a mulher que tem capacidade, que pode realizar, pela sua condição, pela sua vida, pelo seu contexto e a mulher que não pode,
Então, para não fazermos, para não criarmos uma discriminação dentro de outra discriminação, teremos que chegar a partir do
problema bãsíco, c o problema bâsico é esse, que ataca e que sonha c
que vai procurar realizar, lutar por ele. 1: o que nós estamos fazendo
aqui, é lutar por um problema, sabendo das dificuldades enormes
que existem, sobretudo se for lã na minha região, no Pará, o que é
nós temos? Nada, nada c nada, Temos crianças morrendo, até chegar
a idade de lO anos, com lndicc enorme de morte por isso, por aquilo
outro, sem nenhuma condição de atendimento.
·
Quero parabenizar-me pelo prazer de escutar essas observações,
que certamente poderão c dcvcrilo servir de lndices c de elementos
pura que a Comissão possa chegar a uma proposição, a uma conclusão, c que esta não seja uma conclusão utópica, mas real. Que nós
possamos, sempre, colocar um grilo de audácia dentro desse problema, para usar a frase que li há pouco tempo em umà revista francesa,
de autor que agora não me lembro. Precisamos colocar o nosso grilo
de audãcia dentro desse problema que cstâ ai. E tomarmos o problema em relação às mulheres no sentido de estabelecer o horizonte
para que elas possam realmente desenvolver a sua criatividade, o seu
valor, a sua contribuição indispensável para um Pais pobre como o
nosso, onde o elemento feminino, que representa uma maioria, não
pode ficar estanque, tem que ser utilizado, precisa e deve ser utilizado, mas temos que ver como fazer, porque senilo vamos incorrer em
erros maiores c piores, porque serão contra a nossa estrutura, a nossa vida, a nossa vida politica, social e económica,
Assim, fico aqui a minha satisfação imensa em ter ouvido e
recebido essas lições sobre o assunto,
O SR. PRESIDENTE (Gílvan Rocha)- Com a palavra o Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, meus colegas,.
inicialmente quero felicitar a Fundncão Carlos Chagas, por haver,
ntravés da sua ilustre representante Dra. Carmen Barroso, fixado os
limites da intcrvcnçilo que deve ser a regra nu no.sa Comissão.
Afastando aqueles problemas polêmicos que nlo dizem respeito
apenas à mulher, como o divórcio, o aborto, 11 prostituicilo. S. Ex•
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colocou a questão dentro daquelas lindos que devem ser seguidas por
esta Comissão, evitando-se o prolongamento de debutes que seriam
longos e estéreis, Nós queremos chegar u conclusões que possam pôr
termo à discriminação du mulher nos vários sctores da utividudc
humana.
Foi esse o 'objetivo que ditou a constituição desta Comissão, é:
aquele qucJevu a Comissilo ao seu estudo fin'ul. Quero lembrar que é:
diflcíl este caminho, há alguns anos, nu Câmara dos Deputados,
apresentei um projeto que obrigava, nu forma da Consolidação das
Leis do Trabalho, a que o SESC, o SES!, a LOA instalassem us
creches previstas desde 1943. A·rcsistência.foi ime"'a c o projeto não
passou nunca. Todas essas entidades quc,'dcviam, pela lei, colnborar
na construção de creches se retralram c '" creches nunca foram
construidos.
Também, um outro exemplo tlpico ê o que aconteceu com o
texto constitucional que impedia a discriminação por sexo no acesso
. aos cargos privados e públicos. ·o texto figurou na Constituição de
1967, em conseqUência disso vcio·a Lei·n;é5.473, masjú a Constituição de 1969 esqueceu de reproduzir a disposii;i\o. Nilo sei se por
·acaso ou porque seus ilustres autores nchav~tm desnecessária essa
afirmação constitucional.
'·
Finalmente, quero me regozijar com as hrílhunt~• palcstrns aqui
realizadas, ·que serão um roteiro p~ril 'esta Comissão. De agora por
diante temos um material efetivo, selccinnado, cstud3do, que serv'
de norte para muitas das nossas pesquisas e conclusões.
Felicito, Sr. Presidente, a V, Ex• e a Comissão por terem
iniciado os trabalhos com tiio valiosa ajuda.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a pulavru
nobre Deputada Lygla Lcssa. Bastos.

~

A SR• LYGIA LESSA BASTOS·- Sr. Presidente, sobre a
excelência das exposições já falaram os que me antecederam c de
niinha parte devo dizer que estou gratificada com a presença da Dra.
Carmen Barroso, Maria Machado Mota Campos, Fúlvia Ro<emberg e Guiomar Ramos de Melo. Apenas desejo fazer duns indagações para que essas respostas das nossas visitantes sirvam de valioso
recurso para o que nós vamos fazer nesta Comissão.
Eu desejaria saber no contexto da lcgislaç:io brasileira, quais us
leis ou dispositivos legais que deviam ser alterados cm defesa du
mulher. Se hã alguma pesquisa da Fundação ou de outro Instituto
em torno dessa revisão da legisl~ção brasileira.
A SR• CARMEN BARROSO - Com essas recomcnducik~
que nós apresentamos, na especificação daquelas medidas que oeveriam ser tomadas para aumentar essas oportunidades de empregos, estão consubstanciadas algumas das medidas legislativas que
nós consideramos urgentes e tamb~m cm relação às creches, não é~
Em relaçílo às oportunidades de emprego, por exemplo, nós
relacionamos as seguintes sugestões:
- Efetiva extensão dos benefícios trabalhistas c do salário minimo a todas as categorias trabalhadoras.
- Estabelecimento da estabilidade da trabalhadora em pcrfodo
de gestaçiio e amamentação.
A efetiva incrementação das leis que proibcm discriminação no
acesso a cargos e discriminação salarial.
O aperfeiçoamento de tais leis visando inclusive o anonimato do
denunciante c outras formas que impeçam posterior discriminaçüu,
A rcvisiio, conforme recomenda o estudo do Ministério .lu
Trabalho c de toda a leglslaçiio protetora do trabalho feminino, :\ luz
dos nossos conhecimentos clcntfficos e tecnológicos existentes e que
cada uma das medidas protcclonl•tu•, depois de analisadas, seja
devidamente estendida a todos os trabalhadores ou eliminadas puru
todos eles.
Quanto à lcgislaçilo, nós sugerimos tumhém <> aumento du"
penalidades aos empregadores que infringirem a lei, ilt que hoj-• ,,,,
sanções prcvlstus süo irrisórias,
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Quunto ao Códiao Civil, seria bom falar du crcc:ha, IIm·
quanto as crechca h6 uma ~trio de recomcndaç&a, que poo
dcrium ser feitas.

Fazemos um apelo aos ilustres palcstrantcs para que continuem
a colaborar com esta CPI com o acervo dos seus estudos, c que será
da maior utilidade.

A SR• LYCiiA LESSA BASTOS - Se con111m du recomendações, serão examinadas, Inclusive, atou como autora. de 22 emendas, cm tramitaçlo sobre CLT c Consútuiçlo. Eu pensei que
tivessem feito uma pesquisa, sobre - lqlslaçla, cntlo cu íostaria
de obtc-la. Mas, de qualquer maneira, atl nas rccomcndaç&a c
vamos, todos nós da Comlsdo, ler com atcnçlo o trabalho de todas.
Apenas para conclulr,dado o adiantado da hora, cu acataria de
snbcr se consideram que uma comlldo especial, do Conarc110, de
carA ter maia duradouro do que uma Clllseria contribuiçlo relevante
para as soluções que se pretende para iaualdadc jurldica c social en·
;.rc o homem c a mulher no Bruil.

O SR. FRANCO MONTORO - Contrariando o Regimento,
permite-me V. Ex• faça uma interrupção? (Assentimento da
Presldfncia.)
Aproveitando a suaestlo de V. Ex• c a feita hã pouco pela
Relatara, dado que a Fundação Carlos Chagas se estA ocupando,
com tanta objctividadc c profundeza do problema, entendo seria
complcmcntaçlo excelente que S. S•s. poderiam oferecer ao Congros·
ao, se. uma das Comissões se dedicasse ao estudo do problc·
ma das modificações legislativas, das indicações isoladas cm relação
ao Direito Civil c ao Direito do Trabalho. Uma revisão conjunta
constituiria masn!lica contribuição. Certamente, contaria com a
colaboraçlo de professores de Direito das Faculdades de Silo Paulo.
Eu mesmo recebi algumas sugestões da Professora Cardonc c as
encaminhei c hoje slo projetas de lei. Jâ agora, abriu-se a possibilida·
de de uma rcvialo da matéria c o Congresso pode contribuir para a
soluçlo desse problema, que nilo é apenas legislativo, pois a cxpcricn·
cia mostrou que é muito mais cultural c que o preconceito existe. A
Lei Fundamental diz que "todos silo iguais perante a lei, sem dislin·
çilo de Sexo", Só falta uma lei que mande pôr cm vigor todas as OU·
Iras, como dizia Capistrano de Abreu. ~o que cstâ faltando, aqui.
Entilo, para esta complcmcntaçilo, a Fundaçilo poderia dar mas·
nlfica contribuiçilo, como acaba de oferecer, numa perspectiva geral
-um estudo especifico sobre as modificações legislativas indicadas.
No meu cnlcndcr, seria contribuição magnifica c mui lo adequa·
da às finalidades desta Casa Palriarcal, como disse V. ·Ex•

b~m

A SR• CARMEN 11.\RROSO - Voltanllo l quclllo
nntcrior, sobre lcaislaçlo, nós pretendemos publicar num caderno de
pesquisa um seaundo artiao da Advoaada Marly Cardonc, que vai
tratar da mulher no Direito Civil, jl temos aquele publicado sobre a
mulher no Direito do Trabalho.
Quanto l Comisslo, acho uma suaatlo importantlnima ou 1
nlvcl de ConJrcaso ou como melhor considerarem. Se, talvez, a nlvcl
ministerial ou comisdo intcrministcrial, alik 6 uma das recomenda·
çôes que o próprio Piano Mundial da ONU,jl incluiu.
O SR. PRESIDENTE (Oilvan Rocha) - Desejo apadcccr a
presença da Ora. Carmen Barroso, da ProfCIIOra Ftllvia Rosembcr1,
Professora Maria Machado Malta Campos, ProfCIIOra Ouiomar
Mendes de Melo, que tiveram a temeridade de vir, numa sociedade
patriarcal coma 6 o Coriarc110 Nacional. Mu devo tranqUilizar 11
palcst1'11ntca; esse patriarcado 6apenuaparente.
Eu estaria tentado cm dizer que atamos fucinados, encanta·
dos, se não corrêucmos o risco de cair núm catcrc6tipo tio condena·
do pela Profaaora Ftllvia RosemlJcri.

O SR. PRESIDENTE (Oilvan Rocha) - Passo a sugestão às
mias da Ora. Carmen Barroso.
Nada mais havendo a tratar, estA encerrada a reunião.
(Ltvanta·sra rruniãoiu 13 horau/9 minutos./
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Motto1lt6o

MDB

1. Evondro Carreira
2. Evoláoio VIeira

Allilllnlao Lida Ferreira da Roclla - Ramal312
ReuniBIIo Ouortao-folrao, àl 9o00 horao
local, Sala "Rui Barbosa".- Anexo 11- Ramals621 e 716

COMJUlO DIIUVIÇO I'IIILICO CIVIL- (CI.C:)

1. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnlna

Allisllntto Ronoldo Pacheco dt Clllveira - Ramol306
R.Uni6t11 Ttrçao·ftirao, àl10o00 horoo
.
Lacaio Sala "Rui Barbooo"- Antao n..:..Ramols621 ,.:·716

(7mtmbroo)

COMPOSIÇ.I.O

I) . .VIÇO DI COMIIIOIIMIITAI, IIIICIAII
I DIIN-IfO
..

Preoidtnllo Benjamim farah
Vic•Presidentt, l.anoir Varga1

c........ , .....,.....

• •1111111

ARENÂ
1.
2.
3.
•·
5.

lonalr Vargao
Acclaly filho
Auguota franco
Heitor Dloo
Saldanha Dorzl

1. Alo•andre Coota
2. Guotavo Caponomo
3. Mano• Lo6o
MDB

1. Benjamim farah
2. ltomor franco

Cholto Ruth do Sauzo Castro
lacaio Anexo 11- T•rroo
Ttlolonto 25·8505- Romol303
1) Comi11BII Temporárias para Projttos do Congr1110 Nocional
2) · Comi116t1 Temporária• para Aprtclaç6o do Voto•
3) Comi11Bn Eopociais 1 dtlnqu•nto, 1
Comin6o Misto do Projtto dtloi Orçamentário (ort. 90 do Regimento
Comum).

•>

1. Danton Joblm
2. Lázaro Borbozo

Allisllnlls dt Comi11Bno Haroldo Pereira fornond11 - Ramal 67••
AHtu dt Clll,.lra - Ramal 67., Cloldo Mario 11. F. Cruz - Ramal 598 1
Mouro lop11 do 56- Romol310.

Anlotanllo S6nla Andrade Ptl•oto - Ramal 307
Rouni611o Quintas·ftlra•, b• 9.00 haral
localo Sala "Rui Barbooa"- Anuo 11- Ramaio 621 1716

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

TERÇA
C.T

10100
C,A,R.
lO: lO

C,A,

ASSISTENTE

HORAS

RUY BARBOSA
Rama~a - 621 e 716

RONALOO

09o00

CLOVIS BEV!UCQUA
RaOI&l - 62l

LIDA

CLOVIS BEV!UCQUA
Ramal- 62l

CUUDIO
COSTA

S A L AS

QUAI!rA

S A L AS

09:00

c.s.N

RUY BARBOSA
Rama~ll .. 621 • ";":6

LIDA

c.c.J.

CLOVIS BEVI UC~UA
Ramal- 62l

tU RIA
l!o!LI!NA

RUY BARBOSA

CAIIDIOO

C.R.E,

lO olO

O.B.

lO:lO

RU Y 8.1 RBOSA

DANIBL

c.s.li'.c.

- · - 62l
RUY 8.\RBOSA
Rl'l111a11'"' 621

I

7lfi

CAIID!OO
SONU

C,J,C,

CLOVIS 8EVI!.ACQUA
- 1 - 62l

CI.II!DI

C.D.P.

RUY BARBOSA
R.,..u - 621 • 716

RONAL!lO

c.M.E.

CLOVIS BEVI !.ACQUA
Rtoal - 62l

RONAL!lO

C,L,S,

CLOVIS BEVIUCQUA
- 1 - 62l

DAIUBL

c.s.

RUY BARBOSA
.. - 621 • 7!6

LIDA

c. R.

CLOVIB 8EVIUCQUA

IIARlA

~-

CAJUIIII

lloOO

12:00

ASSUTIHTII

CLOVIS BEVI !.ACQUA

Ramlll.D .. 621 a 716

Ra.mal.l .. 621 • 716

S AL AS

c.r.

10100

ASSISTENTE

HORAS

10o00

091l0

QUINTA

62l

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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QUARTA-FEIRA,l!DEMAIO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 67t SESSÃO, EM l4 DE MAIO DE 1977
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

U.J - Mensaaem do Senhor Presidente da Rep~bllca
De agradecimento de comunicação:
- N• 91/77 (n• 156/77. na origem), referente à aprovação
das matérias constantes das Mensagens Presidenciais n•s 61, 62,
63 e 67, de 1977, e do Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de
1977.
1.2.2- Oficio do Sr. I•·Secretárlo da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte pro·
jflo:

-Projeto de Lei do Senado n• 106/77, de autoria do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre o encaminha·
menta, pelos médicos que rcnlizarcm cirurgia plâstica ou corre·
ção ortopédica, de fotografias c outros elementos de informação
ao Instituto Nacional de Identificação.
1.2.5 - Requerimento
N• 138/77, de autoria do Sr. Senador Dinarte Mariz,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da carta
do Sr. José Luiz Moreira de Souza, endereçada ao jornal O
Estado de S. Paulo, publicada cm 20 de maio corrente,
juntamente com a nota da rcdação sobre a mesma.
1.2.6..:.. Discursos do Expediente

-Projeto de Decreto Legislativo n• 17/77 (n• 97·8/77, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Resolução
A. 319 (IX), aprovada pela IX Assembléia da Organização
Marftima lntcrgovcrnamcntal (INCO), cm 12 de novembro de
1975, que contém Emenda à Convenção Internacional de 1966
sobre Linhas de Carga.
1.2.3- Expediente recebido
- Lista n• 5, de 1977.
1.2.4 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 103/77, de autoria do
Sr. Senador Nelson Carneiro. que altera dispositivo da Lei
n• 1.711, de 28 de outubro de 1952, que dispõe sobre o Estatuto
dos Funcionârios Públicos Civis da União.
-Projeto de Lei do Senado n• 104/77, de autoria do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doaçilo de
terras aos ex-combatentes da FEB.
-Projeto de Lei do Senado n• 105/77, de autoria do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre n concessão
do salârio·fum!liu aos trabalhadores autónomos, pelo Sistema
Geral da Previdência Socinl.

SENADOR LUIZ CAVALCANTE - Noticia divulgada
pela Imprensa sobre a fixação, pela PETROBRÃS, de novas
áreas da plataforma continental colocadas cm licitação, sob regi·
me de contratos de risco. Necessidade da inclusão de Iucas tcrrcs·
trcs na mesma licitação.
SENADOR AGENOR MARIA - Exposição feita na
Comissão de Agricultura do Senado pelo Dr. Yalmo Morais,
médico sanitarista do Ministério da Saúde, na qual manifestou
posição contrâria daquele Ministério, sobre portaria baixada
pela SUNAB, que dispõe sobre a taxa de gordura na
comcrcializaçilo do leite. Comercialização no Estado de Silo
Paulo da "gasolina equalizada".
SENADOR LUIZ VIANA - Necessidade de serem
consultadas as ârcas militares rcsponsâvcis, os Governos
estaduais c as entidades culturais interessadas na integração da
região amazónica, Face ponto de vista expcndido pelo Chanceler
Azcredo da Silveira sobre o assunto.

1.2.7- Requerimento
N• 139/77, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
solicitando a retirada, cm carâtcr definitivo, do Projeto de Lei do
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Senado n• 52/77, de sua autoria, que dispõe sobre a exigência de
prova de autenticidade para a comercialização de obra de arte.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 112/77. de autoria dos Srs. Senadores
Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do Boletim lido pelo General-deExército José Pinto de Araújo Rabcllo, na cerimônia realizada
em comemoração ao trigésimo segundo anivcrsârio do "Dia da
Vitória das Forças Aliadas", Aprovado.
Requerimento n• 125/77, de autoria do Sr. Senador
Aci:ioly Filho, solicitando tenham tramitação cm conjunto os
Projetas de Lei do Senado n•s 56 e 62, de 1977, que dispõem
sobre contagem do tempo de serviço. Aprovado.
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 99/76 (n• 2.554-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre consignações
cm folha de pagamento de servidores civis, ativos c inativos, da
Administração Federal dircta c das autarquias federais, c dá
outras providências. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 8/77 (n• 91-B/77, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Cultural entre o Governo da República Fcdcrativà do Brasil e o Gover·
no do Reino Unido da Grã-Brctanha c Irlanda do Norte, celebrado cm Londres, a 14 de outubro de 1976. Aprovado. À
Comissão de Rcdação.
-Projeto de Lei do Senado n• 153/76, do Sr. Senador
Orestes Quércia, que dâ nova rcdação ao art. 13 da Lei n• 4.717,
de 29 de junho de 1965. 'Aprovado cm segundo turno. Ã Câmara
dos Deputados.

SENADOR LEITE CHAVES- Ultimação de projeto de
lei, em tramitação no Senado, que visa disciplinar a locação de
prédios urbanos.
SENADOR EURICO REZENDE, como Lrdcr Presença, nas galerias, de dirigentes sindicais do Estado do
Espírito Santo.
SENADOR DIRCEU CARDOSO, pela Liderança Saudação aos representantes sindicais capixabas.
SENADOR ORESTES QUtRCIA - Encaminhando à
Mesa, documentos comprobatórios da lisura de sua conduta c da
legitimidade dos seus bens patrimoniais. Reparo a noticiârio
inserido no jornal O Estado de S. Paulo, edição de hoje, sobre o
assunto.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Extensão dos
beneficias da contagem reciproca do tempo de serviço ao
funcionalismo do Estado do Rio de Janeiro.
SENADOR VASCONCELOS TORRES - Documento
assinado pelo Presidente da Associação dos Servidores Públicos
Estaduais c Municipais do Rio de Janeiro, cm favor de rcivindi·
caçõcs de servidores contratados pelo Estado. Editorial de O
Globo, edição de hoje, sob o t!tulo "O Forte em Questão", a
respeito de gestões do Prefeito Marcos Tamoyo no sentido de
preservar a área do Forte de Copacabana.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO
ANTERIOR
- Do Sr. Senador Dinartc Mariz, proferido na sessão
de 19-5-77.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR DANTON JOBIM - Exposição feita pelo
Chanceler Azcrcdo da Silveira perante à Comissão de Relações
Exteriores desta Casa, tendo em vista versão distorcida divulgada cm Buenos Aires c Assunção sobre conceitos emitidos por
S. Ex• naquela oportunidade.
SENADOR BRAGA JONIOR - Resultados alcançados
pela politica de combustfvcis adotada pelo Governo Gcisel.
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3- CONSULTORIA-GERAL

- Parecer n• 38, de 1977,
4- ATAS DE COMISSOES
5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

7-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·

TES

ATA DA 67• SESSÃO, EM l4 DE MAIO DE 1977
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
. PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:

Adalberto Seno- Altevir Leal- Braga Junior- José Lindoso
-Renato Franco- Alexandre Costa- Henrique de La RocqueHclvídio Nunes - Mauro Benevides - Wílson Gonçalves Agenor Maria- Dinurtc Mariz- Domfcio Gondim- Ruy Carneiro- Luiz Cuvulcuntc- Luiz Viana- Ruy Santos- Eurico Rezendc - Roberto Suturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim
Furuh - Dunton Jobim - Nelson Carneiro - Itamar Franco Mugulhiles Pinto - Otto Lchmunn - Lázaro Barboza - Mendes
Cunale- Suldunha Dcrli- Accioly Filho- Leite Chaves- Mal·
tos Leilo- EvcliiSio Vieira- Otuir Bccker- Daniel Kriegcr.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta u sessão.
O Sr. 1•-Secretârio vai proceder à leitura do Expediente.
lido o seguinte

e

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N• 91/77 (n• 156/77. nu origem), de 23 do corrente, referente à
uprovuçilo das matérius constantes das Mensagens Presidenciais n•s
61, 62,63 e 67, de 1977, e do Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de
1977.
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OFICIO
Do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputados. encaminhando à
revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•l7, DE 1977
(n• 97·8/77, na Cimara dos Deputados)
Aprova o texto da Rnoluçlo A.319(1X), aprovada pela
IX A~~emblfla da OrJanlnçlo Marlllma ConJUitln laterJovernamental (IMCO), em IZ de novembro de 197!, que contfm
Emenda à Convençlo Internacional de 1966 aobre Llnhu de

c......

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• 1: aprovado o texto da Resolução A.319 (IX), da IX
Assembléia da Organização Marltima Consultiva lntcrgovcrnamcn·
tal (IMCO), que contém Emenda à Convenção Internacional de 1966
sobre Linhas de Carga.
Art. 2• Este Decreto Legislativo cntrarâ cm vigor na data da
sua publicação.
MENSAGEMN•St, DEI977
Excclcntlssimos Senhores membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I, da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto da Resolução A.319 (IX), aprovada pela IX Asscmbl6ia da
Organização Marltima Consultiva lntcrgovcrnamcntal (IMCO), cm
12 de novembro de 1975, que contém Emenda à Convenção Interna·
cional de 1966 sobre Linhas de Carga.
Brasllia, 7 de março de 1977. - Ernesto Gelael.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTC/DAI/052/680.4 (013),
DE 2 DE MARÇO DE 1977, DO MINISTI:RIO DAS
RELAÇ0ES EXTERIORES.
A Sua Excclcncia o Senhor
Ernesto Gciscl
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência
que a IX Assembléia da "Organização Marltima Consultiva
lntcrgovcrnamcntal (IMCO)", reunida cm Londres, cm novembro
de 1975, aprovou a Resolução A.319 (IX), que cont6m emenda à
"Convenção Internacional sobre Linhas de Carga", de 1966.
2. A emenda aprovada pela Resolução A.319 (IX) modifica o
Artigo 29 da referida Convenção, o qual diz respeito aos procc·
dimentos neccssârios para a adoção de emendas à própria Convcn·
ção.
3. A nova rcdação dada ao Artigo 29 6 semelhante à do Artigo
correspondente da "Convenção de 1974 para a Salvaguarda da Vida
Humana no Mar", também depositada junto ao Secretariado do
IMCO, e reflete a tendência atual para a aceleração dos procc·
dimcntos necessários à adoção de emendas de natureza cmincn·
temente técnica, nas convenções internacionais da IMCO.
4. Consultados sobre a oportunidade. de vir o Brasil a adotar a
emenda cm questão, Sua Excclcncia o Senhor Ministro de Estado
dos Transportes c Sua Excclcncia o Senhor Ministro de Estado da
Marinha informaram nada terem a opor à medida cm apreço.
S. Nesses termos, submeto à alta apreciação de Vossa Excclên·
cia projeto de Mensagem ao Congresso Nacional propondo a
udoçi\o, pelo Brasil, da Resolução A.319 (IX), da IX Assembléia da
"Organizaçilo Marltima Consultiva lntcrgovcrnamcntal" (IMCO)
que modifica o Artigo 29 da "Convenção Internacional Sobre
Linhas de Carga", de 1966, da qual o Brasil é parte desde o mês de
setembro de 1969.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. A. F. Azeredo da Silva.
Resoluçio A.319 (IX), de ll·ll·197S
EMENDA Ã CONVENÇÃO INTERNACIONAL
DE 1977 SOBRE LINHAS DE CARGA
AA~~emblfla,

De ACORDO com o Artigo 16(i) da Convenção da IMCO rela·
tivo às funções da Assembléia,
RECONHECENDO a necessidade de aperfeiçoamento no pro·
ccdimcnto de emenda dos Anexos técnicos da Conferência Interna·
cional de 1966 Sobre Linhas de Carga, de modo a assegurar a acei·
tação das emendas dentro de um pcrlodo razoâvcl de tempo,
OBSERVANDO que o Artigo 29 da referida Convenção diz
respeito aos procedimentos para emendas requerendo a participação
da Organização,
LEMBRANDO que adotou, pela Resolução A.231 (VIl), cmcn·
das a certos artigos c regulamentos da Convenção Internacional de
1966 sobre Linhas de Carga,
CONSIDERANDO o Artigo 29 emendado da Convenção lntcr·
nacional de 1966 Sobre Linhas de Carga, adotado pelo Comité de
Segurança Marltima cm sua 32• Sessão,
ADOTA o texto emendado do Artigo 29 daquela Convenção,
que se anexa a esta Resolução,
SOLICITA ao Secretário-Geral da Organização que, de acordo
com o subparâgrafo (3) (b) do Artigo 29, envie, para consideração c
aceitação, cópias autenticadas desta Resolução c seus Anexos a
todos os Governos Contratantes partes da Convenção Internacional
de 1966 Sobre Linhas de Carga, bem como cópias a todos os
Membros da Organização,
CONVIDA todos os Governos implicados a aceitarem a cmcn·
da o mais cedo posslvcl.
Anexo
Artlao 29
Emendas
(I)- A presente Convenção pode ser emendada de acordo com
um dos dois seguintes procedimentos.
(2)- Emendas subseqUentes a consideração pela Organização:
(.t)- Toda emenda proposta por um Governo Contratante
deve ser submetida ao Sccrctârio-Gcral da Organização, que deve fa·
zé-la circular por todos os Membros da Organização c por todos os
Governos Contratantes com uma antecedência de pelo menos seis
meses da data de sua apreciação.
(b)- Toda emenda proposta c posta cm circulação como rc·
ferido acima deve ser encaminhada ao Comitê de Segurança Marl·
lima da Organização para consideração.
(c)- Os Governos Contratantes dos Estados, sejam ou não
Membros da Organização, devem ser autorizados a participar das
reuniões do Comitê de Segurança Marltima para a apreciação c ado·
ção das emendas.
(d)- As emendas devem ser adotadas por uma maioria de dois
terços dos Governos Contratantes presentes c votantes no Comité de
Segurança Marltima, aumentado como previsto no subparâgráfo (c)
deste parágrafo (daqui por diante chamado "o Comitc de Segurança
Marltima aumentado"), c sob a condição de que pelo menos um ter·
ço dos Governos Contratantes esteja presente quando da votação.
(e)- As emendas adotadas de acordo com o estabelecido no
subparágrafo (d) deste parágrafo devem ser encaminhadas pelo
Secretário-Geral da Organização a todos os Governos Contratantes
para aceitaçilo.
(f)- (I)- Uma emenda a um Artigo da Convenção será con·
siderada como tendo sido aceita na data cm que ror aceita por dois
terços dos Governos Contratantes,
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(11)- Umn emenda a um Anexo será considerada como tendo
sido aceita:
- no fim de dois anos a partir da data cm que for comunicada
aos Governos Contratantes pnrn aceitação; ou
-no fim de um período qualquer, que nilo deve ser menor do
que um ano, se assim for determinado ao tempo de sua ndoção pela
maioria de dois terços dos Governos Contratantes presentes e votantes no Comitê de Segurança Marítima aumentado.
Entretanto, se no cabo do período especificado mais de um terço
dos Governos Contratantes, ou um número de Governos Contratantes cujas frotas mercantes conjugadas não constituam menos
de 50% do total da frota mercante de todos os Governos Contratantes, notificar ao Secretário-Geral da Organização sua objeção à
emenda, ela será considerada como não tendo sido aceita.
(I)- (I)- Uma emenda a um Artigo da Convenção deve
entrar cm vigor, para os países que a aceitarem, seis meses após a
data cm que houver sido considerada como tendo sido aceita, c para
os países que a aceitarem após essa data, seis meses depois da data
em que o Governo Contratante cm questão a aceitar.
(11)- Uma emenda a um Anexo deve entrar cm vigor, para
todos os Governos Contratantes, seis meses após a data em que
houver sido considerada como tendo sido aceita, cxceto para os Governos Contratantes que tenham objctado contra a emenda segundo
o subparágrafo (I) (ii) deste parágrafo c que não tenham retirado
suas objeçõcs. Entretanto, antes da data estabelecida para a entrada
cm vigor, qualquer Governo Contratante pode informar ao Sccrctllrio-Gcral da Organização que se isenta de implementar a referida
emenda por um período não superior a um ano a partir da data de
sua entrada em vigor, ou por qualquer outro período que tenha sido
estabelecido por uma maioria de dois terços dos Governos
Contratantes presentes e votantes no Comitê de Segurança Marítima
aumentado, no tempo da adoção da emenda.
(3)- Emendas por Conferência:
requerimento de um Governo Contratante apoiado
por pcto menos um terço dos Governos Contratantes, a Organização
deve convocar uma Conferência dos Governos Contratantes para a
consideração de Emendas à presente Convenção.
(b)- Qualquer emenda ndotadn por uma tal Conferência por
uma maioria de dois terços dos Governos Contratantes presentes e
votantes deve ser comunicada, pelo Secretário-Geral da Organi·
zação, a todos os Governos Contratantes para aceitação.
(c)- A menos que a Conferência decida outra coisa, a emenda
deve ser considerada como tendo sido aceita c deve entrar em vigor
de acordo com os procedimentos estabelecidos nos subparágrafos (2)
(I) c (2) (g), respectivamente, deste Artigo, levando-se em conta que
as referências feitas nesses parágrafos ao Comitê de Segurança Marí·
tima aumentado sejam consideradas como referências à Conferência.
(4)- (1)- Um Governo Contratante que tenha aceito uma
emenda a um Anexo que tenha já entrado cm vigor nilo está obrigado a estender o bcnef!cio da presente Convenção, relativo aos
certificados expedidos, a um navio destinado a navegar sob a bandeira de um Estado cujo Governo, de acordo com o previsto no
subparágrafo (2) (I) (ii) deste Artigo, tenha objetado contra a
emenda c não tenha retirado sua objeção, mas apenas enquanto esses
certificados se relacionem com assuntos abarcados pela emenda em
questão.
(b)- Um Governo Contratante que tenha aceito uma emenda
a um Anexo que tenha entrado cm vigor, deve estender o bencf!cio
da presente Convenção, relativo aos certificados expedidos, a um navio destinado a navegar sob a bandeira de um Estado cujo Governo,
de acordo com o previsto no subpnrâgraro (2) (g) (ii) deste Artigo,
tenha informado ao Secrctârio-Gcral da Organização que se isenta
de implementar a referida emenda.
(5)- A menos que expressamente decidido de outro modo,
qualquer emenda à presente Convenção feitu de acordo com este
Artigo, que diga respeito à estrutura de um navio, deve referir-se
apenas a navios de quilha batidn ou que se encontrem cm estágio
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similar de construção, durante ou após a data em que a emenda
deverá entrar em vigor.
(6)- Qualquer declaração de aceitação de, ou objcção a, uma
emenda, pu qualquer declaração feita de acordo com o subpnrágrafo
(2) (g) (ii) deste Artigo deve ser submetida por escrito ao Secretário·
Geral da Organização, que deverá informar a todos os Governos
Contratantes qualquer declaração semelhante, assim como a .data de
seu recebimento.
(7)- O Secretário-Geral da Organização deve informar a todos
os Governos Contratantes as emendas que entrem cm vigor de
acordo com este Artigo, assim como a data em que tal emenda entrará cm vigor.

(Às Comissões de Relações Exrerlores e de Transportes,
Comunlcaçõese Obras Públicas.)

EXPEDIENTE RECEBIDO
LISTA N• 5, DE 1977, EM 24 DE MAIO DE 1977
Agradecimentos por Tr1nocrlçio nos Anais do Sen1do:
-do General-de-Exército Sylvio Frota, Ministro de Estado do
Exército, agradecendo a transcrição nos Anais do Senado, da Ordem
do Dia baixada por ocasião da passagem do 13• aniversário da Revolução (Requerimento n• 48, de 1977, de autoria do Senhor Senador
Lourival Baptista e outros Senhores Senadores);
-do Almirante-de-Esquadra Geraldo Azevedo Henning,
Ministro de Estado da Marinha, agradecendo a transcrição nos
Anais do Senado, da Ordem do Dia baixada por ocasião da
passagem do 13• aniversário da Revolução (Requerimento n• 48, de
1977, de autoria do Senhor Senador Lourival Baptista e outros
Senhores Senadores);
-do Dr. João Paulo dos Reis Velloso, Ministro de Estado,
Chefe da Secretaria do Planejamcnto da Presidência da República,
agradecendo a transcrição nos Anais do Senado, do discurso que
proferiu cm São Paulo, por ocasião da instalação da 9• Conferência
Brasileira de Comércio Exterior (Requerimento n• 68, de 1977, de autoria do Senhor Senador Virgllio Távora).
Comunlc1ções de Elelçio e Poue:
-da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de lbicuí- BA;
- da Dirctorin da Associação Profissional dos Escritores do
Distrito Federal;
-da Mesa Diretora da Câmara Municipal de ltupiringa- PA;
-da Mesa Diretora da Cãmara Municipal de Ampél'l:- PR;
-da Dirctoria da Associação dos Advogados de Londrina PR;
-da Dirctoria do Sindicato do Comércio de Vendedores Am·
bulantes do Recife, Olinda c Jabotão- PE;
-da Diretoria da Faculdade de Medicina de Campos- RJ;
-do Deputado Jorge Leite comunicando sua eleição para a
Presidência da Comissão de Justiça da Assembléia Legislativa doEstudo do Rio de Janeiro.
Manifestações Contrárias à lntroduçio do Divórcio no Br•sll
-da Câmara Municipal de Maranguape- CE;
-da Câmara Municipal de Kaloré- PR;
-da Câmara Municipal de Paraíso do Norte- PR;
-da Câmara Municipal de Carpina- PE;
-da Câmara Municipal de Guarntinguetá- SP;
-da Câmara Municipal de Sumnré- SP;
-do Dr. Aroldo Luiz da Costa, de Juiz de Fora- MG.
Dlver!IOS:
-da Ctimara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul- RS,
solocitundo a elaboração de Proposta de Emenda à Constituição, no
sentido de beneficiar os trabalhadores brasileiros com a aposentudoria por tempo de serviço aos 30 anos, para os homens, e aos 25
unos para us mulheres;
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-da Câmara Municipal de Agudos - SP, solicitando
alteração da Lei Complementar n• 25, de 2-7-75, visando o estabelecimento do direito à percepção de verba de rcprcscntaçilo, aos Presidentes das Câmaras Municipais;
-da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo - RS, solicitando providências das autoridades, no sentido de serem proibidas
as cartas de crédito rotativas, por parte das Companhias de Exportações;
-do Sindicato dos Empregados cm Estabelecimentos llancârios de Presidente Prudente - SP, solicitando a criação c instalação da Junta de Conciliação e Julgamento, naquela cidade.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O expediente lido vai à
pubftcaçilo.
Sobre a mesa, projctos de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccretãrio.
Silo lidos os seguintes

Altera 4ilpalltlfo III IAI rfl 1.711, .. 21 .. IIIII'Mro ..
1952, ... "llllflll•re o Ellmto ._ Faaclclárt. Püllcel
aw • Ullll•"·
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O§ 8• do artigo 19 da Lei n• 1.711, de 28 de outubro de
1952, passa a vigorar com a seguinte rcdação:
"§ 8• O prazo de validade dos concursos scrâ fixado
nos regulamentos ou instruções."
An. 2• Esta Lei cntrarã cm vigor na data de sua publicação.
An. 3• Revogam-se as disposições cm contrârio.
Justtncaçio
O§ 8• do an. 19, da Lei n• 1.711/52, que dispõe sobre o Estatuto ~os FuncionArias Públicos Civis da Unilo, cm sua redação atual
estabelece que:

"0 prazo de validade dos concursos c os limites de idade
serão fixados nos regulamentos ou instruções."
Ocorre que os limites de idade para ingresso no funcionalismo
público já não são uma faculdade atribulvel aos regulamentos ou instruções, scni!o que uma disposição expressa c imodificâvel (ao menos
por regulamentos e instruções) da Lei n• 6.334, de 31 de março de
1976, cujos arts. 1•, 2• c 3• preceituam:
"Art. 1• B fixada cm 50 (cincoenta) anos a idade mâxima para inscrição em concurso público destinado ao ingresso
nas categorias funcionais instituldas de acordo com a Lei
n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970 exceto as integrantes
dos Grupos Policia Federal, Diplomacia e Tributação, Arrecadação c Fiscalização
"Art. 2• Para a inscrição cm concurso destinado ao
ingresso nas categorias funcionais do Grupo Policia Federal,
silo fixados os seguintes limites mãximos de idade:
I - 25 anos, quando se tratar de ingresso cm categoria
funcional que importe cm exigência de curso de nlvcl médio;
11 - 35 anos, quando se tratar de ingresso nas demais
categorias funcionais.
' o "

• "

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

"

•• ' • o ••• '

Art. 3• Em relação ao Grupo Tributação, Arrecadação c Fiscalização, a idade máxima para inscrição cm concurso público,.,.,., é de 35 anos."
Disto se conclui que, no momento, a idade limite básica para
acesso ao funcionalismo público (à generalidade dos seus quadros) é
50 unos com cxccções apenas para os casos também previstos cxprcs-
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>amcntc na referida lei c que silo: 25 ou 35 anos para acesso à carreira
de policial e 35 anos para a do Grupo Tributação, Arrecadação e
Fiscalização. Para o acesso à carreira de diplomata (outra das cxccçõcs expressas- V. art. 5•, Lei n• 6.334/76) os limites silo os que
constam de lei especial em vigor há muito tempo.
Alguns talvez argumentem que o§ 8• do art. 19, da Lei 1.711/52,
já estaria superado, implicitamente, pelo art. 6• da Lei 6.334/76, que
manda revogar todos os dispositivos que lhe são contrários.
Todavia, o fato de a revogação não ter sido feita de modo
expresso, leva muitos administradores a basear-se justamente na letra desse§ 8• do artigo 19 e, pois, a fixar limites diferentes, geralmente inferiores, aos estabelecidos na Lei n• 6.334, de 1976 para acesso às carreiras do serviço público. Tal procedimento conduz à situação incõmoda c onerosa de os interessados precisarem recorrer à
justiça.
Dai a indispensabilidade de adoçilo da medida aqui preconizada
que, ademais, não arrosta qualquer dos dispositivos constitucionais,
muito menos os do artigo 57.
Sala das Sessões, 24 de maio de 1977.- Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Constituiçào.e Justiça e de Serviço Público Civil.)
·

PROJETO DE LEI DO SENADO N•I04, DE 1977
Dispõe sobre a doaçin de terras aos ex-combatentes da

FEB.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• B a União Federal autorizada a entregar a ex-combatentes da FEB lotes rurais de até 100 (cem) hectares, desmembrados de terras de seu patrimõnio fundiário.
Parágrafo único. A entrega a que se refere este artigo será feita
mediante requerimento do interessado.
Art. 2• O titulo definitivo da propriedade será dado ao beneficiário após 5 (cinco) anos de ocupação da ãrea, desde que se compro·
vc seu bom aproveitamento em atividades agropccuárias ou hortigrangeiras.
Parágrafo único. O título de propriedade em referência estabelecerá a inalienabilidade do lote transferido pelo prazo de 10 (dez)
anos.
Art. 3• Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa)
dias, com estipulação, inclusive, dos critérios c dos meios que atenderão a financiamentos a serem concedidos aos rccipiendários de lotes.
para que promovam seu aproveitamento cconõmico.
·
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.
Jusdficaçio
Este Projeto de Lei é a resposta que dou a diversos apelos e
sugestões que tenho recebido, ao longo do tempo, através de cartas
que me foram dirigidas por patrlcios que participaram da Força
Expedicionária Brasileira. Muitos deles até hoje desajustados profissionalmente e sem recursos desejariam desenvolver atividades rurais,
não dispondo, porém, do elemento bâsico para isso, ou seja, a terra.
Ora, terra não aproveitada, de propriedade da União Federal, é
que ainda não falta neste Pais. Por que não se dispor então de uma
parte dela, sem despesas, possibilitando a brasileiros dignos que lutaram por seu pais no campo de batalha a desejada realização de uma
vocação agrária, coincidentemente, aliãs, com o atendimento do
próprio objcto nacional de ocupação c dinamização de nosso solo?
O atendimento a uma convocação para participar de operações
unilaterais externas, quando o interesse do Pais esteve em jogo não
tem propriamente um preço. Não credencia àqueles que foram ao
teatro da guerra recebimento de uma retribuição ou prêmio pelo
cumprimento do dever.
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Nilo obstante. exialc velh& tradição universal no sentido de ser
pr0111ovido público reconhecimento aos que atenderam ao chamado
da Pátrlu no momento do perigo, Varia apenas, de pais para pais, a
forma desse reconhecimento.
Pois os pracinhas brasileiros que lutaram na Europa na última
Guerra nilo receberam no Pais, de um modo geral, até hoje, o tipo de
tratamento que de fato significasse uma louvação pública ao sacriflcio que fizeram pela Pátria.
Se os militares e mesmo os civis pertencentes ao funcionalismo
público, ex-combatentes, tiveram até agora um certo tratamento
especial por parte dos governos e das leis -o mesmo não se poderi\
dizer a propósito da maioria dos antigos expedicioni\rios, vitimas
silenciosas, nestes últimos longos anos, das neuroses e da própria
miséria.
Eis porque a medida sugerida neste projeto parece-me razoi\vcl
c justa. Ela atende a uma respeitâvel reivindicação dos próprios
pracinhas e não acarreta despesa aos cofres públicos,
Sala das Sessões, 24 de maio de 1977.- Vasconcelos Torrn.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
PROJETO DE ~I DO SENADO N• lOS, DE 1977
Dispõe sobre a concessio do salirlo-famOia a01 traba·
lhadores autônomos, pelo Sistema Geral da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1• Aplica-se aos trabalhadores autônomos a concessão
do sali\rio-famOia, de que trata o artigo 22, da Lei n• 3,807, de 26 de
agosto de 1960, com a redaçilo que lhe deu a Lei n• 5.890, de 8 de
junho de 1973.
,
Art, 2• Considera-se trabalhador autônomo para os efettos
desta Lei. os assim conceituados pela letra c do artigo 4• da Lei n•
5.890, de 8 de junho de 1973.
Art, 3• Os critérios de concessão do salário-família silo os fixados pela Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963.
Art. 4• As despesas decorrentes desta lei já estilo incorporadas
ao atual Plano de Custeio do Sistema Geral da Previdência Social, a
cargo do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS),
Art, 5• O Poder Executivo fixarâ normas regulamentares
neccssârias ao cumprimento desta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias,
contados de sua publicação.
Art, 6• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
JustiOcaçio
A presente proposição busca estender o salário-fam!lia, como
beneficio previdcnciârio 'que hoje é, aos trabalhadores autônomos
cm geral porque alguns grupos de autônomos já percebem o bcncfl·
cio, não cm razão de serem autõnomos, pois como tais não teriam
nenhum direito, mas porque pertencem a sindicatos que fazem as vezes de empregador e, neste caso, os autônomos, para alguns efeitos,
como é o caso do salário-famflia, silo tidos como empregados, ~ o
caso, por exemplo, dos estivadores, conferentes c outros grupos
similares, cuja legislação especial lhes assegura o direito de pcrccp·
ção do mencionado beneficio,
Neste caso o sindicato passa a assumir o papel de empregador,
Apenas para ilustrar, citaremos o disposto no artigo I• do Decreto n•
68.45 I, de 31 de março de 1977:
"Art. I• O Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS) poderâ credenciar sindicatos de classe de trabalh•·
dores avulsos para o recebimento das contribuições c paga·
mento das quotas de salârio-famllia, de acordo com a conveniência c o interesse do scrvico."
Tendo cm vista que o dispositivo supratranscrilo rcflrc·se 11
trobnlhndores avulsos, vamos transcrever o inteiro teor do caput do
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artigo 20 da Lei n• 3,807, de 26 de agasto de 1960, cm sua atual
redaçi\o:
"Art, 20 A atual categoria de trabalhado;cs avulsos
para a integrar, exclusivamente para fins de previdência
social, a categoria. de autônomos, mantidos os sistemas de
contribuição c arrecadação em vigor."
Estâ, pois demonstrado, a nosso ver, à saciedade, que com ex·
ccção dos trabalhadores autônomos filiados a sindicatos - pessoal
da orla marltima- dos demais autônomos não fazem jus ao salário,
embora sejam segurados obrigatórios do Sistema.
Ora, se o sali\rio-fam!lia, é um beneficio prcvidenciário "'se os
segurados autônomos são filiados, obrigatoriamente, ao Sistema
Geral de Previdência Social, não hâ como se lhes negar esse indis·
pcnsi\vcl beneficio, a não ser que se queira retirar desses laboriosos
trabalhadores direito liquido e certo, quando mais nilo seja, pelo
menos, cm razão da sistemática ndotada a partir da Lei n• 5.890, de 8
de junho de 1973, que os considerou como segurados obrigatórios.
Demais· disto, do ponto de vista social o salârio-famllia constitui
um incgi\vcl reforço ao orçamento familiar do trabalhador jovem,
pai de filhos menores, em idade escolar, cujos encargos avultam, de
importância, na medida cm que urge que todos os brasileiros cstu·
dcm e se preparem para um mercado de trabalho altamente
competitivo.
Com estes sucintos subsldios nossa expectativa é de que meus
nobres pares possam enriquecer a proposição sob cxainc com seu
saber jurídico e sensibilidade social, cm prol de milhares de
trabalhadores autônomos que estilo, ainda, privados do direito de
percepção do sali\rio-famllia.
Sala das Sessões, 24-5-1977.- Vasconcelos Torrn.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Altera 1 Leglslaçio da Previdência Social.
0 O 0 0 O O O O O 0 0 0 I O 0 O O O O 0 0 0 O 0 0 O O 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O O O 0 0 O O 0 0 O O O O 0 0 0 0 0 0 O O 0 0

"Art. ll. As prestacões asaeauradas pela Previdência Social
consistem em beneOclos e senlç01, a saber:
I - quanto aos segurados:
a) auxllio-docnça;
b) aposentadoria por invalidez;
c) aposentadoria por velhice;
d) aposentadoria especial;
e) aposentadoria por tempo de serviço;
f) auxllio-natalidadc;
I) pecúlio; e
h) sali\rio·famllia.
II- quanto aos dependentes:
a) pensão;
b) auxllio-rcclusilo;
c) auxfiio-funcral; c
d) pect\lio,
III - quanto aos bencficii\rios cm geral:
a) assistência médica, farmacêutica c odontológica;
b) assistência COI)lplcmcntar; e
c) assistência rccducativa c de readaptação profissional.
§ I• O sali\rio-famfiia será pago na forma das Leis n•s 4.266, de 3
de outubro de 1963, c 5.559, de li de dezembro de 1968,
§ 2• Para os servidores estatutários do Instituto Nacional de
Previdência Social, a aposentadoria e a pensão dos dependentes
serão concedidas com as mesmas vantagens c nas mesmas bases e
condições que vigorarem para os servidores civis estatutários da
União."
'o • • • ' ' ' • • • • • • • • • • • ' • • • ' ' ' . ' ' • • • • • • • • • • • • • • ' ' • • • • o •• o •• o ' .
•••••••• ' ' ••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••• o ••••••• o •••••

"Art, 4• Para os efeitos desta lei, considera-se:
a) empresa - o empregador, como tal definido na Consoli·
dação das Leis do Trabalho, bem como as repartições ptlblicas, autarquias e quaisquer outras entidades ptlblicas ou serviços admi-
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nistrados, incorporados ou concedidos pelo Poder Público, em rela·
ção aos respectivos servidores incluldos no regime desta Lei:
b) empregado- a pessoa fisica como tal definida na Consolida·
ção das Leis do Trabalho;
c) trabalhador autónomo- o que exerce habitualmente, c por
conta própria, atividadc profissional remunerada; o que presta servi·
ços a diversas empresas, agrupado ou não em sindicato, inclusive os
estivadores, conferentes c assemelhados; o que presta, sem relação de
emprego serviço de carâtcr eventual a uma ou mais empresas; o que
presta serviço remunerado mediante recibo, em carâter eventual,
seja qual for a duração da tarefa".
LEI N•4.266, DE 3 DE OUTUBRO DE 1963
Institui o salárlo-famOia do Trabalhador e dá outras provldên·
elas.

···································· ····················· ..
(Às Comissões de Constilu/çào e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 106, DE 1977
Dispõe aobre o encaminhamento, pelos médicos que
realizarem cirurgia plástica ou correçio ortopédica, de fotogranas e outroa elementos de lnformaçio ao Instituto Nacional
de ldentlOcaçio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Silo os médicos que realizarem qualquer espécie de
cirurgia plástica ou corrcçilo ortopedica obrigados a enviar ao
Instituto Nacional de Identificação fotografias c outros elementos de
informação relativos à operação ou corrcçilo realizadas, dcmonstrati·
vos do estado do paciente antes c depois da ato operatório ou corre·
cional.
§ I• Para efeito do disposto neste artigo, os facultativos mantc·
rilo, cm seus consultórios, arquivos fotográficos c de informação, on·
de se processarão os registres operatórios, os de correção e o arquivamento dos negativos fotográficos c cópias das informações cncami·
nhadas ao órgão competente.
§ 2• Em qualquer hipótese, a cirurgia plástica c a corrcção
ortopédica só poderão cfetivar-sc mediante apresentação, pelo
paciente, de sua carteira de identidade civil, para registro do número,
data c local da c~pcdiçilo.
§ 3• Em todas as intervenções plâstico-cirúrgicas c corrcçõcs
ortopédicas, ainda que não se trate de operação facial, é obrigatório
o encaminhamento, na forma deste artigo, de fotografias da face do
paciente, tomadas de frente c de perfil, além da ficha médica
c~plicativa da cirurgia ou corrcção cfctuadas.
Ar!. 2• As informações c elementos encaminhados ao lnstitu·
to Nacional de Identificação, nos termos desta lei, serão remetidos
no prazo de 72 horas após a recuperação total do paciente, não
podendo, cm nenhum caso, •~ceder a 90 (noventa) dias do ato
operatório ou corrccional.
Parágrafo único. O Instituto Nacional de Identificação, ao
receber as informações c elementos de que trata este artigo, cfctuará
os registres necessários c fará comunicação dos mesmos ao órgilo
congénere cm que foi identificado o paciente.
Art. 3• O paciente submetido a operação plástica que modifi·
que os seus caracteres fisionômicos fica obrigado a nova identifica·
çilo, nas condições c prazos do art, 2• capul, para fins de validade de
sua Carteira de Identidade Civil.
Art. 4• Aos facultativos que incorrerem cm infraçõcs à prcscn·
te Lei é comi nada a pena de um a três anos de reclusão.
Art. S• O Poder E~ccutivo regulamentará a aplicação desta
Lei no prazo de 90 dias.

Art. 6• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposicõcs contrárias.
Juotlficaçio

A intervenção cirúrgica para corrigir a plâstica é um direito
indiscutivel do cidadão quer seja ela feita para atender a uma situa·
ção rigorosamente médica, ou até, para alimentar a vaidade.
Tal técnica operatória, que se desenvolve c~traordinariamcntc
no Brasil, a ponto de possuirmos, hoje, cirurgiões - de renome
internacional - mestres consagrados que operam verdadeiros mila·
grcs com o bisturi -está trazendo embaraços, não só para o pacien·
te, mas também, para os registres oficiais de sua identificação civil.
Ora, se um individuo pode conseguir que a sua face seja total·
mente mudada, como pode manter o seu anterior bilhete idcntificató·
rio? Como pode, viajando, com um passaporte brasileiro contendo
retrato antes da intervenção c depois c~ibi-lo no c~tcrior com a ai·
teração facial?
Sem quebrar, de nenhum modo, o sagrado sigilo profissional, o
que se pretende é atender ao interesse do individuo c do Estado, para
este inclusive, de inequívoco alcance na ãrca de combate ao crime
sob suas múltiplas facetas.
Tanto a cirurgia plástica, quanto a corrcçilo ortopédica, se
apresentam com ângulos novos, para o estudo do problema que se
vem criando no campo da identificação.
Quando, uma ou outra, objctivam a fuga ao braço da lei, tanto
mais importante se nos afigura a ·oportunidade do projeto. Não é
admissível que ninguém busque os recursos da medicina, para a prâti·
ea de atos contra a sociedade c o País.
Sala das Sessões, 24 de maio de 1977.- Va!IConceloa Torres.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Os projetes serão
publicados c encaminhados às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. I•·Sccrctário.

C; lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 138, DE 1977
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da carta do Sr. José Luiz
Moreira de Souza, endereçada ao jornal O Estado de S. Paulo,
publicada cm 20 de maio corrente, juntamente com a nota da rcda·
ção sobre a mesma.
S~la das Sessões, 24 de maio de 1977.- Dlnarte Mariz.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento lido·
será encaminhado ao exame da Comissão Dirctora.
Hã 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,
Srs. Senadores:
Noticia a imprensa que novas ârcas da plataforma continental
vêm de ser postas cm licitação pela PETROBRÁS, sob o regime de
contratos de risco. Ao todo, mais 25 áreas- 8 na foz do Amazonas;
I 5 na bacia de Santos c 2 na costa do Rio Grande do Sul, à altura de
Pclotas.
Dizem ainda os jornais que as condições desta licitação silo mais
atrativas do que as da primeira, da qual resultaram apenas S
contratos.
A noticia é sobremodo alvissarcira, visto que o Brasil cada vez
mais se distancia da auto-suficiência cm petróleo. C; de estranhar,
porém, que áreas terrestres não tenham sido incluldas na licitação.
Será que, na PETROBRAS, receia alguém que companhias cstran·
gcirus, ou nacionais, venham a descobrir petróleo onde a empresa
estatal não logrou fazê-lo? O interesse nacional não admitiria tais
pruridos.
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Meio a propósito, vários periódicos do último dia 21 trazem a
aflrmaçilo do Ministro Shigcaki Ucki, feita cm Londres:
"O Governo vai modificar profundamente a politica
adotada até agora com relação à cxploraçilo c produção de
petróleo pela PETROBRÁS (... )"
Na mesma portunidadc, o Sr. Ministro enfaticamente scnten·
ciou:
·
"Nilo é passivei continuar assim o tempo todo. Vamos
modificar esse procedimento a partir de agora."
A corajosa decisilo do ilustre titular das Minas e Energia merece
efusivos aplausos de todos os brasileiros. E aplausos ainda mais cntu·
siâsticos se, dentre as modificações no procedimento da
PETROBRÁS, inclufdas forem áreas terrestres nos contratos de
risco.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fui surpreendido, hâ dois meses, por uma portaria da SUNAB
que autorizava a comercialização do leite com apenas 2% de gor·
dura. Tive, naquela ocasião, possibilidade de fazer um pronun·
ciamento contrário àquela portaria, pois acreditava que o leite com
2% apenas de gordura era altamente prejudicial às crianças
brasileiras. Na Comissão de Agricultura do Senado solicitei o
comparecimento de um médico sanitarista do Ministério da Saúde,
para que, em nome do Ministério, se pronunciasse a respeito do
caso. O Dr. Yalmo de Moraes veio à Comissão de Agricultura do
Senado c o parecer do Ministério da Saúde é contrário à comcrciali·
zação do leite ~om apenas 2% de gordura. O leite deve ter um mini·
mo de 3% de gordura, para não afetar o desenvolvimento da estrutura
óssea da primeira infância, afirmou o Dr. Yalmo de Moracs, médico
sanitarista da Divisão de Organização Sanitâria do Ministério da
Saúde, em palestra proferida na Comissão de Agricultura do
Senado, onde falou, também, o técnico económico do Ministério da
Agricultura, Francisco Sales.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, se o Ministério da Saúde é,
peremptoriamente, contrário à comercialização do leite na base de
2% de gordura, nilo entendo que o leite em Brasnia, como cm todas
as capitais do Pais, continue a ser comercializado com apenas 2% de
gordura. lô um paradoxo: enquanto a SUNAB autoriza essa
comercialização, o Ministério da Saúde, através do médico, que veio
fazer a palestra na Comissão de Agricultura do Senado, fica
totalmente contra essa comercialização.
Nilo entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a SUNAB
contrariando dispositivo de ordem legal, contrariando o próprio
Ministério da Saúde, continue a oferecer à população nacional um
leite que prejudica sumamente a população infantil de nosso Pais.
O médico Dr. Yalmo de Moracs chegou à conclusão de que esse
leite prejudica especialmente a estrutura óssea da criança c faz, nos
seus conceitos básicos sobre o leite, uma definição cicnt(fica que pre·
cisa acordar as autoridades fazcndárias, para que elas se conscienti·
zcm de que o dinheiro, no caso do leite, rcprcsentarã, nilo resta a
menor dúvida, um verdadeiro perigo para o desenvolvimento das
crianças brasileiras.
Nos seus conceitos a Resolução n• 12/74, da Comissão Na·
cional de Normas e Padrões para Alimentos, cm seu anexo, assim
define o leite:
"Fluido sccrctado pela glândula mamária das IT:meas de
mamfferos domésticos.
Trata-se de um alimento bastante complexo, elaborado
por um conjunto de glândulas altamente diferenciadas,
somente presentes cm fêmeas de animais suocríorcs, mamf-
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feros. Constituí o leite alimento exclusivo dos animais maml·
feros recém-nascidos e dur3ntc os primeiros pcrlodos de seu
desenvolvimento.
O leite apresenta constituintes próprios, diferentes de
qualquer outro alimento. No exame sucinto dos componen·
tcs básicos o leite mostra o seguinte:
1•- Glicldcos; no leite somente é encontrado a lactose
resultado da união de uma molécula de glicose c uma de
galactose. A lactose não se acha presente em outro órgão ou
· tecido do organismo humano c nem mesmo cm organismos
vegetais.
"lô muito grande a importância da lactose na alimenta·
ção dos lactentes ou infantes, isto é, crianças menores de um
ano de idade. Primeiramente o recém-nascido somente
dispõe de uma enzima capaz, efctívamentc, de desdobrar
carboidratos, que é a lactase. Pela açilo dessa enzima a lacto·
se desdobra-se cm duas moléculas, sendo uma de glicose e
uma de galactose. São absorvidas pelo organismo, sendo a
glicose mctabolizada, principalmente produzindo calorias. A
galactose, além da função calórica, ainda concorre eficaz·
mente para o crescimento na primeira infância c, unindo-se a
lipldíos, forma glicolipínas, essenciais para a formação do
sistema nervoso central. A lactose tem ação decisiva na
manutenção da nora intestinal normal, porquanto, sob a
ação de certos microorganismos, produz ilcído liltíco, cuja
ação ímpcdíentc sobre a proliferação de microorganismos ín·
dcscjâvcís ou patogénicos, é manifesta."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o depoimento deste médico
sanitarista do Ministério da Saúde deve acordar as autoridades dos
Ministérios da Fazenda, da Agricultura e da SUNAB c fazer cair por
terra aquela portaria desumana que propicia, hoje, no Brasil, aos
fornecedores de leite pasteurizado, vender o leite com menos de 3%
de gordura.
O Sr. E•andro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior
prazer, Senador Evandro Carreira.
O Sr. Enndro Carreira (MDB .- AM) - Nobre Senador
Agcnor Maria, quando de outra feita V. Ex• se referira a este problc·
ma que percute hoje, eu fiz um pequeno reparo, através de um aparte
sem maiores possíbílídadcs de divagações. Quero, agora, rcltcril·lo,
embora penitenciando-me cm parte; V. Ex•, na ocasião tinha toda a
razão, Eu não pude ser claro, ao dizer que a retirada dos lipldíos, da
gordura do leite não o punha nu, nilo o deixava completamente
desnutrido; ele continuava a ter nutrientes, embora sem lipldios, Mas
a verdade é que o leite, sem esses lipldíos, perde caractcrlstícas essen·
cíaís, como soem ser enzimas c a lactose que têm toda esta função
catalisadora c metabólica. Quero me penitenciar diante de V. Ex•;
V. Ex• tinha toda a razão c aborda um tema de suma importância,
que nos leva, inclusive, a ampliar o tema c dizer que qualquer insulto
a ecossistemas provoca um dcscquílfbrio irrecuperável. Haja vista o
caso do leite materno. lô essencial o leite materno na nutrição do ser
humano; a carência do leite materno provoca perturbações pslquí·
cas, porque enfraquece os neurónios de certas protclnas que lhes são
essenciais, protclnas que só podem ser absorvidas pelo organismo
humano através de enzimas e catalisadores existentes no leite huma·
no. Infelizmente nós estamos construindo uma sociedade que se diri·
ge para um abismo, um desenvolvimento que ninguém sabe se é
desenvolvimento mesmo, a ponto de inibir a milc de nutrir o filho
com o leite humano, caminhando para o artificial, leite artificial que
é extraldo do gado bovino c que nilo possui aquela enzima
caructerlstica que só o leite humano possui, capaz de alimentar, de
desdobrar c de fabricar protelnas que allmcntarilo os neurónios.
Mais umu vez confesso, nobre Senador, e me penitencio, V, Ex•
tínhu toda a razão, embora cu nilo pudesse fazer maior digressão
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naquela oportunidade. Continua com toda a razão c aborda um
tema da máxima importância, acordando o homem, acordando as
autoridades brasileiras para toda a perturbação do cquillbrio,
qualquer perturbação naquilo que a natureza arrumou. Quando a
natureza passa milhões de anos arrumando o cquiHbrio, o homem,
estupidamente, em nome de um pseudo-progrcsso, de umpseudo.
desenvolvimento, acha que uma tecnologia de 200 ou 300 anos é
suficiente para perturbar esse cquillbrio. Meus parabéns nobre
Senador.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Evnndro
Carreira, sou cu quem me parabenizo com V. Ex• por, relembrando
fatos de um aparte em idos de março, reconhecer que naquela
oportunidade eu tinha razão quando, da tribuna, ficava contra a
Portaria da SUNAB, datada de 16-3-77, c que diz o scsuinte:
"LEITE BAIXA DE PREÇO E PERDE GORDURA
A partir de hoje o leite começa a ser vendido cm BrasíUa
a três cruzeiros o litro, no mesmo tempo cm que o seu teor de
gorduw é reduzido de 3% para 2%."
Àquela época eu dizia que não tinha sentido baixar dez centavos
no preço do litro de leite, tirando I% de gordura c oferecendo leite à
popula,Jo infantil do Brasil com 2% de gordura, o que contrariava a
própria ciência médica. Isto fez com que a Comissão de Agricultura
do Senado convocasse um médico sanitarista do Ministério da
Saúde,. que disse que, menos de 3% de gordura no leite afcta a
própria estrutura óssea da criança, segundo V. Ex• acabou de dizer
no aparte que cm ti!o boa hora me fez.
O Sr. Adalberto Sena (MDB -

AC) - Permite V. Ex• um

aparte~

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer
ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC) - Apesar de membro da
Comissão de Agricultura, não tive oportunidade de assistir à conferência do Dr. Yalmo de Morais, a não ser nos seus últimos momentos.
V. Ex• tem toda razão. Embora a gordura não contenha lactose
- e houve pequeno equívoco do Senador Evandro Carreira, porque
a lactose é outro componente, é o componente glicldico do leite- a
gordura possui um fator essencial- não sei se o conferencista abordou este ponto- pois ela é o único veiculo das vitaminas A e D, vitamimts que só se dissolvem na gordura. As vitaminas A e D não se dissolvem na água, como as vitaminas Bc C. Portanto, retirar do leite a
gordur:t ou reduzir a proporção de gordura, é a mesma coisa que retirar as vitaminas A e O, ou reduzir as proporções desses compqncntes, que, como a Ciência Médica explica, têm influência decisiva no
crescimento dn criança, c, como declarou o nobre conferencista, na
cstruturu óssea do organismo.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) -Nobre Senador
Adalberto Sena, fico muito grato pelo seu aparte.
O ilustre Senador Evandro Carreira estava presente à reunião
da Comissão de Agricultura. S. Ex• assistiu, do começo ao fim, à
palestra do Dr. Yalmo de Morais, que condenou, veementemente, a
comcrciali>açào do leite com apenas 2% de gordura, porque entende
aquele médico-sanitarista do Ministério da Saúde que contraria o
desenvolvimento da criança brasileira, não havendo, portanto,
nenhum fundamento para uma comercialização do leite com apenas
esse teor de g.orduru.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo que o Ministério da Agricultura c a SUNAB levem cm consideração a detcrminnção do Ministério da Saúde. Nào tem sentido nem cabimento que o leite continue
:1 ser comerciallludo com 2% de gordura, contrariando todas us
determinações do Ministério da Saúde.
Sr. Presidente, outro ussunto trugo, nesta tarde, ao conhecimento da Casa- o problema da gusolina.
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A partir do próximo dia I• de junho, São Paulo vai consumir
gasolina com 20% de álcool. O litro do álcool custará ao distribuidor
Cr$ 3,62. O consumidor está pagando, por um litro de gasolina,
Cr$ 6,00. Se da gasolina vai ser extraído 20%, percentual que custa,
ao caso, CrS 1,20, e à gasolinu misturado 20% de álcool, que custa
Cr$ 0,68, eu me pergunto: os CrS 0,52 a menos vão ser pagos pelo
consumidor ou o Governo vai concorrer para melhorar a bolsa, já
magra c vazia, do consumidor de combustlvcl~
No meu entendimento, Sr. Presidente c Srs. Senadores, se a
gasolina hoje custa CrS 6,00, e haverit a mistura de 20% de álcool,
que vai custar Cr$ 3,67, não é justo que o consumidor continue
pagando pelo litro de gasolina com adição de álcool os mesmos
Cr$ 6,00. 10 lógico que o consumidor deve ficar com esr.a diferença a
seu favor, porque, se vai consumir uma gasolina mais barata, não é
lógico que continue a pagar os mesmos CrS 6,00.
Não acho justo que a população de São Paulo continue a pagar
Cr$ 6,00, usando 80% de gasolina e 20% de álcool. O litro do álcool
custa Cr$ 3,62, e esses 20% representam Cr$ O, 72. Adicionado aos
Cr$ 4,80 dos 80% de gasolina, seria, então, CrS 5,50, e não CrS 6,00.
!O justo que o consumidor, a partir de I• de junho, pague um preço menor pela gasolina, representando uma economia para o bolso
do consumidor, pois quem é que não sabe que, neste País, na proporção em que se aumenta o preço do combustível se aumenta o custo
de vida~
O Sr. Lázaro Barboza (MDB '- GO)- V, Ex• me permite, nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com prazer.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Agenor
Maria, V. Ex• trata, novamente, de tema da maior importância: o
preço do combustlvcl. No ano passado tive oportunidade de fazer
uma análise do rendimento de um barril de petróleo, decantado nos
seus diversos produtos, para chegar, inclusive, ao percentual de lucro
que a PETROBRÁS obtém, mesmo no óleo importado. Na verdade,
eminente Senador, o Brasil consome hoje a gasolina de pior qualidade no mundo, e também a mais cara. Recentemente todos os jornais brasileiros publicaram análise do custo do combustível nos principais países do mundo, c davam conta de que o preço no Brasil só
era igual ao cobrado cm Portugal c num pais escandinavo, cujo nome a memória não registra neste instante. No entanto, eminente
Senador, não se iguala ao preço da gasolina vendida em Portugal,
porque a gasolina brasileira tem muito menos octanas c é de qualidade inferior. Nilo faz sentido, que, com a adição de 20% de álcool,
cujo preço é muito inferior ao da gasolina, não se veja o consumidor
também aliviado do preço que ele paga, hoje, por um litro de
combustlvel.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Agradecido, nobre
Senador Lázaro Barboza.
O meu pronunciamento não é polêmico. Ele se respalda cm dados que precisam ser estudados, cm profundidade, pelas autoridades
financeiras, no sentido de minorarem o custo de vida, que se altera
dia a dia, em detrimento da população brasileira.
Vejamos, por exemplo, o problema do açúcar. Exportamos, cm
1975, açúcar à razão de Cr$ 5,70 o quilo. Em 1976, esse mesmo açúcar foi exportado na base de CrS 2,80- mais de 50% a menos. As
usinas, em 1976, passaram a ter uma despesa muito maior, e o Pais
exportou esse produto pura vários pulses do mundo a mais de 50% a
menos.
Orn, se de uma tonelada de cana são produzidos 90 quilos de
açúcar que, transformados cm álcool, produzem 70 litros de âlcool,
é preferlvel que, cm vez de exportarmos excedentes de nossa produçi\o de açúcar, subsidiando os países desenvolvidos no mundo comprundo·se, aqui, internamente, o açúcar cada dia muis caro c
vendendo, lá fora, cada dia mais bnrnto - é prcferlvel que transformemos esse açúcar cm álcool, pura não importarmos um combustlvcl- o petróleo- cuda dia mais caro.
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Se temos excedentes cxtrnordinãrios de açúcar, c esse açúcar
está subsidiando países ricos do mundo, por que nós, que temos
grande parte de nossa população passando fome, sofrendo miséria,
sofrendo na carne o problema de uma inflação, cada dia maior,
decorrente do aumento do preço do petróleo, por que não minoramos essa situação?
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campainha.) - V. Ex• dispõe de 5 minutos para concluir seu pronunciamento.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Serei breve, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, faço um apelo ao Governo: cm
vez de exportarmos os excedentes de açúcar, transformemos esse açúcar cm álcool. Estamos preparados. Uma tonelada de cana produz
70 litros de álcool, que representam, cm dinheiro, mais do que os 90
quilos de açúcar que estilo sendo exportados. Então, cm vez de exportarmos açúcar, vamos deixar de importar, cm grande parte, petróleo.
1:: preferível deixarmos de importar uma parcela de petróleo, cada
dia mais caro, corroendo nossas divisas c deixando déficit cada vez
maior na nossa balança comercial, do que exportarmos um açúcar
subsidiado.
Em 1975, o preço da tonelada de açúcar, de todos os tipos,
alcançou, considerada a média dos nove primeiros meses de 1976,
apenas Cr$ 2.863,67, contra Cr$ 5.710,94 observado cm idêntico
período de 1975, do que decorre ter havido queda de quase 60% na
exportação do produto.
O Estado de Silo Paulo consumiu, cm 74, um bilhão seiscentos c
setenta c seis milhões, cento c sessenta mil litros de gasolina. Só Silo
Paulo consumiu mais gasolina do que Brasma, Porto Alegre, Belo
Horizonte, Recife, Belém, Salvador, Fortaleza. São Paulo sozinho
consumiu tanta gasolina quanto essas Capitais reunidas.
Portanto adicionar, agora, 20% de álcool à gasolina é ganhar
média diária de vinte mil barris de petróleo.
O importante é que o Governo dê no consumidor a diferença do
preço do álcool para o preço da gasolina. O que não considero justo,
Sr. Presidente, é que adicionando-se álcool à gasolina, tornando-a
50 centavos mais barata do que a gasolina comum, continue esta a
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A distribuição de gasolina com 20% de álcool scrã iniciada apenas no dia I• de junho, sendo incorreta a informação que estipulava
o dia de ontem, segundo esclareceu o Conselho Nacional de Petróleo
e a Delegacia do Instituto do Açúcar c do Álcool. As distribuidoras,
que haviam anunciado a antecipação, alegaram que o engano foi
conseqUência da falta de informações precisas.
Fontes do IAA e do CNP chegaram a atribuir à imprensa a
falha referente à datu de distribuição. Segundo essas fontes, o dia I•
de junho foi anunciado pelo próprio Ministro das Minas c Energia
Shigcaki Ucki, quando decidiu permitir a mistura do combustível em
São Paulo. Mas o coordenador de operações da Esso em São Paulo,
Bruno lughctti, confirmou que a antecipação foi cogitada c por isso

custar Cr$ 6,00 o litro, quando todos sabemos que esse preço
contribui para aumentar a inflacilo.
Dizia eu, semana passada, que o grande problema não consiste
cm comprar o veículo, mas em mantê-lo, e que de nada adianta facilitar a sua aquisição, porque o problema não está em comprá-lo, mas
em usá-lo. Se ó necessário que se continue a fabricar automóveis,
para evitar-se o desemprego, i: importante que o Governo,
determinando a adição de âlcool à gasolina, determine, também, que
essa diferença de quase 50 centavos por litro de gasolina seja
reembolsada ao consumidor que, realmente, está sofrendo muito.
Concluo, Sr. Presidente, solicitando a V. Ex• que mande
constar dos Anais do Senado a parte final deste pronunciamento,
com os respectivos dados, c reiterando o meu apelo ao Governo, no
sentido de que reconheça que é necessária a sua participação ativa no
esforço nacional de contenção da inflação.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MARIA EM SEU DISCURSO:
Álcool Cuburante
Cr$ 3,47 para produtor -litro
Cr$ 3,62 para distribuidor -litro
EmSioPaulo
Gasolina- Cr$ 6,00- Litro
I Tonelada de cana dá 90 quilos de açúcar
I Tonelada de cana dá 70 litros de âlcool
O Preço da tonelada de uçúcar de todos os tipos alcançou, considerada a média dos nove primeiros meses de 1976, apenas
Cr$ 2.863,67, contra Cr$ 5.710,94, observado cm idêntico período de
1975, do que decorro ter havido queda de quase 60%.
Doi por que as exportações de açúcar, em 1976, representaram
apenas I5,6% das vendas globais estimadas, contra uma participação
de 47,9% registrada no ano anterior.
Tonelada- 1976 em Cr$ 2.863,67- em dólar USS 317.48 ccnts.
Tonelada - 1975 em Cr$ 5.710,94 - em dólar USS 772.27
ccnts.
Relatório 76 Banco do Nordeste do Brasil S/ A.
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mandou cartas uos seus revendedores avisando-os de que deveriam
ter os reservatórios drenados a partir de ontem.
Nenhuma distribuidora tinha informações precisas c toda vez
que um revendedor telefonava solicitando orientação, a resposta era
sempre u mesma: "Ainda não sabemos de nada". A orientação de
que as distribuidoras precisavam deveria ser fornecida por Odilon
de Almeida, coordenador de todas as empresas junto aos órgãos
governamentais que estão tratando do assunto, mas ele também não
foi encontrado.
As empresas distribuidoras de gasolina ignoruvam até mesmo o
percentual de udiçuo de álcool determinado sexta-feira por meio de
porturiu do Conselho Nacional de Petróleo. O documento prevê que
a mistura nu área metropolitana serã de JS a 20% de lllcool, c no
interior de li a 13%. Além disso, regula o fornecimento de álcool,
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desde que o produto deixa as usinas até a distribuição na rede
revendedora, o que ainda está restrito 11 área oficial.
O desencontro de informações, contudo, não ocorre apenas na
área das distribuidoras, pois enquanto o delegado do IAA cm São
Paulo anunciava que as empresas estão recebendo álcool desde o dia
18, a Essa e a PETROBRÁS informavam que continuam esperando
pelo produto.
Segundo o IAA, as distribuidoras deverão formar um estoque
de dez milhões de litros para iniciarem a mistura c todo este âlcool
será transportado até São Paulo por caminhões - tanque que
suirào de usinas localizadas cm mais de 90 cidades do interior. Dessa
forma, resta apenas uma semana para que se façam milhares de via·
gens que, em alguns casos os, demandam mais de 500 quilômctros de
distância.
Telesp
Com o objctivo de economizar um milhão de litros de gasolina
uté o final deste ano (6 milhilca de cruzeiros), a Tolcsp jâ illlitalou c
vai inaugurar amanhã, às lO horas, cm um de seus postos-garagem,
nu rua França Pinto, as primeiras bombas para abastecimento de
seus veículos movidos a álcool.
Até outubro deste ano, todos os Volkswagcn da frota da cmprc·
su (400), que é hoje composta de 1.573 vclculos, terão seus motores
regulados para serem movidos a álcool. O plano da Tclcsp, a médio
prazo, é abandonar definitivamente a gasolina. Para tanto, jã cstâ
sendo estudada a possibilidade de instalação de novas bombas para
o ;:tbastccimento de álcool cm outros postos-garagem,
A regularização dos motores dos vclculos está a cargo da lndús·
triu c Comércio Motoril, com toda a tecnologia fornecida pelo Ccn·
tro Técnico da Aeronáutica, de São José dos Campos, Os primeiros
carros adaptados começam a operar a partir de amanhã, devendo
consumir um litro de álcool para cada sete quilômctros rodados.
Pura o consumo nestes próximos meses, a Tclcsp jâ adquiriu um mi·
lhão e seiscentos mil litros de álcool, que foram fornecidos pela
Empresu Bouinain, do Grupo Pedro Omctto.
O sistema de fornecimento do álcool nos postos é semelhante ao
da gasolina, podendo ser otilizado o mesmo tipo de bomba. Da
mesmu forma que os motores dos veiculos, as bombas também
devem ser reguladas para o fornecimento do álcool, que é um
t:omhustívc\ mais refinado.
O Esrado dt S. Paulo- Edição de 24-5·77
ÁLCOOL NA GASOLINA AGITOU SÃO PAULO
São Paulo- Durante todo o dia de ontem reinou cm São Paulo
grande agitação em torno da anunciada distribuição da primeira
remessa de gasolina cqualizada. Desde os últimos dias da semana
passada os postos de serviços da Grande São Paulo ocuparam-se cm
drenar i1gua de seus tanques c instruir atcndentes e funcionários no
sentido de verincar a existência de água nos tanques de gasolina dos
veículos, para evitar a contaminação do novo produto c a
eonseqOente perda de suas propriedades.
Entretanto, já nas primeiras horas de ontem, começaram a
surgir rumores de que a anunciada antecipação da distribuição da
gasolina equalizada, anteriormente prevista para o dia primeiro de
junho, nüo tinha pussado de um grande equivoco.
Como as distribuidoras recusaram-se a falar sobre o assunto, c o
coordenador do petróleo CNP, em Silo Paulo, segundo seus asses·
sares, teve que viajar repentinamente, somente o Conselho Nacional
do Petróleo, em Brasília, pode esclarecer alguma coisa.
O diretor de distribuição do órgão, Coro~el Vitoldo Wolowski,
mostrando-se aborrecido por se haver divulgado a noticia de que a
distribuiçilo da gasolina equalizadu começaria ontem afirmou:
- A gasolina que vocês chamam de cqualizada só poderá ser
dislrihuida em São Paulo a partir do dia primeiro de junho. Na úl·
tim" sexta-feira enviamos à PETROBRÁS c ao Instituto do Açúcar
e do Álcool cm Silo Paulo, portaria que deverá reger a porcentagem
de illcool que cada distribuidorn deverá receber, e a distribuição da
gasolina com álcool. A partir do dia primeiro a Grande São Paulo
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receberá gasolina adicionada com 18 a 20% de álcool carburante e a
percentagem para o interior do Estado serâ de II a !3%. Se alguém
está distribuindo gasolina com álcool hoje (ontem), cm Silo Paulo ou
cm qualquer parte do Pais, está fazendo isto à revelia do CNP. De qualquer modo, São Paulo já está pronta para receber a gasolina
cqualizada, e a antecipação dos preparativos não pode prejudicar
ninguém.
Nos postos de gasolina da cidade o ritmo de trabalho foi normal.
SÃO PAULO COMEÇA A RECEBER GASOLINA COM 20% DE
ÁLCOOL
Silo Paulo- De acordo com os planos do Conscl6o Nacional do
Petróleo, os postos de Silo Paulo começam a receber a partir de hoje a
gasolina comum cqualizada, que tem uma porcentagem de 20% de
álcool.
Segundo Clarencc Capps, presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Combustfvel, ainda vai haver uma série de atrasos durante
alguns dias até que todas as bombas de gasolina de São Paulo estejam
abastecidas com a gasolina cquali:iada.
Melhor quolldode
"Os varejistas estão preparados, desde a semana passada, Mas até
que toda a gasolina para o consumo da cidade esteja dentro das cspcci·
tiéáçilcs, ainda vai demorar uns lO dias, disse ele."
Os testes realizados no Centro Técnico da Aeronáutica, em São
José dos Campos, provaram que até o limite de 20% de álcool na
gasolina não hã necessidade de regulagem no motor. Esta rcgulagem
pode ser feita por quem deseja maior economia c desempenho, mas não
é necessária. Como o álcool tem uma combustão mais lenta do que a da
gasolina, o novo combustfvel terá maior eficiência e praticamente vai
eliminar o problema das batidas de pinos nos motores.
Nos motores térmicos, a evaporação da gasolina é o fator
responsável pelo maior gasto, chegando mesmo cm alguns carros a 73%
do consumo. Uma rcgulagem simples- adiantar o ponto de ignição é o suficiente para fazer da gasolina cqualizada um combustfvcl mais
cconômico c eficiente.
Os dlllrlbuldorcs
Os consumidores irão sentir grande diferença entre as diversas
marcas. Enquanto algumas distribuidoras possuem aparelhos e
processos próprios para fazer a mistura ·da gasolina com o álcool, ou·
Iras farão esse trabalho ao abastecerem os caminhões de entrega. Pelo
volume de cada caminhão, scrã adicionada uma certa quantidade de
álcool, que vai misturar-se à gasolina durante o trajeto até o posto
varejista.
'
Os distribuidores terão seus próprios depósitos de álcool c suas
cotas do Instituto Nacional do Álcool, ficando com a responsabilidade
da mistura cda qualidade de seu produto,
Jornal do Brasil de 23·5· 77.
GASOLINA COM ÁLCOOL JÁ SERÁ USADA EM SÃO PAULO
Silo Paulo - "Beneficia tanto o cliente, através do melhor
desempenho de seu carro, como o País, que desta forma cconomi·
zará mais dólares". Com otimismo, portanto, o engenheiro Clarcncc
Noble Capps, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de
Combustfvcis Minerais do Estado de São Paulo (postos de gasolina),
encara a inovação que a partir da próxima segunda-feira estará jorrando das bombas dos postos de São Paulo: a gasolina com 20% de
álcool.
Segundo Clarencc, o álcool adicionado ao combustível, exige
uma técnica especial de manuseio, "A gasolina pura nilo se mistura
com água, pelo fato de ser mais pesada. Assim, a água permanece no
fundo do tanque subterrüneo dos postos". Trocado cm miúdos, o
que o engenheiro deu a entender é que n úgua nao sairia pelas
bombas pura o tanque dos carros, No entanto, no caso da gasolina
com dlcool, tudo mudu de liguru: "o dlcooltem o poder de absorver
todu a dgua existente, tornando-se produto inud<'qUUdo ~ combus·
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tua, Torna-se álcool de farmácia, poluldo. Assim seu peso específico
se altera, separando-o da gasolina e permanecendo no fundo do
tanque. No entanto, mesmo levun,do-sc em conta que o poder calorl·
fico do álcool é maior que o da gasolina, está ultraprovndo que o
motor rende mais devido às qualidades do álcool combustível".
Além dessa vantagem, o representante dos proprietários dos
postos de gasolina de Suo Paulo frisou que em relção no meio um·
bicnte, só se tem a lucrar com a mistura de gasolina com álcool:
"diminuirá sensivelmente a poluiçuo, uma vez que os seus gases polu·
entes têm um potencial bem menor que o do chumbo derretido, que é
veneno puro, e que integra a composição da gasolina. O álcool tem
condições de anular a poluição do chumbo derretido. Não passam de
boatos o que andam dizendo que o álcool, além de poluir, tem um
efeito tóxico mais violento que o do chumbo. Ele tem até um cheiro
bem agradável. "Aproveitando este enfoque, Clnrencc declarou-se
satisfeito com o procedimento do Ministro Ueki, que cumpriu com
antecedência sua promessa junto à CETESB, de melhorar a poluição
da Capital, o que cst:\ sendo feito agora, com a implantação da gaso·
li na com álcool."
Uma outra vantagem trazida pelos 20% de álcool misturados ao
combustível é que o carro poderá render bem mais com uma rcgulagem "que nua chega a ser necessária", como diz Clnrence, mas de
qualquer forma ajuda bastante a economizar: "não há necessidade
de introduzir alteração alguma na mecânica dos veículos, porém, um
reajuste no carburador e no distribuidor seriam convenientes, já que
o álcool, pelo seu poder n5o detonante, permite duas coisas ao
mesmo tempo: maior potencial do motor e menor gasto de com bus·
tívcl''.
Em pesquisa realizada entre várias oficinas de automóveis, foi
constatado que as fábricas até agora n5o enviaram os prospectos que
explicam a regu\ugem adequada da válvula de distribuição e do
carburador. Em uma das oficinas no entanto, um dos mecânicos
arriscou o P'ilpite de quanto deverá sair para o bolso dos motoristas
as modificações sugeridas pelo presidente do Sindicato dos Postos de
Gasolina de São Paulo: "se o platinado, o condensador e outras
peças fundamentais estiverem em ordem, o serviço deverá custar de
CrS 200,00 a CrS 250,00".

ÁLCOOL NA GASOLINA A PARTIR DE SEGUNDA

A partir de segunda-feira, os postos de toda a Grande Silo Paulo
começaruo a fornecer gasolina equalizada - com 20% de álcool como parte do plano da CETESB de reduzir a poluição na cidade
durante o inverno. A antecipação da distribuiçuo, que estava
programada para os primeiros dias de junho, fez com que o Sindi·
cato do Comércio Varejista de Combustlveis Minerais do Estado de
São· Paulo convocasse todos os proprictilrios de postos de gasolina
para uma reuniUo hoje a noite, quando serão divulgados os cuidados
especiais pura a utilização do novo combustível, tanto pelos fornecedores quanto pelos consumidores.
A CETESB, que assegura uma reduçuo de 20% nas concentra·
ções de monoxido de carbono e 25% nas concentrações de hidrocar·
bonos no ar, assim que todos os 1,4 milhUo de veículos que circulam
diariamente em Suo Paulo estejam com seus motores regulados para
a nova gasolina, ainda não decidiu como funcionarão os 200 centros
de regulagem que seruo mantidos sob sua orientação, possivelmente
cm oficinas mecânicas a serem selccionadas c cadastradas.
Essa regulagem é importante, mas não imprescindível na opi·
nião de C\arcncc Noblc Capps, Presidente do Sindicato que
congrega os proprietários de postos, pois a mistura de álcool à gaso·
lina, até a proporçuo de 20%, não exige ajustes especiais no motor.
Para ele o importante é que o motorista não abasteça seu carro com
a nova gasolina sem antes drenar o tanque c o filtro do carburador.
Isto porque é comum a presença de ilgua nesses locais c o ãlcool ao
absorvê-la perderia sua condição de combustlvcl, o que representaria
um prejuizo de 20% no total adquirido.
A mistura do álcool à gasolina disprnsa o acréscimo do chumbo
tetraetílico, um antidetonante altamente venenoso, garantindo gases
de combustão bem menos poluentes. uMas, além de diminuir a
poluição, a gasolina equalizada melhora o rendimento do motor",
explica C\arence Capps que faz questão de frisar que é engenheiro c o
m:iior defensor da mistura. "Espero que ela seja mantida para
sempre e niio apenas no inverno".
Inicialmente, o illcool será misturado à gasolina pelas
companhias distribuidoras, de maneira rudimentar, nos seus pró·
prios tanques, pois a PETROBRÃS não dispõe ainda de equipa·
Nova Refinaria
mentos especiais pura fazer a homogeneizaçuo automaticamente. O
Rio- O Presidente Ernesto Geisel inaugura dia 27, a refinaria Sindicato prevê que até quarta-feira todos os postos já terão rc·
Presidente Getúlio Vargas - REPA R, localizada no Município de novado seus estoques e estarão fornecendo a gasolina equalizada.
Araucária, Paranú. A mais nova unidade industrial da
A gasolina azul, que já tem uma maior octanagem, não serã mis·
PETROBRÃS poderio processar 20 mil metros cúbicos diários de turadu ao álcool, pois isso não traria nenhum rendimento maior,
petróleo (20 milhões de litros), produzindo os diversos tipos· e der i· embora os carros com ela abastecidos continuem a poluir a cidade.
vadas destinados aos mercados do Paraná e Santa Catarina.
Esse dado, que parece nua ter sido computado pela CFTESB nos
Representando investimento de CrS 3 bilhões, 800 milhões, dos· seus cálculos de diminuição da poluição, nilo deveril ter grande sig·
quais 85% em moeda nacional, a REPA R ocupa o quarto lugar em nificudo, nu opiniUo do Presidente do Sindicato que assegura que
capacidade de refinação, dentre as nove unidades industriais du bem pouca gente usa esse tipa de gasolina e poucos postos a comer·
PETROBRÃS. Trinta porcento de sua produção constituem exce- cializam.
dentes do consumo regional que seruo escoados pura atender a
O Estado de S. Paulo de 19·5·77
necessidades de outras Regiões do País, ou, eventualmente, para
BANCO _DO BRASIL LIBERA MAIS RECURSOS: PROGRA·
exportação.
A refinaria, cuja construção começou em março de \973, teve MA DOALCOOL
por lim acompanhar o crescimento da demanda de derivado; de
A Diretoriu do Banco do Brasil, reunida em Brasília, aprovou a
petróleo nu região geoeconómicu dos Estados do Paraní1 c Santa concessão de mais um linunciamento do Programa Nacional do Ál·
Catarina, abastecidos anteriormente por um sistcmu misto, para o coo\ (PROÃLCOOL), para projeto situado no município de ltacoa·
qual contribuíam parte das produções das refinarias Alberto Pusquu- tiara, E~tado do Amazonas. O empréstimo se destina a implantação
lini (RS), Duque de Caxias (RJ), Presidente Bernardes e Puulínia de um complexo agroindustriu\ para produçuo de álcool anidro
(SP).
carburunte, compreendendo ntividades de cultivo da cana-de-açúcar
Pura suprimento de petróleo foi construido um oleoduto com c de industrialização.
120 km de cxtensi\o, ligando o terminal de São Francisco do Sul (SC)
O projeto prevê a fundação inicial de 5.141 hectares de lavoura
ii REPA R. O escoamento da produção é feito através de um sistema de cunu-dc-uçúcur, com capacidade de produzir uproximudnmentc
interligado, cm regime de poo/ entre as companhias distribuidoras. JOO mil toneladas de cana por safra e a implantação de uma desti·
Sua base de provimento, localizada cm rrente Us instalações du reli- laria autónoma, com capacidade produtiva de \20 mil litros diários
nu ria, é compostu por um parque de tanques com capucidudc de 20 de il\coo\ (21 milhões por safru). Até agora, dos projetas
mil metros cúbicos (202 milhões de litros), e estações de carrega· PROÃLCOOL apresentados ao Banco do Brasil, já forum upro·
menta rodoviitrio c rcrroviCirlo.
vudos 33, totulizundo recursos du ordem de CrS 2.328 milhões. Os
Correio Bra:i/ieo.~<' de 21·5·77.

projetas linunciados c n financiar pelo BB representam 53% dn mctu

i
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de produção de álcool fixada pela Comissão Nacional do Álcool
para 1980, no total de 4 bilhões de litros. Do volume de recursos a
serem alocados pelo Programa Nacional do Álcool, 66% serão atra·
vós do Bnnco do Brasil.

Diário de Brasil/a de 18·5·77.
PROÁLCOOL
GOVERNO DETERMINA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL
A exposição de motivos que define a produção de âlcool e açúcar
pura a safrn que se inicia no próximo dia 1• de junho, no Centro-Sul
do l'ais, foi aprovada ontem pelo Presidente Ernesto Geisel, depois
de examinar a proposta do Conselho de Desenvolvimento Econô·
mico. A produção de álcool na safra que inicia em junho, na região,
deverú ser de 1,2 bilhão a 1,3 bilhão de litros, enquanto que a produ·
ção de açúcar em todo o Pais deverá variar de 142 milhões a 150
milhões de sacas, sendo cerca de 100 milhões no Centro-Sul.
Estas informações foram dadas ontem, em BrasUia, pelo Minis·
tro Ángelo Calmon de Sã, da Indústria e do Comércio. Ele ao!res·
centou que, do álcool a ser produzido, cerca de 660 milhões de litros
serão obtidos diretamente da cana-se-açúcar, "numa demonstração
clara do engajamento total do Brasil no Programa Nacional do Ál·
cool". Esta produção do álcool a ser obtida diretamente da cana
provocará uma redução de cerca del5 milhões de sacas de açúcar.
O ministro revelou que a warrantagem (pagamento antecipado
da produção) para o ãlcool será de 80% (20% superior ao que é dado
atualmente ao açúcar), "para assegurar estimulo total ao usineiro".
Explicou que o ãlcool serã comprado pela PETROBRÁS, mas admi·
tiu a possibilidade de o IAA adotar também o sistema de warranta·
gem para o ãlcool, a exemplo do que faz com o açúcar. Calmon de Sá
esclareceu que o pagamento antecipado da produção do álcool será
realizado somente na Região Centro-Sul. Garantiu, porém, que o
Nordeste não terá subsídios menores, quando for iniciada sua safra,
em primeiro de outubro.
Recursos
Calmon de Sã assegurou que o Brasil poderil produzir quatro
bilhões de litros de álcool em 1980, "mesmo ocorrendo uma melhora
no preço do açúcar no merendo externo". Segundo ele, somente este
ano, o Governo destinarã CrS 10 bilhões ao PROÁLCOOL. "Lanço
um desafio nos empresàrios para gastarem todo esse dinheiro. Os
recursos não faltarão, e o resto depende dos empres{rios", afirmou.
Para o Ministro, o PROÁLCOOL é um estimulo ao desenvolvi·
menta da produção de energia renovável. Ele adiantou que em Silo
Paulo a mistura de álcool anidro à gasolina será de 12%, este ano.
Revelou que Geisel autorizou a prorrogação do subsidio de
CrS 34,00 para cada tonelada de cana entregue nas usinas, no Nor·
deste (o incentivo havia terminado no dia primeiro), e que este subsl·
dio deverã ser estendido também ao âlcool.
Sobre exportação de açúcar, Calmon de Sâ disse nilo saber
quanto será destinado ao mercado externo. No entanto, assegurou
que o açúcar a ser exportado, "será o que sobrar do consumo interno
e do utilizado para a fabricação de álcool'\ O consumo interno pre·
visto gira em torno de 90 milhões de sacas, das quais 72 milhões
serão fornecidas pela produção da Região Centro-Sul.

Ga:tta Mtrcanr/1 de 6·5· 77.
ÁLCOOL, UMA VISÃO OBJETIVA
Silo Paulo (O Globo)- O Plano Nacional do Álcool, lançado
pelo Governo Geisel, vai permitir que se empreguem melhor ainda
os abundantes recursos de terra e de mão-de-obra existentes no Pais,
com renexos altamente positivos para a nossa economia.
O assunto é relativamente simples na sua concepção e na forma
como vem sendo desenvolvido, mas levando em conta a freqUência
com que certas perguntas e comentários vêm sendo feitos, considera·
mos que um pouco mais de detalhamento e de informações não serão
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excessivos. Pretendemos apenas, de uma forma suscinta c clara,
abordar alguns pontos que julgamos oportunos.
A questão, vista de forma objetiva, deve ser analisada sob dois
aspectos preponderantes: a produção e o consumo, ou distribuição.

Produçio
A respeito da produção, a principal matéria-prima para a obten·
ção do álcool tem sido a cana-de-açúcar. l'i passivei, também, obtê·lo
a partir da mandioca, da batata-doce, etc. No entanto, se contamos
com uma tradicional e variada soma de conhecimentos sobre a cana·
de-açúcar e possulmos uma das melhores tecnologias para o álcool
de cana, o mesmo não ocorre, por exemplo, no caso da mandioca.
As usinas de açúcar, ao industrializarem a cana, obtêm como
subproduto o álcool. l'i o que se denomina de álcool de produção
indireta ou residual.
De uma tonelada de cana extrai-se, em média, 94 quilos de
açúcar e 10 litros de álcool residual. Se essa mesma tonelada for
transformada totalmente em álcool, pode-se obter 70 litros do
produto.
.
Atualmente, com exceçào de uma pequena quantidade, todo o
álcool produzido no País é de produção indireta. Com essa produção
(cerca de 700 milhões de litros em 1976), atendemos, prioritariamen·
te, às necessidades da indústria química e o restante adicionamos à
gasolina ou exportamos, quando o mercado cfavorável.
O Plano Nacional do Álcool visa a estimular o plantio de cana·
de-açúcar, aproveitando os recursos d'isponlveis de terra e de mão-de·
obra, bem como a implantação de destilarias de álcool para produ·
ção direta, isto é, para o processamento de toda a cana, transforman·
do-a em ãlcool. Esta é, em síntese, a politica para a produção.
A título de pesquisa prãtica, foi decidida a implantação de uma
usina para a produção de álcool a partir da mandioca, com tecnolo·
gia desenvolvida pelo Instituto Nacional de Tecnologia, do M!C. O
empreendimento está em plena execução em Minas Gerais, no
município de Curveta.
O trabalho está se desenvolvendo numa conjugação de esforços
entre o Governo e a iniciativa privada, onde a PETROBRÁS está
incumbida de instalar a usina. A matéria-prima - mandioca - está
sendo plantada e scrã fornecida por particulares.
A PETROBRÁS fornecerá todos os dados resultantes da
pesquisa às empresas interessadas em empreendimentos similares.
Consumo ou dlstrlbulçio
Quanto ao consumo ou distribuição, parece que é neste
particular que ainda residem as maiores dúvidas e onde ocorrem
certas interpretações nem sempre corretas. Procuraremos ser claros,
lembrando, em primeiro lugar, como hã pouco mencionamos, que
da cana pode-se produzir açúcar e álcool ou somente ãlcool.
Como se sabe, o preço do açúcar no mercado internacional, da
mesma forma que o da maioria dos produtos agrícolas, está sujeito a
bruscas e violentas nutuaçôes. Assim sendo, é natural c legitimo que
o Pais e os empresários procurem realizar o maior lucro, obtendo
mais divisas, transformando a cana em açúcar ou em álcool,
dependendo da respectiva cotação de preços. Em outras palavras: se
o preço do,álcool (para a indústria química, pctroqulmica, mistura
carburante ou para exportação) for melhor do que o preço do
açúcar, por que transformar a cana somente em açúcar? Trata-se de
examinar, com critério, em ·cada oportunidade, qual a destinação
llOQio conveniente, em termos da economia do Pais.
·Exemplificando, pcrguntarlamos: se a tonelada de açúcar custar
200 dólares e a de álcool 250 dólares, qual a melhor opção para o
Pais? Vejamos:
1 tonelada de cana, transformada em açúcar e álcool (litro de
álcool= 0,75 kg), nos dá:
-94 kg de açúcar ......................................... x USS 0.200 • 18.8
-7,5 kg de álcool (lO litros) ..................... x USS 0.250 = 1.875

uss

20.675
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I tonelada de cana, transformada cm álcool:
Sessenta milhões de litros de álcool combust!vel serão consu- 52,5 kg ddilcool (70 litros) x USS 0.250 = USS 13.125.
midos por mês em São Paulo, representando 20 por cento do consuNas condições acima, é evidente que é melhor negócio pura o mo total de gasolina registrado atualmcntc na região metropolitana
Pais transformar u cana cm açúcar c álcool.
du capital.
A mesma ordem de racioclnio é válida para o uso do álcool
A partir da próxima segunda-feira, o estoque de ãlcool produzicomo matéria-prima para a indústria quimicu, como fonte energ~tica do no ano passado naquelas regiões do Estado - 32.854.903 litros
ou pnrn exportação. Nos países industrializados, por exemplo, é -começará a ser transferido para os depósitos do IAA de Barueri c
como a obtenção de álcool a partir da nafta (gasolina), em qualquer
Utinga, municípios próximos de Silo Paulo.
caso, é da maior importância verificar sempre qual o melhor uso ou
A meta mínima prevista pelo Programa do Álcool, para 1980,
consumo para a economia do Pais.
. .conforme repetiu o Ministro Ueki, é a produção de 3 milhões de li·
Se a tonelada de álcool no mercado internacional estiver tros pura substituir 20 por cento da gasolina consumida cm todo o
valendo, por exemplo. 250 dólares a da gasolina estiver custando
País.
200 dólares, c se considerarmos a mesma equivalência energética, é
Para esse fim, o Governo adotou a política de regionalizar a
evidente que lucraremos mais exportando esse ãlcool, ao invés de
produção, permitindo aos Executivos Estaduais a determinação de
consumi-lo internamente.
áreas prioritãrias de produção da cana-de-açúcar de modo a não
Portanto, a politica do consumo ou distribuição deve levar em
causar conflito com os demais sctores da agricultura.
conta, prccipuamcntc, o que é mais vantajoso para o Pais em termos
Economia
econômicos, sem preferência por esta ou aquela utilização especial.
O grande mérito do Plano Nacional do Álcool, aprovado pelo
Com o consumo da gasolina misturada ao álcool cm Silo Paulo,
Presidente Gcisel cm novembro de 1975, está em o Governo garantir
a partir de junho próximo, o País vai economizar 20 mil barris
preços que estimulem a produção, assim como cm assumir a rcspon ..
diários de petróleo e reduzir a importação do aditivo tetra-ctila, utisabilidade, garantir-lhe o mercado.
lizado para aumentar a octanagcm da gasolina.
Por outro lado, o Governo examinará, com a freqUência
Ueki disse que a indústria automobilfstica não foi consultada sorecomendada, qual o melhor destino a ser dado ao produto, tendo
bre essa decisão porque seus técnicos estilo em permanente contato
em vista os interesses maiores da economia nacional.
com a PETROBRÁS, nos estudos desenvolvidos paralelamente
visando racionalizar o consumo de petróleo.
O Globo de 8-2·77.
Técnicos da PETROBRÁS presentes ao encontro desmentiram
a notícia de que a mistura do álcool à gasolina traga eventuais problemas a certos veicules nacionais, como a formação de ácido sulfúrico
SÃO PAULO USA GASOLINA COM ÁLCOOL A PARTIR DE
nos tanques.
JUNHO
O Globo dcJ0-4-77.
SÃO PAULO (0 Globo) - A partir do dia 18 de junho,
os 1.400.000 automóveis que circulam por dia na região metropoli- Política - Informe Político
tana de São Paulo, consumirão gasolina equalizada (20 por cento de O COMBUSTIVEL QUE VAI SOBRAR
álcool), economizando para o País, 20 mil barris de petróleo por dia
O Plano Nacional do Álcool continua desafiando a emergência
c elininando o monóxido de carbono, produzido pelo componente te·
para a qual ele foi criado. E: verdade que alguns financiamentos já
tra-etila a ser substituído pelo álcool, e responsável em grande parte
foram feitos c a produção do combustível deve começar a qualquer
pela poluição atmosférica.
A medida foi anunciada ontem pelo Ministro das Minas c instante. Mas agora descobrem-se razões atuando no cerne da
questão, embargando o dinamismo do programa. E: que, por inais ne·
Energia, Shigcaki Ueki, durante reunião realizada na Secretaria Esccssidade que tenhamos de reduzir as importações de petróleo, substadual de Obras e Meio-Ambiente.
tituindo parte dele por ãlcool aqui mesmo produzido, deparamo-nos
Técnicos da PETROBRÁS e do Instituto do Açúcar e do Álcool
com um problema grave: não temos como estocar esse combust!vcl.
presentes à reunião, esclareceram que a mistura, segundo cãlculos do
Agora mesmo estã o Governo entalado com uma proposição raCentro Tecnológico da Aeronáutica não requer, até à proporção de
zoável dos produtores de açúcar. Reunidos cm São Paulo, para a
25 por cento de ãlcool no combustível, a adaptação do motor causa
fixação do novo Plano de Safra para o cxercicio 77/78, verificaram
risco, se aplicada entre os limites mínimo- lO- c máximo - 20
que além da existência de grandes estoques que não puderam ser
por cento de álcool.
colocados no mercado interno nem no externo, reponta a safra
Além disso, o álcool eleva a octanagem da gasolina refinada
seguinte com perspectivas de grande avanço na produção. Por isso é
pela PETROBRÁS (65 octons a 73 octons), tornando desnecessário
neccssãrio, desde logo, estabelecer com rigor as normas gerais de proo uso do aditivo tetra-etila, causador du evasão de monóxido de carbono responsável pelos altos !ndices de poluição do ar registrado nas dução, para que os plantadores e usinciros não se vejam repentinamente mergulhados em dificuldades que poderão acabar por lcvã-los
grandes cidades como Silo Paulo, hoje o maior centro de aglomeraà falência. Nas reuniões que anualmente se fazem para a organização
ção populacional do hemisfério sul, conforme frisou o Ministro
do Plano de Safra, silo discutidos c ajustados pontos como a quaShigcaki Ucki.
lidade do açúcar, cota de produção de cada Estado, volume de conPor isso, n reunião convocada para o anúncio dessa decisão,
ocorreu na sede da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, com o sumo nacional e estoques de exportação, preços da cana e do açúcar
acabado, normas de warrenragem, enfim, tudo sobre produção c
ugrudecimcnto do Secret{trio Francisco Frccdcrico de Barros em no~
comercializaçiio do açúcar.
me do Governo e da população de São Paulo.
Pois bem, durante a última rcunino em São Paulo, com a parll·
Produção de âlcool
cipaçi\o de representantes do Governo, concluiu-se que cm razilo dos
excedentes utuais e da grande produção em perspectiva, c consiO Ministro Ueki foi levado a escolher a cidade de São Paulo coderando uindu que o ucúcnr está com preço gruvoso no exterior,
mo a primein1 u usur a B,asolinu equulizuda, devido também, ao fato
dcver-se-ia destinar cerca de 12 milhões de sacas à transformaçiio cm
de que essa gasolina serll produzida no interior do Estudo, a partir de
ltlcool, cerca de 52R milhões de litros. Com isto seriam alcançados os
junho.
seguintes beneficias: I -saneamento do mercado externo, vulorizan·
As regiões do Médio Tietê, Vale do Rio Mogi e Vale do Parunupancmu são rcsponsúvcis peJa dupllcaçl\o, prevista pura este
do-se o produto: 2- economia de divisas porque, na medida cm que
ano, da produção brasileira de illcool: um milhão de metros cúbicos,
tenhamos aqui uma formidl1vel produção de ltlcool combust!vel, esta·
dos quuis upenus 350 mil m' serão absorvidos pela indústriu.
remos reduzindo nossas importações de petróleo; 3- os plantadores

e
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de cana c os usinciros de açúcar nUo sofreriam com a qucdu de
preços c por isso as safras seguintes nüo seriam comprometidas: 4 com esse recurso opcrucional aparentemente simples, o Mercado
Comum Europeu, grande consumidor do nosso produto, haveria de
valoriz(I.Jo, porque para J[l exportam apenas o Brasil c a Austrália
(Cuba oncaminha seus estoquos aos pulses da cortina de ferro c a
África ii Comunidade Britânica).
A idéia foi rocolhida com interesse e levada ao Ministro da Indústria e do Comércio que também julgou-a engenhosa. Mas a decisUo linal haveria de estar na área do Ministério das Minas e Energia,
onde a coisa cmpacou. E empacou por duns razões básicas: I - não
hú como estocar tão grande quantidade de álcool; 2 - todos os
tanques paru depósitos estão abarrotados de gasolina que, neste
momento está sobrando, o que até parece paradoxal.
A esta situação chogumos em razão da campanha vitoriosa do
Governo no sentido de que os brasileiros procurem economizar ao
máximo o seu combustlvel. O resultado i: que houve realmente uma
queda sensível no consumo de gasolina, mas não no de óleo diesel
nem dos demais derivados do pctró\oo. Por isso as refinarias, que
nüo foram ainda ajustadas para o balanceamento da produção dos
diversos itens do petróleo, tiveram que continuar operando a carga
normal, cuja conseqUência não poderia mesmo ser outra senão um
excedente de gasolina que, pela sua baixa octanagem, não serve
scnüo para o uso de veículos aqui fabricados. Vale dizer: não encontra mercado externo.
Ai está um sério embaraço à produção açucareira deste ano que
será da ordem de \50 milhões de sacas, das quais 110 milhões se desti·
narão ao consumo interno, c 28 milhões ao mercado elttcrno. O excedente fica à disposiçiio do Governo.
Por ai talvez se possa identificar a ponta do fio que levará às
verdadeiras razões desse marasmo que tomou conta do Plano
Nacional do Álcool.

Correio Brasiliense de 29-4-77.
ESTUDO SOBRE O PREÇO DE ÁLCOOL
Recife - O problema de preços para a cana-de-açúcar,
destinada ao fabrico de álcool carburante em destilaria autànoma,
é um dos enfoques do documento técnico que a SUDENE enviou ao
Ministério do Interior, no sentido de eliminar a desvantagem existente, que é atualmcnte de CrS 55,00 por tonelada de cana.
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centrar na decisão do Governo dos Estados Unidos de lançar um
plano energético que tem a sublinhá-lo a austeridade no gasto de
combustíveis. E se assim pensa a maior potência do mundo, os EUA,
considerando que para continuar nn seu status de poder mundial precisa ter um comportamento de pobre, que diremos e que deveremos
fazer nós, carentes totais de petróleo e paupérrimos em alternativas
outras, que não sejam as de recursos hídricos.
Para se ter uma idéia do que representa na qualidade de vida dos
Estados Unidos o petróleo, basta a seguinte revelação: sendo apenas
cinco por cento da população mundial, os americanos gastam mais
de 30% da energia gerada no mundo. Não os mais mal acostumados,
porém os mais viciados e dependentes do luxo e do supérfluo, deles
podemos testemunhar serem capazes de se condicionarem a novos
esquemas de way of life.
O problema, porém é o brasileiro. O nosso problema. Os Esta·
dos Unidos estão importando apenas 50% do petróleo que queimam,
mas nós ainda nos achamos na casa dos 90%. Os Estados Unidos
estão montando suas centrais atômicas e já se encontram em estágios
avançados da tecnologia nuclear, enquanto que o resto do mundo,
sem eles, tem ainda uma caminhada de uns 20. anos pela frente. E se
assim acontece, temos de considerar em primeiro lugar a nossa posi·
ção.
Na nossa edição de ontem, cm páginas diferentes, abordamos
com notícias c comentários o problema da produção de álcool com·
bustível. Chegamos ao primeiro ano de cogitações e plancjamentos
sem que nada de material se tenha realizado. As coisas ainda mourejam na fase do que hã por que fazer.
Na primeira notícia, lê-se da iniciativa tomada pelos nossos
companheiros do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, de realizar
um Simpósio PROÁLCOOL, que se inaugura hoje presidido pelo
Senador João Calmon, como parte dos festejos do sesquicentcnário
desse valoroso elo dos Diários Associados.
Noutra pãgina, na secção "Brasl\ia, DF", numa nota sucinta, a
questão das dificuldades que congestionam o caminho que leva à
industrialização do ãlcool, i: posta em termos objctivos e ao alcance
de todos.
A coincidênéia do Simpósio do Jornal do Comércio, objcto de
nosso noticiãrio e a nota do "Brasi\ia, DF" apenas anunciam a delicadeza, senão a gravidade do problema. Se álcool move motores de
combustão interna, é sucedâneo da gasolina no todo ou em parte se
nós podemos produzi-lo, temos meios para tanto, tecnologia c

Destaca o documento que essa direrença é representada pela

campos próprios para o plantio da cana.. de·açúcar e de mandioca,

cobrança do ICM, Cr$ 25,26 por tonelada de cana, e, principalmente, pela não concessão do subsídio de equalização ao agricultor
canaviciro, quando fornece matéria-prima para açúcar ou álcool
industrial na proporção de Cr$ 34,52 por tonelada.
No caso de produção de álcool carburante, a destilaria autõnoma ou produtor de matéria-prima. não recebe subsídio.
Sugere a SUDENE que essa diferença seja paga com recursos
provenientes das margens de comercialização dos combustfveis, cujo
preço de futuramente pura a gasolina, as destilarias de petróleo, i: de
Cr$ 4,22 por litro, enquanto o álcool carburante i: pago na propor·
ção de CrS 3.47 por litro. chegando ao varejista ao preço final de CrS
5,66.
Outro aspecto salientado foi o esquema financeiro adotado para
os projetas de destilaria autõnoma, sugerindo-se a participação do
FINOR, modiante a subscrição de cotas pelo PROÁLCOOL. O
estudo foi encaminhado ao Secretário-Geral do Ministério do
Interior, Di\son Santana de Queiroz, para subsídio ao desen·
vo\vimento do Programa Nacional do Álcool.
Diário dr Brasília de 29·4· 77.

então, nu consecução desse objctivo o Governo deverá colocar todo
o seu esforço, mesmo que tenha de arrebentar as estruturas burocrãticas que se anteponham aos projetas.
O Sr. Lycio de Faria, que trata do problema, cm entrevista
concedida a um jornal carioca, não disfarçou que o principal obstá·
cu lo ao PROÁLCOOL situa-se no processo de aprovação de projc·
tos. Se assim é resta com ações autoritárias remover os empecilhos
setoriais.
Pelas informações, com um atraso de três anos em relação às
primeiras previsões, os necessários três bilhões e 900 milhões de litros
de álcool para uma mistura de 20% à gasolina, somente serão alcançados em 1983. Paralelamente, sabe-se que a PETROBRÁS não dispõe de capacidade para estocagcm do álcool que se produzir. Fora
da burocracia ostatal, as informações indicam a probabilidade de se
ampliar o parque industrial do álcool a curto prazo, havendo u possi·
bilidade de se construir ati: 100 novas destilarias por nao.
Uma informação gera outra contrária. Há controvérsias e cho·
ques de fontes informativas diversas. A opinião pública fica desorien·
tada. Mas esta mesma começa a sentir a urgência das soluções. E, enquanto as nossas perfuratrizes da PETROBRÁS e aquelas outras
sócias através de contrntos de risco nilo fizerem jorrar petróleo abun·
duntc, temos que nos preocupar cm termos do preço de barril de
petróleo em dólar. Cada descarga a mais num motor de automóvel
estâ nos custando minutos irrecupcrllvt:is do nosso desenvolvimento.
Além du busca desesperuda de fontes ulternutivas de energia, o Go~

Oplnluo
URGI:NCIA I' ARA O PROÃLCOOL
Os sinais alarmantes nos horizontes úrubcs, de que a podcrosu
OPEP podcrú a curto pruzo, Lwmcntur o preço do burril de petróleo,
para muitos jú são ostensivos. Um deles, talvez o mllior, vamos cn-
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verno tem que se voltar com a mais alta prioridade para o problema.
O tempo t: escasso. Os prazos cada vez mais curtos.
D:d a importância da iniciativa do Jornal do Comércio do Rio de
Janeiro e a sua mais absoluta atualidadc,

Corre/o Bra:i/len.re de 29-4· 77.
USINAS DO RN JÁ PENSAM NA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL
Faltando um mi':s para o encerramento da moagem da safra
76/77. as usinas do Rio Grande do Norte, ao contrário do que está
acontecendo em outros Estados, vão terminar apresentando
números que mostram o crescimento expressivo do sctor. Para a
próxima safra, há perspectivas de ampliação tanto na produção de
açúcar, como de álcool, que já tem projetas aprovados e pode contar
com um novo grupo pernambucano aluando na ârca.
Segundo o usineiro Geraldo Jos~ de Melo, da Companhi•
Açucareira Vale do Ccarâ Mirim, um grupo forte, da maior tradiçio
no setor, está pretendendo instalar uma destilaria cm Maxaranguape, onde o usineiro dispõe de cinco mil hectares, que seriam cedidos
para a implantação do projeto.
Quanto a produção da sua usina nesta safra, o Sr. Geraldo José
de Melo, falou que deverá atingir cerca de 400 mil sacas, constituindo-se numa quebra de recorde c atingindo as previsões. Destacou o empresário, que desde o mi':s de dezembro vem perdendo muito tempo de moagem, por falta de estrutura dos fornecedores que
não dispõe de condições de entrega de cana.
Situação na Bahla
Comentando a situação cm outros Estados, particularmente a
Bahia, onde os fornecedores estão ameaçados de não moerem as suas
canas, arcando com grandes prejuízos - pois vão perder boa parte
da safra, além de estarem enfrentando problemas de pessoal, demitir
mais de 3 mil homens, disse o Sr. Geraldo José de Melo, que a situação aqui é diferente, com toda a cana sendo moida cm condições normais. O único problema que poderia ocorrer seria um inverno intenso neste último mi:s de safra, que poderia acarretar dificuldades de
transporte de cana existente no vale.
Sobre o outro problema, ou seja a dispensa de trabalhadores,
acontece aqui a falta de mão-de-obra para o campo- tanto que a
mecanização das usinas tem que ser feita o mais râpido possfvcl.
Ainda sobre o problema da falta de braço humano para corte,
carrego e transporte de cana disse o usineiro, que o inverno pode
criar um outro problema, pois com chuvas nas suas terras a grande
maioria pensa em voltar e plantar suas roças.
Destilaria e Capital
Reunida esta semana a Assembléia-Geral dos associados da
Companhia Açucareira do Vale do Cearâ Mirim, deliberou um au·
mento de cupital, passando de 22 milhões de cruzeiros, para
CrS 40.300.000,00, sendo que para isto foi usado o capital de reserva
do próprio grupo.
Quanto ao projeto de destilaria de açúcar, informou o Sr.
Geraldo José de Melo, que já está pronto c espera que na safra 78/79
jil possa estar produzindo álcool, inclusive com inovação cm termos
de destilaria,jit que poderá fabricar o álcool a partir do melaço ou dirc:tamentc du calda que vem da esteira. Esta inovação vai permitir
que de acordo com as oscilações do mercado se aumente ou diminua
u produçílo de álcool. Com esta destilaria, a usina Silo Francisco c a
Ilha Bela, vii o poder produzir de S a IS milhões de litros de Alcool
por ano.
.
Sobre destilarias, o Estado pode ganhar mais uma, desta feita
no Vale de Muxarangunpe, onde o Sr. Geraldo José de Melo tem S
mil hectares de terra e estar tratando com um grupo de Pernambuco
paru u construção de uma outra destilaria. Exercendo atualmcntc um
cargo no Conselho Fiscal da Cooperativa dos Usineiros do Estado
de Pernambuco o Sr. Geraldo José de Melo tem grande tráfego no
meio cmprcsnriul c açucareiro duquelc estudo.
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Estivas também
Também na Usina Estivas a produçílo i: maior que em anos ante·
riorcs c cada dia mais cresce aquele parque industrial ensejando mes·
mo a se acreditar que dentro de alguns anos poderá superar até mes·
mo a Usina Olho D'água, pertencente ao mesmo grupo e que
funciona no Estado de Pernambuco. Esta crença é baseada principal·
mente na boa produtividade da cana-de-açúcar plantada nos
tabolciros do Rio Grande do Norte, que tem dado até 110 por cento
·de aproveitamento industrial, por hectare plantado.
Enquanto isto nas terras das principais usinas de Pernambuco, a
produtividade tem oscilado em torno dos 50 por cento.

Tribuna do Norre de 12·2·77
Pronunciamento do Sr. Agenor Maria, feito na sessão de
i8-J.77:
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto à tribuna para tecer considerações a propósito do proble·
ma 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 rcalida·
de oficializar a venda do leite com apenas 2% de gordura representa
vc~dadeiro atentado contra as milhões de crianças subnutridas que
temos na Capital da República.
Não entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como possa um
órgão do Governo autorizar a venda de leite somente com a percen·
tagcm de 2% de gordura. Em um litro de leite hã 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, através da SUNA B, os
pasteurizadores a retirarem desse produto o seu elemento mais
nutritivo, ou seja, seu maior valor.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, fui criado numa fazenda de ga·
do do interior deste País. Lá, o meu pai tirava a gordura do leite c
dava o restante aos porcos. Aqui, em Brasília, o Governo, através do
seu órgão controlador dos preços, autoriza a diminuição do teor de
gordura, c vende aquilo que i: jogado aos porcos às crianças de nossa
Capital.
Tenho cm mãos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a revista
Medicina e Saúde. dirigida pelo Dr. Morris Fishbein, que diz o
seguinte:
"0 leite foi sempre muito apreciado como alimento c a
ele se atribulam qualidades nutritivas e até espirituais e curati·
vas, desde tempos imemorais. O leite materno foi considera·
do, por longo perfodo, 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 e 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 Jan Baptista van
Helmont demonstrou que o leite da mulher não era essencial
para a criança. Atualmente, este produto natural conta com
inúmeros substitutos.
O leite constitui alimento quase completo, uma vez que
contém proteínas, que substituem e reconstituem os tecidos
do corpo: proporciona suis minerais, como o càlcio,
fundnmcntal para a formação de ossos e dentres e para o
desempenho adequado de outras funções; constitui excelente
fonte de açúcar natural c de vitaminas A, C, D, Bl e 812 e
contêm grande quantidade de gorduras, muito mais fáceis de
digerir do que quaisquer outros comcstfveis."
Sr. Presidente, deixo neste pronunciamento um apeio ao
Governo de Suo Excelência o Senhor Presidente Ernesto Gcisel, no
sentido de que a SUNAB volte atràs nesse crime que está sendo
cometido contra milhares de criunças de nossa Cupitnl.
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As próprias revistas de saúde desaconselham a comercialização
do leite com menos de 3% de gordura. Por que, então, o órgão or.cial
do Governo determina a comercialização deste produto com apenas
2% de gordura?
LEITE- CONSIDERAÇ0ES Tf::CNICAS
Conceitos B'slcosoobre o leite
A Resolução n• 12/74 da Comissão Nacional de Normas c Pa·
drões para Alimentos, cm seu Anexo, asstm define o "leite": "fluido
sccretado pela glândula mamária das fêmeas de mamlfcros dom~sti·
cos".
Trata-se de um alimento bastante complexo, elaborado por um
conjunto de Glândulas altamente diferenciadas, somente presentes
em l'êmeas de animais superiores- mamlfcros.
Constitui o leite alimento exclusivo dos animais mamlfcros recém-nascidos e durante os primeiros pcrlodos de seu desenvolvimento.
O leite apresenta constituintes próprios, diferentes de qualquer
outro alimento. Num exame sucinto dos componentes básicos, o
leite mostra o seguinte:
I) Glicldio•: no leite somente é encontrado a lactose resultado
da união de uma mol~cula de glicose e uma de galactose. A lactose
não se acha presente em outro órgilo ou tecido do organismo humano e nem mesmo em organismos vegetais. r:: muito grande a importância da lactose na alimentação dos lactentes ou infantes, isto é,
crianças menores de um ano de idade. Primeiramente o recém-nascido somente dispõe de uma enzima capaz, efctivamentc de desdobrar
curboidratos, que é a lactasc. Pela ação dessa enzima a lactose
desdobra-se em duas moléculas, sendo uma de glicose c uma de
galactose. Silo absorvidas pelo organismo, sendo a glicose metabolizada, principalmente produzindo calorias. A galactose, al~m da função calórica, ainda concorre eficazmente para o crescimento na primeira infância e, unindo-se a lipldios, forma glicolipinas, essenciais
para a formação do sistema nervoso central. A lactose tem açilo decisiva na manutenção da flora intestinal normal, porquanto, sob a
ação de certos microrganismos, produz ácido lâtico, cuja açilo impcdiente sobre a proliferação de microrganismos indesejâveis ou
patogénicos, é manifesta.
Os carboidratos presentes cm outros alimentos silo incomple·
lamente digeridos pelo organismo infantil, podendo mesmo vir a
constituir meio de cultura para o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis, o que concorre, sobremodo, para agravar a
mortalidade infantil por diarréias e enterites.
2) Prorfdlo•: quanto aos prot!dios do leite, silo estes consti·
turdos principalmente dos seguintes: ). Caserna, 2· Lactoalbumlna, 3·
Lactoglobulina, 4· lmunoglobulina, que constituem cerca de 98% do
total de protelnas do leite.
A Caserna é uma protcrna complexa, especifica do leite com cerca de I8 aminoácidos, nestes incluldos todos os chamados amino·
ácidos essenciais, isto é, imprescindlvcis à formação da molécula
protéica da espécie humana. Apresenta-se ligada ao fósforo c ao
cálcio, constituindo um complexo fosfo-caseinato de câlcio. r:: bas·
tante resistente ao calor podendo o leite ser fervido, coagulando-se
sob a ação de ácidos e de enzimas especificas, unindo-se ao fósforo e
ao cálcio, o que permite que estes dois elementos, indispensáveis à
formação do esqueleto, sejam facilmente absorvidos c, em alto
percentual, aproveitados pelo organismo infantil. As outras fraçiles
protéicas, lactoalbumina e lactoglobulina, também especificas do
leite, são elaboradas pelos elementos celulares da glândula mamária.
As imunoglobulinas, dirctamentc obtidas do sangue, contêm anticorpos especllicos elaborados pelo organismo materno o que constitui
uma defesa temporária do organismo infantil contra várias doenças
infecciosas. As proternas especificas do leite silo perfeitamente
adequadas à alimentação infantil e não silo encontradas em nenhum
outro alimento.
3) Llpídlo.<: As gorduras do leite apresentam-se sob a forma de
umn cmulsi\o que, vista uo microscópio ótico mostra-se constiturda

por glóbulos esl'êricos ou ovóides, cujo tamanho habitualmente varia
entre 2 c lO micras.
O microscópio clctrônico evidenciou, nesses glóbulos, uma cs·
trutura complexa, constiturda por um núcleo onde estã situada a
matéria gordurosa, revestido por uma membrana na qual não eviden·
ciadas moléculas protéicas, vitaminas principalmente A c D, fos·
foliprdios, colesterol, componentes minerais: ferro c cobre prin·
cipalmcnte, além de enzimas, tais como fosfatase alcalina c redutase
alderdica.
A gordura do leite apresenta, cm sua composição, caracterrstica
que a diferencia de qualquer outra gordura animal ou vegetal.
Contém cerca de 10% de ácidos graxas de baixo peso molecular, isto
é, com reduzido número de Atamos de carbono tais como: butfrico,

capr6ico, caprllico e cáprico. Possui ácidos graxas essenciais, isto e,
ácidos graxas imprescindrveis ao crescimento e à manutenção da
estrutura de diversos órgãos. Na gordura do leite são encontradas:
Vitamina A, fator muito importante para o crescimento c para a
prevenção de uma série de afecções oculares, também chamada
antixeroftálmica ou axeftol; Vitamina C em pequena quantidade,
infelizmente destru!da pela pasteurização e outros processos de aque·
cimento; Vitamina D, anti·raqurtica; Vitamina E, ê em menores
quantidades Vitaminas do Complexo Bc outras.
Possui o leite, como já foi dito, sais minerais de cálcio c de fósfo·
ro facilmente absorvidos pelo organismo, além de sais de potássio,
sódio, ferro, cobre, magnésio etc.
Conforme ficou estabelecido, o leite é um complexo altamente
diferenciado, elaborado prccipuamcnte para alimentação do animal
mamlfero nos primeiros pcrrodos de vida. Qualquer modificáção que
resulte cm retirada total ou parcial de um de seus componentes, vai
comprometer, c irremediavelmente, o valor nutritivo do leite na ali·
mcntação infantil.
O carboidrato e a gordura do leite não tém somente a função
de produzir calorias. Intervém eficazmente cm diversas funções orgâ·
nicas e no desenvolvimento do organismo.
A caserna além de sua função especifica como proterna é esscn·
cial para a adequada absorção do cãlcio c do fósforo.
O leite para alimentação infantil deve ser integral. Qualquer
modificação resultará cm prcjulzos que podcrilo ser irreverslveis.
1:: evidente que tais considerações não aplicam integralmente ao
adulto. Estes poderão consumir, sem prejurzo, leite com baixo teor
de gordura, ou totalmente desnatado desde que complementem sua
ração diária com outros tipos de alimentos.
Entretanto, dada a excepcional relevância do leite na alimenta·
ção 'infantil e no pcrlodo de desenvolvimento da criança, todas as
medidas deverão ser tomadas no sentido de ser fornecido à popu·
lação para uso geral, leite de boa qualidade, com todos os seus
componentes dentro dos limites normais, sendo o teor de gorduras
nunca inferior a 3%.
Silo estas as considerações que temos a honra de apresentar aos
ilustres e mais elevados representantes da Nação brasileira.
LEITE: MINIMO DE 3% AFETA ESTRUTURA 0SSEA DA
CRIANÇA
O leite deve ter um mrnimo de 3% de gordura para não afctar o
desenvolvimento da estrutura óssea na primeira infância, afirmou o
Dr. Yalmo de Moracs, médico sanitarista da Divisão de Organiza·
ção Sanitdria do Ministério da Saúde, em palestra proferida, ontem,
na Comissão de Agricultura do Senado, onde falou também o técni·
co cconômico do Ministério da Agricultura, Francisco Saies.
Segundo o representante do Ministério da Saúde, a gordura é
constituinte fundamental para o sistema nervoso e, por este motivo,
declara-se contrário à retirada de qualquer elemento do leite,
anrmando ainda que o ideal é preservá-lo tal como ele é elaborado.
Paoteurlzaçio
O processo da pasteurização foi também debatido nn Comissão,
quando Yulmo de Moracs salientou que esta técnica provoca a
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destruiçuo da vitamina C do leite, além de ter sido verificado ainda
uma ligeira modificação nas protelnus e a perda de enzimas. "Silo
perdas, entretanto, que podem ser compensadas até certo ponto, pois
a pasteurização destrói germes patogénicos, o que é um grande passo", acrescentou.
Respondendo a pergunta formulada pelo Senador Luiz
Cuvalcanti sobre a equivalência entre o leite em pó e o leite natural,
Yalmo de Moraes adiantou que "o leite em pó representa algumas
desvantagens e outras grandes vantagens'\ como o fato de sua
tecnologia ser superior à do leite ln natura e de as fábricas estarem
situadas próximas ,à bacia leiteira, de onde recebeu o leite
diretamente.
Por último, o sanitarista disse que o leiu materno ainda é o ideal
para crianças com até três meses de vida.
Política do Leite
A politica para a pecuária bovina de leite foi o tema da palestra
do técnico econômico do Ministério da Agricultura, Francisco Sales,
que afirmou que a pecuária de leite no Brasil é considerada uma
atividude tradicional, com baixos índices de produtividade, sendo
que nas bacias leiteiras mais importantes da Região Centro-Sul
prevalece uma estrutura de produção atomizada, formada por milha·
res de pequenas empresa que produzem menos de cem litros de leite
por dia e contribuem, em mêdia,com cerca de 40% da produção total.
Segundo o técnico do Ministério da Agricultura,o propósito das
Diretrizes de Política do Governo para o setor visa alterar esta situação, principalmente no que se refere à produtividade, através de um
esforço coordenado a ser exercido pelas instituições de Crédito
Rural, Assistência Ti:cnica e Pesquisa, e fornecer os parâmetros que
servirão de base para orientar as decisões de produção e
investimento dos empresários que atuam nas fases de produção,
processamento e distribuição do leite.
Modernização
A modernização da pecuária de leite no país é meta prioritária
do Governo, pois i: somente pela adoção de novas tecnologias por
parte dos produtores que será possível elevar a produtividade e
diminuir as variações sazonais na produção do leite- acrescentou
Francisco Sales.

A introdução de novas tecnologias i: feita através do processo
gradativo, sendo que o Ministério da Agricultura, através da
EMBRAPA, criou o Centro Nacional de Pesquisa de gado de Leite
que tem função de coordenar, programar e executar a pesquisa
necessária pura atingir os objetivos do Governo para a pecuária do
leite, afirmou.

a

Exportações
O Senador Dinarte Mariz, presente aos debates, criticou a atitude do Governo em permitir exportações de torta de algodão usada
pura ração de gado leiteiro. Nu ocasião, o parlamentar adiantou que
o Governo não pode pretender que os produtores usem melhores
técnicas para tratamento do rebanho com preços tabelados e que,
investir na melhoria, implica em prejuízos. Assim, os produtores
preferem exportar, o que representa maiores lucros, acrescentou,
admitindo que o Governo deveria proibir as exportações da torta de
algodão.
Por outro lado, o Senador Luiz Cavalcante considerou que o
Governo deveria ter criado umu ''Central do Leite", a exemplo du
"Central de Medicamentos", alterando pura a importância do leite
nu vida humana.
Por último, o Senador Evundro Carreira lamentou que as
pnlt:str:.1s fo~scm ouvidas "apenas por mcin dúzia de purlumcntures e
estudiosos" admitindo que "u Comissão de Agricultura ofereceu
uma vt!rdadcira aula sobre a importt1ncia de leite' .

Diário de Brasília de 4-5-77
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LEITE AUMENTARÁ NO DIA I•
A partir do dia I o de maio, o consumidor pagará pelo litro de
leite tipo "C" Cr$ 3,50, o que corresponde a um aumento de 16% em
rcluçi\o ao preço atual. A medida divulgada ontem, oficialmente,
pelo Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Abastecimento
(CONAB) permitirá ao governo pagar Cr$ 2,85 por litro ao produtor
c Cr SI ,00 às usinas pura cobrir as despesas de comercialização c de
beneficiamento.
. No Nordeste, o preço do leite tipo "C" será de Cr$ 4,20 o litro e
nas cidades do interior da Região Centro-Sul o produto será negociado a Cr$ 3,60. O subsídio de Cr$ 0,25 por litro concedido pelo governo scrú mantido inalterado. O próximo aumento do leite já está
programado para o próximo dia I• de julho, quando o consumidor
deverá pagar um preço em torno de Cr$ 4,20 por litro, enquanto o
produtor receberá Cr$ 3,20 por litro. Com os três aumentos registrados este ano (lo de março, I• de maio e I• de julho) o aumento
total a nível de produtor será de 52%.
Considerando-se que o produtor receberá a partir de I• de maio
Cr$ 2,85 por litro e que a margem de comercialização das usinas será
de CrS 1,00, o preço a nível de consumidor seria de Cr$ 3,85. Contudo, o preço de Cr$ 3,50 foi fixado depois de descontado o subsídio
de CrS 0,25 e mais Cr$ O, IOem função da redução do teor de gordura de 3 para 2%.

Correio Bra:i/iense de 28·4· 77.
INSPETOR DA SUNAB FISCALIZA O LEITE
Está em Goiás um lnspetor da SUNAB, procedente do Rio de
Janeiro, para reiniciar à fiscalização junto à bacia leiteira de diversas
regiões goiunas. Ele vem apurar as reclamações dos produtores de
que indústrias não estilo pagando os preços mínimos e o adicional
por excesso de gordura. Esta é a segunda vez, no espaço de um ano,
que se procede em Goiás a esse tipo de fiscalização.
Da primeira vez, no segundo semestre de 1976, na região sul do
Estado, a fiscalização da SUNAB apurou quase todas as irregularidades denunciadas, aplicando multas de cerca de 400 mil cruzeiros.
Esse tipo de fiscalização não conta com pessoal especializado
em Goiás. Para sua execução, a Delegacia Regional da SUNAB pede
ajuda à Superintendência, no Rio de Janeiro. Inicialmente o levanta·
menta será feito no sudoeste, passando para o sul até o extremo sudeste, percorrendo o inspetor as cidades na rota da estrada de ferro.
O preço mínimo, a partir do último aumento para o leite,
passou a Cr$ 2,30 por litro, para o produtor, quando se destinar ao
consumo - venda a usinas pasteurizadoras - e CrS 2,20 quando se
destinar a fins industriais, como fabrico de queijo, manteiga e doces.

Diário de Brasília de 23-4-77.
LEITE DO TIPO "C" PASSARÁ A CUSTAR CRS 3,50 A
PARTIR DO DIA I• DE MAIO
O preço do litro do leite tipo "C", a partir de I• de maio vai
custar ao consumidor Cr$ 3,50, isso considerando-se que já está
definido o pagamento ao produtor de Cr$ 2,85 por litro e que dificilmente o Governo vai alterar a margem de comercialização de
CrS 0,95 concedida às usinas de beneficiamento. Sobre o preço total
será abatido o subsidio de Cr$ 0,25 concedido pelo Governo e mais
Cr$ 0,05 porque o teor de gordura foi reduzido de 3% para 2%.
A hipótese do Governo antecipar para I• de maio, o aumento
que está programado para I• de julho, quando o produtor passará a
receber Cr$ 3,20 por litro, estú totalmente afastada, pois se isso
viesse u ucontccer o leite influenciaria com 0,7 por cento o lndice do
custo de vida, ugmvundo u taxa de inflação no mês de maio. Sem
mexer Ou margem de comerciulizuçào, o aumento jú programndo vai
participar com apcnus 0,3 por cento.
Os técnicos governamentais explicaram que é mais prov(\Vcl que
u margem de comerciulizaç~o das usinas, que é agorn de Cr$ 0,95,
seju nlteruda upenus cm IY de julho, apesar de reconhecerem que se
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encontra defasada, Com o próximo aumento de I• de julho, o leite
sofrerá este ano uma elevação total de 52 por cento a nfvcl de pro·
dutor.
Jmportaçio
O DIPOA (Departamento Nacional de lnspcção de Produtos
de Origem Animal) abriu este mês uma nova frente de atuação: um
de seus inspctorcs foi enviado à Irlanda para supervisionar as condi·
çõcs técnico-sanitárias da fabricação do leite cm pó que o Brasil está
importando dali, o· ~utro fiscal passará todo o mês de maio na Ar·
gcntina.
O emissário do DIPOA na Argentina será o próprio dirctor da
Divisão de Leite do órgão, José Pinto, que explicou ser o principal
objctivo de sua viagem a inspcção de fãbricas de laticfnios, principal·
mente queijos, que são tradicionalmente adquiridos pelo llrasil.
A propósito, lembrou que 240 toneladas de queijo argentino
foram interditadas pela fiscalização do DIPOA, na semana passada,
na fronteira Uruguaiana - Passo de Los Librcs, justamente porque
os carregamentos não vinham acompanhados de certificados de ins·
pcção sanitária,
Para José Pinto, "há que haver rigor interno c externo", porque
se o DIPOA só autoriza o uso do carimbo do SIF (Serviço de lns·
pcção Federal) por indústrias brasileiras que operam na mais per·
feita condição técnico-sanitária, "então também deve ir a outros
pafscs para saber qual a qualidade dos alimentos que estão ex·
portanto para o Brasil", frisou.
Revelou também que outro técnico do DIPOA está cm vias de
viajar para a Polõnia, de onde o Brasil pretende adquirir leite cm pó,
na forma de troca por excedentes de arroz do Rio Grande do Sul
Flocollzoçio
Goiãnia- Estã cm Goiás inspctor da SUNAB, procedente do
Rio de Janeiro, para reiniciar a fiscalização junto à bacia leiteira de
diversas regiões goianas, Ele vem apurar as reclamações dos produ·
tores, que indústrias não estão pagando os preços mfnimos c o adicio·
nal por excesso de gordura. Esta é a segunda vez, no espaço de um
ano, que se procede cm Goiás a esse tipo de fiscalização,
Da primeira vez, no segundo semestre de 1976, na região sul do
Estado, a fiscalização da SUNAB apurou quase todas as irrcgulari·
dades denunciadas, aplicando multas de cerca de 400 mil cruzeiros.
Esse tipo de fiscalização não conta com pessoal especializado
em Goiãs. Para sua execução, a delegacia regional da SUNAB pede
ajuda à superintendência, no Rio de Janeiro. Inicialmente o levanta·
menta serã feito no sudoeste, passando para o sul até o extremo
norte, percorrendo o inspctor as cidades na rota da estrada de ferro.
O preço mfnimo, a partir do último aumento do leite, passou a
CrS 2,30 por litro, para o produtor, quando se destinar ao consumo
-venda a usinas pasteurizadoras-, c CrS2,20 quando se destinar a
fins industriais, como fabrico de queijo, manteiga c doces,
Correio Bra:il/ense de 23·4· 77

de transporte c seguro, essa mercadoria chegaria a São Paulo pelo
preço de CrS 12 mil por tonelada, ou seja, CrS 12,00 o quilo, No
mercado interno, o quilo do leite cm pó integral cstã custando CrS
21,80(prcço CIP) a nfvcl de indústrias,
Junto aos pulses europeus, a COBEC jã cstã cm fase adiantada
de levantamento de preços para saber das melhores ofertas. A princf·
pio, as negociações para importação de leite cm pó serão fechadas
com os recursos que foram alocados junto ao Banco do Brasil para a
formação do estoque rcfugador de leite cm pó no mercado interno.
Como nilo houve qualquer oferta do produto para estoque, os
recursos passarão a ser utilizados na compra de leite cm pó no cxtc·
rior, No total, o montante alocado é de CrS 450 milhões (para o
financiamento do estoque de pó) c mais CrS 30 milhões (para o
financiamento do estoque de manteiga),
Dos estoques de leite em pó da COBEC remanescentes de
importações fciuis no ano passado c não comercializadas no
mercado interno (38() toneladas), 200 toneladas já foram distribufdas
à cooperativas do Rio c de São Paulo (a CCPL recebeu 60 toneladas
da partida).
Aumento
Silo Paulo - A necessidade de se antecipar o aumento do leite
para CrS 3,20- previsto, atualmcntc, para 1• de julho- foi ressalta·
da, ontem, pela Federação da Agricultura de São Paulo, que deverá
se reunir com as entidades de outros Estados, a fim de apresentar
uma reivindicação conjunta do Governo federal.
Durante reunião da Comissão Técnica da Pecuária de Leite da
FAESP, os produtores paulistas decidiram solicitar à Confederação
Nacional da Agricultura (CNA) a convocação urgente das federa·
çõcs de agricultura da região Centro-Sul, a fim de se evi~r problc·
mas maiores de abastecimento na cntrcssafra. Segundo os pccuaris·
tas, o deficit de leite em São Paulo, para indústria c consumo, deverá
atingir, cm julho, a 2 milhões de litros por dia,
Jornal do Brasil de 17·3·77,

LEITE BAIXA DE PREÇO E PERDE GORDURA
A portlr de hoje o lltro custa menos dez centovos: 3,00
A partir de hoje o leite começa a ser vendido cm Brasnia a
CrS 3,00 o litro, ao mesmo tempo que o seu teor de gordura é reduzi·
do de 3% para 2%, Como as empresas empacotadoras ainda não
dispõem da embalagem apropriada, esse leite magro continuará
sendo entregue nas embalagens do leite tipo C, que tem 3% de teor de
gordura. Essa situação, porém, scrâ normalizada tão logo as fâbricas
forneçam material para as embalagens, assegura a SUNAB, para
quem a redução do teor de gordura no leite é uma medida tcmporâ·

ria.

Brasnia - A Companhia Brasileira de Entrepostos c Comércio
(COBEC) esta negociando junto a cooperativas da Argentina a
aquisição de duas mil toneladas de leite em pó integral que foram
ofertadas ao Brasil, Tão logo o contrato seja assinado, a mercadoria
pode chegar ao centro consumidor de Silo Paulo cm lO dias, por
caminhão.
Além desta, a COBEC está também em negociações para
importar leite cm pó de pafscs do Mercado Comum Europeu c do
Leste Europeu, que aprcscntara1.1 propostas de venda, A Polônia, tal
como ocorreu ano passado, está disposta n exportar leite cm pó para
o mercado brasileiro cm operação de troca de mercadoria.

As novas condições do leite forom estipuladas pela Portaria
Super n• 17, da SUNAB, de 9 do corrente, c que passou a vigorar a
partir de hoje, A Portaria n• 17 anulou uma portaria anterior, de 1•
de março, que conccdcrã um aumento de 50 centavos por litro de
leite, quando o produto passou de CrS 2,60 para CrS 3,10.
Para reduzir o teor de gordura do leite, c reduzir o seu preço cm
10 centavos, a Superintendência da SUNAB levou cm conta "a
necessidade de incentivar o desenvolvimento da pecuária brasileira,
tendo cm vista que o volume da produção é decisivo para o abaste·
cimento", c "as peculiaridades das bacias leiteiras formadas pelos
Estados do Espirita Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Silo Paulo,
Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul c Distrito
Federal.
Em seu artigo 9• a Portaria define que essas novas condições do
leite silo válidas apenas paru as regiões metropolitanas de Belo

Preços
O produto argentino cstã sendo ofertado uo preço de 800 dóln·
rcs por tonelada FOB Uruguainna (Cr$ lO mil 400), Com os custos

Goiíinia, Florianópolis, Brasfliu, Vitóriu e Cuiabú, O leite distribui·
do ncssus regiões será subsidindo pelo Ministério da Agricultura,
ntruvés da COBAL, cm 25 centnvos o litro.

COBEC ESTÁ NEGOCIANDO A COMPRA DE 2 MIL T DE
LEITE EM PO ARGENTINO

"I
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Nas demais localidades não relacionadas no artigo 9•, o leite
fornecido ao consumidor scrâ o de tipo C, com 3% de gordura c ao
preço de CrS 3,20 o litro.

do vendido a Cr$ 3,20 o litro com o mini mo de 3% de gordura. Outro
objctivo da medida adotada ontem é a regularização do estoque de
manteiga, o que deverá ser feito através da industrialização do
excedente de gordura. Por outro lado, essa gordura também poderá
GOVERNO USA RÃ ESTOQUE DE LEITE EM PÓ DA COBEC
ser utilizada na reconstituição do leite cm pó, o que aumentaria a
oferta de leite ln natura no mercado.
PARA NORMALIZAR O ABASTECIMENTO
A margem de comercialização das usinas aumentou de CrS 0.95
A falta de leite tipo "C" em alguns supermercados do Rio de Ja·
para·CrS I,OO.Isto porque lO gramas de gordura custam Cr$ 0,16, de
nciro poderâ ser superada na próxima semana, segundo técnicos do
. acordo com a tabela da SUNAB c como o governo decidiu retirar
Ministério da Fazenda, com o fornecimento à Cooperativa Central
·Cr$ O, lO do preço do litro de leite ao consumidor sobrarão ainda Cr$
dos Produtores de Leite (CCPL) de 20 toneladas de leite cm pó dos
0,6 para as usinas, o que vem sendo considerado pelos técnicos do
estoques do Governo.
A Companhia Brasileira de Entrepostos e Comércio (COBEC) Ministério da Agricultura como outra maneira de contornar o
problema da reduzida oferta de leite cm alguns grandes centros,
dispõe de 380 toneladas de leite em pó que podem ser acionados para
cobrir o deficit da produção nacional. Só a CCPL deixou de fornecer especialmente Silo Paulo.
Gazela Mercantil de 11-3-77
esta semana 400 mil litros de leite à população carioca.
lmporlaçio

A ESCASSEZ e MAIOR NA PERIFERIA

Sem revelar o volume a ser importado, os assessores do Minis·
tério da Fazenda afirmaram ontem que o Governo jâ autorizou com·
pras de leite cm pó no exterior para atender o mercado interno.
Ontem, a CCPL e a Leite Vigor negaram que o abastecimento de
leite, na região do Grande Rio, esteja irregular, embora afirmem que
esteja caindo a produção cm Minas Gerais, Espirita Santo c Rio de
Janeiro.
O Sr. Renato Viveiros, relações públicas da CCPL, disse que a
produção de leite in nawra caiu em 25% enquanto o Sr. Francisco
Borclli, chefe do departamento de comunicações da Leite Vigor, cal·
cu la uma queda de 20% na produção.

Jornal do Brasil de 12·3·77.
LEITE DE BRAS( LIA AGORA MAIS MAGRO
A Superintendência Nacional do Abastecimento informou,
ontem, que a partir do dia 15 de março, o leite distribuído no Dis·
trito Federal serâ do tipo pasteurizado magro, com apenas 2% de
teor de gordura.
Informou ainda que, devido à não-disponibilidade por parte das
empresas empacotadoras de leite, da embalagem especifica, esse leite
será entregue em embalagens de leite tipo "C", que tem 3% de teor de
gordura. Esta situação, porém, será normalizada tão logo as fábricas
forneçam material para as embalagens.
O delegado regional de Brasília informou que os rótulos com 3%
de teor de gordura foram feitos em milhares de embalagens, que
serão utilizadas agora na distribuição do leite com apenas 2% de gordura, até que se normalize a situação.
Disse ainda que a medida da redução do teor de gordura ni!o
scrâ permanente e visa a estimular o produtor e aumentar o consumo
nas metrópoles.
Por esse motivo i: que o Jeitejâ baixou para CrS 3,00.

Jornal de Brasília de 12-3·77.
Aaropecuírla
SUNAB REDUZ EM CRS 0,10 O PREÇO DO PRODUTO PARA
O CONSUMIDOR
A Superintendência Nacional do Abastecimento- SUNABbaixou portaria ontem, reduzindo o preço do litro de leite a nlvcl de
consumidor de Cr$ 3, lO para CrS 3,00, nus regiões metropolitanas de
Silo Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitibu, Porto Alegre c
cm Goiânia, Brasiliu, Vitória e Cuiabá. A decisão foi tomada cm
conscqOi:nciu da redução do teor mlnimo obrigatório de gordura no
litro do leite, que caiu de 3% pura 2%, objetivando principalmente
regularizar o abastecimento naqueles centros, através do aumento da
produção.
O preço do leite, a nlvel de produtor, permaneceu inulter~uo.
como também o preço ao consumidor nus localidades não mencionadas nu portariu. Dessa forma, no interior o produto continuará scn·

"'•

POR JORGE RETI
Em Silo Paulo, hã uma acentuada falta de leite nas padarias c
supermercados, principalmente nos bairros da periferia, onde o leite
C se esgota antes das 7 horas da manhã. O leite cm pó também cstã
escasso. Embora ni!o tenha sido constatada a ocorrência de câmbio
negro, o proprictãrio de uma padaria de Vila Brasilândia informou a
este jornal ter completo leite cm pó no atacado, "pagando algo por
fora", porque as empresas entregam pequenas quantidades ou
demoram para atender os pedidos.
Nos bairros de alto c médio poder aquisitivo os consumidores
recebem o leite B (vendido a Cr$ 6,00, enquanto que o tipo C custa
Cr$ 3,10). Nesses bairros a própria demanda normal absorve maior
volume de leite B, o que atenua a falta de tipo C.
Mas nas áreas de menor poder aquisitivo, o consumidor de tipo
C, quando ni!o chega cedo às padarias, é obrigado a levar leite B ou
ficar sem o produto. José Nogueira, proprictãrio da Padaria
Imperial, cm Vila Brasilândia, revelou que os fregueses que ni!o
conseguem comprar o tipo C, adquirem o leite B cm dias alternados,
"porque o preço do leite B não permite que seja comprado
diariamente".
Apenas o Supermercado Alfama, cm Migicnópolis, aumentou
suas vendas de leite cm pó desde fins do ano passado. Porém, ali, o
leite C acaba antes das 7 horas, sendo vendidos agora 350 litros diâ·
rios, comparados com 400 litros de tipo B.
Na loja Pilo de Açúcar de Higicnópolis a tendência é a mesma,
não só agora, mas cm todas as épocas do ano: maiores vendas de tipo
B (240 litros, comparados com 50 litros de tipo C).
Também nos bairros mais afastados hã uma maior oferta de
leite B, embora a demanda natural nessas áreas seja pelo tipo C, mais
barato. A Padaria Imperial, cm Vila Brasilândia, vende diariamente
200 litros de cada tipo do produto, mas no inicio de janeiro vendia
200 litros de tipo C c apenas 100 litros de leite B. José Nogueira,
· informou que, cm épocas normais, o movimento era de 500 litros de
leite C c somente 100 litros de tipo B.
Em Vila Nova Cachocirinha, a Padaria "Tudo de Bom" vende
atualmcnte 80 litros de tipo C c 150 litros de leite B. No inicio do ano
recebia 120 litros de tipo C c 80 litros de leite B. Segundo seu
proprietário, Gilcno Bispo, as vendas, cm épocas de abastecimento
normal, silo dc350 litros de tipo C c 150 litros de leite B.
Em Vila Pompéia, bairro de poder aquisitivo médio, Alfredo
Monteiro, proprietário da Padaria Super Primor, informou que o
abastecimento do tipo C, vem se reduzindo nas últimas semanas. No
momento, ele comercializa 130 litros de tipo C e 120 litros de lciti:
B. No mesmo bairro, a Padaria Rainha Pompéia, vende 100 litros
diârios de tipo C c 400 litros deleite B.
NESTLe CONTINUA RECEBENDO MENOS
As nove fábricas de leite da Ncstlé continua recebendo menos
leite desde o inicio do ano. Em janeiro, a empresa recebeu uma
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média de 2,5 milhões, de litros diários (2,95 milhões cm janeiro do
ano passado) e em fevereiro 2,3 milhões de litros (2,72 milhões no
mesmo pcrlodo de 1976).
José Maria Nogueira de Campos, assessor da empresa, disse que
os números de 1976 referem-se apenas a 8 fábricas, pois, na época, a
mais nova unidade industrial do grupo, cm ltuiutaba (Goiás) ainda
nilo havia iniciado suas operações. Ele afirmou também que até o
momento o aumento de preço ao produtor, concedido a I• de março
último, não influiu para maior oferta do produto, cuja tendência é de
queda.
O principal produto da empresa, o leite cm pó integral (marca
"Ninho"), terá uma produção este ano de 47 mil toneladas, para
uma demanda prevista de 78 mil toneladas, ou seja, um deficit de 31
mil toneladas. No ano passado, a produção foi de 56,4 mil toneladas,
para uma demanda de 74 mil toneladas (déficit de quase 18 mil
toneladas).
Segundo Nogueira de Campos, a única maneira de solucionar o
problema do abastecimento de leite a curto prazo será a importação
do produto cm pó desnatado, para rcidratação pejas usinas
pasteurizadoras. Outra sugestão dele é a criação de cstlmulos
diferenciados (preços por regiões) c a criação de zonas especiais de
produção (os chamados "cinturões brancos", próximos aos grandes
centros consumidores}, dos quais seriam excluldas as indústrias
fabricantes de leite cm pó, que se localizariam apenas no interior, longe dos mercados consumidores.
A TENDRNCIA PARA OS IOGURTES
Nogueira considera a diversificação de produtos uma tendência
natural das empresas pasteurizadoras, devido à alegada baixa
rentabilidade do leite in natura. Por isso, ele acha inevitável a entrada
dessas empresas no mercado de produtos mais sofisticados (iogurtes,
cremes de leite, etc). "Discordo, também das críticas dos produtores
paulistas, da Associação dos Distribuidores de Silo Paulo e da
Confederação Brasileira de Cooperativas de Lacticlnios, de que esses
produtos c as empresas fabricantes de leite em pó seriam responsáveis pela crise de abastecimento de leite in natura.
O assessor da Ncstlé disse que cm 1975 - último dado oficial
disponlvcl- dos 9.712 bilhões de litros de leite produzidos no Pais,
apenas 6% foram destinados à fabricação de produtos mais
sofisticados. Nesse mesmo ano, 73% do volume foram destinados à
fabricação de leite cru e beneficiado, 8% para queijos, 7% para leite
cm pó c 6% para manteiga.
Ele disse ainda que mais de 50% do leite cm pó produzido pela
Ncstlé é comercializado em áreas do Norte e Nordeste do País, que
nilo posuem suprimento próprio, de leite ln natura.
Segundo ele os fornecedores não têm flexibilidade para mudar
de empresas compradoras. Esse fato impediria a transferência do
fornecimento de leite das empresas fabricantes do produto cm pó
para as usinas pasteurizadoras, na época de escassez, como vem
propondo produtores c distribuidores.
Os produtores c distribuidores têm sugerido entregar todo o
leite produzido na entresssafra as usinas de pasteurização a fim dç
atenuar o déficit no abastecimento .. Eles pretendem que os
fabricantes de leite em pó comercializem o produto importado para
evitar a dcsidrntaçilo c rcidratação simultânea do leite, produzindo,
assim, os custos operacionais e os de transporte.
FALTA. LEITE C EM PLENA SAFRA
Pela primeira vez, nos últimos anos, há quebra no abastecimento de leite C em São Paulo, cm plena época de safra. Até o ano passado, os déficits ocorriam durante a cntressafra Uulho-sctcmbro},
quando o mau estado das pastagens acarretava a reduçilo du produçilo.
Para atenuur o déficit no abastecimento, o governo tem
importado leite em pó, para posterior reidratação pelas usinas
bcneficiudorus, O produto dcssu reidrutuçào é o leite "C reconstituí·
do'\ vendido uos consumidores nu entrcssufru.
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No ano passado, as importações de leite cm pó totalizaram 20
mil toneladas. Este ano, a Confederação Brasileira de Cooperativas
de Lucticfnios estimam em 60 mil toneladas as importações. Esse
aumento é conseqUência da redução da produção de leite na safra, o
que impossibilitará a formução de estoques de leite em pó (para
reconstituição) nacional. Assim, grande parte do estoque scrâ
importado.
Embora todos os componentes do sctor (produtores, pasteurizadores, distribuidores) se queixem da baixa rentabilidade c estejam
constantemente reivindicando maiores preços, eles reconhecem que
o simples reajuste ou mesmo o aumento real de preços não
resolverão o problema.
Por isso, sugerem uma "politica global" para o sctor, que corrija as distorções, que ocorrem na produção c comercialização.
CONAB: LEITE E TRIGO
O Conselho Nacional do Abastecimento definiu, cm sua
reunião de ontem, cm Brasf!in, os novos preços para o trigo, leite c
referendou, ainda, o preço de 165 cruzeiros para a arroba do boi,
tendo cm vista o valor de compra da carne que formará o estoque
regulador da COBAL. O preço do leite sofreu um aumento percentual de 52 por cento, a nlvcl de produtor, e scrâ ndotado cm trcs
etapas, culminando com o valor de 3,20 cruzeiros, ainda para o produtor. O Ministro Alysson .Paulinelli, da Agricultura, anunciou
também o aumento de 33 por cento do preço do trigo, ao mesmo
tempo em que o Governo concedcrâ um "subsidio de emergcncia"
para o fertilizante, através da isenção da taxa de juros na aquisição
do produto. A partir de primeiro de março o preço do litro de leite
para o consumidor será de 3, lO cruzeiros.
O CONAB aprovou também a liberação de uma linha de cré·
dito vinculada à politica de garantia de preços mini mos, que permite
o financiamento para o transporte aos centros de consumo c portos,
de produtos garantidos pelo preço mínimo.
Segundo Paulinel!i, o Governo procurou manter o compromisso com as dirctrizes adotadas anteriormente com relação ao leite,
mantendo os agricultores na certeza de que "o Governo não quer
fazer um preço politico". O Governo vai conceder um aumento de IS
por cento do preço do leite a primeiro de março, mais 15 por cento a
primeiro de maio e, finalmente, mais 15 por cento a primeiro de
julho. Isto representará um aumento percentual de S2 por cento a
nível de produtor, saindo dos 2,10 cruzeiros, que são pagos hoje,
para 2,40 cruzeiros cm março, 2,85 cruzeiros em maio c 3,30 cruzeiros cm julho.
Enquanto isso, o preço ~ nlvcl de indústria distribuidora já tem
sua primeira etapa definida e passará de O, 75 cruzeiros para 0,95 cruzeiros. Segundo o Ministro, os técnicos do Ministério estilo realizando um levantamento de custo que ainda não foi concluldo, e somente
a partir disso é que o Governo vai ajustar a segunda parcela.
Com isso, o preço a nlvcl de consumidor, cm março, será com·
posto pelos 2,40 cruzeiros pagos ao produtor, mais 0,95 cruzeiros
pagos à indústria distribuidora menos o subsidio oferecido pelo Governo no consumidor, que foi mantido cm 25 centavos. Isto equivale
a 3,10 cruzeiros a partir de primeiro de março. Ainda nilo se pode
cfctuar o cálculo dos outros aumentos, tendo em vista a indefinição
da parcela final que caberá à indústria. Após admitir que o preço do
leite, a nlvcl de produtor, estava defasado cm mais de SO por cento,
Pnulinclli disse que "esses novos preços representam um sacriflcio do
Governo, já que estamos num ano cm que o objctivo é baixar os lndi·
ccs de inflação e ao mesmo tempo damos um preço realista para o
leite". O Chefe da Assessoria Econômica do Ministério, Nuno Casassanta, acrescentou que "o preço recompõe a rentabilidade alcançada
cm 1975, que foi a média mais alta atingida na história da pecuâria
leiteira".
O Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonscn, vai nprescntur um voto na reunião de hoje do Conselho Monctãrio Nacionul, segundo o qual scrâ cstubclecida u isenção du taxa de juros na
compra do fertilizante, conforme ficou decidido ontem no CONAB.
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Essa medida, segundo o Ministro da Agricultura, visa conceder um
Achum os produtores que os aumentos concedidos cm 1976 não
"subsídio de emergência ao trigo", cuja.sal'ra, de acordo com recopussurum de cotações simbólicas, desprovidas de utmtivos para a
mendação técnica da EMBRAPA, terâ seu plantio antecipado.
dinumiwção dos pluntéis. Alguns memhros da Comissão Técnicu da
Com isso, o Ministro acredita estar dando uma remuneração
Pecuária Lciteiru da FAEMG. que durante vúrios meses defenderam
justa ao produtor ao fixar o preço do trigo em 170,40 cruzeiros, ao
u liheraçi\o do preço do produto, manifestaram-se satisfeitos com u
mesmo tempo cm que o FECOTRIGO, em relatório enviado ao Mi· concessão do uumcnto.
nistério, havia requerido um preço mínimo de 222 cruzeiros. Essa
O Dirctor da Associação Comercial de Minus, Alberto Osvaldo
solução de emergência vai continuar até que os técnicos tenham con- · Contincntino de Araújo, afirmou - ~mtcs de tomar conhecimento
cluído o estudo para subsidiar a importação da matéria-prima, que ·do.uumento- que o Estado responsiwol por 37% de todu a produtem um prazo previsto para 60 dias.
''"' nucionul de leite, deverá deixur de produzir este uno entre 800
milhões c I hilhi\o de litros do produto, devido a incr.istência de preAlém de referendar o preço de 165 cruzeiros para a arroba do
cos compensadores,
boi, o CONAB aprovou os seguintes valores que o Governo deverâ
"bancar" na formação do estoque regulador: armazenamento, 35
Tribuna do Norte de 12-2-77.
centavos; distribuição, 60 centavos; descongelamento, 29 centavos;
quebra no congelamento, 75 centavos, sendo que todos referem-se à
PRODUTORES QUEREM LEITE A 4,50 O LITRO
carne com osso. Dessa forma, os preços para compra pelo Governo
O litro de leite poderá chegar a CrS 4,50 para o consumidor,
serão de 15,25 cruzeiros para o traseiro e de 9,50 para o dianteiro,
caso a reivindicação do Sindicato das Indústrias de Laticínios e
acrescidos dos 60 centavos referentes à taxa de distribuição.
Produtos Derivados do Rio Grande do Sul seja aceita pelo Governo.
Pnulinelli disse que o CONAB concedeu autorização para
Em dezembro, o Sindicato havia proposto CrS 4,00, mas cm função
compra de até 225 mil toneladas de carne, o que corrcsponderâ a um
das despesas com o depósito compulsório para a compra de comvolume de compra de cerca de 2,9 bilhões de cruzeiros. Ele acres·
bustíveis, decidiu retificar o seu pedido inicial.
centou que, tanto o volume de carne a ser comprado, como os reSegundo o presidente do Sindicato, Zildo de Marchi, "o rececursos, dependerão das necessidades, não havendo limites reais.
bimento,
ontem, em Porto Alegre, de um telex da Coordenadoria de
Produtores rurais e' cooperativas poderão agora se. utilizar de
Assuntos
Econômicos do Ministério da Fazenda, solicitando o envio
uma linha de crédito vinculada à política de preços mínimos. Sedo
levantamento
dos custos para a industrialização do leite, é uma
gundo o voto de Alysson Paulinelli, a medida vai beneficiar o prodemonstração de que o Governo pretende fazer uma revisão nos
dutor rural que passará a ter maiores possibilidades de comercializadados entregues ao Ministro da Agricultura pelos representantes das
çUo, permitindo ainda aliviar a rede de armazenagem· das regiões
indústrias de laticínios de todo o Pais". Os dados enviados ao Minisprodutoras. De acordo com dados fornecidos pela Comissão de
tro
da Agricultura previam um reajuste a nível do produtor para
Financiamento da Produção, essa linha de crédito permitirâ o transCrS
2,50, mais CrS I,50 para as despesas de beneficiamento, eleporte, em 1977, de cerca de dois milhões de toneladas de produtosvando o preço final para CrS 4,00 (utualmente o litro custa
principalmente os destinados à exportação - representando a apliCrS 2,60).
caçtlO de 350 milhões de cruzeiros.
Segundo Zildo de Marchi, as restrições ao consumo de combusO crédito será concedido isoladamente ou vinculado aos Emtíveis
terão uma forte repercussão no sctor, jâ que o transporte représtimos do Governo Federal EGF. A CFP acredita ainda que o
presenta
até 30% do preço do leite,
linanciamcnto do rretc permitirá que o próprio mutuário, untes
mesmo do vencimento dos EGFs, providencie o transporte do proTrigo
duto para as zonas de comercialização, com o estímulo de que lã
O Governo deverá fi<ar um preço mínimo para o trigo inferior a
encontrará melhores preços que o mínimo garantido pelo Governo.
CrS 222,00 por saca, segundo informação de técnicos da Comissão
de Financiamento da Produção, o órgão encarregado do assunto. Os
LEITE: AUMENTO DE 70% EM DUAS ETAPAS
produtores, por intermédio da FECOTRIGO, encaminharam um esBelo Horiwnte- O preço do leite a nlvel de produtor será reatudo
uo Ministério da Agricultura reivindicando o preço de
justado cm 70% este ;mo, ~:m duas etapas, a primeira já na terça-feira
CrS 222,00.
e a segunda em junho. Na próxima semana o produto estará custanOs funcionários da CPF informaram que seu trabalho sobre o
do ao consumidor CrS 3,60 o litro, o que implica num acréscimo de
trigo jâ está com o Ministro Allysson Paulinclli que o encaminhará
JS.46«'J(,,
ao CDE. Scm indicar qual foi a proposta de preço da CPF, os inforOs aumentos foram concedidos com base no documento prepamantes disseram que u FECOTRIGO superestimara os custos pura
rado cm Belo Horizonte pelas Federações da Agricultura de São
chcgur o preço de CrS 222,00 por saca.
Paulo, Minas, Rio de Janeiro c de outros Estados produtores e entregues quarta-feira ao Ministério da Agricultura pelo Presidente da
O Estado de S. Paulo deS-2-77
Confederação Nacional da Agricultura, Sr. Flúvio de Britto. As
Economia
informaçõ~.:s são de um líder ruralista mineiro, que pediu para nUo
ser idcntilicado.
CAPITAIS PODEM FICAR SEM LEITE NA PRÓXIMA SEMASituuçiio Crítico
O documento denunciu a situação criticu da pecuária leiteira do
Pu is c indica que Minas, o maior produtor nacional de leite, com I
milhão, JO mil litros diúrios, jú resgistrou queda de 35 por cento nu
prOLiuç~o do tipo "C''. tabelado, enquanto o tipo "8,. tende 11
aumentar. Segundo lcvantumcntos preparados por sindicatos rurais,
cm pleno período de sufro1, os produtores estão reduzindo suas
quotas, desestimulados pelos baixos preços.
O lim:umcnto preparado !"das lideranç;.1s rurais mincirus, curioc;Js c paulistas tcvt: n ohjctivo de mostrar i1s uutoridadcs que os
produtores reivindicaram duruntc todo o uno passado a corrcçi'\o tri·
nH:stral para o preço do \clte, udotudu ern \975, esclarecendo que "se
mtmcntos substanciais não fossem concedidos, poderiam ocorrer
~ntVL''i. prcjuillls para n sctor",

NA
Brasília (O Globo)- O fornecimento de leite ficurú impedido no
fim de semana, resultando no colapso total de abastecimento das
capitais, a partir da próxima segunda-feira. O problema foi gerado
pela dccisilo do Governo de fechar os postos de gasolina nos domingos, e impedir u venda de combustível com pagamento a prazo.
A própria pasteurização do leite já ficará sem condições de ser
feita, pois os produtores também não terilo condições de fazer o
trunsportc entre a fazenda c as usinas. O problema está deixando os
produtores desorientados, sem saber qual atitude tomar. As entidades de classe aindu nua chegaram a uma conclusilo sobre qual o
órgão muis indicudo pura discutir o assunto.
No último domingo ainda foi posslvel fuzer o transporte c
distrihuiçilo do leite puru os grundes centros, porque tanto os

Molode 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

produtores como os carros tanques, tinham reservas próprias, mas
com a proibiçilo de venda de gasolina em vasilhames ficaram
impossibilitados de fazer estoque esta semana.
O leite é transportado diariamente porque é um produto
extremamente pcrcc!vcl, c corre risco de azedar se ficar por um
tempo superior a 24 horas nos carros tanques. Além disso, os
carrçtciros recebem das usinas o pagamento dos gastos de gasolina
soménte no final do mês, o mesmo ocorrendo com os produtores,
Geralmente o abastecimento dos veiculas é feito pelas 2
cooperativas que possuem postos de gasolina, facilitando aos
produtores coaperativados a "conciliação de contas" no final de
cada mês.
Com a proibição de venda de gasolina a prazo as cooperativas
não tém condições de fornecer recursos diários para o transporte,
porque não contam com capital de giro suficiente para mobilizar os
recursos necessários. Além disso, alegam que terão sérios problemas
burocráticos, demorando muito tempo para efetivar a distribuição.
Apenas Brasília não terá um colapso total no seu abastecimento
de leite, por que 40 por cento do consumo é suprido por uma usinc
situada nos limites da cidade. Já as grandes capitais dependem totalmente do fornecimento de leite diário que vem do interior.
Para o Rio de Janeiro a distância média entre as bacias leiteiras
e a cidade, é de 400 quilômetros (a maior parte do leite vem de
Governador Valadares c Teófilo Otoni). Já São Paulo, recebe o
produto do interior do Estado, mas 30 por cento do fornecimento é
feito por Goiás, o que dá uma variação entre 250 quilômctros a 1.200.
Os caminhões utilizados na distribuição não têm condições de
fazer o trajeto de levar o leite às cidades e retornar às usinas para
apanhar outra quantidade do produto, apenas com um tanque de
gasolina.
Sob o risco de paralisar totalmente o fornecimento de leite no
País, fonte das cooperativas, informou que o Governo além de permitir o abastecimento de gasolina nos domingos e a compra a prazo,
deve ainda corrigir os custos da distribuição que ficarão ainda mais
defasados do que já estão, com o recolhimento restituível.

O Globo, de 28-1-77.
PRODUTOR DIZ QUE PREÇO SOB CONTENÇÃO ATRA·
PALHA
Belo Horizonte 10 Globo) - A contenção do preço do leite
parn o produtor está criando defasagens enormes na produçilo e.
com as medidas de restrição aos combustíveis através da racionalização, a produção será ainda mais prejudicada, o que faz se prever, a
curto prazo, a falta do produto nos principais centros do País, a não
ser que o Governo adote uma revisilo dos preços para o produtor, o
que viria incentivar a atividadeleiteim.
A· afirmação foi feita ontem em Belo Horizonte pela Presidente
da Comissão de Pecuária do Leite da Confederaçilo Nacional da
Agricultura- CNA, o Vice-Presidente da Federacila da Agricultura
do Estado de Minas Gerais- FAEMG -.Joaquim Balbino de Carvalho, em entrevisto colctivu ii imprensa.
Joaquim Balbino acrescentl>U que a produçilo diilria do leite
vem sorrendo um deficit de 2 milhões de litros, o que representa di mi·
nuição de 35 par cento da produção verificada ano passado.
Documento
O Presidente da Comissr10 de PecuC!ri~1 de Leite preparou, junta·
mente com o Vice-Presidente da Comissão do Leite da FAEMG,
Edilson Godinho, um documento de lO itens onde stlo consideradas
u rucionulizaçào de combustíveis c suas conscqlli:ncias paro1 o produ·
to r, "utualmcntc muito prejudicado".
No documento que servirit de apoio para novo pedido de
aumento de preços, sUo considerados como rencxos principais nu
ngropccuârin: u existência de 05 por cento de propriedades ruruis no
Estudo nào clctrificadus\ o que cria gr:mdc dependência aos
combustlveis parn produção: u ncssidadc de const[mcia no processo
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de produção, o que nílo suporta as medidas de fechamento dos postas de nbastecimento e a exigência do depósito compulsório, já que a
empresa agrária é incapaz de obter dinheiro imediato para a producão dependente da comercialização.
Contcnçio

-Também foi considerado como ponto agravante da situação
leiteira a própria concorrência governamental, que atualmente
importa cerca de 60 mil toneladas de leite em pó, o que é causado
exclusivamente por sua política de tabelamento de preços, desestimulando o produtor, disse Joaquim Balbino.
-Em dezembro, reunidos cm Brasília, decidimos que o preço
mínimo para janeiro seria de CrS 2,80 para o produtor, o que não
representaria um preço definitivo mas apenas um mediador para
novo aumento. O Governo demonstrou sua insensibilidade para com
o produtor e atualmente uma correção terá de ser feita na base de
CrS 3,00, considerando-se as medidas de racionalização que
compensariam o pecuarista com novo aumento entre 10 a 15 por
cento, afirmou.
Transporte
Outro ponto do documento aborda o aspecto da perecibilidade
do produto que não suportaria retenção de 36 horas, em veículos
transportadores, obrigados a permanecer na estrada nos fins de
scmum1 por um simples estouro de pneus, também a taxa sobre óleo
industrial trará grandes prejuízos nos prollutores.
IMPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ PODERÁ CHEGAR A 60
MIL TONELADAS
"O Brasil ter:í de importar cerca de 60 mil toneladas de leite em
pó para garantir o abastecimento deste ano", disse ontem o
Presidente da CBCL (Confederação Brasileira de Cooperativas de
Laticínios), Rubens de Freitas.
"Isso i: o resultado do desânimo que impera entre as produtores,
que estão trabalhando sem margem de lucro, devido os erros da política de preços do Governo", afirmou.
Explicou que a produção de leite caiu 20 por cento em relação a
mesmo per!odo do ano passado" porque, mal remunerados, os leiteiros retiraram a alimentação suplementar das vacas, e também
diminuíram a ordenha, deixando mais leite para os bezerros, já que a
pecu!~ti<~ de corte, dando menos milo-de-obra, i: mais rent:ível".
Disse que só as cooperativas estão processando I,5 milhão de
litr<>S por dia " menos do que em janeiro de 1976, e citou também o
exemplo de uma indústria capitalista (a "Nestli:"), que opera com
deficit di:írio del'.2 milhão de litros.
"O Governo manteve o leite com preço defasado, e perceberá o
erro no segundo semestre, quando terá de importá-lo", frisou o
Presidente da CBCL.

Correio Bra:i/iense de 22-l-77.
LEITE PODE FALTAR E CULPA 1:: DOS Tf::CNICOS DO GOVERNO
O Presidente da Confederação Nacional das Cooperativas de
Laticínios, Rub~:ns de Freitas, disse ontem que os técnicos
~overnur.,~nrai" ~~~t~o decididamente convencidos de que o melhor é
importar leite em r-6 ao in,i:s de adotar uma política de estímulo ao
sctor, pois uté o Ministro da Fazenda tem se recusado a receber os
produtores em uudiôncia com u desculp<~ de que a agenda está sobrecarregada até o final do mês. Pelos seus cálculos o Governo tcr6
que importur este uno 60 mil toneladas para cobrir o deficit da
produçiio interna.
Segundo Rubens de Freitas como os técnicos estão
desinteressados pelo problem" da pecuilri<~ leiteira, "que está sendo
lcvndu ao suicldio, tentaremos ralar com o Presidt:nte Geisel". Nu
sun opinião, a situaçiio vem se ugravundo e deve chegar a um ponto
critico de total dependência externa, "mas os técnicos dizem que
qm1ndo a bambu estourar eles não cswrUo mais no Governo". Ele
denunciou que a produção interna jú caiu entre 20 a 25 por cento,
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dependendo da região, porque os pecuaristas resolveram abandonar
o rebanho à própria sorte, "porque se nuo gastam perdem menos".
"Apesar de toda a crise que atinge a pecuária leiteira os técnicos
governamentais já docidiram aceitar a opçuo da importaçuo, porque
a curto prazo resolvem seus problemas. Com a importaçuo não ha·
verú pressão innucionária, porque os preços do leite nuo precisarão
ser majorados. Até mesmo problemas de agravamento de desequill·
brios da balança de pagomentos não ocorrerá porque o leite em pó
será pago com o arroz, que está encalhado sem preço no mercado
internacional."
Segundo Rubens de Freitas, "em termos puramente técnicos a
importação pode ser encarada como a melhor solução, mas esquecem que um setor vital para a economia brasileira, como a pecuária
leiteira, estará destruída a médio e longo prazo. Quando isso ocorrer
pode ser quo os preços internacionais do leite em pó não sejam tão
favoráveis como os de hoje".
Rubens de Freitas disse que o Governo não conseguirá formar
estoques reguladores de leite em pó, porque a produção está caindo
em plena safra e não há excedentes para industrialização. A impor·
tação é inevitável, porque o Governo já se decidiu. Sô a Nestlé
precisa de 32 mil toneladas para cobrir o seu deficit.

Correio Bra:iliense de 11·1·77.
SAÚDE NÃO FALA SOBRE OCASO DO LEITE
A Secretaria de Saúde decidiu que não irá divulgar o resultado
dos exames feitos pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, nas
amostras de todos os tipos de leite vendidos em Brasília, onde técnicos da· própria Secretaria constataram contaminação de até 320 mil
bactérias por milímetro. Abordado sobre o problema do leite que se
arrasta desde o início de dezembro, o Secretário de Saúde, Newton
Muylaert,.foi taxativo: "Está tudo em ordem". A Divisão de Fisca·
lização vem recebendo queixas de que os mesmos problemas, decorrentes da contaminação, estão voltando em maior escala com o pro·
duto talhando, com mau cheiro e sem ser conservado dentro das gela·
deiras, contrariando determinaçuo das autoridades, para quem o
leite só pode ser mantido em recipiente dotado de refrigeração, para
evitar a proliferação de bactérias.
Sabe-se que a fiscalização ficou restrita somente à alçada fe·
dera!, através do Ministério da Agricultura (Divisão de lnspeção de
Produtos de Origem Animal - DIPOA), agindo nas usinas de
Goiás, de onde procede a maior parte do produto distribuído nesta
Capital. Apurou-se que as autoridades da Secretaria de Saúde opta·
ram pela não divulgação do laudo do Instituto Adolfo Lutz, para
que a imprensa esquecesse o caso, que ganhou repercussão nacional,
embora não esteja afastada a hipótese de o exame, procedido em São
Paulo, ter também constatado a contaminação, o que poderá ser

esclarecido dentro dos próximos dias. Por seu turno, os comerciantes
queixam-se, alegando que o caso das bactérias reduziu a venda do
leite em pelo menos 50 por cento no início de dezembro, percentual
que caiu para 30 por cento a partir do dia 23, quando cessou o noti·
ciário por falta de esclarecimento oficial.

Correio Bra:illense de 5-1·77.
ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO MENOS
FAVORECIDA. RAÇ0ES FAMILIARES EM EMBALAGENS A
SEREM DISTRIBUIDAS ATRAV~S DOS SINDICATOS. CON·
SIDERAÇOES SUMÁRIAS.
Juarez Monteiro
Os periódicos e a imprensa diária, fazendo eco à opinião pública
subitamente despertada pura o agudo e crónico problema da subnutrição e da ineficiência do abastecimento de géneros ulimentlcios
essenciais, vi:m alertando as autoridades para o fato, delas requcren·
do providências e sugerindo soluções, estas us mais das vezes supcrfi·
ciais e episódicas, como, mbl gratla, fornecimento de churquc ils
gestantes, alimentação a crianças de até 6 (seis) unos, redução da isen·
çilo de tributos sobre os géneros ulimentlcios, etc .... , em circunlóquio
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incapaz de atingir o cerne de questão que repousa, basicamente, no
baixo poder aquisitivo da maior parte da população e nos viciosos e
~oficientes canais do comercialização, aliados il indiferença e a nua
coordenaçilo das Entidades a quem competiria equacionar e solucionar o problema, além dos preconceitos alimentares, insuficientemento combatidos.
Os documentos disponíveis dizem que cerca de 70% da população om idade pré-oscolar é subnutrida, causa eficiente nào só de
lesões cerebrais capazes de originarem o surgimento de uma subnii;a, como, também, de cerca do 69% (sessenta e nove por cento) das
mortes havidas no Pais, o que não causa espanto aos que verificam
que, somente na área do Grande Rio, 230.000 (duzentas e trinta mil)
famílias têm renda (?) inferior a um salário mlnimo, sendo que no
redor de 100.000 (cem mil) dessas famílias compõem-se do chefe e 3
(três) dependentes.
Ora, para esse agrupamento familiar é necessário um gasto de
cerca de CrS 950,00 (novecentos e cinquonta cruzeiros) - aos preços
do janeiro de 1975 -a fim de que cada uma dessas pessoas receba a
quota ideal de 2.340 calorias.
Para um quadro desses, é meramente paliativa e superficial a
proposta de autoridade mineira de distribuição gratuita de charque
às gestantes pobres, pretendendo, com tal providência, reduzir o
índice de natimortos por uma hipotética elevação do consumo de
proteínas durante a rase pré-natal.
Outros estudos pretendem que o nascituro e até a idade de 6
(seis) anos receba alimentos gratuitos.
Data venta. tanto uma como outra proposta, por mais meritó·
rias que sejam - na pior das hipóteses, revelam preocupação com o
problema - olvidam a circunstância de que a deseducação do povo
condenará ditas benesses ao mesmo caminho percorrido pelos gêne·
ros doados por entidades de benemerência, que acabam trocados por
bebidas, fumo, etc .... , quando não vendidos por inescrupulosos.
Não basta reconhecer que

"As causas da subnutrição que atinge amplas camadas
do povo brasileiro resultam de doficiências institucionais,
atraso tecnológico, ineficiência do sistema administrativo,
insuficiência e inadequada distribuição do recursos materiais
e financeiros, além de outros desfavoráveis aspectos sócio·
económicos que caracterizam o estado de subdosenvol·
vimento em que ainda se encontra o País, condicionando os
baixos níveis de renda per capita e o reduzido poder aquisiti·
vo da maioria de sua população" (Destaques do Relatório do
I PRONAM- Ministério da Saúde).
Como bem reconheceu o Professor José Evangelista, do
Instituto de Nutrição Annes Dias,
" ... paro o êxito do plano não basta sua formulação correta; a
exeqUibilidade e o tempo de execução são barreiras quase
intransponíveis. Isso porque as providências para ao menos
minorar as precárias condições de nutrição do nosso povo
carecem de apoio de uma infra-estrutura adequada e
estuantc,"
Aduz, a seguir, cm sua entrevista que
"Para a eficácia do Plano Nacional de Alimentação e
Nutrição, torno-se necessário o atendimento de emergência
du população de menor recurso económico. O Governo
deveria assumir o papel de intermediário e estipular os
alimentos imprescindlveis àqueles de baixo poder aquisitivo,
hoje obrigados a adquirir e~/imentos pelo mesmo preço dos que
recebem a/to.r salárioJ,
Outras providências seria o aproveitamento dus fontes
de protelnus que possulmos, como u carne bovina, pescados e
soja, dando prioridade 1t distribuição interna e cm seguida 1t
colocação desses produtos no mercado externo, ainda que
Isso implique numa reformulação dos hábitos alimentam"
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(entrevista publicada em O Globo ed. 21 maio 75, pág. 213grifos nossos).
Hâ, pois, que adotar·se um projeto que, além de ser cxeqUivcl
tecnicamente, seja fnctlvel financieramcnte, pois a sua inadcquaçilo
aos recursos disponlveis implicará cm seu abandono a médio ou
longo prazo, cessada que seja a euforia inicial da solução proposta.
Tais são as considerações que tivemos cm mente ao iniciarmos
este trabalho, cujo prólogo, embora extenso, fez-se ncccssãrio para
demonstrar que se assenta ele cm dados reais e considerações técni·
cas fundamentais.
Dito isso, é de bom alvitre esclarecer que o atual estâgio da
tecnologia de alimentos permite, sem maior vulneração aos hâbitos
alimentares a que aludiu o Professor José Evangelista, o programa
de emergência que sugeriu em sua entrevista e pelo qual batemo-nos
bá alguns anos.
Em verdade, jâ é posslvel a elaboração de pratos assemelhados à
carne em paladar c apresentação, usando-se, para isso, a soja, que se
presta à fabricação de salsichas, almôndegas, hamburgues, etc.,
sendo desnecessário ressaltar que essa semente oleaginosa é também
fornecedora das protelnas encontradas nos produtos de origem
animal.
Alimentos pré-cozidos, outrossim, tais como o feijão e arroz,
incorporados definitivamente aos hâbitos alimentares do brasileiro,
poderiam igualmente integrar uma dieta básica, com a grande vanta·
gcm, entre outros, de permitir uma senslvel redução de gastos com o
seu preparo como, verbi grafia. temperos, gordura ou óleo comestfvcl
e combustivcl para seu conzimento, não sendo demais lembrar que
no interior ainda se usa o carvão vegetal, obtido com a devastação
das florestas naturais.
Charquc, farinha de peixe - que já pode ser obtida sem
qualquer odor- castanha-do·Parã- de excelente qualidade protéi·
ca - rapadura enriquecidas, açúcar, café, etc., poderiam ser
adicionados a essa dieta bâsica, ouvidos, naturalmente, os técnicos
cm nutrição.
Todos esses produtos poderiam ser acondicionados em
embalagens contendo o suficiente para a alimentação de uma, duas
ou cinco pessoas, em quantidade suficiente para uma semana ou um
mês, conforme o que melhor convenha, o que pode ser verificado em
estudo de viabilidade.
A distribuição dessas embalagens far-se·ia através os Sindicatos
que assinariam convênio especifico com as entidades governamentais
competentes, especialmente o Banco do Brasil S.A, depositário
obrigatório de todos os dinheiros de todas as entidades estatais e
113rnestatais, inc)U$ive Sindicatos.
Através esse convênio poder-sc·ia ajustar que a entidade
governamental que elaborasse as embalagens atribuísse a sua
comercialização nos Sindicatos, dando-lhes um prazo razoável para
prestação de contas das unidades vendidas aos seus associados.
Considerando que os Sindicatos, face à lcgislaçilo que lhes é
peculiar, só podem manter contas no Banco do Brasil S.A., a evasão
de receita seria facilmente constatável, o que possibilitaria, de pron·
to, a adoça o das providências cablvcis.
Ditas embalagens poderiam ser vendidas a preço de custo c com
isenção de tributos federais, estaduais e municipais, procedimento
esse válido, à luz do ~rtigo 19, § 2•, da Constituição Federal.
Eventualmente, poder·se·ia subsidiar tais embalagens, apontan·
do-se como de custeio desse subsidio, um adicional ao Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre o fumo, jóias, bebida
alcoólica c refrigerantes, etc ... que proporcionam cerca de 80% (oitcn·
ta por cento) do montante da arrecadação à conta desse imposto.
Beneffcio adicional que não pode ser desprezado é que, além do
aspecto social e humanitário de satisfazer a elementar necessidade de
ulimcntos, a redução do Indico de subnutrição importarli cm
redução das enfermidades que a têm como causa primária, além de
que se estaria impedindo o surgimento de uma sub-rnçn incapaz de
prover a seu próprio sustento c que, por razões humanitárias, devcrã
ser mantida pelo Estado que não soube ou não quis enfrentar c
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solucionar um problema cuja gravidade é patente c que, por isso mes·
mo, não pode ser ignorado,
Ademais, cstar-se·in, também, propiciando o desenvolvimento
da tecnologia c o pleno aproveitamento da indústria de alimentos,
com reconhecida capacidade ociosa, o que geraria maior número de
empregos, aumento da produtividade c da produção, inclusive dos
produtos primários, com que todos ganhariam.
Silo pertinentes, ainda, considerações adicionais sobre os Dencflcios que adviriam da existência das embalagens acima preconizadas,
principalmente em casos de calamidades públicas como vtrbl g/'111/a,
as inundações que, recentemente, assolaram o Nordeste que teve sua
população desabrigada e faminta sem recursos, sequer, para a indis·
pensável preparação dos alimentos que recebeu cm doação.
Há que dizer-se, mais, que a distribuição através os Sindicatos
teria como conseqUência - talvez a de maior efeito- a de fortalecer
o movimento sindical se, paralelamente, adotar-sc a politica de
permitir-se a compra de embalagens somente a associados. Parece
evidente que tal politica, a médio c longo prazo, redundaria cm um
acréscimo da freqUência às reuniões que os Sindicatos promovessem
o que dificultaria o seu controle por parte das minorias ativistas, de
um ou de outro lado da balança, além do surgimento de condiçllcs
propicias ao surgimento de novas lideranças.
Tais são as considerações que podem e devem ser desenvolvidas,
nilo só à luz de principias sociológicos e que motivaram a elaboraçlo
deste trabalho, mas, também; à luz de critérios puramente económi·
cos, considerando-se o trabalho como fato r de produção de riquezas.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Luiz Viana, nos termos do art. 16, inciso VI, do Re·
gimcnto Interno.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte dis·
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Causou desagradável surpresa a um ilustre jornalista, o Sr.
Edison Lobão, a quem me ligam vínculos de amizade c admiração,
não houvesse eu participado da sessão secreta realizada pela Comis·
são de Relações Exteriores desta Casa, e à qual compareceu o Sr.
Ministro Azcrcdo da Silveira.
Inicialmente, devo dizer que não compareci por não pertencer à
Comissão. Mas, além disso, como cu propusera um amplo debate
nacional sobre o que se está imaginando fazer na Amazônia, seria
contraditório participar de um debate sigiloso, que poderia apenas
satisfazer à minha curiosidade, e nada mais. Nilo creio que o assunto
possa ter algo de secreto. Até porque a nossa tradição diplomâtica é
a mais limpa, leal e honesta, nada devendo ter, portanto, para enco·
brir. Jâ li que o próprio Senador Magalhães Pinto lamentou o sigilo
da Comissão. Continuo, porém, convencido de que pela sua gravidade o problema da Amazônia nilo deve ser um assunto de bastido·
rcs, rcclamando a audiência de todos os interessados nas conscqUên·
cias que advirão de um Tratado multilateral modelado no da Bacia
do Prata. Se assim for, é mais um motivo para temermos as suas
conseqUências, pois o do Prata nos tem dado imensas dores de cabe·
ça. Li haver o Ministro declarado que, estando a esgotar-se o traba·
lho no Prata· com a construção das grandes hidrclétricas, chegara a
hora de o Brasil cuidar de promover um Tratado na Amazônia. Sinal
de que pretendemos trocar uma dor de cabeça por outra.
Na realidade, ou a chamada integração nilo passa de uma sim·
pies palavra, e nesse caso não hã porque promover o Tratado colcti·
vo, ou ela representa nos obrigarmos a um sistema de consultas e
decisões colctivas, que irão limitar, restringir a liberdade de açilo de
que desfrutamos atualmentc.
A Amazônia interessa profundamente ao futuro do Brasil,
inclusive o futuro dn suu segurança militar, c, como aconteceu no
passado, cada passo deve ser maduramente pensado. Não devemos
ter pressu. Contudo, a impressilo que se tem é de estar o ltnmaraty
por demais apressado. Nilo devemos esquecer que u Amazônia deve
e precisa ser necessariamente brusileira, como lembrava há algum
tempo esse devotado c ilustre estudioso dos problemas da região, o
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ex-Governador Artur César Ferreira Reis. Do mesmo modo que nos
cabe ter bem presente que "nada nas conquistas de Portugal é maior
que a conquista da Amazônia", segundo Joaquim Nabuco. A
Amazônia que representa metade do território nacional, e dentro da
qual não há porque metermos um fator de complicações, difi.
cu idades, disputas e confrontos, como será inevitavelmente um Tratado nos moldes dos existentes para a Bacia do Prata, é, quanto ao
Brasil, o fruto de um secular e lúcido trabalho diplomático. Desde
Alexandre Gusmão, nada foi improvisado. E é justamente para evitar os perigos do improviso que sugeri fossem ouvidas as áreas mili·
tares responsáveis, os governos estaduais, e as entidades culturais
interessadas na reg ii! o.
Mas, além de tudo isso, ocorre que a melhor tradição, a melhor
experiência brasileira depõe em favor dos Tratados bilaterais. Na
própria Guerra do Paraguai, que travamos dentro da TrfpliccAiiança, tivemos de buscar a paz num Tratado cm separado com o
Paraguai, e, como lembra Oliveira Lima, tão versado cm nossas
cousas diplomáticas, a guerra com a Argentina "esteve por um fio"
durante a missão do Ministro Tejedor. Também, por ocasião do problema do Acre, que envolvia não somente o Brasil, mas também a
Bolívia e o Peru, o Barão do Rio Branco não admitiu negociações
conjuntas, tendo feito primeiro o Acordo com a Bolívia, e bastante
depois o Tratado com o Peru.
·
Por que haveremos de abandonar essas lições do passado, c termos a iniciativa de um Tratado multilateral, que não nos dará nada,
e poderá nos criar as maiores dinculdadcs futuras? Essas as questões
que, para o meu convencimento, e para a tranqUilidade do Brasil, eu
gostaria ver debatidas a cí:u aberto, com inteira franqueza, dentro
daquelas normas que são o orgulho da nossa diplomacia- confian·
ça e cordialidade. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri·
menta que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
!';: lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 139, DE 1977
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a reti·
rada, em carátcr definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 52, de
1977, de minha autoria, que dispõe sobre a exigência de prova de
autenticidade para a comercialização de obra de arte.
Sala das Sessões, 24 de maio de 1977.- Va!IConcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento lido,
nos termos regimentais, será incluldo cm Ordem do Dia.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Evandro Carreira - Cattctc Pinheiro Jarbas Passarinho - Pctrônio Portclla - Virgflio Távora - Jcssê
Freire - Milton Cabral - Marcos Freire - Paulo Guerra Gilvan Rocha - Lourivul Baptista - Dirceu Cardoso - João
Calmon - Amaral Peixoto - Gustavo Capancma - Orestes
Quí:rcia- Benedito Ferreira- Osires Teixeira- Lcnoir VargasTarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 112, de
1977, dos Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy
Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do Boletim lido pelo General-de-Exército José Pinto
de Araújo Rabcllo, na cerimônia rCulizada cm comemorução
ao trlgésimo-scgundo anivcrsúrio do "Diu da Vitóriu das Forças Aliadas".
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Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

E A SEGUINTE A MA TERIA CUJA TRANSCRIÇÃO E SO·
LICITADA:
"Foi sem dúvida uma das mais célebres c festejadas tardes, a de
8 de maio de 1945.

Paz na Europa!
O mundo inteiro regozijava-se, após a noite que se iniciara, se·
gundo alguns, em julho de 1936, pela assistência dos nazi-fascistas às
tropas de Franco, e assumira proporções não antes atingidas, com a
invasão da Polónia, pelo exército alemão, a I• de setembro de 1939.
Após um ano de hostilidades, apenas oito pafses permaneciam,
no Velho Mundo, com as 'fronteiras intactas; um milhão de quilô·
metros quadrados havia mudado de dono c cem milhões de pessoas
viam-se submetidas a uma nova ordem.
Mais que simples conquista, a vitória do eixo Berlim-Roma representou a destruição de um modo de vida, consubstanciado no
conceito helênico de liberdade e no valor do individuo, aos olhos de
seu Criador.
Fé c razão, bases da filosofia ocidental, foram pouco a pouco
aniquiladas.
O mundo assistia, entre incrédulo e estupcfato, a capitulação
dos acomodalícios e dos pusilânimes; sem luta, territórios foram
obtidos c populações dominadas.
Uma sucessão de êxitos- a anexação da Ãustria, a absorção da
Tcheco-Eslováquia, a pressão sobre Dantzig c, finalmente, a invasão
da Polônia- marcou o início da hecatombe.
Seguiram-se os colapsos da Holanda c da Bélgica c a derrocada
da França; restava apenas, baluarte da fé c da liberdade na Europa, a
Grã-Bretanha.
Cedo se evidenciara que o connito ganharia amplitude extracontinental; assim, no Brasil, cm março de 1941, tem inicio o primeiro de
uma série de incidentes, envolvendo bclonavcs alemãs.
A 7 de dezembro daquele ano aconteceu o ataque à guarnição
americana de Pearl Harbour: o Japão entrava na guerra, de forma
traiçoeira e arrasante.
Fiel aos compromissos assumidos na comuni.dadc americana, o
Brasil, a 28 de janeiro de 1942, rompe relações diplomáticas com a
Alemanha, Japão e Itália.
Sucederam-se os torpedeamcntos de nossos indefesos navios
mercantes, muitos navegando em águas territoriais brasileiras,
causando irreparáveis danos ao Pais que, a 22 de agosto, declara
guerra à Itália e à Alemanha.
O que foi a participação do Brasil no conOito, a fulgurante pas·
sagem da Força Expedicionária Brasileira pelos campos da batalha
da Itália, os feitos de nossos bravos "Pracinhas", as vitórias por eles
conquistadas, permanece no registro da História c será fonte perene
de inspiração, e motivo de orgulho às gerações que nos succdcrilo.
Feliz a pátria que pode cultivar heróis cobertos de glórias cm
Monte Castelo, Montese e Castelnuovo, escrevendo com sangue, nas
terras de além-mar, legendas de abnegação e bravura.
Reverenciamos hoje a memória daqueles que, a 8 de maio de
1945, permitiram ao Brasil comemorar o "Dia da Vitória", aqueles
que, em holocausto à terra que os viu nascer, tudo ofertaram, nada
pediram.
Mais que um preito, nossa presença ê uma afirmação.
E por acrediturmos ser a Pátria impcrccivcl, junto a este portcn·
toso monumento, altar e campo santo, recordamos outros heróis,
heróis brusileiros, que lutaram e morreram pura que o ideal dclibcr·
dude nua fenecesse nas pingas de Santa Cruz.
Nossa homenugem aos bravos que, de peito aberto, desconhe·
ccndo as tÍiticas castcnscs, fazem rrcntc uo invasor butavo, c expulsam o insólito inimigo, superior em número, bem armado c instruido.
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No boqueirão dos Guarurapcs, o soldado brasileiro escreVia a
página primeira de uma epopóia sem mácula.
Recordamos os valorosos Inconfidentes, simbolizados na (lgura
inolvidável de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentcs, que. predestinado, antecipa· o sonho do homem americano, nas terras da
coroa lusitana.
Basta verificar u divisa dos revoltosos - "Ou Liberdade ou
Morte"!- para saber que o sonho era grande demais e valia J110rrer
por ele.
Não importa que houvessem fracassado, outros o fariam. A se·
mente fora lançada ...
Reverenciamos os heróis de Pirajá, a lutar pela independência,
COJltra as tropas bem adestradas do General Madeira de Melo.
Ressoam em nossos ouvidos as notas vibrantes do "clarim de
Pirajá": Cavalaria, Avançar!, sinal inesperado c inspirado, que estu ..
ca. o avanço inimigo, encoraja nossa gente c permite a vitória das
armas brasileiras.
Honra c glória aos bravos que, em defesa de nosso solo, participaram, entre I 864 c I 870, da Campanha do Paraguai, m~rcando,
com rastros luminosos, a vereda do dever, o exemplO do
desprendimento e o valor do nosso soldado.
Ao erigir o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda
Guerra Mundial, a Pátria desejou, no mármore que eterniza, simbolizar sua gratidão aos filhos que por ela morreram.
E não foi coincidência estarem nos jazigos, entronizados, Para
sempre unidos, no silêncio dos tempos, o marujo que pereceo, sem
testemunha, nas profundezas do Atlântico; o "Pracinha'' que
tombou, exangue, nos campos da Itália, e o aviador intréPido, que
encontrou a morte nos céus do Velho Mundo, quando mais alto ele·
vara o pendão de nossa Terra.
Esta simbiose singular, na sua essência, é o signo da unmo que
sempre inspirou as Forças Armadas do Brasil; Marinha, Exército e
Aeronáutica.
Os trinta e dois anos que nos separam do término da segunda
connagração mundial, não nos propiciaram usufruir as benesses da
paz.
Sub-reptícia, a guerra prossegue, com o inimigo não mais utilizando engenhos mortíferos, que ceifaram milhares de vidas; nova
estratégia é então empregada.
Acc:nando com a "coexistência pacífica", o comunismo, em
nome da paz, que nào deseja, oprime os povos e escraviza naçõeS.
Explode a guerra subversiva, que agride a fam!lia, lanÇando
filhos contra pais; que anatematiza o equillbrio social, buscando o
confronto entre empregados e patrões que desarvora a educação,
arrojando discípulos em oposição aos mestres; que corrompe a disciplina, atiçando subordinados contra superiores,
Há uma preocupação constante cm renovar fórmulas. por
estarem erradas as soluções em vigor; em todos os campos irr 0 rnpem
a rebeldia e a violência.
Forçoso reconhecer que, com a ajuda dos indiferentes, com a
omissão dos incréus e a cooperação dos utivistas, o comunis(J10 floresce e ganha adeptos.
A lição do passado, aqui presente nestes frios escaninhos de saudade, ensinada pelos que já partiram, está a apontar o caminho a per·
correr.
Urge despertar desh: alheamento os hesitantes e inscn 5{vcis; a
derrocada da França, em 19·!0, c o quase soçobrar da lngiHterra,
rcsulturam das. concessões cov;trdes ü Alemanha de t-litlcr.
As omissõc:s e indiferenc;us são a vergonhosa unte~sulu da
dcrrotu.
O dever das gerações não i:, apenas, o de cultivar seus heróis, de
prestar-lhes tributo de admiração c respeito.
Mais que isto, devemo-lhes a continuidade dn tradição.
Eis porque, aC1s rés deste monumento, eterno fanai puro. os que
persev~:ram nn cumprimento Jo dever, conclnmamos nossos jOVt::ns,
lcgítimns hcrddros das mnis caras tradições du gente brllsiJcira, n
pro.\scguir uluta.
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A eles cabe conduzir o Brasil, imhuldos dos mesmos ideais que
nortearam nossos maiores, com coragem c abnegação, ao lugar de
destaque, que por certo nos cabe, no concerto das nações."
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 125, de
1977, do Senhor Senador Accioly Filho, solicitando tenham
tramitação em conjunto os Projetes de Lei do Senado n•s 56 e
62, de 1977, que dispõem sobre a contagem do tempo de serviço.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidi:ncia fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso) -Item 3:
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1976 (n• 2.554B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre consignações cm folha de
pagamento de servidores civis, ativos e inativos, da Administração Federal direta e das autarquias federais, e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n• 180, de 1977, da Comissão:
-de Redaçio, oferecendo a redução do vencido.
Em discussão o substitutivo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como definitivamente a dotado, nos termos do art. 318 do Regimento Interno.
A matéria voltará à Câmara dos Deputados.
(;o seguinte o substitutivo aprovado:
Redaçio do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1976
(n• 2.554-B/76, na Casa de origem).
Substitua-se o Projeto pelo sc~uinte:
Dispõe sobre consignações em Iolha de pagamento de servi·
dores civis, ativos e !nativos, da Admlnt.traçiio Federal dlreta e
das autarquias federais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As consignações em folha de pagamento dos servidores
civis, ativos e inativos, da Administração Federal direta c das autarquias federais são classificadas em:
I- obrigatórias; e
11 - facultativas.
§ I• As consignações em favor do Poder Público serão consideradas prioritárias.
§ 2• O regulamento desta lei relacionará as consignações obrigatórias c as facultativas.
Art. 2• Sem prévia averbação, nenhum desconto poderá ser
efetundo em folha de pagamer.•~
Art. 39 Fica instituída a Fv!hta~i·:h.::-i\o de: Retribuição dos
servidores civis, ativos e inativos.
Parágrafo único. A Folha-Padrão de Retribuição obedecerá a
modelo padronizado pelo órgão próprio do Poder Executivo e sua
adoçilo é obrigatória para todos os órgãos da Administração Federal
di reta e autarquias federais.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor nu data de suu publicação,
revogadas as disposições cm contrúrio.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-ltem 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislutivo n• H, de 1977 ln' 91-ll/77, na Climara dos Deputudos),
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que aprova o texto do Convênio Cultur.sl entre o Governo da
República F'cderativa do Brasil c o Gu•erno do Reino Unido
da Grii-Bretanha c Irlanda do Norte, celebrado em Londres,
a \4 de outubro de 1976, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 156 c 157, de
1977, das Comissões:
- de Relações Exteriores; c
- de Educaçio e Cultura.

Malode1977

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Repercussão em Buenos Aires e Assunção da exposição do Chanceler
Silveira na Comissão de Relações Exteriores

Nuo me foi possível estar presente a este plenário na sessão de
ontem, quando a Liderança da Maioria como a da Minoria teceram
oportunos comcntí1rios sobre a reunião secreta, nu semana passada,
da Comissão de Relações Exteriores, em que o Chanceler Antônio
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Azeredo da Silveira equacionou alguns problemas referentes às nosNão havendo quem queira discuti-lo, declaro-a·cnccrrnda.
sas relações com a Argentina e Paraguai.
Em votuçào.
O eminente Senador Itamar Franco, cm nome da Bancada do
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senMDB, reforçou a declaração do nobre Senador Virgilio Távora, que
tados, (Pausa.)
colocou nos seus devidos termos a conduta do Chefe da nossa
Aprovado.
Chancelaria, naquela oportunidade.
A matéria vai à Comissão de Redução.
Assim, pura usar palavras do representante d~ Minas Gerais, a
I:: o seguinte o projeto aprovado:
Oposição brasileira, que nua tem poupado críticas ao Governo
quando julga que ele fez por merecê-las, desabona as informações
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1977
deturpadas a que se deu curso c reconhece que o Chanceler Silveira
(N• 91-B/77, na Câmara dos Deputados)
emitiu conceitos corretos, cm exposição objetiva, sincera, honesta,
Aprova o texto do Convênio Cultural entre o Governo da
mas sem faltar ao respeito aos dois países vizinhos.
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da
Isso me dispensaria, talvez, de vir à tribuna. Sr. Presidente. Mas
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, celebrado em Londres, a 14 é bom que fiquem nos no;sos Anais c se transmitam para aqueles
de outubro de 1976.
países mais um depoimento sobre o caso.
No relatório oral que apresentei há alguns anos sobre o Tratado
O Congresso Nacional decreta:
de ltaipu, neste plenário, salientei que a atitude da Oposição brasiArt. I• Fica aprovado o texto do Convênio Cultural entre o
leira, cm face da nossa política exterior, não podia ser senão a de
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
respaldar a ação do nosso Governo, ressalvada a hipótese remota de
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, celebrado cm Londres,
erros flagrantes e contrários aos nossos interesses permanentes.
a 14 de outubro de 1976.
Fixe-se bem - não pretendemos, evidentemente, renunciar ao
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua nosso direito de critica à política externa do País. Nós a criticaremos
publicação.
sempre que acharmos oportuno, mas, via de regra, como norma
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 5:
geral, preferimos sempre apoiar, respaldar essa política, considerando que o Brasil, embora tenha sido crismado de potência emergente,
Discussão, cm segundo turn,o, do Projeto de Lei do
não é, ainda, uma potência tão importante que possa se dar ao luxo
Senado n• 153, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia,
de
se apresentar, perante o estrangeiro, com a sua opinião dividida
que dá nova redução ao art. \3 da Lei n• 4.717, de 29 de juem torno da política exterior.
nho de \965, tendo
Com os países da Bacia do Prata tivemos de tratar, às vezes, de
PARECER, sob n• 69, de 1977, da Comissão:
maneira penosa desde a época da Colônia, mas pouco a pouco se fo-de Redução, oferecendo a rcdação do vencido.
ram atenuando os obstáculos criados por fatores históricos.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nas regiões lindeiras, os conflitos de interesses foram de solução
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a relativamente fácil. O que ali separava a nossa jurisdição da de nosdiscussão.
sos vizinhos eram fronteiras mortas. Só agora o deslocamento da
Encerrada a discussão, é o projeto dado como definitivamente frente de ocupação, pelo povoamento, de um lado c do outro, comeaprovado, nos termos do art. 3\5 do Regimento Interno.
ça a suscitar questões que não existiam ou se achavam adormecidas
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
no passado.
As relações com o maior dos nossos lindciros ao Sul sofreram
I:: o seguinte o projeto aprovado:
altos e baixos, mas com a chamada Organização Nacional da Argentina, após a queda de Rosas, predominou cm todos os países a
Redaçio do vencido, para o Zt turno reslmental, do convicçilo de que se as relações entre esses países assumiram de vez
Projeto de Lei do Senado n• 153, de l!t76, que d' nova redaçio cm quando aspectos críticos, o interesse de um e de outro entretanto,
ao art. 13 da Lei n• 4.717, de 29 de'lll!llo de 1965,
era fazer o melhor possível para superá-los e nunca agravá-los.
Foi por isso que estranhei a versão aqui divulgada, com indesejáO Congresso Nacional decreta:
vel repercussão, de exposição feita pelo Ministro Antônio Azeredo
Art. I• O art. 13 da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965, que
da Silveira na Comissão de Relações Exteriores do Senado.
regula a ação popular, passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo:
De boa ou de má-fé, não vem ao caso, essa versão foi ine"Art. 13. A sentença que, apreciando o fundamento de gavelmente distorcida e provocou rcaçiles compreensíveis mas lamen·
direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, távt:is, quer cm Buenos Aires, quer cm Assunção.
condenará o autor cm custas c honorários de advogado."
lmportctnte jornal portenho, por exemplo, chegou n dizer que
no que ninguém jamais entenderá é a razão pela quul o Ministro
Art. 2• Esta Lei entre cm vigor·na data de sua publicaçilo,
investiu contru u Argentinu e o Paraguai. Se Azeredo acredita vc:rrevogadas as disposições cm contrârio.
dadeirumente que o Paraguai será mancjúvcl, continua o articulista,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está esgotada a maté- nua deveria té-\o dito, e se pretende isolar u Argentina nu bacia do
rio, a pior técnica nu esgrima consiste em ferir a dignidndc guarani",
ria constante da Ordem do Dia.
acrescenta. (Clarim do21 de muio de 1977.),
Há oradores inscritos.
A primeira afirmação, Srs. Senadores, é correta. Ninguém pode·
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim, por ccssilo
riu compreender u atitude imputadn ao Sr. Azcrcdo da Silveira. Alido nobre Senador Leite Chaves.
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na!, trata-se de um diplomata de alto gabarito, que ocupou por anos
fio a Embaixada do Brasil cm Buenos Aires, contribuindo para o

3

favorâvcl cm alto nlvcl, da nobre Oposição, através da palavra do
eminente Senador Itamar Franco. Dai por que, tendo cm vista que

melhor entendimento entre Argentina c Brasil. Por que iria, nesta

V. Ex• não se cncontrnvu no plcnúrio na sessão de Ontem, julguei

bera, agredir a Argentina de maneira tilo grosseira como a que lhe
foi atribulda?
Estava cu presente à reunião da Comissão de Relações Exteriores. Participei, como outros Senadores que estilo neste plenário das
interpelações feitas ao Chanceler c cm nenhum momento ~ vi
manifestar-se de modo depreciativo à Rcpóblica Argentina ou às
posições de seu governo cm face das questões pendentes. Pelo contrário, o Sr. Azeredo da Silveira declarou que nunca nos negarlamos
ll negociar com os argentinos.
Em relação ao Paraguai, e sua politica pretensamente pendular,
o Ministro disse que, mesmo que existisse essa politica, os int11resscs
do Brasil e do Paraguai se aliavam neste momento, embora sem
qualquer gesto de hostilidade contra o povo irmão da Argentina.
Na imprensa platina, por~m. publicou-se que, em relação ao Paraguai, o Ministro brasileiro teria dito que esse Pais deixou sua tradicional politica de pender ora para um ora para outro lado, para se
voltar definitivamente para o Brasil, coisa que pareceria evidente
pela decisão do governo de Assunção de modificar a ciclagem de sua
rede clétrica, adequando-a à planejada por BrasIIi a· para os programas cm andamento. (Segundo o Jornal de Brasr71a de 21 de maio de
1977.)
Ora, sobre a questão da ciclagem da corrente produzida por
ltaipu, o Chanceler foi clarlssimo. Foi até peremptório, ao reconhecer que se trata de assunto da exclusiva competência do governo pa·
raguaio, ligado à sua soberania.
Todos sabemos que o Paraguai adota o padrão de 50 ciclos e o
Brasil o de 60, como sabemos, também, que aquela Rcpóblica terá
direito à metade da energia produzida c esta o será, naturalmente, a
50 ciclos, cabendo a nós a outra metade, obviamente produzida a 60.
Como o Tratado nilo cogita de venda a terceiros e prevê a aquisição,
por uma parte, da energia excedente na quota da outra, o que é inevitâvel é que, absorvendo pequena parcela da energia, o Paraguai te·
nha de vender grande parte de sua quota ao Brasil.
Isso poderâ levá-lo, mas no seu exclusivo interesse, a adotar a
frcqUi:ncia de 60 ciclos, o que nada tem a ver com politica pendular c
outras fantasias, que silo reminiscências de um passado que, graças a
Deus, já está Sepultado. questão, repitamos, da alçada exclusiva
do governo paraguaio, que a decidirá soberanamente, como rcconhcccu o Sr. Silveira.
O carátcr secreto da reunião não me aconselha, sem dóvida, em
levantamento linear de todos os assuntos ali tratados. Mas certos
pronunciamentos atribuldos ao Chanceler precisam c devem ser
rctificados, porque tendem a envenenar as nossas relações, nilo tanto
com a Rcpóblica do Paraguai quanto com a Rcpóblica Argentina.
Entendo que tal rctiflcaçilo é tanto mais importante quando, como todos sabemos, a politica externa se reveste de conotações muito
especiais c se baseia na defesa de interesses nacionais permanentes c
no compreenslvel interesse de incrementar nossas relações com todas
as Nações, cm especial com aquelas às quais nos sentimos mais vinculados.

oportuno dar estas informações a V, Ex• Através delas podemos dizer que não temos nenhum problema, nenhuma fissura, nenhum cs·
trcmccimcnto sequer cm nossa politica diplomática. Mantemos as
melhores relações com todos os palscs com os quais nos entendemos
no interesse politico c no interesse comercial c isso é um fato altamcn·
te lisonjeiro para a conduta do nosso Governo.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Agradc:~;o o aparte
do eminente Senador Eurico Rezcnde, pela Liderança da Maioria c
devo, entretanto, esclarecer a S. Ex• que no inicio do meu discurso fiz
referência ao magnifico pronunciamento aqui feito na ocasião mais
oportuna, que era quando acabara de falar o eminente Líder Virgllio
Távora, que falou p,la Liderança, na ocasiilo, de maneira que o meu
pronunciamento outro objctivo não tem senão aplaudir o que aqui
foi dito pelo cmincn~c Senador Itamar Franco c dar uma demonstração clara de que há, realmente, unanimidade no MDB no sentido
dessa atitude que foi tomada pelo ilustre colega de Partido, que é
dono da nossa admiração, o Senador Itamar Franco.
Acho mesmo que o meu discurso - como disse no inicio -

seria até prcscindlvcl. Fiz questão, entretanto, de fazi:-lo, não só
porque prestaria assim uma homenagem ao Líder da ocasião, que é o
nobre Senador Itamar Franco, como ainda daria uma demonstração
clara de que a Oposição brasileira. apesar de reservar-se, como jâ
disse, o direito de criticar a política externa do País quando assim
julgar necessária, ela timbra cm evitar qualquer desacordo com a
Maioria nesse particular porque- devo repetir aqui as palavras como jâ disse anteriormente: somos uma potência emergente, como
jâ nos crismaram, mas não uma potência assim tão importante que
se possa dar ao luxo de exibir no mundo uma opinião pública
dividida cm torno de sua politica externa. 1: preciso que isto conte,
realmente, com o respaldo de toda a Nação.
O Brasil vem realizando uma política de cooperação com as
nações vizinhas c irmãs do Continente, com baso cm um esquema de
colaboração fraterna fundado no respeito recíproco e na mais
completa igualdade.
Com base em tais principies, que a constatação dos rumos da
politica exterior brasileira só tem confirmado, tornam-se inaceitâvcis
. certas notrcias veiculadas na imprenSa latina a respeito de conceitos
atribuldos ao Chanceler A'zercdo da Silveira cm seu recente
pronunciamento na Comissão de Relações Exteriores.
A clareza dos fatos obriga-me, assim, a declarar que o Ministro
das Relações Exteriores em momento algum recusou conceitos que
pudessem representar qualquer interferência nos assuntos internos
de outros países, cm especial daqueles que nos são vizinhos c aos
quais nos ligam tantos laços c fatores positivos de toda ordem. Aliâs,
nem poderia ser outra a ~titude de um diplomata experimentndo,
cuja atuaçào cm assuntos internacionais renett.: uma vivu vocução
americanista, que só foi realçada pela convivência com os temas
relacionados à parte sul do Continente durante os cinco anos de sua
gcstilo à frente da Embaixada do Brasil cm lluenos Aires.
Ficou, assim, Sr. Presidente, perfeitamente claro, por ocasião do
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um pronunciamento do Chanceler Silveira na Comissão de Relações
aparte?
Exteriores, que o Governo brasileiro em momento algum interferiu
ou
interferirá nos estudos atualmente cm curso no Paraguai a rcspci·
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Com prazer, conceto da melhor solução a ser dndn 'I questão da ciclagem no Paraguai.
do o aparte ao nobre Lldcr da Maioria.
Nesse terreno, o Chanceler Silveira enfatizou, por mais de uma vez,
O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES)- O eminente Senador que o assunto é exclusivamente du soberania do Pnroguni.
Virgllio Távora, por dclcgaçilo da Liderança, ocupou-se ontem deste
O mesmo espírito construtivo e objetivo informou as referências
assunto; prestou todos os esclarecimentos; falou cm nome do feitas pelo Ministro das Relações Exteriores ~s relnçõcs BrasilGoverno; focalizou a matéria cm todos os seus ângulos c deu explica- Argentina.
ções ~sgotnntcs. Deste modo, parece que jll nilo há a menor dóvida
Creio interpretar, pois. um scntimc:nto geral uo sulicntur que o
aa existência de uma politica harmônica, de respeito reciproco c de ncompnnhnmcnto dn pollticn externa brasileira nos tem levado 11
interesse comum, cada vez mais scdimcntada cm nossas relações com firme convicção de que as relações do Brasil com todos os pnlses,
o Paraguai. Devo, ainda, acrescentar, que o pronunciamento oficial especialmente os du América Latina, se tornam din-n·din mais
dado pelo ilustre Uder Virgllio Tilvoru provocou a manifestação, dinâmicas e objctivus, como bem acentuou o Chanceler, nu
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oportunidade a que me refiro. A par da rclcviincia dos acordos
pactuados, que obviamente nilo podem ser avaliados unicamente sob
o prisma quantitativo, é mister reconhecer que o crescente número
de atas internacionais concluídos com os países vizinhos atestam,
validamentc, a atenção prioritária que o Brasil vem dispensando à
cooperação regional, alicerçada em sólidos laços de vizinhança c
cooperação.
Senti-me no dever de dar meu testemunho a respeito da recente
Reunião da Comissão de Relações Exteriores inclusive porque,
diante das questões internacionais de interesse vital do Pais, estamos
todos os brasileiros irmanados nos mesmos sentimentos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no
nobre Senador Evnndro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sr. Presidente, declino da palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Braga Junior.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho à tribuna para fazer um breve registro, mas de grande
significação para o Pais.
A politica de economia de combustíveis, levada a efeito pelo Governo Gcisel. vem dando os melhores resultados, haja vista a notícia
veiculada no conceituado Jornal de Brasília de hoje, que diz o seguinte:
"IMPORTAÇÃO DE PETR0LEOCAI4,!% EM 120 DIAS
As importações brasileiras de petróleo bruto, nos primeiros quatro meses deste ano, registraram decréscimo de 4,1%
cm relação a igual período de 1976, o que proporcionou uma
economia de cerca de 230 milhões de dólares, segundo levantamento preliminar realizado pela PETROBRÁS sobre o
comportamento das compras externas daquela matériaprima.
Em abril último, as importações somaram 25.650.000
barris, elevando para 96.852.000 barris o total importado de
janeiro a abril, contra 101.055.000 barris importados no primeiro quadrimestre do ano passado. A redução das compras
externas, no pcr!odo, foi de 4.203.000 barris, equivalentes ao
consumo nacional durante 25 dias.
OsGI8tos
Com as importações de petróleo bruto até abril, a
PETROBRÁS calcula ter gasto cerca de USS I bilhão, 65
milhões cm termos liquidas, ou seja, com o desconto dos
ganhos obtidos com as exportações, no período, de petróleo
bruto c derivados. Em idêntico período de 1976, ·as importações consumiram USS I bilhão, 295 milhões.
Em conseqUência, houve este ano uma redução de 230
milhões de dólares nos dispêndios liquidas com as operações
de compras externas de petróleo bruto. Foi considerado, por
barril importado, um custo liquido de !I dólares.·
Nu relaçi\o de países fornecedores, o Iraque continuou
detendo o primeiro lugar, sendo responsável por 30% dos
suprimentos externos, seguido da Arábia Saudita, com participação de 27%. Os técnicos da PETROBRÁS consideram
que esses dois palscs continuarão com essa parcela de participação no merendo brasileiro, sobretudo devido aos preços
mais compensadores cm relação nos demais competidores."
Em o que tinha 11 dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Volto a informar à Casa que amanhã estaremos discutindo, na
Comissão de Constituição c Justiça, o projeto sobre locação. Essa
proposição tem origem numa mensagem do Executivo c que foi
objcto de um longo e admirâvcl trabalho da Câmara dos Deputados,
a ponto de nos defrontarmos, hoje, com um projeto completo sobre
a mati:ria.
FreqUentemente, os Senadores estão a nos pedir informações
sobre esse projeto, cm razão da grande quantidade de pedidos de informações que nos chegam acerca da aceleração do seu andamento.
Queremos uma vez mais tranqUilizar a Casa, dizendo que a preocupação do Senado, relativamente ao elemento final daquele projeto,
consiste cm apresentar ao País uma lei que seja completa c que tenha
a grande vocação de permanência, para que esses instantes de ansiedade, inclusive esses últimos a que assistimos, cm decorrência da
denúncia vazia, não venham a intranqUilizar as populaçÕes mais
modestas, sobretudo nos grandes centros como São Paulo e Rio de
Janeiro.
O grande mérito deste projeto, emendado na Câmara dos
Deputados e tomando por base a mensagem do Executivo, consistiu
cm eliminar a diferenciação entre imóveis anteriores a 1967 c posteriores a esta data. Uma vez que o próprio Executivo condicionou
os aumentos hoje às oscilações das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, não há razão para a diferenciação anterior, estabelecida pela Lei n• 4.860.
Cremos, também, que na vigência desta nova lei, que havcrã de
surgir do projeto, já não exista razão para que permaneça, com
validade, o projeto recente do Presidente da República que, sob a
alegação de eliminar a denúncia vazia, na realidade, o que permitiu
foi um clastério, uma prorrogação de prazo sobre as locações aluais,
e o projeto não deixou de ter um grande alcance, alta finalidade,
porque, por alguns meses, evitou a grande pressão que se estava
verificando no sctor habitacional urbano.
Fazendo essa comunicação, queremos dizer que cm breve este
projeto cstarâ cm Plenário, sabendo os Srs. Senadores que a
Comissão de Constituição c Justiça lhes cstâ reservando toda a atenção para que possamos ter a oportunidade de apresentar ao Pafs um
projeto que venha a subsistir e a permanecer, cm razão de seus fundamentos jurídicos, de equilíbrio de interesses, tanto do inquilino como
do locador. e mais, complementando a obra do Código de Processo
Civil, cm razão da transferência para o texto da lei atual daquelas disposições do. Código Civil anterior, de Francisco Campos, que aqui
foram mantidas, transitoriamente, até o instante cm que o Congresso
Nacional voltasse a apresentar um trabalho definitivo sobre locação.
O Sr. Itamar Franco (MDB aparte?

MG) -

Permite V, Ex• um

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Com todo prazer,
nobre Senador ltamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nobre Senador Leite
Chaves, desejo apenas lembrar- c V. Ex• já o disse- que o recente
decreto do Senhor Presidente da República, acerca do inquilinato,
não extinguiu a denúncia vazia. Nós aqui, desta Casa, havíamos feito
um apelo, inclusive uo Senador Virgílio Távora, sobre o nosso
projeto que se encontra na Ci1maru dos Deputados, projeto este que
extingue, n:ulmcntc, u dcnúnciu vazia. Outro dia, o ilustre Deputado
Blota Júnior, falando na televisão, argumentava que não poderia
aprovar o nosso projeto por tratar-se de um projeto sctorial. Mas, o
Deputado Blotu Júnior se esqueceu de que, baseudo naquele projeto
setorial, S. Ex• apresentou um substitutivo à Câmara dos
Deputados, que nilo chegou a ser levado a julgamento porque Sua
Excclênciu o Senhor Presidente da República, baseado nesse substitutivo, buixou um decroto·lei. Ora, u Câmara dos Deputados
demorou cerca de dois unos pura mandar ao Senado essa lei abrangente do inquilinato. V. Ex• é hoje, o relator desse projeto no Senado, e sabe que essa lei vul demundar estudos, possivelmente será c-
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mcndadu no Senado e enviada, novamente, à Câmara dos
Deputados. Enquanto isso, continuam as açilcs e mais uçiles contra
os inquilinos, razilo pela qual, Senador Leite Chaves, nilo
entendemos por que o nosso projeto se encontra parado em mãos do
nobre Deputado Blotu Júnior. S. Ex•, pelo menos, deveria colocã-lo
na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, pura que ele
rosse, ao menos, rejeitado.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço o aparte de
V, Ex• e posso assegurar que os fundamentos do projeto de lei de
V. Ex• estilo incorporados ao projeto atual. De sorte que, além do
alcance daquele projeto de V. Ex•, ele teve um grande instante psicológico: surgiu no momento em que as pressões no setor habitacional
jã se tornavam insuportáveis. Foi V. Ex•, aqui, o primeiro a suscitar
a questão da denúncia vazia, senslvel que foi- como já disse aquiàquele problema que era emergente, que era quase cruciante.
As emendas que aquele projeto que veio da Câmara estã sofrendo, aqui no Senado, implicarão em que ele volte à outra Casa do
Congresso, para discussão exclusivamente dessas emendas, que são
emendas instantes, são emendas setoriais que complementam e dão,
como dissemos, juridicidade, dilo permanência ao projeto que a própria Câmara nos enviou, depois de uma admirável elaboração. Não
que de lá tenha vindo com grandes novidades, porque no setor da
locação não havia mais novidades a se introduzir. Já tlnhamos experimentado tudo e de tudo; então, aquelas normas que mais deram
certo, que mais densid3de jurldica tinham, que mais contexto social
procuravam atender ou enfeixar, então, foram essas idéias que serviram de estudo para o admirável projeto.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer,
concedo o aparte ao Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• sabe que o
Congresso sempre teve a aus atenção voltada sobre o problema do
inquilinato: na Câmara, o Deputado Blota Júnior, e aqui no Senado,
sobretudo, o eminente Senador Itamar Franco. V, Ex• solicita que se
apresse o desate da matéria, e eu me permito dizer a V. Ex• que
entrarei em cantata com a Vice-Liderança, incumbida de movi-

mentar a Ordem do Dia, para examinar a possibilidade de acelerarmos o projeto. Mas, quero aproveitar a oportunidade para dizer que,
num país em desenvolvimento, age bem o Governo que procura
tornar desinteressante a locação de imóveis. Em nosso Pais, nesse
setor habitacional, a situação melhorou revolucionariamente. Há
uma política do Governo nesse terreno, procurando tornar disponível a todas as classes sociais a oportunidade de obter' a casa própria.
Daí o cuidado que deve merecer uma Lei do Inquilinato. Pois no momento em que o locatário se sinta bem nu casa alheia, ele está, inadvertidamente, desservindo a sua famllia, porque ele se despreocupa
pela pequena dimensão do valor da locação e deixa de se aproveitar
dos mecanismos governamentais para obter a casa própria. Por
outro ludo, se houver a estagnação em termos de locução, o Pais
começa a perder, pela desuceleraçilo da construção civil. Enti!o,
volto a dizer que essa é a politica mais certa: devemos tornar cada
vez mais desinteressante a Jocuçilo residencial, para que todos se preocupem em ter a casa própria, hoje com viabilidade absoluta neste
Pais. Ainda há poucos ctius, dando novos rumos à Caixa Econômicu
Federal e com fidelidade absoluta ao grande programa social do
Presidente Ernesto Geisel, o Presidente daquele importante estabelecimento creditlcio, Dr. Humberto Barreto, udotou medidas que permitum u aquisição de imóveis já usados. Isto abriu uma nova frente
pura a aquisição da casa própria. Em resumo- e pedindo a V. Ex•
para perdoar-me pela extensão do aparte- o Governo está absolutamente tranqUilo no sentido de que, em nenhum outro período da
nossa história administrativa, tanto se cuidou de se criarem condições e de se uccrturem recursos pura a aquisição da casa própria. O
Brnsil precisa de produzir, dizem os entendidos, uma média de um
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milhão de novas casas por ano. Essa realidade revela que há ainda
uma faixa da população som capacidade para adquirir a casa própria. A Lei do Inquilinato, então, é uma exccção; e como cxccção ela
deve ser mantida, mas até que desapareça. Esperamos que esta seja a
última reforma da Lei do Inquilinato, porque hoje, pelas linhas de
crédito, pelo Banco Nacional da Habitação, pela Caixa Econômica,
pelas COHABs c outras instituições que refletem autarquias habitacionais, o problema pode ser resolvido sem esse car{lter paternalista de que se reveste a Lei do Inquilinato, que periodicamente
vem sendo prorrogada e modificada ao mesmo tempo. Isso, absolutamente, não desmerece a iniciativa, nem do Deputado Blota Júnior,
nem do nosso prezado colega, o ilustre Senador Itamar Franco.
Eram essas as considerações que gostaria de depositar no seu discurso, pedindo desculpas, não só a V. Ex•, mas à própria Mesa,
porque extrapolei os limites que me eram deferidos pelo Regimento
Interno. Não foi, como diria o nobre Senador Mauro Bcnevidcs, um
aparte brilhante c curto, nüo foi. 10 que S. Ex• sempre reivindica,
quando está fazendo um discurso c vi: que o seu tempo está esgotando e alguém lhe pede um aparte, dizendo assim: "Concedo o
aparte ao nobre colega, desde que osso aparte seja brilhante e curto".
No meu caso, não foi brilhante nem foi curto. Mas deve ter sido elucidativo.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Foi completo! Agradeço o aparte de V. Ex• Congratulo-me com V. Ex• porque, realmente, os parâmetros a que V. Ex• se referiu são exutamente aqueles
que estão conduzindo o Senado, m> sentido de apresentar uma obra
final ao Pais.
Sr. Presidente, em a comunicação que desejava truzcr à Casa.
Quero dizer aos Senadores, sobretudo àqueles que têm recebido telegramas, cartas em quantidade a esse respeito, que amanhã a Comissão de Constituição e Justiça estará emitindo o seu parecer final arespeito. E como a competência sobre a matéria é exclusiva dessa
Comissão, esperamos que brevemente, neste plenúrio, esteja em
discussão e cm votação esse projeto tão ansiado pdo Pais c sobretudo, pelos inquilinos das grandes cidades. Mui to obrigado a V. Ex•
(Muito bem! Palmas.)
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- Com a palavra o nobre
LIder Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o ~e
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Congressistas:
Serei breve, para cumprir um dever c experimentar um prazer
muito sincero e muito intenso.
As nossas galerias se encontram neste instante dignificadas e
honradas pela presença maciça dos dirigentes sindicais do meu Estado, em termos de empregados e empregadores. Trata-se de uma visita a esta Casa, c que reflete o seu apreçq, a sua homenagem no Senado Federal.
Os meus prezados co-estaduanos não poderiam deixar Brasília
antes de manter cantata, não só com seus co-cstaduunos parlamentares que aqui têm assento, como com todos os Srs. Senadores, a fim
de observar que, nesta Casa, cada um de nós, na sua trincheira
pnrtidárin, procura cumprir n plenitude dos seus deveres.
Vieram eles n Brasília animados c inspirndos pelo melhor espírito público c, no regressarem dos conwtos que aqui tiveram,
principalmente com o eminente Presidente Ernesto Geisel, de quem
ouviram palavrus de confiança e de patriotismo e tumbi:m com o ilustre Ministro Arnaldo Prieto, da Pasta du Trabalho, com quem convivem nestes dins, no regressarem ao nosso pequeno-grande Estudo do
Esprrito Santo, terão u certeza dc que, cm Orasília, que é a cupit;t\
das oficinas du integruçUo nacional, se construiu umn capital que é
objeto da curiosidade fascinada do mundo intdrn,
Creio que, com esta sauduçào ao.~ dirigentes sindicais do Espíri·
to Snnto, interpreto aqui, o pensumcntll, tumbém, do cmincnte Senu·
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dor Dirceu Cardoso que, por meu intermédio, participo deste regis·
tro que hú de permanecer nos Anais da Casa, assinalando uma visito
profundamente agradável uo Senado Federal. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Lázaro Borboza (MDB- GO)- Sr. Presidente, solicito
de V. Ex• que conceda a palavra pela Liderança, por alguns minutos,
ao eminer.te Senador Dirceu Cardoso, para que S, Ex• possa cumprimentar os seus co .. estuduanos sindicalist:as, que se encontram na
Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
eminente Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pronuncio o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como assinalou o nobre Líder do Governo nesta Casa, Senador
Eurico Rezende, as nossas galerias se honram, no dia de hoje, com a
presença de representantes capixabas que trabalham e labutam nos
sindicatos do meu Estado. Eles representam a força de trabalho do
Espirita Santo: representam aqueles que, nos campos, curvando o
seu dorso sobre a terra, a fecundam com seu trabalho c a irrigam
com seu suor,

Aqui estão os representantes dos Sindicatos dos Contadores;
dos Sindicoltos Patronais; dos Sindicatos dos Portuários de Vitóriao Porto, Sr. Presidente, que em volume, em tonelagem, hoje, é o
maior exportador do País. Portanto, aqui se representam as forças de
trabalho do Espírito Santo, deste pequeno Estado que nesta Casa, no
Senado, i: representado pela voz prestigiada do ilustre Lider do Governo. Senador Eurico Rezende e que, aproveitando o ensejo da sua
saudação a esses representantes dignos do meu Estado, aqui fala um
dos mais obscuros e anônimos Senadores com assento nesta Casa.
(Não apoiado! Nilo apoiado!)
Mas não queria e não podia deixar de fazer, também, u minha
saudação em nome do MDB, que aqui se representa pela minha voz,
cm nome do MDB nacional, quesaúda as forças de trabalho do Espf·
rito Santo como as forças de trabalho do Brasil. Esses homens que
no dia a dia do seu trabalho e da sua dedicação fazem, Sr. Presidente,
com seu sncrificio c as suas energias o progresso c o desenvolvimento
de nossu Pátria.
Port:mto, saúdo a nobre gente capixaba, representante da triangulação de nossas montanhas, representante daquela terra convulsa,
Sr. Presidente, e difícil, daquela terra que Deus fez rugosa pura fazer
os seus homens cretos, para fazer os seus homens construtores do
Brasil de amanhã.
f: com muita atenção que, cm nome do meu Partido e por dele·
gaçào do meu Líder, estendo a minha saudação, depois da saudação
fraterna do ilustre Líder do Governo, Senador Eurico Rezende, à
força de trabalho, à generosa força, aos generosos homens que nos
Sindicatos produzem com seu trabalho c dedicação a grandeza do
meu Estudo, o progresso e o desenvolvimento do nosso Brasil.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Orestes Quórcia.
O SR. ORESTES QUt.RCIA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo u palavra uo
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Completou dois unos o instituto da contagem reciproca do
tempo de servico e, nu muioriu dos Estndos, as respectivas
Asscmhlóius Legislativas jú votaram proposição do Executivo,
estendendo os benefícios da legislação fedem I nos seus servidores,
Entretanto, essa medida ainda não foi proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, apesar dos insistentes rc·
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ciumas veiculado~ na tribunu do Lcgislutivo fluminense, que está
constitucionalmente impedido de tomar a iniciativa da proposição.
Em março último, o Deputado Francisco Lomelino insistiu no
assunto, declarando:

"Não poderíamos doixar de lembrar a Sua Excelência
que, hí1 oito meses, aproximudumcntc, quase cm rcspostu u
nossu f~!lu, dctcrminuvu que o seu secretariado estudasse a
possibilidade de ser tambóm no Estudo do Rio de Janeiro
institufda essa vnntngem. Estamos t:m mnrço t:, até o prt:s~:ntc
momento, ninguém tomou conhecimento dus demarcht•s e do
undnmento desse processo."
Milhares de servidores numincnses estilo esperando apenas essa
providência legal, para iniciarem seus processos de aposentadoria.
Mui tos já perderam dois anos de espera, quando j{l podiam estar em
pleno gozo do benefício, à semelhança do que ocorre em outros
Estudos da Federaçiio.
"Se algo nilo for feito - comentava, nu tribuna do
legislativo fliminense o Deputado Francisco Lomelino- do
jeito que as coisas vão, esses funcionários só serão aposentados pela compulsória, aos setenta anos de idade, jamais por
terem prestado ao nosso Estado os trinta e cinco anos de ser·
viço cfetivo, contados aqueles prestados à iniciativa privada."
Diante disso, encaminhamos nosso apelo ao Governador Faria
Lima, para que encaminhe ao Legislativo Ouminense o anteprojeto
de lei que estenderá ao funcionalismo do Estado aquele benefício
conferido a todo o funcionalismo federal, como, de resto, n servidores de outros Estados da Federação, atendendo à numerosa
classe que tantos serviços tem prestado ao Rio de Janeiro.
Era o quetinhu a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguint~ discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Faço-me porta-voz neste momento de uma justa rcivindicaçilo
dos servidores contratados do Estado do Rio de Janeiro.
Baseio-me, nesta abordagem, em documento que me foi enviado
pela Associação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do
Rio de Juneiro, assinado pelo seu Presidente, Sr. Raul Lopes.
Segundo o dito documento, o Executivo Estadual está
realizando estudos e coordenando medidas para preparo do Plano de
Classificação de Cargos do funcionalismo numinense. Está sendo
obedecido, no caso, o que dispõe a legislação complementar, relativa
11 fusão do antigo Estado do Rio com o da Guanabara.
Ao que se sabe, porém, esse Plano abrangerá apenas os servido·
res efetivos, regidos pelo chamado regime estntutúrio. Isso distou do
que ocorreu no ümbito federul, onde o respectivo Plano de
Classificação de Cargos possibilitou algumas vantagens reais aos
servidores regidos pelu Consolidação das Leis do Trabalho.
Nada impede, acho eu, que se cogite, tumbém na órbita esta·
dual, de um Plano de Empregos c Salários, paralelo ao Plnno de
Cassificuçilo de' Cargos cm elaboraçilo, para atender aos servidores
regidos pela CLT. Atenuaria a situação de desvantagem em que se
encontram.
Por força du vinculação jurldicu u que se ucham sujeitos os
contratados, já nilo têm eles direito a diferentes vantagens estatutú·
rias, luis como u licença prêmio, a licença especial, a percepção de
triênios, promoções e ucesso a determinadas funções. Recebem, é ver~
dade, um 13• salário que, todavia, ni\o chega n ser um pagamentoé um simples reembolso.
E cube considerar esse 139 suU1rio dessa muneirn, explico,
considerando-so o fato de que o eontrntudo somente recebe 90 por
cento do vencimento png'> :1 servidor cretivo no cur~o
cnrrcspnndente,
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Não í: facultado aos contratados, outrossim, incorporações de
gratificuçõcs, apesar das garantias trabalhistas e, quando no
desempenho de funções gratificadas ou cargos cm comissão, têm o
seu contrato de trabalho su,penso, sem os recolhimentos do fundo
de Ganmtia de Tempo de Serviço, o que sempre lhes traz problemas,
quando do retorno ao "en1prego" ocupado na Administração
Pública.
Frisa o documento emitido pela Associação dos Servidores
Públicos Estaduais e Municipais do Rio de Janeiro finalmente que
"o Plano de Classificação de Cargos. implantado pelo Executivo
Federal, bem mostra a preocupação e o carinho com que o Poder
Público vê seus servidores". O que plciteam, portanto, os contratados do Estado do Rio de Janeiro, í: justamente um Plano Estadual
inspirado no mesmo principio de justiça que presidiu iJ elaboração
do fedcrul.
Sr. Presidente, faço minhas as reivindicações externadas pela
respeitável associação de classe emissora do documento que me
orientou nesta abordagem.
Que o Governador Faria Lima, sempre atento ao interesse público, considere, em tempo, os justos desejos dos servidores contrata·
dos do Estado, tão úteis ao funcionamento du máquina administrativa estadual e tão brnsilciros quanto seus colegas estatutários. I'; o que
lhe peço, com veemência, neste instante.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, O Globo, na sua edição de hoje,
publica um editorial que tem u minha concordância em gênero,
número c cu:;o,
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Já abordei o assunto da tribuna do Senado - e volto agora
nesta oportunidade - elogiando us gestões do Prefeito Marcos
Tamoyo, no sentido de preservar u área do Forte de Copucabanu que
foi vendida iJ Caixa Econômicu Federal.
Por isso vou lí:-lo afim de que, desta feita, se acrescente uma
paluvru uutorizada de apoio como c! esta contida no conceituado
vespertino.
f. este o editorial:
"O FORTE EM QUESTÃO
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pura cobrir a diferença, prevendo-se inclusive a construção
de um hotel de categoria internacional. Mais um para o Rio,
e talvez dispensável.
Estamos vendo que as negociações abrangem, exclusivamente, competências do poder público: uma entidade do
Governo Federal, a Prefeitura do segundo Município brasilei·
ro e o Governo do Estado do Rio.
Da conjugaçuo dessas tr(.,; responsabilidades oficiais,
sem nenhuma preocupação de vantagem ou de lucro a pôr
em jogo, só se deve esperar uma solução compatível cám os
interesses do Rio e a vontade evidente da população.
A Prefeitura carioca, neste episódio, exprime sem nenhuma dúvida o sentimento dominante du comunidade urbana.
Não ê só uma questão de urbanistas, arquitetos ou defensores do meio ambiente. l'i uma questão de todos, du natureza e
do espírito do Rio.
Conforme a revelação do Prefeito Marcos Tamoyo, a
palavra final cabe agora ao Governador Faria Lima. Bastará
que o Governador Faria Lima adjudique ao patrimônio
municipal os terrenos que, pela Lei da Fusão, lhe pertencem
nu Avenida Presidente Vargas, pura então se tornarem
negociáveis pela Prefeitura.
Entre o Estudo do Rio e o Município de sua capital não
hú como conceber connitos de posição ou de interesses em
matêria dessa ordem. O Governo estadual e o federal
obrigam-se - desde u fusão - a dedicar uo antes próspero
Estado da Guanabara e hoje anémico' Município do Rio de
Jundro atenções repurudorus e compensatórias. Por um

lance de JOO milhões de cruzeiros não nos é lícito aceitar que
o Rio pague ainda mais caro pela sua perda de starus e subestimação de destino.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Não há mais oradores
inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, desig-

nando pum a próxima a seguinte

'!

O destino do terreno do Forte de Copacabana vendido
pelo Ministério do Exercito está dependendo hoje da Caixa
Econômicu Federal, da Prefeitura do Rio de Janeiro e do
Governo do Estudo do Rio.
Os interesses paisagísticos, urbanísticos c de qualidade
de vida da nossa cidade resultarão bem atendidos,
parcialmente atendidos ou ati:.· contrariados, segundo cheguem ou não a bom termo os entendimentos em curso entre n
CuiXtl Econômicu e a Prefeitura carioca, esta à rilercê de uma

ORDEM DO DIA
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Votação. em turno único, do Requerimento no 116, de·l977, do
Senhor Senador Otair Bccker, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do urtiga sob o titulo "Lucidez c Coragem"
publicado no Jornal do Brasil do dia lO de maio de 1977.

resposta do Governo do Estado para completar us condições

-2-

financcirus de permuta de terrenos municipais com a área do

Votaçilo. em turno único, do Requerimento n' 131, de 1977, do
Senhor Senador Daniel Krieger, solicitando seja anexado aos Projetas de Lei do Senado nos 41, 61, 130 e 210, de 1976, o de no 81, de
1977, do Senhor Senador Leite Chaves, que introduz alteração no
l)ecreto-lei n' 389, de 26 de dezembro de 1968.

Forte.
Sensível us expectutivus du opinião pública carioca em
relução ao uso du úrca liberada, que a maioria da população
quer ver postn u serviço das carêncins de espaço, de ueraçiio,
de verde c de lugares para o luzer de uma zona superconcen·
tradu da metrópole, a Presidõnciu da Caixa Econômica
Federal logo se prontificou à fórmula da permuta com imóveis do Município do mos:nu '.'lllnr, entendendo que u
construção de unidudcs r~siden::.i:1i" pura u classe média se
furiu recomcnd{Jvel noutrus loculizaçà:s do Rio, onde os

custos st:rilo menores e os morncorcs obtcrUo mniores
facilidades de acesso, de mobilidade e de proximidade do
mercado de trubulho. Na Cidade Nova, por exemplo.
Os terrenos de propriccdade da Prefeitura na Cidade
Nova totnlizum apenas 400 milhões de cruzeiros, segundo

nvnliaçào da CEF, faltando JOO milhões pum o preço que
aqudu empresa plihlicu pagou uo Ministério do Exército.
Nesse caso, ou 11 CEF rctirariu u sua proposta ou teria que
recorrer, parcialmente, 1) utillzaçào imobilillria ou tur!sticu

-3Discussuo, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislutivo n'
7, de 1977 (n' 93-B/77, na Cúmaru dos Deputados). que aprova o
texto do Convênio de Cooperação Culturul e Cientifica, celebrado
em Brasília. u 23 de dezembro de 1976, entre o Governo du República Fedcrutivu do Brasil e o Governo du Rcpúblicu do Chile, tendo
PARECERES. sob nos 152 e 153, de 1977, das Comissões:
-de Rclucàes Exteriores, favorável, com voto vencido do

Senhor Scnadm· Marcos Freire: c
--de Educaçilo c Cultura, fuvori1vcl.

-4Discussão. cm primeiro turno (upreciuçào preliminar da constitucionulirlmlc, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno), do
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Projeto do Lei do Senado n• 218, de 1976, do Sr. Senador Franco
Montara, que determina a aplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municípios cm programas de educação pré-escolar c de
primeiro grau, tendo
PARECER, sob n' 972, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro.

-sDiscussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n' 236, de 1976, do Sr. Senador Leite Chaves, que
concede ao piloto privado o direito de contribuir, como uutõnomo,
para a Previdência Social, tendo
PARECER, sob n' 122, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiço (ouvido o Ministério da Previdência c Assisté:ncia Social) pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) sessão.

Está encerrada a

I Levallta·se a sessão às 17 horas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE
MARIZ NA SESS,TO DE 19·5-77, E QUE. ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS·
TERIORMENTE:
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Tenho assistido, nestes últimos dias, a uma permanente agressão, poderíamos assim considerar, do Partido da Oposição, à pessoa
impoluta do eminente Presidente Ernesto Gcisel.
Sobre todos os aspectos, as palavras do Senador Paulo
Brossard. neste plenário, são lamentáveis, pois falece autoridade
moral a S. Ex• para os comentários que tem feito cm torno da pes·
soa do Presidente Ernesto Gcisol: denúncias, depois das medidas
tomadas pelo Governo; denúncias baseadas em recortes de jornais;
denúncias hipotéticas de acontecimentos que prevê para o futuro.
Sr. Presidente, estamos vivendo uma hora dificil. O eminente
Presidente Ernesto Gcisel, com a autoridade que jamais lhe faltará
para representar os ideais da Revolução de 1964, vem, com a
responsabilidade que lhe cabe, estudando todos os acontecimentos e
tomando as medidas cabíveis que o momento indica, em defesa da
coisa pública.
Sabemos que todas as medidas adotadas por Sua Excelência silo
condicionadas a estudos e ponderações, para só então receberem o
selo da uprovução. A Nação tem conhecimento das enérgicas e
saneadoras medidas tomadas pelo Governo com relação aos g'upos
Abdulla. Lutfallu Hnlles, Lume o, mais recentemente, UEB, alé:m de
muitos outros.
Aparteundo o Senador Roberto Saturnino, em discurso que
pronunciou no ano passado sobre fina.ncíamento a grandes
empresas, manifestei então minhas dúvidas sobre a correçi\o das
trunsuções que se vinham realizando entre o grupo UER o sctores
financeiros do Governo. Em seguidul voltei no meu lugur nn
Primciru-Secrcturiu, na composição da Mesa e longo sentava-se ao
meu ludo o Senador Paulo Brossard, que provocava o seguinte
diC1iogo: "Impressionante o seu aplrtc; o senhor tem outros dados
qui! me possa dar'!" Resposta minha: uTcnho e ponho à sua dísposíçiio", Ficou cntiio de me procurar. Talvez naquela hora ignorasse
qu~: corrcligionúrim seus integravam a dirctoria do referido grupo,
Foi a li nica vc1. qur.: me falou no :.1ssunto.
O Governo, depois de demorada e prudente invcstiguçilo,
resolveu fa7.er intervcnç!'ll) nus empresas linanceiras du UEB. Pelo
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noticiário da imprensa, trata-se, realmente, do maior escândalo cm
assuntos financeiros ati: hoje conhecido no País. O Senhor Paulo
Brossard vem pronunciando uma série de discursos, numa visível
tentativa de empanar as medidas moralizadoras tomadas pelo
Governo e perfidamente alcançar a pessoa do Presidente, cm linguagem injusta, agressiva e desrespeitosa. Falou sobre todos os outros
grupos, só esqueceu o de seus correligionários. Pergunto: que
autoridade moral tem pura procurar destruir a imagem do homem
austero, patriota, competente, verdadeiro estadista, que o povo
brasileiro já identificou na pessoa do Presidente Ernesto Geisel1
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - V, Ex• me
perdoe, mas gostaria de fazer o discurso da mesma forma como vem
fazendo o Senador Paulo Brossard, não aceitando apartes.
O Sr. Leite Chaves (MDB -PR)- Agradeço e registro.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Sr. Presidente,
não me enganei quando afirmei num dos meus discursos: "espero
que não esteja pregando no deserto",
Podem ter demorado as medidas acauteladoras, mas estão
chegando.
Falo neste instante com a franqueza que me caracteriza. Vejo no
caso UEB alguma coisa que - estou certo - terá desdobramento,
No meu Estado, as empresas do Grupo estão requerendo concordata, numa forma de prolongar uma situação que todos sabem insustentável e assim continuarem as retiradas escandalosas para os
grupos familiares.
Num recente financiamento feito por um grupo estrangeiro à
indústria Seridó, o Banco do Nordeste repassou um milhão de dólares, com a cláusula de resgate imediato, no caso de concordata ou
falência. A Scridó pediu concordata c até hoje o banco, ao que me
consta, niio tomou qualquer iniciativa. A certidão do cartório foi publicada na Imprensa de Natal.
Uma firma de Fortaleza pediu a falência dessa indústria, a
Seridó, sob a alegação de que lhe fizeram vendas no valor de um milhão e duzentos mil cruzeiros e, alêm de ni\o receberem um centavo
em pagamento, lhes foi entregue uma letra do Banco Decred, hoje
em intervenção. Como se vê, o banco está sob intervenção porque
financiou as indústrias com o dinheiro da Naçilo, sob a responsabilidade do Banco Central c dci~a-se de fora exatamente quem está
com o dinheiro. f:. uma forma de indirctamente continuar o financiamento a quem abusou do crédito dado com facilidades que agora
serão apuradas.
No Estado do Rio, conforme já denunciei desta tribuna, o Banco
do Brasil financiou em cerca de vinte milhões uma empresa de café
solúvel, Dínamo, já sabidamente cm vésperas de falência; cm seguida, o grupo UE& organizou uma firma com o mesmo objetivo,
denominada Alfa. Tudo no papel, pois nilo dispunha de recursos
para integralizar o capital nem máquinas para funcionar. Os
credores da Dínamo pediram sua falência e o Banco Dccred, sob
alegação de credor, embora com protesto dos demais, requereu ao
juiz a transferência da maquinâria para a Alfa, que nilo ê outra coisa
scnilo a UEB. O juiz, dentro de cinco dias, deu doi; despachos,
mandando entregar tudo à Alfa. Como as mãquinas estavam
empenhadas ao Banco do Brasil, este, por sua vez, permitiu que fosse
feita u transferência e, ainda, que a avuliaçilo das máquinas servisse
de recurso pura integmlizaçi\o do capital da Alfa.
Ganha a primeira etapa, voltaram para a segunda, apurentcm<nte imposslvcl de ser vencida c sem a qual a primeira se
unuluria: conseguir cota de café para a Alfa. Mas como, se o
Presidente havia proibido cotas pura novas empresas de café solúvel?
As cotas da Dínamo, canceladns com u falóncia, além de
inadimplente com o próprio Instituto, serviriam de modelo pura esse
novo utcntado à economiu nacional. A cota foi dada com o voto do
ex-Ministro de Estudo c com a participação de órgi\os centrais de

Maiodel977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

crédito. Como se tornava necessário um aval para u entrega das
cotas e nenhum banco particular aventurou-se a fazê-lo, apareceu
um banco oficial do Estado do Rio para assumir a responsabilidade.
Assinado o contrato com o IBC, uma de suas cláusulas era o
pagamento da divida da Dlnamo • cerca de um milhão e meio de
cruzeiros- para cntilo ser iniciado o fornecimento; outra rezava que

preço do café fornecido seria o do dia. O que estâ ocorrendo? A
Alfa continua inadimplcntc perante o IBC c jli recebeu cinqUenta e
um mil sacos de café, faturado a um mil c sessenta cruzeiros a saca,
quando o preço do dia está acima de três mil c duzentos cruzeiros.
Todo esse emaranhado de innuência começou com o despacho
de um juiz, que a Revolução tem o dever, pelo menos, de mandar
examinar, para depois se projetar em setorcs oficiais do Banco do
Brasil, IBC, Ministério da lnd6stria e do Comércio e órgãos centrais
de crédito.
Não satisfeitos com as primeiras aventuras, em seguida torna·
ram-se torrefadores e exportadores de café. De acordo com o que se
diz lã no Nordeste, "armaram a gangorra". Jâ depois do escândalo,
ainda continuam insistindo cm receber mais dez mil sacas de café,
extra-cota, para a indústria de torrefação. Houve escânndalo na
organização do capital exigido pelo IBC para a firma de exportação.
Nilo sei a que imaginação recorreram, mas tudo indica que, como
das outras vezes, encontraram o ~~jeitinho" de fazer as coisas.
Não tenho dúvida de que, depois de devidamente apurado, a·
quelc que for considerado responsâvel por tráfico de innuência ou
corrupção - o que não pode deixar de existir- exerça a função que
exercer. será punido pelo Governo da Revolução. Essa comunicação
já foi transmitida pelo Governo a este Plenário, através da palavra
do seu Llder.
Desejo que o patrimônio, que·nào pertence aos aventureiros,
pois foi todo construido com o dinheiro da Nação, seja entregue a
milos honestas e capazes, para que a indústria na minha tcrrra possa
noresccr e descnvolver·sc, enriquecendo a economia nacional.
Recebi uma carta agressiva de um dos diretores do grupo, que
ía:ia questl!n de destacar o holding a que pertenciam todas as cmprc·
sas. Pergunto cu: como intervir agora apenas nessas três ou quatro,
exatamentc aqudas que arrancaram dos cofres públicos o dinheiro
<la Nação para passâ·lo a outras, onde se processam as retiradas
escandalosas, afrontosas à própria Revolução, para beneficiar grupos familiares? Admitir como válida essa medida significaria protc·
gcr os que pecaram, na mais audaciosa aventura empresarial até hoje
conhecida no Pais, propiciando-lhes os meios de continuarem com·
os recursos criminosamente retirados do povo e da Nação. Se tudo é
um holding, como separar'? Separar para proteger'? Seria, então,
proteger o escândalo em vez de corri~i-lol

0

O Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
apartc1
O SR, DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Gostaria, mas
estou aqui adotando o mesmo comportamento que o Senador Paulo
Brossard tem adotado nesta Casa - o de pedir aos nobres colegas
para falarem sobre o assunto cm outra oportunidade.
O Sr. Roberto Soturnlno (MDB- RJ)- Lamento a generaliza·
çi\o desse procedimento.
O SR. SENADOR DINARTE MARIZ (ARENA - RN) Pcç11 desculpas a V. Ex•, mas 11 moda vem do MDB.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, era realmente meu dever ocupar
esta tribuna c só não o fiz nos primeiros dias porque não sou dos
que, 11çodadamentc, procuram jogar lenha il fogueira nas horas de
exaltação. Oeixd passar dias a ouvir os oradores, as denúncias e
esperei que serenamente se fizesse a análise dessa situação, porque
então talvez tivesse evitado ocupar a tribuna, como estou fazendo
nesta horu.
O que é rnais lumcntávo! ó que o presidente dessa empresa a que
está sendo entregue o dinheiro da Nnçi\o é um cassado pela Rcvolu·
çi\o e o motivo de sua cassaçilo deve estar nos arquivos empooirudos

do Conselho de Segurança Nacional. Lembro-me de que no
Governo do saudoso Presidente Castcllo Branco havia uma
recomendação ou decreto que proibia terminantemente aos cassados
fazerem qualquer transaçi!o com órgãos oficiais ..
Esta é mais uma colaboração com a Revo!uçi\o, a fim de que
possa o eminente Presidente Ernesto Geisel continuar na sua açi!o
moralizadora. Tenho a convicção de que tudo será apurado c puni·
dos os responsáveis, doa n quem doer".
O exagero e a má-fé devem estar rondando os cérebros de alguns
oradores da oposição, pois outra coisa não têm procurado fazer
senão misturar "alhos com bugalhos", numa vislvel e impatriótica
tentativa de agitar a opinião pública do Pais, cm detrimento da
ordem e da paz da famf!ia brasileira. Em artigo de rara felicidade, o
Jornal do Bra.<il, em editorial recente, advertiu do perigo da infiltra·
ção comunista no meio estudantil. Já o marechal Cordeiro de Farias,
um dos melhores patriotas com que o Brasil tem contado na sua
evolução politica e social, num encontro ocasional, me dizia: "Os
estudantes silo balas de canhão que, impulsionadas, vão procurar o
alvo indicado para sua destruição, enquanto o gerador da força se
prepara para continuar, à distância, sua ação maléfica". Quem for
bom observador, hã de registrar que os s/ogans adotados pela parcela
de estudantes que vem agitando as universidades se confundem com
a linguagem de muitos que ti:m ocupado as tribunas do Congresso
Nacional, quando ni!o utilizam a imprensa, cm clara obra de incita·
ção.
Há cerca de noventa dias, os comandos militares, notadamcnic
os três ministros das nossas Forças Armadas, vêm alertando a
opinião pública para a infiltração comunista no Pais.
11

O Sr. Evanclro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• me permite'?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- V. Ex• me per·
doe, mas não concederei apartes porque o meu tempo é curto c estou
adotando, realmente, uma medida instituída pelo MDB, a de nilo
receber apartes.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Muito obrigado.
O Sr. Itamar Franco (MDB aparte?

MG) - V, Ex• permite um

O SR. DINARTE MARIZ (AR ENA - RN) - V. Ex• deve ter
ouvido o que já disse a outros colegas c gostaria que V. Ex• não
insistisse.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcl!a. Fazendo soar a
campainha) - Peço licença ao nobre Senador Dinartc Mariz para
esclarecer ao Plenário que, quando o orador nega aparte, passa a >cr
norma para todos os colegas.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- Sr. Presidente,
não haverá a capitulação que muitos pensam haver c cstâ no espirita
de alguns. Não, não haverá a capitulação. A Revolução continuará.
Temos ao nosso lado a tradição, a história, a educação c, sobretudo,
os costumes que ainda alimentam a alma c o espirita do brasileiro,
que se educou à sombra da Cruz, que é quem nos pode guiar com a
fê.
Não adianta querer esse ou aquele, misturar também elementos
da Igreja, como uma ameaça aos dias· que estamos vivendo. Havemos de caminhar serenamente, de passos firmes, como convém
àqueles que alimentam o espirita pelas idéias c pela crença, até atin·
giro objctivo maior, que é a felicidade do povo brasileiro.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixo a tribuna certo de que,
falando sobre estes dois assuntos - o da corrupção que o Presidente
Geisel está corrigindo e o da ameaça comunista que está nas ruascumpri, no dia de hoje, o meu dever, deixando aqui dito, não como
advertência - mas quem quiser receber como tal, pode fazê·io que os passos dados pcln Revolução prosseguirão sem tibieza.
(Muito bem! Palmas.)
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CONSULTO RIA-GERAL
PARECER N• 38/77
Sobre requerimento de Tenlsoy de Araújo Lima, Técnico
em Legislação e Orçamento do Quadro de Pessoal CLT.

Malodel977

extintos os empregos regidos pela legislação trabalhista a que
sejam inerentes tais atividades, mediante supres.<ao, quando vagarem, ou transformarão em cargos Integrantes dos referidos
Gmpos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Poder
Executivo."

Tal permissibilidade legal foi aplicada nesta Casa Legislativa em
..
diversas
oportunidades assim como no Tribunal Superior do Tra·
Tenisoy de Araújo Lima, Técnico em Legislação e Orçamento,
Classe "A", do Quadro de Pessoal CLT, pleiteia a transformação do 'bulho, no Tribunal Superior Militar c no Tribunal Federal de Reseu emprego cm cargo, alegando, para tanto, ser possuidor de diplo· cursos,
VI- A Lei n• 5.645, em seu art. 14, determinou, que:
ma de Curso Superior em Ciências Econômicas, ter sido habilitado
em processo sdetivo para inclusão no Plano de Classificação de Car"Art. 14. À medida que for sendo implantado o novo
gos, estar exercendo suas funções na Subsecretaria de Análise c haver
Plano os cargos remanescentes de cada categoria, classifivaga na classe inicial do cargo pretendido.
cados conforme o sistema de que trata este artigo, passarão a
11 - O requerimento se acha devidamente informado pela
integrar Quadros Suplementares e, sem preju!zo das promoSubsecretaria de Pessoal e agora, por solicitação da Diretoria-Geral,
ções e acesso que couberem, serão suprimidos, quando
é submetido a esta Consultaria.
vagarem."
III- O Postulante, em 1974, então Auxiliar de Pesquisa, sob o
Assim, o citado artigo mandou extinguir os empregos regidos
regime da CL T, solicitou seu aproveitamento para um dos cargos vapela
Legislação Trabalhista, subordinando, entretanto, essa cxtin·
gos de Técnico em Legislação e Orçamento ou de Técnico Legislati·
vo. A respeito, esta Consultaria teve ensejo de emitir o Parecer n9 ção, à supressão dos empregos, quando vagassem, ou sua transformação em cargos integrantes dos Grupos nela relacionados, próprios
49 f74. O Senhor Presidente do Senado, indeferiu a pretensão, por
do sistema estatutário. Não há caráter imperativo nesse dispositivo.
despacho de 23 de março de 1976.
O Senado não está obrigado a fazer a transformação dos empreIV - Volta, agora, o servidor a postular o seu ingresso no
gos em cargos. Tem apenas a faculdade de fazê-lo. Atendendo, ao
Quadro Permanente, invocando em seu favor os ates da Comissão
interesse da administração a Casa transformou diversos empregos
Diretora de n•s 29, 30 e 34, de 1976, através dos quais foram transforem cargo, inclusive com a prévia audiência desta Consultaria.
mados em cargos, os empregos de Taqulgrafo Legislativo, Bibliote·
VIl -Em obediência à Lei ainda cm vigor, e coerentes com
cárie e Mi:dico.
V- A Lei n• 5.975, de 12 de dezembro de 1973, dispôs em seu outros pronunciamentos emitidos, entendemos que nada obsta possa
o Requerente ter o seu emprego transformado em cargo, cabendo
artigo 4•:
exclusivamente à Egrégia Comissão Diretora a apreciação do mérito
"Art. 4• À medida em que forem sendo implantados os da medida.
Grupos a que se refere esta Lei e os criados e estruturados na
Brasília, 23 de maio de 1977. - Paulo Nunes Augusto de
forma da Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, serilo Figueiredo, Consultor-Geral.
I
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ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

1

.
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12• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 17 DE MAIO DE 1977
Às dez horas do dia dezessete de maio de mil novecentos e se·
tenta e sete, na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a presidéncia do Sr. Sena·
dor Daniel Kriegcr, presentes os Srs. Senadores Accioly Filho, Helvidio Nunes, Nelson Carneiro, Wilson Gonçalves, ltal!vio Coelho,
Osiros Teixeira. Lcnoir Vargas, Heitor Dias; Dirceu Cardoso e Leite
Chaves, reúne-seu Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena·
dores Eurico Rezende, Gustavo Capanema, Orestes Quércia e Paulo
Brossard.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dll inicio aos tra·
bulhes da Comissão. Dispensada a leitura da ata da reunião anterior
é, em seguida, dada como aprovada.
Pussa-se à apreciação da pauta: I) Oficio SM/187, de 1977, do
Sr. Presidente do Senado Federal, submetendo à Comissão de Cons·
tituiçõo e Justiça, em recurso e.t-officio, o decidido pela Presidência
na tramitação de Proposta de Emenda à Constituição em face de
disposições constantes da Emenda Constitucional n• 8, de 1977. Rela·
tor: Senador Helvidio Nunes. Parecer: pela aprovação. Em dis·
cussào, falam os Srs. Senadores Accioly Filho, Nelson Carneiro e
Wilson Gonçulves. Em votação, é aprovado o parecer, votando com
restrições o Sr. Senudor Accioly Filho. 2) Projeto de Lei do Senado
n<' f>J/77- ti plica ao dirigente sindical candidato n cargo eletivo o
di'l'""" nn urt. 14 dtt Lei n• 6.055, de 17 de junho de 1974. Relator:
s~n.tdm Nelson Carneiro. Parecer: constitucional c jurldico. Favo·
rúvd quantu an mérito, O Sr. Scnndor Hclvldio Nunes, u quem forn

dada vista do processo, devolveu-o concordando com o Sr. Relator.
Em votação, é aprovado por unanimidade. 3) Projeto de Lei da Câ·
mara n• 35/77 - Amplia os atuais mandatos partidârios. Relator:
Senador Helvldio Nunes. Parecer: constitucional, jurldico e favorável quanto ao mérito, Boa técnica legislativa. Em discussão, falam
os Srs. Senadores Accioly Filho, Nelson Carneiro, Heitor Dias c
Osires Teixeira. Em votação, é aprovado o parecer contra os votos
dos Srs. Senadores Nelson Carneiro c Dirceu Cardoso. O Sr. Sena·
dor Accioly Filho vota com restriçõe,. 4) Projeto de Lei do Senado
n• 60/77 - Dâ nova redução ao art. 54~ da Conso!idaçilo das Leis
do Trabalho, Relator: Senador ltallvio Coelho. Parecer: constitucional ejuridico. Aprovado. 5 c 6) Adiados por não terem comparecido
os Srs. Relatores. 7) Projeto de Lei do Senado n• 36/77 - Regula·
menta a venda ao público de seguro facultativo de acidente pessoal
para cobrir os riscos nas viagens realizadas cm ônibus de transporte
coletivo. Relator: Senador Osircs Teixeira. Parecer: constitucional c
jurídico. Em discussão, falam os Srs. Senadores Accioly Filho,
Nelson Carneiro, Helvldio Nunes, Italfvio Coelho e Heitor Dias. Em
votaçi\o, silo vencidos o Relator c o Sr. Senador ltallvio Coelho. A
Comissão decide, por maioria de votos, pela rejeição quanto ao m~
rito. Designado Relator do Vencido o Sr. Senador Helvidio Nunes.
8) Projeto de Lei do Senado n• 286/76 - Autoriza o Poder Exc·
cutivo a doar o prédio que menciona. Relator: Senador Dirceu Cardoso. Parecer: constitucional ejur!dico. Aprovado. 9) Projeto de Lei
do Senado n• 64/77 -Altera dispositivo da Lei Orgünica da Previdêncill Social n• 3.807, de 1960, paru o fim de instituir o regime espc·
cial de assistêncill médico-social para crianças .. Relator: Senador
Helvldio Nunes. Pt1recer: constitucional, jur!dico c contrnrio quanto
tiO mérito. Aprovt~do. 10) Projeto de Lei da Climaru n' 43/15 -
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Substitutivo da Comissão de Saúde- Prevê dlstico emulativo para
eliminaç1io das embalagens da comercialização final, inservíveis após
a sua utilização, Relator: Senador Dirceu Cardoso. Parecer: constitucional ejurldico. Aprovado. li) Projeto de Lei do Senado n• 40/76
- Dispõe sobre o processo de fiscalizaÇão pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder Executivo e os da
administração indireta. Relator: Senador Helvldio Nunes. Parecer:
pela inconstitucionalidade, incorporado ao seu parecer o relatório
do Sr. Senador José Lindoso. Em discussão, falam os Srs. Senadores
Nelson Carneiro, Accioly Filho, Wilson Gonçalves e Dirceu Cardoso. Em votaçuo, é aprovado o parecer, votando vencidos os Srs.
Senadores Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso e com restrições o Sr.
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Senador Accioly Filho. 12) Projeto de Lei do Senado n• 71/77 Dispõe sobre os empregados optantes ou não da Lei n• 5,107, de 13
de setembro de 1966, com mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço.
Relator: Senador Helvldio Nunes. Parecer: injurídica. Aprovado.
13) Indicação n• 4/75, do Sr. Senador Itamar Franco, indicando,
nos termos do art. 247 do Regimento Interno, à Comissão de Constituiçuo e Justiça proceder estudos no sentido de esclarecer se pode o
Governador do Distrito Federal ser convocado para prestar esclarecimentos sobre a sua administraçuo ao Plenário do Senado Federal, ou, se for o caso, formular a correspondente proposição legislativa. Concedida vista ao Sr. Senador Osircs Teixeira. 14) Projeto
de Lei do Senado n• 230/76- Dispõe sobre o seguro desemprego, a
cargo do INPS, Relator: Senador Italívio Coelho. Parecer: inconstitucional. Em discussuo, falam os Srs. Senadores Accioly Filho,
Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso. Em votação, é aprovado o parecer votando contra o mérito o Sr. Senador Accioly Filho e vencidos
os Srs. Senadores Nelson Carneiro e Dirceu Cardoso. 15) Projeto de
Lei do Senado n' 109/75- Fixa normas para a expedição de passaportes, Relator: Senador ltalívio Coelho. Parecer: injurídica, Em discussão, falam os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Hclvídio Nunes,
Accioly Filho e Osires Teixeira. Em votação, é aprovado o parecer
pelo voto de desempate do Sr. Presidente. Votam pela rejeição no mérito os Srs. Senadores Accioly Filho, Helvídio Nunes, Nelson Carneiro e Heitor Dias. 16) Projeto de Lei do Senado n' 272(76 Dispõe sobre a instalação de equipamento antipoluidor nos veículos
automotores de via terrestre; e 273/76- Estabelece equipamentos
obrigatórios dos veículos autnmotores de via terrestre. Relator:
Senqdor ltalfvio Coelho. Parecer: contrário quanto ao mérito. Aprovado.
O Sr. Senador ltalfvio Coelho assim se pronuncia: Senhor Presidente, peço a palavra, pela ordem, porque o assunto ora cm apreciação, me trouxe à memória a discussão havida na última reunião,
presidida pelo ilustre Senador Accioly Filho, na ausência de Vossa
Excelência, de um projeto que teve bastante repercussão e acolhida
na imprensa sobre a pesca da baleia e sobre o qual o Relator, que era
este modesto Senador, desejava ouvir o Ministério da Agricultura.

Esta Comissão entendeu que o assunto deveria ter sua tramitação
normal e o problema ficar a cargo da Comissão de Agricultura, da
qual também faço parte. A imprensa, porém, deu notícia de que o
Relator estaria contra o projeto, o que ni\o corresponde bem à realidade. O Relator,justamente, não se pronunciou sobrio mérito porquanto estava preocupado com a efetiva necessidade da proibição da
pesca da baleia, o que não será atingido se a iniciativa for somente do
Brasil. Há necessidade de entendimentos internacionais c, neste caso,
ê preciso envolver o Poder Executivo no assunto pura que a baleia
seja defendidu no mundo e não nas costas brasileiras. Eis que esta
tentativa tumbém abriria oportunidude n umu ~érie de incidentes
com us murinhus de outros países. O Relator não se pronunciou
contru o Projeto de Lei, apenas desejava examinar o assunto mais
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detidamente nas suas conseqUências, nas suas possibilidades, para
que a pesca da baleia seja cfetivamcnte proibida cm todo o mundo c
não só nas costas brasileiras, como já disse.
O Senhor Presidente comunica que o pronunciamento do Sr,
Senador liaHv'io Coelho constarâ da ata da reunião.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu,
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente,
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estUdo e parecer sobre a Mensagem n' 56,
de 1977 (CN), que submete i dellberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.548, de lO de abril de 1977, que
"reajusta os vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências".
I• REUNIÃO, INSTALAÇÃO, REALIZADA

EM 19 DE MAIO DE 1977
Às dezesseis horas c trinta minutos do dia dczenove de maio do
ano de mil novecentos c setenta e sete, no Auditório Milton Campos,
presentes os Srs. Senadores Lcnoir Vargas, Accioly Filho, Mattos
Leão, Henrique de La Rocque, Ruy Santos, Benjamim Farah c
Lázaro Barboza c os Srs. Deputados Ary Kffuri, Ubaldo Barém,
Nosser Almeida, Antônio José, Aloísio Santos, Milton Stcinbruch e
Scbasti1io Rodrigues Júnior, reúne-se a Comissão Mista incumbida
de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 56, de 1977 (CN), que
submete à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decretolei n• 1.548, de 20 de abril de 1977, que "reajusta os vencimentos c
proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, c dá outras providências ...
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Augusto Franco, Saldanha Dcrzi, Renato Franco e Ruy
Carneiro e os Srs. Deputados Ossian Araripc, Adem ar Pereira, Hélio
Mauro c Jocl Lima.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Henrique de La Rocquc, que declara instalada a Comissão.
A õm de cumprir dispositivo regimental, o Sr. Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente c do Vice-Presidentc.
J:!istribuídas as cédulas, o Sr, Presidente convida para funcionar
como escrutinador o Sr. Deputado Aloisio Santos,
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Preoldente:
Deputado Antônio José ...... , ................ , 14 votos
Em branco ................. , ,., ............. , I votq,
Para Vlce-Presldente:
Deputado Ubaldo Barém ...................... , 14 votos
Em branco .................... , ...... , ...... . I voto
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Prcsidcnte, os Srs. Deputados Antônio José e Ubaldo Barém.
Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Antônio José agradece em nome do Deputado Ubaldo Barém e no seu próprio a honra
com que foram distinguidos e designa o Sr. Senador Ruy Santos para
relatar a matéria,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c:, pura
constar, eu, Elietc de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei
u presente Ata que, lida c aprovada serú assinada pelo Sr. Presidente,
demais membros da Comissão, e vai à publicação.
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LIDIIANÇA DA AIINA
SDAMAIOIIA
Li der
Eurico Rezende

Presid.,nle:

39-Secretário:

Petrônio Portello (ARENA- PI)

Henrique de La Rocquo (ARENA- MA)

Vi ce-lideres
Heitor Dias
Helvídio Nunes
José Sarney
Mattos Leão
Osires Teixeira
Paulo Guerra
Saldanha Derzi

19-Vice·Presidente;
49-Secretário:

José Lindoso (ARENA- AM)

Renato franco (ARENA- PA)

29. Vke·Presidcnle:
Amoral Peixoto (MDB -

Virgllio Távora

LIDIIANÇA DO MDI
IDAMINOIIA

RJ)

Suplentes de Secretário,

lide r
Franco Montara

lll·Secretai'io:
Mendes Canele (ARENA- MT)

Altovir Leal (ARENA- AC)

Vice·lideres
Roberto Saturnino

Ruy Carneira (MDB- PB)

Itamar Franco

2~'·Secrotdrioo

Otair Beckor (ARENA- SC)

Mauro Benovides (MDB- CE)

Braga Junior (ARENA- AM)

Gilvan Rocha
lcizaro Barboza

Donton Jobim

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS- CAR

COMISSOIS

(7 membros)
COMPOSIÇÀO

Di rotor: José Soares de Oliveira Filho

Presidente: Dinorte Mariz
Vice-Presidente: Evandro Carreiro

local: AMxo 11- Térreo
Telefones, 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257

Tltularea

Suplente o
ARENA

A) SIR VIÇO DI COMIS5CIIS PIIMANINTIS
Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa

1, Heitor Dias
2. Jcrbos Passarinho
3. Dinarte N.oriz
4. Teotônio Vilela
5. BroÇJo Junior

1. Saldanha Derzi
2. José Sorney
3. Otoir Becker
MDB

1. Agenor Mario
2. Evondro Carreira

local: Anexo l l - Térreo

1, Evelcisio Vieira
2. Gilvan Rocha

Telefone, 25·8505- Ramais 301 • 313

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal 312
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácquo"- Anexo 11- Romol623

COMISSAO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA- (CCJ)
(15 mombros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente: DonieiKrieger

Presidente: Agenor Maria

1'·Vi,e·Pmidentc; Acoioly Filho

Vice·Presidente: Otcir Becker

29-Vict:·Presidente: leite Choves

Titular••
Titulare o

:>uplenteo
ARENA

1. Otoir Becker

1. Dinarte Mariz

2. Benedito Ferreiro

2. Saldanha Derzi

3. ltolivio Coelho

3. Mafias leão

4,

Paulo Guerra

5. Vasconcelos Torres

1, Accioly Filho
2. Gustavo CoFanemo
3, Daniel Kriegcr
4. Eurico ~ezendu
5. Heitor Dias
6. Helvidio Nunes
7, Wilson Gonçalves
8. ltalivio Coelho
9. Otlo Lehmann
10. O~iro~ Teixeira

MOS

1, Adalberto Sena

2. Roberto Soturnino

2. Evelcisio Vieira

ClcJudio Corla) Rodrigues Cmta

·-Remoi~

"Ciovi~ Bt~vllacquo"

1, Dirceu Cardoso
2. Leite Chc1ves
3. Nel~on C:arneiro
4. Paulo Bros~ord
5. Orf!~tcs Quercia

1. Franco Montoro
2. Lo1oro Barbozo
3. Ruy Carneiro

301 u 3\3

Reunióes: Torças·feiras, os 10:30 horas
toco!: Srdo

1. Mottos leão
2. lenoir Vergas
3, Arnon de MeU o
4. Vasconcelos Torres
5. Milton Cobrai
6. B~:nedito Ferreira

MDB

1. Age no r Maria

A)~i,tonlll:

Suplente o
ARENA

- Annxo 11 .. Ramol623

A~\istcnte:

Maria Helena Buono BrandOo - Ramal 305
Quorto5·feiros, às 10100 horas
\.ocol1 Sala ''Clóvis Bevilacqua"- Anexo li- Romol623
Rcuniõc~:

Maio de 1977
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COMJSIAO DO DISTIITO PIDIIAL- (CDP)

COMISSAO DIIDUCAÇAO I CULTUIA- (CIC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Wilson Gonçalves

Presidente: Joóo Calmon

Vice·Presidentes Ruy Carneiro

Vice·Presidenlez Evelósio Vieira

ntulare•

Suplente•

Titularei

Suplente•

ARENA

ARENA

1. Heitor Dias

1. Augusto Franco

1. Tarso Outra

1. Helvidio Nunes

2.
3.
4.
5.

Paulo Guerra

2. Jos6 Sornoy

2. Gustavo CopanemCI

Cattete Pinheiro

3. Braga Junior

Osires Teixeira
Saldanha Oorzi
6. Wilson Gonçulves

3. João Calmon

2. Ruy Santos
3. Arnon do Mollo

4. Altovir Loal

4. Otto Lehmann

4, Heitor Dias

S. Luiz: Cavalcc:mte

5. Jarbas Passarinho
6. Cattete Pinheiro

7. Virgflio Tóvora

MOS

S. Alexandre Costa
MOS
1. Itamar Franco

1. Evandro Carreiro

2. lózaro Barboza
3. Ruy Carneiro

2. Nelson Carneiro

1. Evelasio Vieira

1. Franco Montara

2. Paulo Brossord

2. Itamar Franco

3. Adalberto Sena
Assistente: Cleide Maria B. F. Cru:z- Ramal .598
Reuniões: Ouintas·feiras, às 10:00 horas

Assistente, RonaldÔ Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reunióesz Quintas-feiras, às•l 0:00 horas
Localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua''- Anexo 11- Romal623

COMISSlO DI FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Paula Brossard

COMJIIAO DIICONOMJA- (CI)

Vice·Presidente: Domíclo Gondim

(11 membros)

ntulare•

COMPOSIÇÃO

Suplente•
ARENA

Presidentet Marcos Freire

Vice·Prosidentez Vasconcelos Torres

1. Teotônio Vilela

1. Catfete Pinheiro

2. Alexandre Casta

2. Heitor Dias
Lourivol Baptista
Daniel Krioger

3. Wilson Gonçalves

ntularel

Suplente•

1. Milton Cabral

1. Caffete Pinheiro
2. Augusto Franco

Arnon do Mollo
José Guiomard
luiz Cavalcante
Paulo Guerra

I. Do miei o Gondim
5. Helvídio Nunes

ARENA
2.
3.
4.
5.

3.
4.
5.
6.
7,

3. José Sarney
4. Domlcio Gondim
5. Jorbas Passarinhe

6. Lenoir Vergas
7. Mattos Leão

José Guiomard
José Sarney

Saldanha Oerzi

S. Ruy Santos
9. Braga Junior
10. Tarso Outra
11. Virgilio Tóvora

6. Vasconcelos Torres
7. Dinarte Mariz

12. Magalhães Pinto

MDB

8. Otair Be-:ker

MOB
l. Franco Montara

1. Agenor Maria

2. Marcos Frolre

2. Orestes Quércla

3. Roberto Soturnlno

1. Paulo Brossard

1. Danton Jobim

2. Evelósio Vieira

2. Dirceu Cordoso

3. Gilvan Rocha

3, Evondro Correiro

4. Roberto Saturnino
5. Ruy Carneiro

Anlstente1 Daniol Rt'lis de Souza- Ramal675

Assistontoz Cândido Hippartt- Ramal 676

Rounl6es, Qur:~rtas·feira~. às 10z30 horas

Rounióes1 Quintas·foíras, às 9100 horas

localt Sala "Rui Barbosa"- An",;c ll- Rumais 621 e 716

Loca h Sala "Clóvis Bovilcícquo"- An(l)tO 11 - Ramal 623
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COMISSlO DU LIGlSLAÇlO SOCIAL- (CLS)

Malodel977

COMISSlO DI RILAÇOIS IXTIRIORIS- (CRI)

(9 membro•)

(15 membro•)

COMPOSIÇÀO
COMPOSIÇÀO

Presidente, Jnssó Freire
Vicc·Prosidctntet Orestes Quércic

Presi'donte: Magalhães Pinto

Titularei

1v.Vice·Pre5identrll Saldanha Oerzi

Suplente•
ARENA

29-Vice·Presidentez Nelson Carneiro

1. Jessé Freire
2, Ruy Santo•

1. Braga Junior
2. Virgílio Távora

3. lenoir Vergas

3. Osircs Teixeira

4. Jarbos Passarinho

4, Oomíclo Gondim

5. Lourival Baptista
6. Accioly Filho
MDB

1. Lázaro Barboza
2. Ruy Carneiro

1. Franco Montara

Tltularoa

Suplente•
ARENA

1. Magalhães Pinto
2. Ale)(andre Costa

2. Fausto Castelo·Bronco

3, Virgllio Tóvora

3. Helvídio Nunes

1, Accioly Filho

4. Jessó Freire

4. Domicio Gondim

3. Nelson Carneiro

5. Arnon de Mello

5. Jarbas Passarinho

6, Saldanha Derzi

6. luiz Cavalcante

Assistentet Daniel Reis de Souza- Ramal 675
Reuniõesz Quintas·feiras, Os 11:00 horas
Local! Sola ''Clóvis Bevilocquo"- Anexo 1l- Rama\623

7, José Sarney

2. Orestes QuCrcia

COMI5Sl0 Dl MINAS I INIRGIA- (CMI)

B. João Colmon
9, Augusto Franco
10, Otto lehmann

(7 membro•)

MDB

COMPOSIÇÀO

Presidente: Jarbas Passarinho
Vice·Presidente: luiz Cavalcante

1. Donton Jobim

1. Marcos Freire

2. Gilvan Rocha

2. Paulo Brossard

3, Itamar Franco

3. Roberto Soturnino

4, leite Chaves

5, Nelson Carneiro

Titulare•

5uplentea
ARENA

1, Milton Cabral

A"i•tente, Cóndido Hippertt- Ramal 676

2. Domicio Gondim

1. José Guiomord
2. Paulo Guerra

Reuniõesz Quartas-feiras, às 1OzOO horas

3. Arnon de Mello

3. Virgllio Távora

local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

4, luiz Cavalcante
S. Jarbas Passarinho
MDB

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

1. Gilvan Racho
2. Franco Montara

COMISSlO DI SAIIDI- (C5)
(7 membro•)

Auistente: Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal 306
Reuni6esz Quintas·feiros, Os 10:30 horas
local: Sala "Clóvis Bovilócquo" -Anexo li - Ramal623

COMPOSIÇÀO

Presidente: Ruy Santos

COMI5Sl0 DI RIDAÇlO- (CR)

Vice·Presidente: Altevir leal

(5 membro•)
COMPOSIÇÀO

Titulare a

Suplente o
ARENA

Presidente; Adalberto Seno
Vice·Presidentez Holvidio Nunes

Suplontoa

Titular••
ARENA

1. Helvidio Nunes
2. Otto lehmann
3. Saldanha Cerzi

'1

i

I. Donton Joblm
2. Adalberto Sena

1. Saldanha Derzi
2. ltalívio Coelho

3. Cattete Pinheiro

3, Osires Tei)(eira

4, Fausto Costolo·Branco

1. Virgílio Tcivara
2. Arnon de Mello
3. Jorbas Passarinho

;, lourivol Baptista

1. Dirceu Cardoso

2. Gilvan Rocha

MDB
i

1. Altevir leal
2. Ruy Santos

Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Ramol134
Reuni6e11 Cuintas·feiras, o~ 12100 horas
locoh Solo "Ciovi~ Bcvilocquo"- Ano11o 11 -- Ramol623

MDB

1. Adalberto Sena

1. Benjamim Fora h
2. Ruy Carneiro

Assistente; lôda Ferreira do Rocha- Ramal312
Rounlõc'' Qulntas·feiras, Os 11100 horas
localz

~ola

"Rui Barbosa"- Ane)(o 11- Ramais 621 a 716

J1
1

J.

.~~),. . . ; ::: f::~1tt~n>.t\. :P\!!'1.~: ":·:·'*f?.· ,·

!ll!llll!
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COMIIIlO DIIIGUIIANCA NACIONAL- (CIN)
(7 membros)

COMISSlO DI1'UNIPOITII, COMUNICAÇOII
I OIIAI PIIILICAS - (CT)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presldenteo Milton Cabral
Vlce·Presidentez Augusto Franco

COMPOSIÇÃO
Presidonte1 lourival Baptista
Vlce-Presidonto, Alexandre Costa

luplanta1

ntular81

ARENA

ntul••••

1. Aluandre Costa
2. Braga Junior
3. Dlnarto Mariz

1. Jos6 Gulomard
2. Vasconcelos Torres
3. Virgllio Tóvora

3. Braga Junior
4. Lourlval Baptista
4. Matias Le6o

MDB
1. Agonor Maria
2. Dlrctu Cardoso

1. Adalberto Sena
2. Benjamim Forah

Assistonteo l6da Ferreira da Rocha- Ramal312
Reunieosz Quartas-feiras, bs 9z00 horas
tocajz Sala"Rui Barbosa"-Ane)lo 11 -Ramais621 e716

luJIIIanta•
I. Otto lthmann
2. Ttot6nla Vilela
3. Wilson Gonçalves

1. Aluandre Costa
2. Luiz Cavalcante

4. Augusto Franco

S. Milton Cobrai

ARENA

MDB

1. Evandra Carreira

1. Lózara Barboza

2. Eveldsio Vieira

2, Roberto Saturnino

Anistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuni6ts1 Terças-feiras, àslOsOO horas
Local: Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais621 e 716

COMISilO DI SIIYIÇO PIIILICO CIVIL- (CIIIC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

I) IIIYIÇO DI COMIIIOII MIITAI,IIPICIAII
I DIINQUIIITO
.

Presidentez Benjamim Farah
Vice·Presidentez Lenolr Vergas

ntularal

Cotn111la1 Ta111partirla1

Suplantai
ARENA
1. Altxondrt Costa

1. Lenoir Vergas
2. Accioly Filha

2. Gustavo Capanema

3. Mottos lt6a

3. Augusto Franco

A. Heitor Dias
S. Saldanha Dorzi

MDB
1. Dantan Jabim
2. Lózara Barbaza

1. Benjamim Farah
2. Itamar Franco

Chefe, Ruth do Souza Castro
local. Anexo li - T6rreo
Telefone, 25·8505- Ramal303
1) Comin6es Temporárias para Projetas do Congresso Nacional
2) · Comin611 Temporárias para Apreciaç6o de Vetos
3) Comiu6ts Especiais o delnqu6rito, e
4) Comi116a Mista do Projeto do Lei Orçamonlória (art. 90 do Regimento
Comum).
Assistentes de Comln6es: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674;
Aliou do Oliveira- Ramal 674, Cloide Maria B. F. Cruz- Ramal 598,
Mauro lapos do Só - Ramal 31 O.

Assistentez Sónia Andrade Peixoto- Ramal307
Re1Jni6esz Quintas-feiras, às 9z00 horas
Localz Sala"Rui Borbosa 11 -Anoxo li-Ramais621e716

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

~ERÇA

AS5IS~EN~E

QUIN~A

5 AL A5

A5SIS~BII!!B

RUY BARBOSA
Ramaio - 62l o 7l6

RONAL!lO

09100

c.r.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

c.A.R,

CLdVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

LBDA

09o30

o.s.J.c.

RUY BARBOSA
SONIA
RAmal o - 62l o 716

c.A.

CLdVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

CUUDIO

o.s.o.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

CLBIDE

c.n.l'.

RUr BARBOSA
Rama!l - 621 • 716

RONALllO

c.M.E.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

RONALOO

C,L.S.

CLdVIS BEVIUCQUA
Ramal - 62)

DANIEL

c.s.

RUr BARBOSA
RamaU - 621 o 716

L!DA

o.a.

CLOVIS BEVIUCQUA

MARIA

Ramal - 623

CARIIBII

COS~A

QUARrA

5 A L AS

09o00

c.s.N

RUY BARBOSA
Ramaio - 621 o 716

LBDA

c.c.J.

CLdVIS BEVIUC~UA
Ramal- 623

MARIA
tr.!LEIIA

RUY BARBOSA
Ramal• - 621 • 716

CANDI!lO

RUY BARBOSA

DANIEL

lO;OO

C.R.E,

o.B.

Ramaio - 621 o 716

lOoOO

ASSIS~EN~E

HORAS

l0o30

HORAS

c.~

10100

l0o30

SAL AS

l0o30

u.oo

12;00

CANDI!lO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXII- N9 049

QUINTA-FEIRA, l6 DE MAIO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 68•SESSÃO, EM 25 DE MAIO DE 1977
I. l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

Re.rrilllindo aurógrafo.r de projeros de lei sancionados:
- N• 92/77 (n• 158/77. na origem), referente ao Projeto de
Lei da Câmara n• 35/77 (n• 3.428-C/77. na Casa de origem), que
amplia os atuais mandatos partidários. (Projeto que se trans·
formou na Lei n• 6.415, de 24 de maio de 1977.)
- N• 94/77 (n' 160(77, na origem), referente ao Projeto de
Lei n• 2/77-CN, que altera dispositivos do Código Penal (De·
crcto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940), do Código de
Processo Penal (Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941),
da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei n• 3.688, de 3 de
outubro de 1941 ), e dá outras providências. (Projeto que se trans·
formou na Lei n• 6.416, de 24 de maio de 1977.)

De a,::radecimento de comunicação:
- N• 93/77 (n• 159/77, na origem), referente à remessa de
autógrafos dos Decretos Legislativos n•s 27 a 37, e39, de 1977.
1.2.2- Comunicação da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 149/76,
que dispõe sobrr. a concessão de gratificação de risco de vida aos
trabalhadores na construção civil, por ter recebido pareceres
contri11ios, quanto no mérito, das comissões a que foi distribuldo.
1.2.3- L.ellura de projetas
- Projeto de Lei do Senado n• 107/77. de autoria do Sr.
Senador Nelson Curneiro, que acrescenta § 49 no artigo 29 du
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n• 5.452, de I• de maio de 1943.
-Projeto de Lei do Senado n• 108/77. de autoria do Sr.
Senador Vu)iconceios Torres, que dispõe sobre a purticipnçào do
empregado nos lucros da cmprcsu.

- Projeto de Lei do Senado n• 109(77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que reformula direitos do aposen·
tudo pela Previdência Social que retorna ao trabalho, e dá outras
providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 110/77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que inclui a utilização de agentes
químicos (desfolhantes) na destruição das florestas entre os cri·
mes definidos na Lei de Segurança Nacional.
- Projeto de Lei do Senado n• 111/77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a exigência de pro·
va de autenticação para a comercialização de obra de arte.
- Projeto de Lei do Senado n• 112/77, de autoria do Sr.
Senador Mattos Leão, que integra na estrutura do Ministério da
Justiça a Policia Rodoviária Federal e dá outras providências.
1.2.4 - Requerimentos
N• 140/77, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
solicitando a retirada, em carátcr definitivo, do Projeto de Lei do
Senudo n• 34/77, de sua autoria, que destina, mediante doação à
Fundação MOBRAL, os bens constantes das heranças jacentes
cuju destinação é prevista no art. 1.594 da Lei n• 3.071, de I• de
janeiro de 1916 (Código Civil).

N• 141/77, de autoria do Sr. Senador Daniel Kricger, solici·
tunda tenham tramitação cm conjunto os Projetas de Lei do
Scnudo n•s 177 e 308, de 1976.
N• 142/77. de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, solici·
tunda a trnnscriçiio, nos Anuis do Senado Federal, do urtigo "A
Cidude eu utopia", de autoria do jornalista José Helder de Sou·
za. publicado no Correio Bra:iliense, edição de 18 de maio de
1977.

1.2.5- Discursos do Expediente
S/;'N,·IDOR BENJAMIM FARAH - Apelo em prol du
arrcscntaçào condigna do XIV Congresso lnternacionul de
Radiologia, a ser realizado em outubro próximo, na cidade do
Rio dt: J:mciro.
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SENADOR JARBAS PASSARINHO - Saudação ao de Goiás. Protestando contra as assertivas contidas no aparte da·
jornalista Abdias Silva, na oportunidade de seu afastamento do do pelo Senador Eurico Rezende ao discurso proferido na prcsenComitê de Imprensa do Senado, para realização de curso que .. te sessão pelo Senador Henrique de La Rocquc, sobre a posição
fará na Europa.
· assumida pelo Senador Paulo Brossard, na tramitação, no Con·
grcsso Nacional, da Reforma do Poder Judiciário,
O SR. PRESIDENTE - Fala associativa à homenagem
prestada ao jornalista Abdias Silva.
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Considerações
sobre a próxima eleição da Diretoria da Sindicato dos Metalúrgi·
1.3- ORDEM DO DIA
cos, a realizar-se na cidade de Volta Redonda- RJ.
-Requerimento n• 116{77, do Sr. Senador Otair Beckcr,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do arti·
SE:NADOR NELSON CARNEIRO - Problemas que
go sob o titulo "Lucidez c Coragem" publicado no Jornal do anigem o ensino no Pais.
Brasil do dia 10 de maio de 1977, A.pro•ado.
SENADOR BE:NEDITO FERREIRA - Instalação, pelo
-Requerimento n• 131{77, do Sr. Senador Daniel Kricgcr, Governo do Estado de Goiás, de usina termclétrica destinada a
solicitando seja anexado aos Projetas de Lei do Senado n•s 41, atender a região polarizada pelo Município de Araguafna, naque61, 130 c 210, de 1976, o de n• 81, de 1977, do Sr. Senador Leite le Estado.
Chaves, que introduz alteração no Decreto-lei n• 389, de 26 de
dezembro de 1968. Apro•ado.
I.6- COMUNICAC0ES DA PRESID~NCIA
- Projeto de Decreto Legislativo n• 7{77 (n• 93-B/77, na
-Cancelamento das sessões extraordinària e conjunta mar·
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de cadas para hoje, c convocação de sessão do Congresso Nacional
Cooperação Cultural c Cientifica, celebrado cm Brasnia, a 23 de a realizar-se amanhã, dia 26, às I I horas, com Ordem do Dia que
dezembro de 1976, entre o Governo da República Federativa do designa.
Brasil e o Governo da República do Chile, A.pro•ado. Ã Comis·
são de Redação.
-Designação do Sr. Senador Nelson Carneiro para rcpre·
sentar o Senado, juntamente com os Srs. Senadores Danton Jo-Projeto de Lei do Senado n• 218/76, do Sr. Senador Fran· bim e Vasconcelos Torres, na Sessão Especial da Assembléia
co Montara, que determina a aplicação de 20% do Fundo de Legislativa do Estado do Rio de Janeiro destinada a comemorar
Participação dos Municipios cm programas de educação pré-es- os tre:entos unos de fundação da cidade de Campos, a realizar-se
colar c de primeiro grau. (Apreciação preliminar da constitu- no próximo dia 29 de maio.
cionalidade.) Dlscuuio adiada para a sessão do dia 23 de junho
próximo vindouro, nos termos do Requerimento n• 143/77, e
1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚ·
usar da palavra na sua discussão o Sr. Senador Lázaro Barboza,
XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

·III

- Projeto de Lei do Senado n• 236/76, do Sr. Senador Leite
Chaves, q~e concede ao piloto privado o direito de contribuir, co·
mo autônomo, para a Previdência Social. (Apreciação preliminar
da juridicidade.) Dlscuuio adiada para a sessão de 23 de junho
próximo vindouro, nos termos do Requerimento n• 144/77.
1.4-COMUNICAÇÃO DA PRESID~NCIA

-·..
I

- Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal
a realizar-se hoje, às I8 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.5- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQVE- Enfoquc dos
acontecimentos focalizados cm recente discurso pelo Senador
Paulo Brossard, sobre os caminhos trilhados para a elaboração
da Reforma do Poder Judiciário,

")
-l

l

~

SENADOR BRAGA JUNIOR- Necessidade da adoçi!o de
uma campanha de mobilização nacional, visando combater as
causas geradoras da innação,
SENADOR LÁZARO BARBOZA- Apelo no Governo Fc·
dera! cm favor do Hospital das Clfnicus da Universidade Federal

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO A.N·
TERIOR
- Do Sr. Senador Benedito Ferreira, proferido na sessão do
dia 20-5·77.
3 -.RETIFICAÇOES
- Ata da 56• Scssilo, realizada em I2-5· 77.
4-CONSULTORIA·GERAL
- Parecer n• 39, de I977,
5- GRUPO
LAMENTAR

BRASILEIRO DA. UNIÃO INTERPA.R·

-Ata da Sessilo Plenária, realizada em 23·3-77.
6- ATAS DE COMISSOES
7- MESA DIRETORA
8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
!l-COMPOSIÇÃO
NENTES

DAS

COMISSOES

PERMA·

Molode 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Qul.ola-Celra 26 lllS

ATA DA 68• SESSÃO, EM 25 DE MAIO DE 1977
3• Sessio Legislativa Ordin,ria, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E JOSt LINDOSO
São lidos os seguintes

ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:

PROJETO DE LEI DO SENADO N•I07, DE 1977
Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Junior- Evandro Carreira - José: Lindoso - Canele Pinheiro - Jarbas Passarinho Renato Franco- Alexandre Costa - Helvídio Nunes - Petrônio
Portella- Mauro Benevides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria
- Dinarte Mariz - Domício Gondim - Ruy Carneiro - Luiz
Cavalcante - Heitor Dias - Ruy Santos -- Dirceu Cardoso Eurico Rezende - Amarai Peixoto - Vasconcelos Torres Benjamim Farah - Dunton Jobim - Nelson Carneiro - Itamar
Franco- Orestes Qué:rcia - Ou o Lehmann - Benedito FerreiraLázaro Barboza - Osires Teixeira - Mendes Canale - Saldanha
Derzi- Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão - Evelâsio
Vieira- Daniel Krieger.

Acrescento § 4• ao artigo 29 do Consolidação das lois do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de moto
de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O artigo 29 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa a
vigorar acrescido de§ 4•, com a seguinte redução:
••Art. 29 ...................................... .

§ 4' Tratando-se de anotação concernente a rescisão
contratual, a não devolução da Carteira de Trabalho no
prazo de que trata este artigo implica em prorrogação do
vínculo empregaticio·atê a data da sua efetiva entrega ao
empregado, respondendo pecuniariamente o empregador por
todos os direitos trabalhistas daí resultantes."

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Secretário procederá à leitura do Expediente.

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

1:: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados:
N• 92/77 (n• 158/77, na origem), de 24 do corrente, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n• 35/11 (n• 3.428-C/77, na Casa de
origem), que amplia os aluai• mandatos partidários. (Projeto que se
transformou na Lei n• 6.415, de 24 de maio de 1977.)
N• 94/77 (n' !60f77, na ori!lem), de 24 do corrente, referente ao
Projeto de Lei n• 2/77-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• 3.689, de 3 de outubro de 1941 ), da
Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei n• 3.688, de 3 de outubro
de 1941), e dá outras providências. (Projeto que se transformou na
Lei n• 6.4l6, de 24 de maio de 1977 .)

Justificação
A legislação trabalhista, editada em 1973, já sofreu inumeráveis
alterações, todas elas orientadas no sentido de corrigir as naturais
injustiças decorrentes de fatos novos não previstos pelo legislador.
Sobretudo no campo das relações entre empregado e empregador,
surgem inevitáveis choques de interesses, causadores daquela distonia entre a lei e a realidade social.
Esta proposição tem por objetivo, exatamente, sanar uma
daquelas situações anómalas. Pretendemos pôr fim à displiscência,
ou até mesmo má-fé, de alguns empregadores que se recusam a proceder as devidas anotações na Carteira de Trabalho do empregado, por
ocasião da rescisão contratual. Retêm, maliciosamente, o empregador em seu poder tal documento, muitas vezes por razões de torpe
vingança, ocasionando sérios prejuízos para o empregado.
·
Acreditamos que esta medida solucionará a questão, apressamonos em submetê-la ao judicioso exame dos nossos eminentes pares,
na firme esperança de que será incorporada à Consolidação das Leis
do Trabalho.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1977.- Nelson Carneiro.

De agradecimento áe comunicação:
N• 93/77 (n' 159/77, na origem), de 24 do corrente, referente à
remessa de autógrafos dos Decretos Legislativos n•s 27 a 37, e 39, de
1977.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O Expediente lido
vai à publicaçilo. (Pausa.)
A Presidênciu comunica que, nos termos do art. 278 do
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei
do Senado n• 149, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
dispõe sobre a concessão de gratificaçilo de risco de vida uos trubu·
lhudores nu construção civil, por ter recebido pareceres contrários,
quunto uo mérito, dus comissões n que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Sobre
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. I•·Secrctilrio.

11

mesa,

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

....... ,,,,,, ....................·......................... .
Art. 29. A Carteira de Trnbalho e Previdência Social ser:\
obrigatoriamente apresentada contru recibo pelo empregado à
empresa que o admitir, a qual tcri1 o prazo improrrogável de 48
(quarenta c oito) horas pura nela anotar, especificamente, u data de
admissão, u remuneruçào e condições especiais se: houver, sob us
penas cominudas ne,te Capitulo.
§ I~' As unotaçõcs concernentes à remuneração devem espe·
cílicar o sulúrio, quulquc:r que seja sua forma de pagamento, seja ele
cm dinheiro ou cm utilidudes, hcrn como a estimutiv<~ da gorjeta.
211 A fulta de cumprimento pehl empregador do disposto neste
artigo importar(! na luvratura de auto de infraçi\o pelo ugt:ntc du
inspcçuo do trabalho.

*

•
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)1• Na hipótese do
2•, independentemente da lavratura do
auto de infraçiio, cabe a'o agente da inspeçuo do trabalho, de oncio,
comunicar a falta de anotação ao órgiio competente para o fim de se
instaurar o processo de anotnçào.
• • • • "

•

"

' •••••••••••••• ' •••• "

• ' •• ' ••• ' • '

' •

"

•••• ' •• o • '

' ••

(;1 s Comi.wh>.r de Con.rtituiçào e Justiça e de Legislação Social.)
J>ROJETO DE LEI DO SENADO N• 108, OE 1977
Dispõe sobre a participação do empregado nos lucros da
cmpresn.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' Todo empregado tem direito a participar nos lucros da
empresa nu formu prevista nestu Lei.
Art. 2• Considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos de atividadc cconômica de fins
lucrativos, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.
Art. JO Considera-se empregado toda pessoa nsica que prestar
serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência
deste c mediante salário.
Art. 4• Constitui lucro da empresa, para os efeitos desta Lei, o
rendimento oriundo das atividades normais acrescido dos resultados
líquidos de transações eventuais.
I• O rendimento oriundo das atividadcs normais da empresa é
apurado pela diferença entre a receita bruta operacional c os custos,
as despesas operutivus, os encargos, as provisões e :.1s perdas dedutivcis segundo a legislação do imposto de renda.
1~' Serão consideradas trunsacões eventuais todas nquclas que
nflo se incluum entre as operações normais da empresa.
Art. 5• Determinar-sc-ú o lucro com base nu escrituração
mercantil c fiscal du empresa, desde que feita com observância das
normas legais pertinentes.
Parúgrafo único. Havendo susp~ita de fraude ou irregularidade
nu cscrituruçUo é facultado aos interessados requerer pcricinjudiciul.
Art. 61' Do lucro apurado na forma dos artigos precedentes, por
ocasião do balanço anual, a empresa destinará 50% (cinqUenta por
cento) rara distribuici1o cntn: os seus cmpregr~dos.
:\rt. 7' O rateio do lucro a que se refere esta Lei será feito levando-se cm considcraçrto o numero de dias que cada empregado tenha
ficado i1 disposição dtJ empresa durunte o ~mo.
Panígrafo único. As faltas Jogais ao serviço não serão deduzidas
puni os lins previstos neste artigo.
r\rt, H• O pagamento da cow de lucro devida a cada empregado
serú cfctuudo ll!Ô 30 dias apôs o encerramento do balanço anual.
r\rt, 9• O Poder Executivo regulamentará estu Lei no prazo de
90 (noventa) dias.
Art. 10. Esta Lei entra cm vigor nu data de SUl! publicação,
revogadas as disposiçôes cm contrário.

s

*

Jusrlflcuçuo
O legislador contemporâneo tem se preocupado, cada vez mais.
cm dot:~r o order.~tmcnto jurídico de medidas tendentes t1 harmonizar
os f"torcs de produção. A tarcf" não é mcil pois implica cm conciliar
intcrcssi!s que na maioria dus v.:zes se revelam antugônicos.
1\ Cúnstituiçilo de nosso Puis estabelece que a ordem económica
e social deve atender aos seguintes preceitos:

:t\1

.....

I -liberdade de iniciativa;
li -valorização do trabalho como condiçuo da dignida·
de humana:
III - J'unçào social da propriedade;
IV- harmoniu c solidariedade entre us categorias so~
cinis de produçUo:
V- repressão ao abuso do poder cconom1cO
catuctcrizudo pelo domínio dos mercados, a climinacUo da
concorrência c o aumento arbitrário dos lucros: c
VI- expansão das oportunidades de emprego produ·
tivo.

Molode 1977

Ninguém ousariu pôr cm dúvida que os propósitos fixados n•
Carta Magna silo altamente meritórios. Entretanto, constituem
meras manifestações de princípio c por si só nào silo capazes de alterar certas distorções c desigualdades que verificamos na vida
econômica do País.
t. fato por demais conhecido que o Brasil, nos últimos anos,
sofreu um violento processo de concentração de rendas. De par com
este fenômeno verificou-se uma perda considerável do poder aquisiti·
vo do assalariado brasileiro. Esta situação conjuntural, cujo méritc
não queremos aqui analisar, levou n uma situação social que não se
concilia com os propósitos programáticos da ordem econômica
previstos nu Constituição.
A regulamentação legal da participação do empregado nos
lucros da empresa é um imperativo constitucional desde a Carta de
1946. Diversos foram os projetas apresentados deste então, mas
nenhum deles logrou ser aprovado. Entendemos chegado o
momento de disciplinar a matéria, não só por motivos de justiça
social, mas também para preencher uma injustificável lacuna no
ordenamento jurídico-trabalhista,
Ao disciplinar o instituto, procuramos adotar uma terminologia
já consagrada pela legislaçüo brasileira de modo a facilitar a aplicacão das normas,
No que se refere ao conceito de empregado foi repetida a definição dada pela CLT. Com relação ao empregador, acrescentou-se o
elemento fim lucrari•·o ao conceito contido na legislação consolidada.
Nua se compreende que o empregado possa participar dos lucros de
uma empresa de finalidade filantrópica. Quanto ao conceito de
lucro, procuramos reproduzir, nu medida do passivei, as expressões
utilizadas pela legislação fiscal.
O projeto determina que 50% (cinqUenta par cento) dos lucros
sejam distribuídos entre os empregados por entendermos que outra
metade constitui a justa remuneração pelo capital imobilizado na
emprc:m.
A Jcgislaçila comparudu demonstru serem vúrios os critérios
udotndos para ratcttr os lucros. Uns fuzem média ponderada entre o

grau de produtividade, o tempo de serviço c o salário percebido.
Outros levam cm consideração os encargos socinis e familiarc:s ufc:tos
ao trabulhador. Acreditamos 1n~tis justo o critério que levu cm
consideração apenas c tito~somt!ntt: o número de dias que o empregado cfctivumcntc cstevt: à disposiçllo do cmprt:gador.
Adotando o presente projeto de lei, o Congresso Nacional estarú reconhecendo ao trabalhador bmsileiro o direito de participar de
tutlo quanto realmente cstú ajudando a construir.
Sala das Sessões, cm 25 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres,
I ,Js Comissões de Constituição e Ju.rtiça. de Legislação
Social, d<' Economia e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 109, OE 1977
Reformula dlrclros do aposentado pela Prevldcnclu Social
que retorna no trubulho, e dá outras provldênelus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' As contribuições que o aposentado pela Previdência
Sociul vier a pagar quando voltar a trabalhar cm utividudc sujeita ao
regime da Lei n• 3.R07, de 26 de agosto de 1960, serão consideradas
puru deito de reajustamentos periódicos nu sua uposcntudoriu, com
base no novo su\[Jrio·dc·contribuiçào, corrigido moncturiumcnte u
cada 36 meses.
Parúgrufo único. O salúrio de contribuiçuo a que se refere este
artigo tcrll ucréscimos <tnllais, dccorrcntl!s dos novos níveis de salório
mínimo que vierem u ser cstabdccidos, prc~·:dcc·~,;tkj no fin:.ll de cadu
triênio o muíor vulor obtido.
Art. 2~' Aquele: que ingressar no regime du Lei Orgtinka da
Previdência Social upós completur 60 (sessenta) anos de idade tcrú
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direito a um pecúlio constituído pela soma das import:incias
correspondentes às suas próprias contribuições, pagas ou descontadas, corrigido mont:tariamente c ucrcscido de juros de 4% (quatro
por cento) no uno, não fazendo jus, cntrcwnto, a qu~lisqucr outras
prestações, salvo o salário-família, os serviços c o uuxilio funcrul.
§ 1• O pecúlio de que trata este artigo será devido aos
dependentes do segurado, se este falecer sem o ter recebido. ou, na
falta de dependentes, a seus sucessores, na forma da lei civil,
independente de inventário ou arrolamento.
211 O disposto no parágrafo anterior aplica-se cm relação a
qualquer cri:dito do segurado junto à Previdência Social nu data de
seu falecimento.
Art. 3• O Poder Executivo expedirá, por decreto, dentro de 60
(sessenta) dias du dutu da publicação desta lei, u consolidação da Lei
Orgánica du Previdência Social, com u respectiva Jegisluç.ão
complemc::ntar, em texto único revisto, atualizado c rcnumcrado sem
alteração du matériu legal substantiva, repelindo anu:llmcnlc esta
providência,
Art. 4• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação,
revogadas u Lei n' 6.243, de 24 de setembro de 1975 c demais disposições contrárias.

LEI N• 6.243, DE 24 DE SETEMBRO DE 1975
Re~ull~l :1 situact1o do :1rosentado rela Previdência Soci:il
que vnlt:1 ao trab:tlho c a do seguntdo I.JUC se vinculu u seu
rt:gimc arós ComrJcWr SC!\Senla ~1n0s de idade, t! d[t OUtras
providênci~ls.

r;ts Com/.1',\'tie.\· d1• Crm.l'lituicào
Social L' dt• Flmmças. J

*

Ju.l'llca. de Lt·~l.11acão

Inclui a utilização de agentes quimlcos (desrolhantes) na
destruição das Oorcstas, entre os crimes definidos na Lei de
Segurança Nacional.
O Congresso N:1cionul decreta:

Art. i' O caprll do urtigo 28 do Decreto-lei n' H9H, de 29 de
setembro de 1969, passa a ter a seguinte rcd:rçiio:
"Devastar, saquear, ussaltur, roubar, seqUestrar, inccndiur,
destruir norest;IS usando agentes químicos desfolhuntes, depredar QIJ
praticar atcntudo pessoul, ato de massacre, sabotagem ou ter~
rorismo."
Art. 2<' Esta lei entra em vigor nu d:tt:r de sua publicaçuo,
revogadas us disposições em . contrârio.

Justificação

Justificação
O legislador, pelo próprio papel que desempenha, deve ser sensível aos problemas novos que vUo surgindo. Esses problemas cmer·
gem constantemente no painel dos países e das sociedadcs c passam u
constituir fatos ou situações não previstas com clareza nu h:gislaç5o
vigcnte. São, em certo sentido, desafios a enfrentar.
Configurada uma situação dessa ordem, puss:r a existir, pelas
óbvias ruzões do interesse público, imperativo de crhtr, com a urgên·
cia rossível os instrumentos legais que possam deter ou reprimir as
ações lesivas ii colctividade, pruticudas de uma forma que escapa às
delinicões contidas nas leis cm vigor.
A· destruição deliberada de matas com u utilização dos
ch:rmudos desfolhuntes, criminos:r prática que se está difundindo nos
últimos anos cm diferentes regiões de nosso País, nüo vem encontrando m1s leis que se aplicariam a uma devastaçüo de florestas assim
feita, como o Código Florestal (Lei no 4.771, de 15 de setembro de
J965). ou o Código Penal, os instrumentos de repressão que definam
com clareza a responsabilidade dos que :r executam c indiquem a sançfiO que a eles deve ser arlicuda.
Par:1 que se tenha uma idéia do carúter destruidor e mortífero
desses herbicidas, bnstu lembrar que eles comcçarum a ser usudos
como arma de guerra no Vietnam, pelos umeric~mos.
Qu:rndo aplicados sobre uma norcsta atingem. ao mesmo tempo, 11 floru t; ul\1unu. envenc.:num úg.U&IS, tmnsformum as úrvores em
carcassns nuas c tornam o local perigoso t1 vid~1 humana, por muito
tcmro. O espaço ocupado pc\~1 noresta p~1ss~1 a ser assim, de
imediato, uma terra arrasada.
Existe nos Eswdos Unidos uma grande quantidade de excedentes desse nu1tc.:ri~1l. A informaçfio ~ da Revist~l Sch•nct•, editada
naquele raís, rela t\Ssociuçào Amcrican~l para o Progresso da CiCncia.
Segundo essa publicaçào, a Forca At!rea dos Estudos Unidos
tem um cswquc.: que excede a dois milhões de galões do produto.
avuliado cn1 mais de dezesseis milhões de dólares. Parte desse
estoque é ainda uma infornwçUo da mesma fonte contém 28 vet.cs o
múximo m:citúvcl, dentro dos limites de segurança. de dioxim, urn
dos mais poderosos agentes tc:ratog~nh.:os.
Um dos dcsfolhames empregados no Brasil. !:ujos recipientes V:l·
zios forum encontrados por um repórter no intcrillr raulista é o
"Pianuton", Um outro, bastante conhecido c difundillo. é o
"Thordon'', idcntilicado como o "agente 1:1r:1nj~1",

A questão fundamental, no caso, é extremamente sirnplcs c já
direi em que consiste.
Quando um aposentado volta a exercer uma atividudc
remunerada, estabelecendo novo vínculo de emprego, ele o fuz cm
busca de uma complementação necessária pura o que percebe
mensalmente, em função da aposentadoria.
Ainda que as aposentadorias pagas pela Previdência Social
venham sendo revistas periodicamente, a verdade é que se está
acentuando, cada vez mais, a insuficiência delas face à clevação
incessante do custo de vida.
Dai u inconformidade dos aposentados com u situação a que
ficaram reduzidos- obrigados que foram a um decréscimo no nível
de vida pura poderem sobreviver.
Mas, u compensação buscada pelos aposentados, ao encetarem
nova utividude, só vem sendo alcançada parcialmente, cabe observar.
Dura, apenas, durante o espaço de tempo, sempre breve, em que
trabalha no novo emprego. O nível de sua aposentadoria não sofre
alteração, em função das novas contribuições que faz - e isso
representa para ele uma frustração.
O que a Lei no 6.243, de 24 de setembro de 1975 e>tahclccc,
relativamente ao assunto, é o direito à formação e recebimento de
um pecri/io. Mas, esse pecúlio será em qualquer caso exlguo c cm
nndu contribuirá para atenuar os cruciuntcs problemus do aposentu·
do. O que ele deseja, de fato, é elevar cm carútcr permanente o nível
de sua renda mensal.
Assegurar isso constitui u exutu finalidade deste projeto. O
pecúlio fica, upcnus, para os que ingressarem no regime da Lei
Orgânica da Previdência Social após completur sessenta anos de
idade.
Saiu das Sessões, 25 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres
LEG!SLA('lO C/T,ID.·I

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgúnlcu da Pr<vldênciu Socinl

_r;
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Este projeto atende a uma aspiração antiga c generalizada dos
aposentados da Previdência Social que voltam u exercer atividadc
remunerada, com relação cmpreguticia.
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Esses produtos letais cstuo entrando no País, certamente sob a
cupu de algum artificio, pela mão interesseira de companhius
multinacionais que, por sua vez, os entregam a outras empresas
incumbidas de sua distribuição comcrciul no mercado interno .
Entre us dezenas de pessoas que, no sudoeste paulista, se consideram conhecedores do assunto - informa a reportagem sobre o
mesmo, publicada em jornal carioca- quem dá a melhor explicação
sobre o desfolhante é um patrício que se identificou como Sargento
Deriva\, da Polícia F\oreswl.
Disse ele que cm \965, quando o Código Florestal foi aprovado,
ainda não se aplicava o horbicida cm matas. Ele era usado apenas
pura a invernada, quando o pasto ficava danificado pelas ervas que
nasciam. Nessa c!poca, não existia ainda à disposição dos interessados o desfolhante, que só veio a entrar em grande quantidade no Brasil, depois do fim da guerra do Vietnam. As palavras- herbicidas e
desfolhantcs- siio hoje sinónimas na região.
Segundo outro depoimento colhido num dos teatros do crime,
uma semana depois de aplicado o veneno por aviões, começa a trans·
formar cm cinzas o que antes era verde c no resta, habitada por antas,
onças e outros animais. Agora, só os passarinhos ainda pousam nas
úrvores secas. para fazer um descanso durante o dia. O resto é galho
seco à espera do pasto. Todos os fazendeiros alegam que a derrubada
de mata estú sendo feita pura que se amplie a criuçiio de gado.
Dir-sc-á, talvez, com referências às medidas propostas neste projeto, que elas estão sendo tomadas fora do instrumento legal - o
Código Florestal- onde, pelos fins visados, talvez coubesse melhor.

no uso racionalizado dos recursos naturais disponivcis. Visto desse
ângulo, o aniquilamento de florestas com o emprego de desfolhanles
ê um gruvíssimo atentado à segurança pública.
Incluir essn prática nu Lei de Segurança Nacional significa, de
imediato, situá-lu na alça de mira das autoridades militares muito
atentas a tudo quanto está ali conceituado como de interesse maior
pura o Pais e para a Nação. E só isso, estamos certos, já determinará
a pronta diminuição de sua incidência.
Crime contra a Segurança Nacional não é, como todos sabem,
somente aquele praticado com intenções públicas. Qualquer alo de
terrorismo, por exemplo, mesmo gratuito, sem nada que o ponha
com evidência nu linha de uma ação de fins políticos, é: crime contra
a Segurança Nacional. Por que, então, deixar de ser assim também
considerado o ato vandálico de arrasar florestas, estimados os imen·
sos prejuízos diretos ou indiretos que o mesmo acarreta à co\etividade?
Tudo indica, aliás, que outra não foi a intenção do legislador, ao
redigir o artigo 28 do Decrcto·lei n• 898, de 29 de setembro de 1969.
Mas, o uso dos desfolhantes para agredir e despir as úreas florestadns
sendo falo recente nilo podia estar ali incluído.
Corrigir, enquanto é tempo, a grave omissão constitui,
achamos, imperativo de interesse público. E são exutamenle estas as
razões objetivas que nos levaram a formular o presente projeto, ora
confiado à elevada consideração c ao invariável patriotismo dos
Senhores Senadores.
Sala das Sessões, em 25 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres.

Dispõe, aliás, o Código (Arl. 16) que nas florestas de dominio
privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e ressalvadas
as de preservação permanente prevista na lei, as derrubadas, só serão
permitidas, desde que seja, cm qualquer caso, respeitado o limite
mínimo de 20% da área de cada propriedade com coberturas arbórea
localizada, a critério da autoridade competente.
Outra disposição do Código (Art. 27), proíbe o uso de fogo nas
florestas e demais formas devegetução, condicionando os casos espe·
ciuis de seu emprego a normas estabelecidas em alo do Poder
Público.
A observância dessas disposições seria verificada através da
fiscalização, também prevista explicitamente no Código.
Acontece que essa fiscalização vem sendo, até agora, muito
deficiente e, ao que parece, não existem possibilidades de melhorã-Ja
a curto prazo, considerados as imensas extensões a serem vigiadas,
A fiscalização é intermitente. E os incêndios florestais,
criminosamente provocado, são sempre atribuidos a uma origem
natural, sem culpados, não tendo as autoridades meios de provar o
contrãrio.
O uso de desfolheanles é: ainda menos suscetível de ser paralisa·
do pela ação fiscalizatória. Umn única aeronave pequena, pu\verizan·
do extensa mata num fim-de-semana, pode significar a irremdiãvel
sentença de morte pura muitos milhares de ãrvores.
Não caracterizado o fato, não individualizado o responsãve\ ou
responsltveis, não se poderú, também, aplicar as disposições do
Código Penal, para tal ação destruidora. E as coisas ficam como
estão, o que implica cm dizer que o Brasil continuará perdendo, uma
a umu, suas preciosus florestas, substituídas por ensolarados desertos
de terra vaziu.
Ante essa perspectiva, caberá, talvez, a dúvida:
Por que admitir que a simples inclusão da figura de novo crime
na Lei de Segurança Nacional diminuirá a incidência de uma prática
que se mostra tUa invulnerável a outras leis'?
Não podemos garantir, evidentemente, que o que estamos
propondo irá solucionar o problema, assegut'lndo u permanência de
todas as atuuis florestas.
Mas, estamos certos de que essa inclusão colocará o problema
no plano em que ele deve ser considerado: o da altu conveniência de
serem mantidos cm equilfbrio ns condições do meio ambiente, pnrn
assegurar a sobrevivência das populações, bem como n ocupuçl\o
permanente c a vulorizuçUo de todo o território nucionnl, com base

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 898,
DE 29 DE SETEMBRO DE 1969
DeDne os crimes contra a Segurança Nacional, a ordem
política e social, estabelece seu processo e julgamento, e dá ou·
Iras providências.

Arl. 28. Devastar, saquear, assaltar, roubar, seqUestrar, incen·
diar, depredar ou praticar atentado pessoal, ato de massacre, sabota·
gem ou terrorismo:
Pena: reclusão, de 12 a 30 anos.
Parágrafo único. Se, da prática do ato, resultar morte:
Pena: prisão perpétua, em grau mínimo, c morte, em grau
máximo.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e
de Segurança Nacional.)
PROJETO DE LEI DO SENADO No III, DE 1977
Dispõe !lDbre a exigência de prova de autenticação para a
comercialização de obra de arte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Nenhuma obra de arte será comercializada por pes·
soas físicas ou juridicas, sem estar devidamente acompanhada do
competente Certificado de Autenticuçuo.
Ari. 2• O Certificado de Autenticação previsto no urtigo ante·
rior ser(\ expedido, pelas seguintes pessoas, nu seguinte ordem:
a) peJo autor da obra de arte;
b) pelos sucessores do autor da obru de arte, observado o crité·
rio sucessório previsto nos artigos 42, §!i \ 9 c 2•, e 47 da Lei no 5.988
de \4 de dezembro de 1973, que disciplina os Direitos Autorais,
Parúgrufo único Nu impossibilidade de expedição do Certifica·
do de AutcnticuçUo pclus pessoas acima cnumcrudas, silo competentes para ruzê-lo, o Museu ou Museus locuis, nus pessoas de seus dirctorcs ou pessoas por eles indicudas.
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Art. 3• Se o adquirente assim desejar,juntamcnte com o Ccrti·
ficado de Autenticação será fornecida uma fotografia da obra vendi·
da, igualmente autenticada no verso por uma das pessoas acima
cnumerudus.
Art. 4• O signatário ou signatários do Certificado de Autcn·
ticação respondem, civil c criminalmente, pela veracidade do que for
atestado.
Art. 5• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, rcvo·
gadas as disposições contrárias.

ria a nosso ver pois, não obstante tal fato estar devidamente previsto
em lei, sua menção expressa no texto da lei cm questão constituir~\
um fator psicológico altamente positivo.
Não obstante haver um princípio jurídico no sentido de que a
ninguém é dado desconhecer a lei, na verdade poucos a conhecem,
motivo pelo qual entendemos necessária a existência de tal previsão
legal.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres.

JustiOcaçio

LEI No 5.988- DE 14 DE DEZEMBRO DE 1973

LEGISLAÇÃO CITADA

O presente projeto de lei visa solucionar grave lacuna existente,
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qual soja a total ausência de controle sobre o mercado de obras de ar·
te.
Como é sobejamente conhecido, o mercado de arte é uma rca·
!idade no mundo dos negócios, precisando, portanto, como toda
atividade eminentemente mercantil ser examinado, c mais do que is·
so, devidamente controlado.
Nos dias de hoje o comércio de obras de arte constitui uma ativi·
dade altamente rentável, não mais se caracterizando como uma ativi·
dade meramente secundária, haja vista os preços alcançados nos lei·
Iões.
A medida visa precipuamcntc "moralizar" 0 mercado de arte, e
consequentemente a sua comercialização, vinculando à venda de
uma obra de arte, a existência de um Certificado de Autenticação da
obra vendida.
Tal medida apresenta reflexos dos mais diversos não apenas pro·
tegendo o adquirente na certeza do negócio mas, igualmente, ao au·
to r da obra de arte na sua idoneidade e reputação profissional.
Este Certificado de Autenticação virá sem dúvida alguma propi·
ciar uma efetiva solidez nas transaçõcs, de hã muito desejada.
Para tal, basta relembrarmos os recentes incidentes envolvendo
o nome do grande pintor brasileiro Di Cavalcanti, amplamente divulgado pela imprensa, fato esse lamentável sob todos os aspectos.
A propositura em questão virá por um fim às falsificações e
contratações existentes pois, tal medida aplica-se não apenas à falsifi·
caçào de obras de arte mas, à reprodução de esculturas, gravuras,
xilogruvuras, etc, sem a devida anuCncia, por escrito, do seu autor ou
sucessores, como bem preceitua a Lei n• 5.988 de 14·12·1973, que
disciplina os Direitos do Autor.
Pela simples leitura dos artigos, verifica-se a preocupação de
que a medida alcance todas as pessoas que eventualmente vendam
obras de arte, pois além dos estabelecimentos comerciais especializa·
dos existe uma atividadc paralela, que precisa ser também controla·
da.
Ao nos reportarmos especificamente à legislação disciplinadora
dos Direitos do Autor- artigo 29 - visamos não apénas dctcrminar qual o procedimento sucessório a ser observado, bem como abri·
gur o comércio de obras de arte a respeitar esse direito tão personalls·
simo- Direito do Autor- que, com raras exceçõcs, ainda não foi
observado.
A menção e observância à Lei n• 5.988/73 são, a nosso ver,
extremamente necessárias, niio apenas porque determina um critério
u ser observado vinculando a operação à observância do direito auto·
ral.
Dando continuidade uo raciocínio exposto, propomos pelo arti·
go 3• que, na impossibilidade de expedição do Certificado de Autcnticnçào pelas pessoas enumeradas no artigo 2•, o Museu ou Museus
locais suo competentes pura expedir o Certificado, ou então indicar
quem o fuça.
Esse critério se justifica plenamente, por que ninguém melhor
que o uutor ou seus sucessores purn opinarem sobre n obra vendida,
sendo que, conforme dito acima, fuz com que o titular do direito
autoral existente nilo seja lcsndo.
A mençuo expressu contida no artigo 4• no sentido de que, o
titulnr ou titulnres pelu expedição do Certificado de Autenticação
respondam, civil c criminnlmentc, pelo que utcsturum, se faz neccss6-

ReRula os direitos autoral• e dá outras provldênclu.

...... ········· ...... ··············· ...................... .
Art. 42. Os direitos patrimoniais do autor perduram por toda
sua vida.
§ 1• Os filhos, os pais, e 0 cônjuge gozarão vitaliciamcntc dos
direitos patrimoniais do autor que se lhes forem transmitidos por
sucessão mortis causa.
§ 2• Os demais sucessores do autor gozarão dos direitos patri·
moniais que este lhes transmitir pelo período de scsseQta anos, a con·
ta r de I• de janeiro do ano subseqUente ao de seu falecimento.
§ 3• Aplica-se às obras póstumas o prazo de protcção a que
aludem os parágrafos precedentes.
.......................................................... .
Art. 47. Para os efeitos desta lei, consideram-se sucessores do
autor seus herdeiros até o segundo grau, na linha reta ou colateral,
bem como o cônjuge, os legatários e cessionàrios.
.......................................................... .

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e
Cultura e de Economia. J
PROJETO DE LEI DO SENADO N• lll, DE 1977
Integra na estrutura do Ministério da Justiça a Policia
Rodoviária Federal e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A Polfcia Rodoviária Federal, do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, passa a integrar a estrutura
· administrativa do Ministério da Justiça.
Art. 2• O acervo da Policia Rodoviária Federal, incluídos os
equipamentos c postos, constituirão patrimônio do Ministério da
Justiça.
Art. 3• O pessoal lotado na Policia Rodoviária Federal pode·
rá manifestar opção pela transferência para o Quadro do Ministério
da Justiça, ou pela permanência no do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem mediante redistribuição de lotação.
Art. 4• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias contados de sua publicação.
Art. 5• Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 6• Revogam-se as disposições em contrário.
Justlncaçilo
A idéia consubstanciada no presente projeto jâ foi objcto de
iniciativas no Congresso Nacional. De fato, ela resulta de um impera·
ti vo de absoluta evidência, que prescinde de maiores esclarecimentos.
Em verdade, a atividade exercida pela Policia Rodoviária Fe·
dera! é em tudo semelhante à desempenhada pelos outros aparelhos
policiais do Puís, os quuis, como se sabe, estão sempre vinculados ao
Ministério da Justiça, quando federais, e às Secretarias de Justiça,
quando estaduais. Em nenhuma hipótese, portanto, verifica-se a
esdrúxula situaçilo que tutela a atunl Policia Rodoviária Federal,
colocando·a na estrutura de um órgão de atividade cclética, mas não
identificada com a problemáticn de ação policial preventiva ou
repressivu.
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Tal situação tem causado prejuízos à execução de um
policiamento mais eficiente de parte da Policia Rodoviária Federal,
ressalvados, evidentemente, os esforços e dedicações dos integrantes
dessa valiosa entidade.
O presente projeto, pois, procura recolocar as coisas nos devidos lugares, intcrgrando, na repartição competente, o órgão
icumbido do policiamento nas nossas rodovias.
Sala das Sessões, cm 25 de maio de 1977,- Mattos Leilo.

(Às Comissões de Constituição e Justiço, de Tron.<port<S,
Comunicações e Obras Públicas e de Serviço Público CMI.) ·.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Os projetas serão,
após publicados, encaminhados às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 140, DE 1977
Nos termos do art, 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n• 34, de
1977, de minha autoria, que "destina, mediante doação à Função
MOBRAL, os bens constantes das heranças jacentes cuja destinação
é prevista no art. 1.594 da Lei n• 3.071, de I• de janeiro de 1916
(Código Civil)".
Sala das Sessões, 25 de maio de 1977.- Vasconcelos Torres.
REQUERIMENTO N• 141, DE 1977
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham
tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s 177 e 308,
de 1976.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1976. - Daniel Krieger,
Presidente da Comissão de Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os requerimentos
lidos, nos termos regimentais, serão incluídos cm Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretário.
~lido

o seguinte

REQUERIMENTO N• 142, DE 1977
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "A Cidade e a
Utopia", versando sobre problemas urbanos do Distrito Federai, de
autoria do jornalista José Helder de Souza, publicado no Correio
Bra:iliense, edição de 18 de maio de i 977.
Sala das Sessões, em 25 de maio de 1977. -Itamar Franco, ViceLidor do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porteila) - O requerimento
será encaminhado ao exame da Comissão Diretora.
H:\ oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah.

O SR. BENJAMIM FARAH PRONUNC!tl DISCURSO QUE, ENTREGUE tl REVIS.·lO DO ORADOR, SERtf
1'1 1BUCA DO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jarhas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tem sido divulgada, com alguma freqaência, uma frase de espírito que vem sendo utilizada para ironizar os estatísticos, ou
uquclcs que se baseiam na Estatística, para fazer previsões de
ocorri:nchJs, sobretudo no campo dos fatos sociais, Nu verdade,
porém, Sr. Presidente, tanto quanto sei. esta frase é de Winston
Churchill, e se refere "'ata mente aos politicas, Um jornalista lhe per-

Malodel977

guntou, certa feita, qual cr:1, no cnlt!ndcr dclc, a condição básica
para que um político pudesse ser um hom político. E ele teria rcspon·
di do:!: a capacid~Jde de prever o que vai acontcct:r amanh~. na próxi·
mn semana, no próximo mês, no próximo ano, c depois ter a
habilidade de justificar porque nada dlssn acontt:c:eu.
Isso caracteriza o terreno mnv~:di~.o·o ~:m que n6s tr.:1b~dhamos, c
mais ainda ngravndo quando se vê um homem du estrutura de um
Julien Frcund, que, ao fazer unúlisc fH)liticn, formula u si mesmo
algumas perguntas c d{l, autom~lticamente, as respostas. E pergunt:l:
(;a politica o reino do bem? Responde ele: NUo. f: o reino da justiço?
A resposta ainda é: Se~uramente, nilo. (~ o reino do direito'? Talvez.
Seria o reino da força? E, para surpresa minha, a resposta dele é:
Seguramente, sim.
Nesse terreno movediço a que me referi, cm qui!, segundo analistas de política, como Julit:n Freund, 6 mais a força do que o direito, é
mais n presença do que propriamente a justiça, trabalhamos nós, os
políticos, c nos olhem, c nos interpretem os cronistas políticos que
fazem, na imprensa, o seu tr~1hall10 numa área setoriznda, especializada.
A mim me repugna um pouco o nome, c parece-me que é uma
classificação um pouco desgruciosa chamar de politicólogo;
desgraçadamente, no léxico, eu niio poderia chamar politólogos, o
que seria mais simpático. Eles trabalham, de um modo geral, Sr.
Presidente, em marcopolitica, eles se debruçam sobre os grandes t<·
mas, sobre as idéias gerais e analisam essas qw:~tõcs ern grandes vôos
de migradores. Mas é inapdúvcl. é indut:ívcl que o cronista político
acabe trazendo para a sua colunu, para a sua notícia, um pouco dele
mesmo, naquilo que significa o seu engajamento em pensamentos,
que ele possua ou que perfi-lhe, muito especialmente no campo das
doutrinas sociais contemportmt:as.
Assim, é fácil verificar, e nós est:tmos honrados hoje, nesta
Casa, com a presença, praticamente, de todos aqueles que cobrem o
Senado neste campo, é fácil veriõcar, repito, que da pena deles c do
trabalho deles podem surgir os ídolos, fabricados. lltí:, com muita
rapidez ou até com certa instantaneidade, c, do mesmo modo,
podem ser destruídos aqueles que tinham reputação de ideio, e que
talvez o fossem apenas na aparénci~l. N~o digo, como um dos pnpas
da crónica política, que os politicas, :)s vezes, estão acima do bem c
do mal, porque cu poderia também admitir a mesma coisa em rela·
ção àqueles que nos analisam. Mas creio, seguramente, que esta atividadc é tão importunte parn o s,mado como para a Câmara, como
para todos os órgãos do Legislativo, que, sem ela, nós serramos,
aqui, uma comunidade fechada cm torno de nós mesmos, sem
perspectivas externas. Às vezes, companheiros nossos há que, por
exemplo, se surpreendem, quando estamos falando para um Plenário
relativamente vazio ou rarefeito, mas a capacidade multiplicadora
daqueles que nos analisam, daqueles que nos acompanham a vida, é
de tal ordem importante para nós que significa uma compensaçilo
admirl1vcl. Podemos nós estar falando para uma C:imara ou para um
Senado de presença não muito expressiv:.ts, quantitativamente, mas,
em seguida, o nosso pensamento í: levado a milhões de leitores e de
ouvintes c de telespectadores no Brasil. Alguns deles atingem o nlvei
mais alto, atingem foros de pnpado, c passam a ser verdadeiros oráculos, temidos, não sei se muis lcmido!i que amados, mas de um modo geral muito cortejados.
E outros, Sr. Presidente, mantêm até umu espécie de freio
natural ao seu talento, c vemos agora que o sapato muda de pé. Eles
que nas upreciam tanto, neste momento, é um senador da República
que uprccin a eles todos, E diria que wrnbém temos, às vezes,
possibilidade de intuir, através da leitura dcstt: m1 daquclt: cronista.
qual é u suu fornwçào, qual ~ o seu pcnsamcnlO, qual i: u suu
simputin ou a sua idiossincrasi:1 cm rl!bçr!O a dt:h:rminudos pontos
de vista.
Assim. recurta que crn, cm rcl:u;no ~~ vida parlamentar, qunndo
cheguei a t!Ste Congresso alimentei uma idéia ingênu:.t, a de que o
cronislu politico, por um sentimento Ue fidelidade: :'1 isenção d:1 notf~
ciu, devia despir-se de si próprio, para ser neutro cm todus us
oportunidades, n que é ahsolutarnc:ntc imrossívcl de acontecer,
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E é pensando cspccincamcntc num deles, que está deixando a
cobertura que f~1z nesta Casa. t1 busca de novos conhecimentos, que
hoje tomo H atcnçtw do Senado.
Certa feita me disse Lcdo Ivo, cssc apn.:ciado e talentoso poeta t
prosador, que c:u estava equivocado quando lixava a 01gcraçilo de
45" apenas cm torno daqueles que nasceram na altura de i925. Diziame ele: "N?to. Niio se trata propriamente da classe de nascimento. A
geraçflo de 45 ó aquela que oxplodiu cm 45, no momento cxato cm
que o Brasil se inebriava com a libcrdadl.! que retomava nos com feios
politicas, principalmente naqueles comícios do Brigadeiro, que fi.
caram famosos cm todo o Brasil. Essa geração de 45 tem figurm;
expressivas nas Lctr:Js, não apenas nas Letras de ficção, mas também
nas Lctmsjornalisticas.
Estou tratando de um seu ilustre rcprcscntunte nu tarde de hoje.
Sem que ele soubesse, passei a conhecer mais da sua vida do que, talvez. dcscj~Jssc que cu co'nhcccssc: um jovem conterrâneo de V. Ex•.
Sr. Presidente, um piauicnsc, também, j{J que o Piauí se dá ao luxo
de razcr u !.!xportaçào dos cérebros, nascido poucos anos antes de
mim. confinado lá, na nossa Teresina, na época cm que os meios de
comunicação c de transportes não cr01m fáceis, e que, sonhador, sem
dúvida, teve a audácia, justincada, de escrever para aquele que já
havia produzido Clari.ua, para aquele que já havia entrudo, pelo
direito de conquista, na fechada "igrejinha" intelectual brasileira
com o seu Olhai os Lírios do Campo, ele que também tinha vindo do
interior do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta, para a Capital do Esta·
do, c, nu Capital, passava a ser secretário da Revúra do Globo. Então,
um provinciano como nós, escreve a Erico Veríssimo, dizendo-lhe do
desejo de sair do Piauí e ir para o Rio Grande do Sul.
Esse píuuíense hoje, está aqui, Sr. Presidente, já não mais um
provinciano, agora um cosmopolita, o politicólogo, se pudéssemos
usar a expressão- Abdias Silva, nascido no Piauí c de lá emigrado
pura o Rio Grande do Sul.
O Sr. Daniel Krieger (ARENA- RS)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ouço,
com muito prazer, o nobre representante do Rio Grande do Sul,
Senador Daniel Kríeger.
O Sr. Daniel Krieger (ARENA - RS) - A ligação dos
jornalistas politicas com o Congresso é indissolúvel, não há possibili·
dade de divórcio. Conheci Abdias Silva em 1939, quando foi pura à
Rio Grande do Sul. Posso dar a V. Ex• o meu testemunho da
intcligi:ncíu, do trabalho, da corrcçào modelar de Abdius Silva. 10 um
jornalista que honra u Imprensa brasileira. Por isso, congratulo-me
com V. Ex• pela justa homenagem que lhe presta. Homenagear um
homem que se porta corretamcntc é praticar ato de justiça e, sempre
que se pode, se deve praticar este mo.

:•

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Obriga·
do, Senador Daniel Kricger. V. Ex• sabe quanto eu, em pessoa, lhe
prezo as virtudes, e quanto procuro acompanh:i-lo nus suas atitudes.
A mim me honra muito seja V. Ex• quem me aparteie, para dar
rorçu maior ao meu elogio. Se nenhum mérito tivesse meu pronunciamento, pelo menos teria o de incorporar o testemunho de V. Ex•
Estou ligando um pouco o sontimento do nortista. Lú no Extrc·
mo Norte- c coloco o Piauí bem mais próximo do Extremo Norte
que do Nordeste, embora gcogruficamentc o Pia ui se}:~ nordestinoidentifico certas. relações que não têm explicação lógica, muito
menos cxplic:u;1\o geogrMicu, mas sUo históricas - as ligações entre
o Extremo Sul c o Extrcm,, Norte bmsileiros, desde quando, por
exemplo, um Joaquim Caetano da Silva escreve, em rrnncês, Do
Ama:nnaJ ao Oiapoqtlt! c, com ele, o Barão do Rio Brtmco consegue
que o nosso limite norte passe do Calçocnc uté o Oiapoquc, c, muis
tarde, um Pl!1cido de Castro, conquistando a última ilrcu de
expansão para o Or:stc brasileiro - c, na linguugcm um pouco
maliciosa de ccrtoo.; politkm hrusilciros, nno se tratou de poUticu

imperialista, mas apenas de amálgama - c o Acre se tornou
brasileiro; essa intcraçào, estranhamente inexplicável sob certos
aspectos, é uma constante nu vida brasileira. Justamente o que me
impressiona no fato que estou acabando de esboçar é que um jowm
de Teresina escreve a um homem chamado t:rico Veríssimo, que já
começava a colher as honras de um vitorioso na Literatura
brasileira, aquele que, pela primeira vez- se não estou equivocado
-conseguiu, com o seu romance 0/hái O.'i Lírios do Campo. uma tiragem de 65 mil exemplares, e esse homem responde ao provinciano,
com carinho, com derramamento, que é, às vezes, até de uma grandezu insuspeitada.
Estou com a curta de 1939 em que erice Verissimo respondia a
Ahdias. c na qual já lhe dav: tratamento fraterno:
Meu caro Abdias:
Acabo de receber a sua carta. Alegro-me por ver que
voei: gostou das notícias que lhe dei.
Pense bem untes de resolver. O ordenado que a Globo lhe
pode oferecer inicialmente é o quanto dá para você pagar
uma pensão modesta e ficar ainda com algumas dezenas de
mil ré is para as outras despesas. Mas uma coisa eu lhe digo:
Se você se revelar um trabalhador capaz, dedicado, fique
certo de que seu ordenado será aumentado e você terá outras
vantagens. Dos rapazes que coloquei na Globo, alguns me
decepcionaram; 'outros revelaram·se empregados medíocres;
outros ainda desistiram no meio do caminho. No entanto,
dois ou três se aplicaram ao trabalho, apaixonaram-se por
ele ... e progrediram, estando hoje com ordenados que lhes
permitiu casarem-se.
A Globo é uma casa que oferece muitas possibilidades a
seus empregados.
Em suma: O seu ordenado inicial será pequeno, mas desde já fica a promessa de um aumento razoável, que será feito
de acordo com a sua produção.
Quanto a mim, confesso que tenho confiança cm você e
no seu triunfo.
Se acha que pode vir, venha. Avise o dia do embarque.
Um abraço do erico Veríssímo.
E, como posrs criprum, ele diz:
"Os candidatos a emprego nu Globo pululam. Veja o seu
prestígio, ser escolhido no meio de tanta gente, embora
desconhecido e morando tão longe."
Sr. Presidente, minha conclusão é por mera ilação dos fatos:
Abdias Silva deve ter tido aumento, por que se casou no Rio Grande
do Sul, sua consorte é gaúcha. (Risos). E se o aumento era condição
para casar ... Abdias ficou muitos anos naquela terra.
O Sr. Helvldlo Nunes (ARENA- PI)- Permite-me V. Ex•
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA com prazer, o nobre Senador Helv!dio Nunes,

PA) - Ouço,

O Sr. Helvldlo Nunes (ARENA - PI) - Eminente Senador
Jurbus Passarinho, peço permissão a V. Ex• pura entrar, no seu dis·
curso, aliás um erudito discurso, e o faço declarando que nele entro
como Pilatos entrou no Credo. t: que, além do Estudo comum, o
Estado de nascimento, o Piaul, ao Jornalista Abdias Silva também
estou iigudo por laços de fraterna amizade. Desta forma, peço
permissão a V. Ex• parn, nesta oportunidade, também prestar, por
seu intermédio, não apenas as minhas homenagens pessoais, mas
tumbém as homenagens do nosso Estado ao grande c eminente
Jornalista Abdíus Silva.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço
no meu prezado colega e amigo Senador Helvldio Nunes o seu aparte, Qunndo disse - praticamente com voz sublinhou o possessivo
nosso-· o nosso Estudo, S. Ex• me incluiu, porque, sendo cidadão
honorário do Piaur, naturalmente estava referindo que nós ambos
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partilhamos da mesma terra, S. Ex• por nascimento, cu por honrarias- c naturalmente imerecidas.
O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA- PI)- Nilo apoiado.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito
obrigado.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDD - SC) - Permite-me V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Com muito prazer ouço o nobre Senador por Santa Catarina.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Na manifestação desta
tarde, V. Ex• fala sobre a alta importância da Imprensa na atividadc
humana, c, no sctor da classe politica, da sua importância cm projc·
tar os homens. Na verdade, a Imprensa cumpre papel excepcional,
no sentido da informação, da orientação, para a criação de uma consciência tanto dentro da sociedade de um Pafs, como da sociedade
mundial. Nesta Casa, temos acompanhado, constatado o alto valor
daqueles que, trabalhando para a Imprensa, cumprem a alta missão
de retratar o nosso trabalho. Trata-se de uma categoria profissional
que necessita de qualidades excepcionais. O jornalista t<:,m que ser
altamente inteligente, talentoso, tem que possuir poder de intuição,
de percepção muito grande, capacidade de avaliação dentro de uma
honestidade, para interpretar c traduzir para o papel, para o rádio,
para a televisão, com fidelidade, os acontecimentos, enfim, orientar a
criação de verdadeira consciência dentro da sociedade cm que vive·
mos. Aqui, no Senado, temos, na verdade, um grande "Butantà" de
jornalistas politicas. V. Ex• registra a ausência que vamos sofrer
com o afastamento do jovem Joarnalista Abdias Silva. Se nós
lamentamos a sua ausência desta Casa, por outro lado ficamos
jubilosos porque, indo para a Europa, vai encontrar um universo
maior, onde poderá desenvolver mais a sua atividade c alcançar um
aprendizado maior c melhor para, retornando ao Brasil, ser mais útil
a nossa imprensa, a nossa classe, Por essas razões é que recebemos a
credencial da Liderança do nosso partido, Senador Itamar Franco,
para ,expressar o nosso regozijo às manifestações de carinho, de
admiração que V. Ex• presta a este digno, correto jornalista brasileiro, exemplo da própria boa imprensa política deste País.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito
obrigado, nobre Senador Evclásio Vieira, particularmente pelo fato
de V. Ex•, nesse aparte, interpretar também os sentimentos da
Bancada do Movimento Democrático Brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é tempo de concluir.
Abdias Silva segue para a Espanha e, como disse, vai ainda
insatisfeito - que é o traço marcante de todo homem que tem
curiosidade pela cultura- insatisfeito à busca de mais conhecimcn·
tos. A minha oportunidade de rcconhcccr·lhc o talento foi, se não estou equivocado, há dois anos. Acostumado, como todos nós somos,
a ler o que os colunistas políticos, por unanimidade, elegeram como
sendo o seu nome tutelar, o seu nome maior, Carlos Castcllo Branco,
cu, por vezes, interpretava que já estava sendo doutor cm Carlos
Castello Branco na medida cm que, começando a ler-lhe a coluna,
estranhava alguma coisa em estilo ou em colocação e olhava rápido a
assinatura, quando verificava que nilo era Carlos Castello Branco
que escrevia e eu tinha concluido que, realmente, jú conhecia o estilo
do homem c as suus colocações. Mas, um dia, lia essa coluna
inteiramente convencido de que se tratava de Carlos Castello Bran·
co, c embaixo estava assinado: "Abdias Silva". Foi quando me dei
conta de que já que eles, como cronistas políticos, consideram que
Carlos Castcllo Branco ó a sua mais alta expressi\o, nus letras pollti·
cus, no jornalismo polftico Abdias Silva tinha tambóm atingido o
mesmon!vd,
O Sr. Helvldlo Nunes (ARENA - PI) - Que também i:
piauicnse.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sim, !cm·
bru o Senador Helvfdio Nunes que, como nós, Carlos Castello Bran·

MaloNiffl

co também é piauiensc mas cu pediria ao Senador Helvfdio Nune•
que não transformasse metaforicamente a parte no todo, estou
saudando Abdias Sílva c ainda não o Piauí. (Risos.)
Acontece, Sr. Presidente, que eu também acho, com o maior
sentimento - c agora pelas palavras do Senador Evclásio Vieira
podemos concluir que é um sentimento coletivo nosso- tratar-se de
um jornalista com um comportamento irrcprccnsfvel, uma conduta
que enaltece não só a sua classe como, evidentemente, agrada a todos
nós que desejamos que o processo politico brasileiro seja tratado 'da
maneira mais elevada possfvcl.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA prazer, nobre Senador.

PA) - Com

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Desejo completar o
ecumenismo da manifestação de V. Ex• a respeito da figura homcna·
geada. O jornalista Abdias Sílvn encontra-se inserido nu regra geral
que é a da carroção de todos os jornalistas que integram os comités
de Imprensa da Cãmara c do Senado. Mas, cu me permito, que pelo
lado do sentimento, sobre essa regra geral, ele oferece algo mais, que
é a sua simplicidade cativante, o seu desejo de ter contato com os
Congressistas mesmo fora dos instantes profissionais, o prazer que
ele sente, espontaneamente, de manter conosco uma intervivôncia
cativante. E por isso tudo, c nele homenageou todos os profissionais
da imprensa, devo dizer que, no instante cm que temos a notfcia, ao
mesmo tempo triste c auspiciosa da sua exportação internacional,
(Risos) desejo assinalar que esse episódio refletirá para todos nós
uma ausência saudosa na geografia do Congresso Nacional. Apre·
veito para desejar-lhe pleno êxito nos objetivos da sua viagem que,
segundo ouço falar, será um curso de Direito Social na Espanha,
esperando que retorne o mais depressa possfvcl para que a nossa saudade seja, também, a menor possfvcl.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Meu caro
Líder Eurico Rezendc, V. Ex• deu uma moldura muito rica ao pobre
retrato que tento fazer. A moldura, são as palavras de V. Ex• c o
retrato, concluiria dizendo apenas que, nesta oportunidade, nós que
podemos olhar a bancada da imprensa, percebemos uma das raras
qualidades que, infelizmente no Brasil, existem cm poucas corporações c organizações- é o cspfrito de corpo.
Sr. Senadores, saibam que esta homenagem foi desconhecida do
homenageado até o momento cm que pedi a palavra .. ,
O Sr. Ruy Santos (ARENA aparte?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- ... mas
seus colegas, todos, guardaram este segredo o que ó, em primeiro
lugar, algo surpreendente, porque Bernard Shaw já dizia que segredo
de três, só quando dois estão no cemitério; ou três, se são mulheres,
(Risos.) E foi guardado um segredo de co!ctividade, com a cativante
e por si só altamente expressiva colaboração da esposa do jornalista
homenageado, que também guardou segredo,
Ouço agora o Senador Ruy Santos,
O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella. Fazendo soar a cam·
painha.) - Nem a relevância do assunto me inibe de advertir o
orador para que faltam cinco minutos paru o término de sua oruçilo,
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Queria, apenas, fazer
umu evocação u V. Ex• de um comportamento. Quando, no Palácio
Tiradentes, o nosso Líder, quer dizer, Líder da UDN, Otávio Manga·
beira, tinhu um hábito de scntur-se nus buncudus, ora conversnndo
com o grupo de Minas, ora com o da Bahia, de Suo Paulo c assim
por diante. E um dia ouvi-o dizer. Agora vou conversar com u minha
bnncudu. A bancudu era u da imprensa, e nesse tempo tinha usscnto
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Concluo, Sr. Presidente, dizendo que volto a minha lembrança
nela Prudente de Moraes Netto, Carlos Lacerda, Danton Jobim: Car·
los Castello Branco era mais reporte do que mesmo analista politico. para o jovem que, sonhador, sonhou de olhos abertos, c conquistou
Então, completava Otávio Manga beira: "Isso é necessário à lideran- o seu velocino de ouro, naquela ocasião, porque encontrou cm um
ça; i: preciso tirar dúvidas- c perdoem-me a expressão que ele usava !:rico Vcríssimo a grandeza da correspondência desse sentimento
com os reportes - é preciso tirar as dúvidas desses meninos para humano.
Nesta ocasião os fatos .se repetem, passados tantos anos. Sai,
que, amanhã, eles não cometam erros". Claro que nem sempre ele
conseguia tirar as dúvidas. Quem estava em dúvidas, possivelmente, ainda, um homem que, realizado na sua profissão poderia dar-se por
para o repórter, era ele. Mas Otávio Mangabcira não se descuidava, satisfeito, mas sai a busca de novos conhecimentos. E nós, já nilo
como Líder, de conversar, todas as tardes, na bancada de imprensa, mais como Senadores mas como brasileiros, endereçamos a ele o
dando o seu pensamento sobre os acontecimentos do dia. Hoje, os nosso aplauso e a certeza de que, o seu retorno ao Brasil, como disse
tempos mudaram, hoje são mais os jornalistas que nos procuram do o Sr. Senador Eurico Rezende, será feito com a conquista de mais
que nós a eles. Mas o elogio que V. Ex• faz de Abdias da Silva é valia, maior qualificação ainda intelectual, já que não pode haver
perfeito, porque, realmente, ele como tantos outros que vivem cm maior qualificação humana naquele que recebeu os elogios desta
contacto conosco é um exemplo admirável de inteligência e de condu- Ca~a. (Muito bem! Palmas. O orador i: cumprimentado,)
ta política.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Srs. Senadores, o
O Sr. Va5Concelos Torres (ARENA - RJ) - Senador Pas. verbo magistral do Sr. Senador Jarbas Passarinho já expressou o
sarinho, pela premi:ncia do tempo, solicito não um aparte mas uma pensamento do Senado, a respeito de Abdias Silva. Nilo caberia,
frase apenas. Seria injustificável que não se fizesse ouvir aqui a voz portanto, à Mesa fazê-lo. Mas a Mesa é presidida por um piauiensc,
do Estado do Rio de Janeiro, porque o Jornal do Brasil, cfetivamcn- e o assunto é Abdias Silva. O sili:ncio seria uma falta se não, um
crime.
te, é nacional, mas, particularmente, tem toda sua área de ação Srs. Senadores, poderia, neste ensejo, proclamar o que, cm parti·
particularmente, repito - no Estado que represento nesta Casa. Só
cular, sempre digo: não há, para nós, principalmente para o
quero fazer também, com V. Ex•, o elogio a esse brilhante jornalista,
Presidente da Casa, melhor inti:rprete que o Sr. Senador Jarbas
dizer que não é qualquer um que recebe um prêmio dessa categoria.
Passarinho. Ãs vezes, todavia, em ligeiros enfoqucs, discordamos. S.
Ele bem o merece. Se tivesse mais tempo diria muito mais, mas é a
Ex•, falando sobre Abdias Silva, exaltou-lhe as qualidades
solidariedade fluminense entre tantas vozes brasileiras que aqui
excepcionais de cidadão e de profissional para, finalmente, acentuar
manifesta o seu apreço, a sua admiração e a sua simpatia a Abdias
que tendo alçado vôo tão longo deixara de ser piauicnsc para ser
Silva.
cosmopolita. Ousaria, então, replicar ao meu ilustre colega dizendo
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito exatamente o contrário. Ele foi longe exatamente porque formou c
obrigado, nobre Senador Vasconcelos Torres.
sedimcntou na terra berço, na luta no dia·a-dia, no sofrimento de sol·
Tenho impressão, Sr. Presidente, que como não posso dialogar a-sol, o ânimo combativo, a têmpera que resiste a tudo, a todas as
com a Mesa e V. Ex• não poderia interferir no meu discurso, usou intempéries e vivido e sofrido trouxe de lá o lastro humano c soube
V. Ex• do artifício de me avisar que faltavam cinco minutos para impregnar-se do sentido humanistico que o transformou no grande
que a voz do Presidente desta Casa, que é piauiense, não estivesse jornalista que hoje saudamos.
ausente do meu discurso.
Srs. Senadores, não me considero suspeito para falar sobre
Saúdo o jornalista Abdias Silva, desejando tudo que os Senado· Abdias Silva. Tenho a impressão até de que a amizade, diria melhor,
res antes já desejaram, que não só seja feliz no curso que vai realizar, a admiração, i: unilateral. Nunca fui alvo de atenções maiores, mas
como, também, expresso já agora não uma esperança, mas a convic- sempre lhe acompanhei os passos e vi o contraste verdadeiramente
ção de que seu talento também lá lhe granjeará as homenagens que admirável entre a postura do homem humilde e modesto e a pena
acaba de receber do Senado da República.
brilhante e extraordinária. A humildade do homem tentando abafar
O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? o brilho ostensivo do profissional ilustre. E: o talento fulgindo
através de uma pena sempre e indefectivelmente a serviço da verdade.
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Com pràSrs. Senadores, quero, secundando o meu caro, vibrante c queri·
zer, nobre Senador.
do colega Jarbas Passarinho, que falou em nome de todos nós, dizer:
O Sr. Danton Jobim (MDB - RJ) - Nilo poderia, eviden- neste instante em que as honrarias se tributam a um ilustre jornalista,
temente, faltar com um pronunciamento, nesta hora, embora muito presto homenagem à Imprensa brasileira na pessoa de quem, cm
breve. Parece até que cu é quem vou encerrar os apartes, mas estaria todos os momentos, após se ter entregue no ofício, fecundou-o com
correto, se fosse assim, porque, disse o Senador Vasconcelos Torres, suas luzes, suas vivências telúricas, seus sofrimentos, transformando·
que ningui:m do Estado do Rio havia falado sobre o assunto. Eviden- o em poderoso instrumento de luta em favor das melhores causas do
temente que eu não havia falado, porque, ai, a minha representação povo brusileiro.
Saúdo, em Abdius Silva, o cosmopolita que veio a ser, porque
não seriu a do Estudo do Rio, provavelmente. Sou o jornalista por
excelência, o jornalistn por índole, o jornalista por condição, o jor- dele nunca desertou o bom piauiense. (Palmas.)
nalista por formação. Sou Senador porque sou jornalista. E é um
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
motivo de grande satisfação, de grande orgulho pura mim, que um
José Guiomard - Henrique de La Rocquc - Jcssé Freire Senador da categoriu de V. Ex• ...
Milton Cabral- Marcos Freire- Paulo Guerra- Tcotônio Vilela
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito - Gilvnn Rocha - Lourivnl Baptista - Luiz Viana - Joilo
obri~ado.
Calmon- Roberto Saturnino- Gustavo Capnncma - Magalhães
O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- ...... se levante para fazer o Pinto- Lenoir Vargns- Otuir Beckcr- Tarso Outra.
elogio de um jornalista, considerundo o modo por que ele exerce a
O SR. PRESIDENTE (~etrônio Portella)- Est(l finda a Hora
sua profissão. O que eu quero snlientar, é isto: como ex-Presidente da do Expediente.
Associuçilo Brasileira de Imprensa felicito V. Ex• por tomar esta
Pnssu·sc à
inicintivu. Fico radiante cm vcrificnr que, todo o Senado, sem distinção partidi1riu, confrutcrnizou com V, Ex• nessu justfssima
ORDEM DO DIA
homenagem. Ohrigudo.
Item I:
O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito
VJtuçno, em turno ónico, do Requerimento n• 116, de
gwto no npnrtc de V. Ex•
1977, do Sr. Senador Otair Bcckcr, solicitando a transcrição,
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nos Anais do Senado Federal, do artigo sob o título "Lucidez
c Coragem" publicado no Jornal do Brasil do dia lO de maio
de 1977.
Em vntuçào o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrmant:cer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Scrú feita a transcriçf1o solicitada.

I! O SEGL'INTr: O ARTIGO CU.!A TRANSCR/(,10 E
SOUCIT..JD.·i:
"LUCIDEZ E COR AG EM
O processo de agil:lçào estudantil subitamente desencadeado em
diversos pontos do território nacional constitui sobretudo um teste.
Teste á ingenuidade natural, à ignorância política c à inexperiência
social dos estudantes. Teste ao grau de implantação e à capacidade
de mobilização dos organismos atuantes da rede universitária. Teste
a que o comando comunistu sujeita suas organizações regionais,
após o revés sofrido, meses utrús, precisamente em São Paulo. Teste
à inteligênciu e i1 firmez~1 dus tlutoridades acadêmicas ou das que
sejam chamadas a suprir suas pusilanimidades ou cumplicidades.
Teste, sobretudo, à paciência do País.
1: de sempre c de toda a parte a tendência natural para se enca·
rar com transig:êncin c bonomia a impaciência e a irreverência dos
estudantes. Elu faz parte c é mesmo essencial à formação de quem vai
ser chamado a vcrtehrar a sociedade. Outra coisa é, porém, a instru~
mentalizaçito da juventude para serviço du lensào social e du subversão internacional. Num País em que as mais vastas camadas da
juventude cm vtlo aguardam meios para acederem aos benefícios da
cultura, qw.: são tamhêm direito seu, não se pode admitir, em nome
de princípios rcvolucionúrios nacionais c universais, que pequenos
burgueses privilegiados ahuscm da riqueza colctiva, Porque o ensino
custa c~1ro c são cscussas :JS v~1gas nus universidades: c porque o
Bmsil, colocado cm pleno desafio de desenvolvimento de que depcn·
derfto cm breve suu O!Utonomia cconômica c sua soberaniu, não pode
prescindir do concurso de bons profission~lis.
Não nos iludamos, toduvia: por melhores que sejam a utitudc
das famílias, como tltuaciio das ~lutoridadcs, o prohlcma tem de ser
resolvido "por dentro": Cada estudante tem de ter a coragem de
assumir u posição política c u ~llitudc hum:ma coerentes com sua
forma de pensar. ~ hom de cada um ter a noçõo clara de que tem
tamhi:m o direito de não ser comunista c de não servir ao Partido, ~
horn de cada univcrsit:irio fazer frente c de desmnscarar :IS diversas
formas de terrorismo intclt:ctu:ll, as coações, os complc:<os, com que
colegas c professores o amedrontam, o violcnt:lm, o arrchanhum paru
cscrnvo uhl1lico di! seus desígnios totalitúrios c dcsnaciomilizuntes. ~
how de cada jovem proclum;lr o seu direito de ser livre até nn opçiio
politica c de hamtr o caminho ft chantagem com que procuram cnver~
gonh:'t~ln por n~o ser de esquerda, por querer arenas estudar, por
permanecer ncl:tos ideais democr:'aticos com que caminha rara um
~1nwnhr1 de cidudr1o. f: bom. linalmentc:, de se dizer que busta aofl
parasiws Ua vida univcrsititria, aos aprovcitadon:s do sistcm:l, nos
:tgcndadnrcs de novos escr:~vos, ~lOS marginais do progresso da
Naç~o.

As rcivindicaçiics apresentadas, ns :tpclns :) solidariedade do
clcrn c dn operariado, a perturhaçrio do tr:1balho nas principais cidades do P:lis nad:~ tCrn que ver corn u universiU:1dc c os seus grnvcs c
reais rrohkmas. Que os estudantes tenham o hom senso c~~ inteligên·
cia de cnmprccnder que csttlo sendo covardemente munej:tdos para
scn·kn dc ~..::Hts:t cstr:mlw ans Sl!ltS prohlcmas c :tlirmcm :1 coragem
neccs~:'tri:t p:Ha vencer este primeiro dcs:tlio i1 sua c:tpacid:tde individu:il c l.'lllctiv:t."

O SI!.I'I!ESIIlE:";TE (l'ctr<inio l'nrtclla) -Item 2:
\'~,Jta~·:"hl, cm turno t.'tnico, do R~.:qucrimento n\' IJl, de
liJ77, dn Senhor SL'nador Danh:l Kricgcr, solicitando seja
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unexado aos Projetas de Lei do Senado n•s 41, 61, 130 e 210,
de 1976, o de n• 81, de 1977, do Senhor Senador Leite Chu·
ves, que introduz alteruçilo no Decreto-lei no 389, de 26 de
dezembro de 1968.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.) Aprovado.
A Presidência farú cumprir a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Uem3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 7, de 1977 (n• 93-B/77, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Convênio de Cooperação
Cultural c Cienlíõcu, celebrado em Brasília, a 23 de dezem·
bro de 1976, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Chile, tendo
PARECERES, sob nos IS2 e IS3, de 1977, das Cernis·
sões:
- de Relações Exteriores, favorável, com voto vencido
do Senhor Senador Marcos Freire; e
- de Educação e Cultura, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei
encermr a discussão. (Pausa.)
Encerrada,
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matóriu vai à Comissão de Redaçào.

f: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1977
(N• 93-8/77, na Cimua d111 Depatado1)
Aprova o texto do Convênio de Cooperação Cultural e
Científica, celebrado cm BrasRia, a 23 de dezembro de 1976,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Chile.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' f: aprovado o texto do Convônio de Cooperação Cultu·
ral c Científica, eclcbrudo cm Brasília, a 23 de dezembro de 1976,
entre o Governo du República Federativa do Brasil e o Governo da
Rcpíiblica do Chile.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrarà em vigor na data da
Sll:l (lUhlicaçào.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 4:
Discussi1o, cm primeiro turno (apreciaçào preliminar da
cnnstitucionalidudc, nos termos do urt. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 218, de 1976, do Se·
nhor Senador Frunco Montara, que determina a aplicação
de 20% do Fundo de Purticipação dos Municípios em progra·
m~1s de educ\.IÇtio f\ri:·cscn\ar \!de primeiro grau, tendo
PARECER, sob n• 972, de 1976, da Comissão:
-de Constllulçüo c Justiça, pela inconstitucionalidade,
com vo{(l vencido do Scnl1or Senudor Nelson Carneiro.
Em discussüo o projeto.

O Sr. Lúzaro Oarbozu (MDB- GO)- Sr. Presidente, peço u
p:tlavnt p:tr:t discutir o projeto.
O SR. I'RESillENTE ( Pctrônio Portella)- Concedo u paluvra
:to nohrc Líder Lúzaro Burhozu, paru discutir o projeto.
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O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Sem rcvisuo do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Verincando a Ordem do Dia c em entendimentos com u Liderança da Aliança Renovadora Nacional, constatamos que a Maioria pretende rejeitar o projeto de lei do eminente Senador Franco Montara,
que determina a aplicaçuo de 20% do Fundo de Participaçuo dos
Municípios cm programa de educaçao pré-escolar e de primeiro
grau, tendo parecer contrário, concluindo pela inconstitucionalidade, com voto vencido do nobre Senador Nelson Carneiro.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, entendemos que o projeto de autoria do eminente Senador Líder de nossa bancada, que ora se encontra ausente cm represcntaçuo da Casa no exterior, é da maior importância porque, na realidade, vcrincamos que cm todos os Estados c
cm todos os Municípios, o ensino primário c o secundário atravessam uma fase das mais difíceis, exatamcntc pela falta de recursos que
permitam às municipalidades contratar mais professores, aprimorarlhes os conhecimentos c construir mais prédios escolares capazes de
abrigar a sempre crescente população estudantil.
Assim, Sr. Presidente, não entendemos a disposiçuo da Aliança
Renovadora Nacional em rejeitar o projeto. Estando ausente o
eminente Senador Franco Montoro, consultamos V. Ex• e a Bancada da Maioria se concordam com o adiamento da discussão do projeto, para ser feita na oportunidade cm que aqui estiver o seu digno autor, para o que encaminho à Mesa o requerimento respectivo.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
(: lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 143, DE 1977
Nos termos do art. 310, alínea e, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado
n• 218, de 1976, a nm de ser feita na sessão de 23 de junho próximo.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1977.- Lázaro Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Em razuo da
dclibernçuo do Plenário, o projeto voltará à Ordem do Dia da sessão
de 23 de junho.
O SR. PRESIDENTE (.Petrônio Portella)- Item 5:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 236, de 1976, do Senhor
Senador Leite Chaves, que concede ao piloto privado o direito de contribuir, como nutônomo, para a Prcvidênchl Socio.l,
tendo
Parecer, sob n• 122, de 1977, da Comissão:
- de Constituição c Justiça, (ouvido a· Ministério da
Previdência c Assistência Social) pela injuridicidade.
Em discussilo o projeto, quanto àjuridicidndc.
O Sr. Leite Chaves (MDB Presidente.

PR) -

Peço a palavra, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Concedo a palavra
no nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, estamos encaminhando à Mesu um requerimento
de adiamento por 30 dias, cm rnzuo de nossa intençi!o de emendar o
projeto, a nm de que ele encontre viabilidade nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) requerimento que será lido pelo Sr. I•-Secretário:
1'::

Sobre a mesa,

lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 144, DE 1977

Nos termos do art. 310, nlfncu c, do Regimento Interno,
requeremos adiamento da discussüo do Projeto de Lei do Senado
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n• 236, de 1976, a fim de ser feita na sessuo de 23 de junho próximo
vindouro.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1976.- Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella\ - De acordo com a
decisão do Plenârio, o projeto i: retirado na pauta.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Através da Mensagem n• 80, de 1977, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor Ronald Leslic Moraes
Small, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do
Equador.
Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos.
O- SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Está esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Henrique de La
Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Braga Junior.
·O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O assunto que vamos abordar, hoje, é de grande importância,
tanto para a Oposição, quanto para a Situação e principalmente para
a Nação e ao povo brasileiro.
A inflação é uma ngura menos fácil de definir, do que de constatar. Mas, na prática, interessa muito mais saber como debelá-la, do
que tentar procurar todas as suas causas. Na doutrina, trata-se do
que se poderia classincar de uma síndroma, reconhecível pelo conjunto de sintomas: a desvalorização da moeda, o aumento do custo
de vida, silo seus aspectos mais objetivos e sensíveis. Entretanto,
desencadeado o processo, começam a acudir as concausas, devendose, enti\o, proceder tanto ao tratamento apenas sintomático, como
buscar o diagnóstico do processo, para atender ao combate dos mo ti·
vos geradores. O certo é que, hoje, no Brasil, ela se conngura como o
mais grave de todos os problemas e, por isso mesmo, exige, no seu
combate, uma verdadeira mobilizaçi\o nacional, interessadas todas
as forças vivas do País em conjurá-la e proscrevê-la.
O último surto inflacionário que ocorreu no País, antes da Revolução de 1964, sugeriu a identincaçi!o de várias causas, de ordem
administrativa, económica, nnanceira e até mesmo psicológica,
Aliás, o chamado conteúdo psicológico da inflação costuma afirmarse logo que deflagrado o processo, verincada a desvalorizaçuo da
moeda. Inicia-se uma necessidade compulsiva de gastar imediatamente o dinheiro, porque se sabe que, a cada dia, a moeda tem
reduzido o seu poder aquisitivo. Como que o dinheiro queima nas
mãos do consumidor e ele procura, o mais rapidamente possível,
adquirir os bens que amanhil estaruo mais caros.
Acontece que, por vezes, nilo há abunduncia de meios de pagamento nas mãos de todos, mas de classes cada vez mais restritas. E
pode a inflação conviver com uma abund:incia de oferta, sem a
conveniente procura, porque a maioria da população está submetida
a baixos níveis de renda.
Não temos condições, na atual conjuntura brasileiru, pura
idcntificur u ntuul sfndromu influcion(lria, mas é forçoso reconhecer
que, muis do que antes, ou tu! vez, do que nunca. clu se tr~tduz no aumento crescente do preço dos bens primários. principalmente no
setor de ulimcntos.
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Pdo menos é isto o que se tem vcrilict~do, no primeiro quadri-

~

na lado pela prcsl!nçu, cm Brasília, nesta Casa, de um grande número

de seus cocstaduanos. Formou-se, também, no Amazonas uma
grande expectativa cm torno de sun atuaçào que, naqueles dins, se init:ntc no uumcnto do custo de vida.
S:J hemos lJUl.', n:t p:u.Jt~t das noss~as import:Jçõcs, o maior pc.•;;o ciava. P;1ssados ví1rios dias, cstumos vcrilicando que V, Ex• tem sacst{t no petróleo: m;Js, logo cm seguida, vem o trigo, como tambêm hido honrar o mandalo que o seu povo lhe connou e lem honrado
insuncienle o desempenho nacional, no que langc à produção de leilc não só na diversificação de seus cantatas com os órgãos ministeriais,
rrocurundo apontar problemas e, ao mesmo tempo, recrutur benec carnt:.
Enitlo, na aluai conjunlura, a produçõo de bens primúrios, por ficias, recursos financeiros e técnicos panl o seu grande Estado,
insuncicnle, cslá conuibuindo, de maneira muito clara, na connguru- como também, diversificando cssu atividade ao pronunciar sucessivos discursos, nesta Casa, rocallzando, com argumentos sólidos,
ção do cspcmo da innaçõo brasileira.
.
As rcformus udministrativ;ts, tributúriu, orçumentúria, aliÜdas a vúrios :ingulos da problemiuica nacional. Eslou no Senado há
umu :ttt:nçilo mnior ao pl:tncj:tmcnto, contribuiu para que, em cinço muitos anos c posso dizer, de sã consciência e inspirado no scntianos, a purtir de 1965, contivéssemos a espin1l inflacionária. Policia· menlo de jusliça, que não obslllnlc a sua pouca idade, em lermos de
ntm-se os gastos públicos, acabumm com as causus orçamentárias, reprcscnlaçào federal ...
!ornou-se mais ampla e juSia a arrecadação do lmposlo de Renda,
O SR, BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Muilo obrigado.
rcucionalizo~·se o balanço de pagamentos, adoiou-se a polí1ica de
subsliiUiçõo das imporlaçàes, procurou-se alucar os bolsàcs de
O Sr. Eurico Rczendc(A RENA- ES)- ... já ofereceu um eien·
subdesenvolvimcnlo regional. Tudo isso, aliado a uma conjunlura co do conlribuições, não apenas para o debu1e nacional, mas também
inlernacionul favorável, levou-nos ao chamado "milagre brasileiro", pura a indicação de soluções para as nossas necessidades, não só no
quando uma taxa de crcscimenlo de dez por ccnlo no Produlo ln· plano regional mas no piano nacional. A campanha de mobilização
terno Bruto, paralela ao aumcnlo demogránco de dois c meio por nacional que V. Ex• lança, neslc inslante, sobretudo com a parlicipacenlo, limilava u desvalorização da moeda a cerca de vinle por cenlo. ciio vigorosa das donas-de-casa, essas nossas patrícias que vivem
Mas v~io a crise do pciróleo, como dcionador do processo inna·- prccisamcnlc no ápice da pirâmide do orçamenlo doméstico, mostra
eionário. Não podemos lançar, a csla aiiUra, a culpa de lUdo na crise e exibe duas conclusões: a primeira, é que esta mobilização é necessáde energia. Mas na verdade, não eslávamos suncienlemcnlc prepu· ria porque, sem u cooperação popular, não ó passivei eficácia nas
rados para cnfrenlá·lu.
iniciativas governamentais. por mais sábias que sejam: e a outra
Os comcrcianles procuram ganhar mais, para que o seu capiiUI conclusõo - quando V. Ex• aponla rigor conlru u fraude e a viola·
de giro se conserve.
çào d:~ bolsa popui:~r- a segunda conclusão, repito, é a de que o
Na verdade, iodos procuram ganhar com a innaçào. E quem Brasil ainda precisa permanecer munido e instrumentalizado da
perde mais, nesse jogo, são as classes de menor poder aquisitivo, não lcgisl:•çfio rcvolucioni•riu. Sem ela, poderemos concluir as grandes
apenas o proletariado, mas lambi:m u classe média, os que vivem de meta!i e os grandes objetivos que animaram o Movimento
salários c vencimentos mais ou menos lixos, como alguns profissio- Revolucionário de 1964. Com esla breve intervenção, desejo
nais liberais.
congruiUiar-me com V. Ex• não apenas dianle do discurso que está
O objelivo da mobilização nacional que propomos cpara que o proferindo, mas em lermos da sua atuaçào nosla Casa. Ao regressar,
Governo, com essa indiciação, possa lomur as medidas possíveis em um dia, ao seu Estado, V. Ex• poderá exibir, alravós da consciência
defesa da economia popular.
uanquila, a nobreza do dever exempiarmenle cumprido como
Enlrelanlo, u mobilização deve comar, principalmente, com as rcprescnt<tnte do Amazonas, nesta Casa.
donus·de-cusu, encarregadas de prover u despensa da famiiia, Não
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Eminenle Líder
apenas evitar o desperdício, mas, ainda, denunciar os comerciantes,
os feirantes, os supermercados que esião elevando, scmanaimenle, os Senador Eurico Rezende, agradecemos sensibilizado o aparle de
preços, procurando, para isso, os órgãos de divulgação.
V. Ex•, porque ele não só veio enriquecer o nosso humilde discurso,
Fínulmcnle, o principal objelivo da campanha será o de denun- como lambé:m veio nos lrazer o eslímulo necessário para que
ciar os aproveitadores que são, em grande parle, responsáveis pela possamos continuar nest:.t luta, não só pelos interesses do nosso
innação. Os alravessadores, que prejudicam os inlercsscs dos produ· Estado, mas, principalmemc, pelos inlercsscs do nosso País, que
lares. Os comercianles inescrupulosos, que remarcam quase diaria- lemos ccnezu, lambé:m é o objctivo de iodos os represemuntes dos
Estados com usscnlo no Senado Federai. Fique certo, eminenle Sena·
menlc os produios.
Os jornais, as esluções de rádio e de televisão não apenas devem dor Eurico Rczcnde, de que gravarei nu minha consciência as paladivulgar as denúncias, como esses próprios órgãos de informação vras que hoje foram proferidas por V. Ex•, porque V. Ex•, como bem
precisam usar os seus repórieres pura localizar c denunciar lais disse, i: Senador há vúrios anos c tem a experiência c a convivência
abusos. Assim, a mobilização produzir!• os cfeilos desejados e alin· aliadas a uma inleiigê:ncia fulgur:mle, c, acima disso, habilidade
girá os seus objclivos.
polilica, para podermos ver em V. Ex• um exemplo para seguirmos
A tarefa é de iodos e não de uns poucos como querem alguns. A na nossa vida pública. Muilo obrigado, em nosso nome e cm nome
mobilização nacional de combate a innução i: no sentido de ajudar o do povo do meu Esiado.
Minimo Mário Henrique Simonscn a debelar esse grande mal.
Continuamos, Sr. Presidente:
O Governo não pode fazer ludo sozinho.
Nessa pmrió1ica larefa, lcm o Presidcnle Gcisci conludo sempre
O Presídcn1c Geiscl, com a clarividência que lhe é peculiar, lcm com o inestimável auxílio do Ministro Henrique Simonscn, n quem
demonstrado permanente pn:ocupnçilo com o processo ínnacionúrio incumhc a oricntuçào du nossa política cconômico-linunceira.
brasileiro, tomundo medidas da maior signilicnçào nesse setor, encoNcslc ponlo, não é demais assinalar o pcnsamcnlo do Minislro
rajando as poupanças, dcseslimulando os desperdícios e conlendo as Simonsen, cxposlo na palcslra que fez na Federação dus indúmins
especulações .
do Eswdo do Rio, quando dcslacou, cm apelo aos meios emprcsariuis, que os nossos homens de negócios devem temer mais n superesO Sr. Eurico Rczcndc (ARENA- ES)- V. Ex• me pcrmile um
timm;Uo du innuçi\o do que u sun subestimuçào, porque, no primeiro
upurlc'?
caso, poderú. quando muito, ocorrer uma perda de negócios,
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Com prazer, enquanto, no segundo, ccrt~lmcntc Hdviríl a ameaça da futência.
cmincnlc Lldcr.
Quis, a!'i.~im, o Ministro Sirnonscn dizer que, cmboru cvidentcrnt:ntc
O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES) - Sr, Scnudor Brugu sêrio, o espantalho da inflação deve ser enfrentado com mcdidus
Junior, quando V. Ex' assumiu n cadeira de Senador, este ato foi assi- como as que o Governo vem empregando.
mestre deste ano, quando esse
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O Sr, Oslres Teixeira (ARENA - GO)- Permite V. Ex• um
aparte?
Q SR. BRAGA JÜNIOR (ARENA -

AM) - Com muito

prazer, nobre Senador Osircs Teixeira.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Fazendo minhas, no·
brc Senador Braga Junior, as palavras que conceituam as atividadcs
de V. Ex• neste Plenário, usadas pelo Senador Eurico Rczcndc,
permito-me, tão-somente, fazer uma pequena adição. ~ que V. Ex'
aborda, inquestionavelmente, problema de capital imporiância nos
dias cm que vivemos. Vivemos a reclamar providências gover·
namentais, vivemos a reclamar mecanismos c dispositivos do Govcr·
no no sentido de conter os preços, no sentido de verificar as quali·
dados. Na verdade, o consumidor brasileiro é mal acustumado. ~
preciso que isso seja reconhecido. Nunca houve, cm termos de Brasil,
uma mobilização, uma conscicntização dos direitos do consumidor.
Uma conscicntizaçilo de que ele tem mecanismos de retaguarda,
legais, capazes de lhe dar, de cmbasar posições contra exploradores,
lamentavelmente ainda existentes no mercado brasileiro. Colocou
muito bem a questão o Senador Eurico Rczcndc ao dizer que, agora,
mais do que nunca, não podemos abrir mão dos dispositivos legais
excepcionais que temos, para poder conter abusos que lamcn·
tavclmcntc se verificam. Se é verdade que a ação das donas-de-casa
vem a ser altamente eficiente no momento de discutir o preço, no
momento de exigir que as tabelas sejam cumpridas, também é ver·
dadc que a ação dessas donas-de-casa c, afinal, de todos os tipos de
consumidores deve ser exercido cm relação a qualidade do produto.
Qual de nós, neste País, tem a certeza, no instante cm que compra
um tubo de dentifrício, que diz conter, líquido, 120 gramas, que ele
realmente contenha essas 120 gramas? ~preciso, realmente, conscicn·
tizar o consumidor de que ele tem direitos a exigir, de que ele tem
condições de exigir c, sobretudo, de que ele tem uma retaguarda legal
para punir os exploradores, para punir os irresponsáveis que, lamen·
tavclmente, existem. Anda muito bem V, Ex• cm lançar uma cam·
panha de nível nacional c praza aos céus que a imprensa, ainda há
pouco altamente decantada desta tribuna pelo Senador Jarbas Pas·
sarinho, quando se enfocou a importância c a validade do cronista
político para o funcionamento das instituições democráticas, praza
aos céus que a imprensa deste País atente, seriamente, para o cha·
mamento, para a clarinada que V. Ex• acaba de dar a esta Nação, c
que também os cronistas económicos se separem um pouco das anâli·
ses macrocconõmicas c passem a analisar não somente as falhas c as
repercussões das falhas de um Mário Henrique Simonscn, mas qu~
passem a analisar c a defender como V. Ex• - a participação do
povo, sobretudo a participaçilo da dona-de-casa nesse grande preces·
so de conquista de melhores posições, que todos nós almejamos para
este País.
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Eminente Se·
nadar, agradecemos o aparte de V. Ex•, que veio fortalecer as pala·
vras do nosso eminente Líder, quando afirmou que, mais uma vez,
era necessário que o regime institucionalizado cm 1964 continuasse
para a defesa dos interesses do povo brasileiro e para que possamos
construir o Brasil grande de amanhã, a fim de o legarmos aos nossos
filhos c aos nossos netos, como todos nós desejamos.
Continuo, Sr. Presidente c Srs. Senadores:
De fato, estamos com a tese do Ministro Simonscn, quando afir·
mu que, agora, superadas as dificuldades mais evidentes do balanço
de pagamentos, cumpre dar ênfase uo combate 1l inflação.
Temos certeza de que os nossos colegas da Oposição têm o
mesmo interesse que nós em combater esse câncer da economia, ajudundo·nos nessa mobilização, cm bcncflcio do Pufs c do Povo
brasileiro.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Pulmus.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra uo
nobre Senador Luiz Viunu. (Puusu.)
S. Ex• não está presente.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA PRONUNCIA DISCUR·
SOQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dentro de poucos dias serilo realizadas, cm Volta Redonda, no
Estado do Rio de Janeiro, eleições para a dirctoria do Sindicato dos
Metalúrgicos. Vários nomes de prestígio no seio da classe estarão
disputando a preferência dos operários dessa importante categoria
profissional.
Respeitando a todos os concorrentes, manifesto, entretanto,
minha preferência pela reeleição do atual Presidente, Waldcmar
Lustosa. juntamente com seus companheiros de dirctoria. E assim
proced(J por conhecer de perto o ·que tem sido a atuaçilo proflcua
desse llucr sindical, que, inclusive, cm minha companhia, avistou-se
com o Presidente Ernesto Gcisel, reivindicando, c conseguindo, vil·
rias melhorias para os associados daquela entidade trabalhista.
Além do mais, Waldcmar Lustosa luta pela aposentadoria cspc·
cial, aos 25 anos, para todos os metalúrgicos de Resende, Barra Man·
sa, Volta Redonda •· Barra do Pirai. Sobre esse assunto, a!iãs,
apresentei, recentemente, projeto de lei, q'uc espero seja aprovado
pelo plenário do Senado Federal.
Outras reivindicações do atual Presidente silo:
I - pagamento da taxa de insalubridade, do portão para dcn·
tro, como foi conseguido na Barbarã, Metalúrgica Barra Mansa c
Fundição Barra do Pirai;
2 - construção da sede nova, para atendimento médico c
odontológico, com amplas salas de espera;
3- ação do 13• salârio, para todos os metalúrgicos de Resende,
Barra Mansa, Volta Redonda c Barra do Pirai;
4- acordo cm I' de maio de 1978;
5- acordo com o tempo anterior a 1967, na Barbarâ, Sidcrúrgi·
ca Barra Mansa c outras firmas, com processo cm andamento no
Ministério do Trabalho;
6 - pagamento do tempo anterior aos metalúrgicos da CSN,
através de uma assembléia que será realizada e, se necessário, novo
encontro com o Presidente da República:
7- reestudo salarial, geral, cm todas us firmas;
8 - um salârio de empréstimo nas férias, pagável cm IOmeses,
sem juros, cm todas as firmas:
9- férias de 30 dias, nos acordos de 2 anos cm todas as firmas:
lO- aumento de 6 cm 6 meses ou abono de 6 cm 6 meses:
li - vote maciçamente na Chapa n• I para não atrasar o acor·
do uté 90 dias, como jâ aconteceu no passado.
Por essas razões é que, manifestando o meu apreço a todos os
trabalhadores de Volta Redonda, destaco essa candidatura como a
da minha preferência, tomando essa atitude por ser parlamentar liga·
do a Volta Redonda c, em particular, à classe, umu vez que tenho u
honra de possuir o título de Sócio Honorário daquele grande e prcs·
tigioso Sindicato.
Eru o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Nelson Carneiro.
. O SR, NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se·
gumtc dtscurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde sua fundação, o MDB tem se esforçado no sentido de
alertar o Governo para graves problcmus do ensino cm nosso País.
Com u mesma obstinação com que denunciamos como antidcmocrá·
tico c maléfico o Decreto-lei n' 471, temos apontado numerosos
outros aspectos do problema educacional, que todos sabemos, Go·
vcrno c Oposição, ser o de prioridade número I pura o futuro deste
Pufs.
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Maio de 1977

"Houve - diz o Magnifico Reitor - uma liberdade
Os sucessivos governos revolucionários de fato se ocuparam do
muito grande cm deixar que interesses puramente locais proensino. procedendo a diversas reformas, a maior delas se consti·
movessem a criuçüo de escolas c cursos, os mais fáceis de
tu indo em um dos primeiros impactos da era ufanista que nos domi·
serem criados, sem um plano mais global de distribuição dos
nou por alguns anos. O Legislativo, especialmente o MDB, então pe·
cursos mais necessários e prioritários. Mas a Universidade
quena minoria, extremou-se no sentido de sanar falhas e corrigir
não tem culpa, tendo em vista que o nosso atual sistema
erros de uma reforma que pecou por sua concepçuo.
econômico é o de mercado livre. Nilo se pode, assim, falar cm
Durante todos estes unos, que já se tornaram longos, pois ultra·
planificar u educação."
passam o famoso "curto perlodo", nossos apelos, advertências e
denúncias deixaram de ser ouvidos aqui nesta Casa, mesmo se desfa·
Sr. Presidente, males outros, numerosos e graves, são apontados
zcndo tantos cm aplausos incondicionais aos governantes é 'acusando pelos Reitores de nossas Universidades: escassez de bons profes·
a reduzida Oposição de demagógica.
seres, fruto da má remuneração c da ausência de motivação para tílo
Sr. Presidente, por mais que dure a ilusão, a verdade sempre ter· árduo labor; massificação do ensino, forçando Universidades a acei·
mina por se impor, absoluta c soberana. o que ora se dá entre nós
tarem muito acima de sua capacidade, como diz o Reitor Gaspar
no tocante aos inúmeros, complexos c graves problemas do ensino Erich, da Universidade de Santa Catarina.
brasileiro. o que reconhecem, proclamam e denunciam vozes as
Enfim Sr. Presidente, na universal concordância de que o pro·
mais autorizadas do Pais, sem que ninguém ouse contestá-las. Profis· blema educacional é o primeiro, maior e mais decisivo de todos os
sionais de conceito internacional como os Drs. Abraão Ackerman e que temos de vencer, para que tornemos realmente grande este Pais,
Hilton Rocha têm candentes e alarmantes denúncias quanto à queda deparamos hoje com um quadro da maior seriedade. Necessário se
do ensino de Medicina no Brasil. Os arautos dos milagres e muito
torna que o Governo se aperceba da questão, a fim de que, sem
menos os que compunham sua incondicional platéia não os con· preconceitos contra discentes e docentes, possamos somar esforços
testam, pois bem sabem da gravidade a que chegou a questão.
para mudar esse panorama negativo, multiplicando trabalhos e
Mas, Sr. Presidente, hoJe o panorama no setor do ensino alcan· recursos para a acertada solução de assunto que constitui a chave de
çou proporções tão grandes, que diagnósticos, denúncias c apelos nossa transformação em grande potência, numa Nação desenvol·
surgem de todos os que têm responsabilidades no problema, impá· vida. (Muito bem!)
vido ficando apenas o MEC, tão esvaziado de atribuições como de
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
verbas, que a cada ano mais minguam, o Brasil hoje gastando menos
em ensino e educação do que há muitos anos passados, como tanto nobre Senador Benedito Ferreira.
tem demonstrado e chamado nesta Casa o nobre Senador João
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO. Pronuncia o
Calmon. Não fora os Estados e Municlpios, a despeito da penúria a seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
que estão reduzidos, destinarem substanciais verbas para o ensino,
Abordei, hã poucos dias, desta tribuna, o sempre momentoso
como demonstram dados estatlsticos do próprio Governo, não sabe· problema da energia, referindo-me tanto à energia advinda do pctró·
mos o que hoje nos sobraria em matéria de ensino c educação.
leo, em crise desde 1973, até a crise de energia vital, face à fome que
Sr. Presidente, não se pode a Oposição deixar de comprovar assola o mundo, cm graus maiores ou menores, conforme as condi·
amplamente o que diz, mesmo quando afirma o que se tornou óbvio ções de cada localidade considerada.
para a Nação inteira. Eis porque, antes de concluir, farei alusão a
Enfoquei, daquela feita, a problemática do aproveitamento do
noticiário estampado nas páginas de O Globo, de 6 de fevereiro de fosfato de Ouvidor-Catalão, associado a outros elementos, todos
1977, que é iniciado com as seguintes palavras:
eles de elevado valor econômico, especialmente nos dias atuais,
"Os reitores das universidades brasileiras admitem que quando o Brasil os importa em grande escala, especialmente o fosfa·
caiu o nível do ensino superior c apontam algumas das causas to, destinado à nossa indúltria de apoio à agricultura. Considerando
ser o Brasil um País predominantemnte agrlcola e Goiás um Estado
principais desse retrocesso: a massificação do ensino, a falta
progressiva de professores qualificados, a precariedade do en· no qual a agricultura contribui com cerca de 57% para a formação d-.
sino de Primeiro e Segundo Graus, o processo do Vestibular sua receita tributária, o aproveitamento daquele fosfato reveste·se de
especial significação, jâ que se situa no centro geogrfifico da área de
e a desvalorização do ensino em benefício da pesquisa,"
cerrado do Brasil Central, dispondo de razoável infra-estrutura tanto
Como os dias ingratos para o Legislativo o são sempre, para a de transporte pesado como de energia elétrica, além de uma estrutu·
imprensa, e vice-versa, o gran(le vespertino carioca alinha em seu su- ra social bastante evoluída, como o é de fato a sociedade de Catalão
cinto noticiário depoimentos do Presidente do Conselho de Reitores c de toda a zona da Estrada de Ferro, em Goiás.
das Univcridades Brasileiras c Reitor da Universidade Federal de
Pretendo, entretanto, nesta oportunidade, abordar uma questão
Pelotas, Professor Mendes da Silveira; do Reitor da Pontiflcia Uni· fundamental paru o desenvolvimento e mesmo para a sobrevivência,
versidade Católica de Goiás, Padre José Carlos de Lima Vaz; do em termos econômicos, de uma regiilo à qual sou estreitamente
Reitor da PUC, do Rio de Janeiro, Padre João Macdoweell; do vinculado, não só por laços afctivos e polfticos, mas também por
Reitor da Universidade de Campinas e ex-Reitor da UnB, Professor uma longa vida de empresário que se desenvolve há mais de 15 anos,
Zeferino Vaz. Todos unânimes em diagnosticar graves problemas no Trata-se da oferta de energia elétrica i\ regiílo polarizada por
ensino brasileiro, a começar por sua alarmante queda de qualidade, Araguaina, no Norte do Estado de Goiás.
obra que se pode debitar essencialmente aos próprios Governos.
Aragunfna situn·se no extremo norte goiano, às margens da
A decadência de qualidade do ensino universitário mais grave se
torna pelo futo de estar ela, inevitavelmente quando tão generalizada Rodovia Bclém-Brasllia a cerco de 1.300 km de Brusllia e 800 km de
se tornou, ligada à mais intensa c preocupante decadência do hoje Belém, eqUidiswntc dos rios Tocantins e Araguaia acerca de 100 km
chamado ensino de I• e 2• Graus. o que asseguram os Reitores a de cada um desses rios,jil nu entrada da Amazônia de Humboldt c já
que nos referimos, tendo o Padre José Carlos de Lima Vaz, da PUC plenamente no interior da Amazônia Legal.
de Goiás, afirmado:
Mcrci: de uma dadivosa oferta de recursos naturais, tanto no
campo vegetal, como no mineral, a região polarizada por Aragualna
"Eu até hoje não compreendo como possam haver invcs·
deixa antever um futuro extraordinârio, que se revelará nos próxi·
timentos maciços no ensino superior sem investimentos
mos unos, pois vem ultrapussundo mesmo todas us previsões estnt(sti ..
muito maiores no ensino de Primeiro o Segundo Gruus.''
cus, j{, qut: us séries numéricas unulisudus nunca prevêem os
Mas o Reitor da PUC de Goiás aponta outro mui flagrante, crescimentos decorrentes das descobertas de riquezas do solo c subfruto dn cobiçu publicitúriu u que se deram nossos últimos governos.
solo a cada dia muis abunduntcs.
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Estudos feitos pelo Governo do Estado de Goiás, através da
Secretaria da Indústria e Comércio e Companhia de Desenvolvimento do Estudo de Goiás, n cerca de 4 unos c, mais recentemente, pelo
Depurtamento Estadual de /lguu, Energia e Telecomunicações da
Secretaria cspccíficu, diagnosticaram, utravés de levantamentos
cuidudosos, feitos tanto nas fontes oficiais de informações, como
através de cantatas diretos de suas equipes técnicas de campo, alguns
dos principais problemas que dificultam, de forma mais acentuada, o
desenvolvimento daquela regiUo e também us suas possibilidades de
crescimento.
Com base naquelas pesquisas, foram definidos alguns pólos
industriais para Goiás, sendo que o primeiro, situado em Anápolis,
já abrigou o DA IA- Distrito Agroindustrial de Anápolis, implantado pelo Governo do Estudo, com substancial ajuda do Governo
Federal, onde é oferecida uma adequada infra-estrutura ao empresário que ali queira se instalar, além de terrenos vendidos a preço
simbólico cm local estrategicamente localizado, em meio ao maior
eixo populacional de Goiás, com mais de 1,5 milhão de habitantes
com o maior poder aquisitivo da região, já que fica situado entre
duas Capitais: Brasília e Goiiinia.
O mesmo estudo feito pelo Governo de Goiás identificou
Araguuinu como pólo industrial do Norte Goiano, o que foi poste·
riormente confirmado pelo Governo Federal, que escolheu aquela
cidade como Pólo da Amazônia.
De fato, o subsolo daquela regiUo oferece a maior ocorrência de
gipsitu levantada e prospectada no Centro-Norte brasileiro, matériaprima esta fundamental para a fabricação de cimento, o que
se torna bastante oportuno, face ao ritmo imposto às obras da usina
hidrelétrica de Tucurui, que sozinha absorverá toda a capacidade
atual de produção das fábricas de 'cimento da região mais próxima c
mesmo de outros centros produtores mais distantes, brevemente
acionados para atender a demanda das obras daquela grande usina,
distante cerca de 500 quilómetros de Araguaina.
Equipes da METAGO ~ da CPRM já localizaram e estão
estudando ocorrências de níquel, xisto betuminoso, calcário, além de
amostras colhidas de manganês e de outros minérios de alto valor
económico, inclusive de carvão mineral, cujo valor ainda não foi
determinado sob o ponto de vista económico, dada a profundidade
com que se apresenta na região.
A par desta extraordinária riqueza no reino mineral. a região
apresenta terras de elevado índice de fertilidade, com um revestimento norestal ainda com alta densidade de madeiras de aprcciãvcl
valor económico, especialmente mogno, ipê, arocira, jatobâ, paubrasil, maçaranduba, louro e outras espécies vegetais.
Sobressai, entretanto, - Senhor Presidente -; em meio a esse
revestimento, a imponente figura do babaçu, verdadeiro boi vegetal,
face ao seu alto grau de aproveitamento decorrente de seus
subprodutos de obtenção imediata, alguns até mesmo mais simples e
rudimentares, como acontece atualmcntc, mas cm rase de aproveitamento tecnológico, como é o caso do óleo vegetal extraído de sua
amêndoa, carvão e amido e, conseqUentemente, o álcool. O babaçu
permite a obtenção de todos os subprodutos também derivados do
petróleo, pois processos industriais utualmente em desenvolvimento
em diversos laboratórios, tanto brasileiros como estrangeiros, permitem sua transformação em hidrocarbonetos semelhantes ao petróleo bruto c, daí, a possibilidade de sua destilação com a conseqUente
obtençuo de todos os subprodutos clássicos duí decorrentes.
Tuis riquezas naturais- Sr. Presidente- a par de uma pecuária cm franco desenvolvimento, tanto qualitativo como quantitativo,

jl1 que os fazendeiros que ali se têm instalado preocupam-se em
povoar suas pastagens com plantéis do mais elevado padruo genético, compatlvcis com a rusticidade exigida pura u aclimataçuo
naquele ambiente. Não obstante, a inexistência de estutlstica mais
segura c atunlizadu, minha expcriênciu de agropccuuristu c industrial me permite alirmar que o rebanho da regino situa-se nu casa dos
2 milhões de cabeças de gado bovino, ao ludo de uma incipiente cria-
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ção de suínos destinados, principalmente, ao consumo industrial
local.
Sr. Presidente- após apresentar em largas pinceladas o quadro
económico da região polarizada por Araguaína, quero ressaltar que
um dos fatores que estrangulam o desenvolvimento da indústria
regional é o deficit de ofertas de energia clétrica, já que o projeto de
Tucuruí, apesar do esforço do Governo Federal através da
ELETRONORTE, para concluir aquela obra até fins de 1982, tere·
mos, na melhor das hipóteses, 5 anos com um deficit de energia cl~
trica para a demanda atual, agravando-se, dia-a-dia, com o aumento
de demanda de novas indústrias instaladas, outras cm fase de implan·
tação, além do natural crescimento da demanda pública c dom~stica,
pois Araguaína é o ponto de apoio para os diversos projetas
agropecuários de uma vasta região do Estado de Goiás e mesmo do
Estado do Pará.
Vem esta situação agravar-se- Sr. Presidente- com a implantação prevista do Distrito Agroindustrial de Araguaína, cuja dirctriz
basilar consiste no aproveitamento da matéria-prima regional
abundante c da oferta de insumos para a agropccuária de sua área de
innuéncia, libertando os fazendeiros do norte goiano não só dos
mercados fornecedores do centro-sul, como c especialmente, dos que
distam até 1.000 km de Araguaína, o que significa uma elevação dos
custos de aquisição· do que se consome com um aviltamento doa
preços de seus produtos, a fim de poder concorrer com os produtores
situados mais próximos dos centros consumidores, tanto do sul
como do norte c nordeste do País.
Cônscios de suas responsabilidades - Sr. Presidente - para
com esse magno problema do norte goiano, o Governo do Estado de
Goiás, através do seu Departamento Estadual de Águas, Energia e
Telecomunicações, vem elaborando estudos para a instalação de
uma usina termclétrica de 8 MW (8 Megawatts) para complementar
a oferta das usinas de Lajes c de Corujão, cuja oferta já se encontra
superada.
Esta unidade geradora apresenta uma característica especial,
pois utilizarA como combustível o produto mais abundante na
região, que agora se apresenta como verdadeiro elemento cconômi·
co: O Babaçu.
O estudo preliminar pelo DAE prevê o uso alternativo do coque
vegetal ou dos gases combustíveis desprendidos quando da carbonização do coco inteiro. No meu entender, o aproveitamento pelo
qual certamente optará o DAE será o dos gases, pois o carvão dispõe
de amplo mercado comprador a nível nacional, já que o Brasil
importa pelo menos 300 milhões de dólares anualmente c tende
elevar para 600 milhões de dólares seus consumo de carvão, para
atender, a curtíssimo prazo, a demanda de nossa indústria siderúr·
gica. Tal demanda torna-se de solução cada vez mais dif!cil, não só
pela restrição que obviamente fazemos às importações tão
volumosas, mas mesmo à circunstância de haver restrições quanto à
oferta por parte de outros países, que além de procurarem substituir,
no que for possível, os derivados do petróleo pelos subprodutos do
carvão, tanto mineral como vegetal, alguns destes países retendo
suas reservas de carvão mineral c muitos não dispõem do vegetal, jâ
que suas matas naturais ou mesmo recompostas mal atendem à
demanda cada vez maior de madeiras de suas indústrias.
O projeto do DAE traz consigo outros beneficias indiretos, pois
as indústrias, cm fase de implantação em Araguaína e a sua zona de
innuência, visando ao aproveitamento do babaçu cm carátcr pre·
liminar, nuo dispõem de mercado imediato, sem grandes investi·
mentos, pura os gases combustíveis que serão desprendidos na atmosfern, com a perda, portanto, de quase um terço de seu peso de
combustlvel de alto poder calorífico, viabilizando, cada vez mais,
essas indústrias do coco inteiro do bubaçu.
Outro bencflcio indireto, Sr. Presidente, de mnior importância é
a oferta de mais de 1.000 empregos dirctos, atraví:s da cata, trans·
porte, beneflcio e comerciulizuçilo do coco inteiro, fato esse que se
torna de maior rélcvo, face aos rendimentos familiares auferidos
pelos que se dedicurem n esta ntividade, substituindo u tradicional
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qucPr~t manual do coco, pouco remuneratória c inconstante, por~
tanto inconveniente tanto :\ indústria que recolhe os seus produtos
'""no "'' própno produtor rural que só trabalha nessa atividadc
quando tem n~:ccssidude urgente de recursos para sua sobrevivência,
~.:omtituindo, por esta circunstância, atividadc pouco regular c ina

constanlc.

Sr. Presidente, esse empreendimento do Governo do Estado de
Goi;is trart1, obviamente, os benefícios naturais dele decorrentes,
como a promaçuo do desenvolvimento integral da regiilo, áúmcnto
da mrccaJaçi\o estadual e municipal de toda sua área de inOuência,
tua carente de recursos, além de um incremento das relações com
outr'" centros c conseqUente fortalecimento das empresas da rcgiilo
c a melhoria do nivcl de vida de sua população.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo aqui meu aplauso a esta
iniciativa do Governo Goiano e a minha certeza de que tal cmprccn·
dimcnto será de alta rentabilidade, tanto económica como social c
mesmo como umu iniciativa pioneira e, portanto, como. de alto valor
como pesquisa tecnológica. responsabilidade direta e primordial da
atividaJc governamental. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -

Concedo a palavra

ao nobre Senador Dinartc Mariz. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência resolve
cancelar as sessões extraordinária e conjunta marcadas para hoje,
convocando sessuo do Congresso Nacional a realizar-se amanhã, às
11 horas, destinada à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo
n• 47, de 1977-CN.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -A Presidência designa
Carneiro para representar o Senado, junta·
mente. com os Srs. Senadores Danton Jobim e Vasconcelos Torres
na Sessão Especial, da Assembléia legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, destinada a comemorar os trezentos anos de fundação da
cidade de Campos, a realizar-se no próximo dia 29 de maio.

Q Senhor Senador Nelson

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo a
tratar. vou encerrar a scssuo, designando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinlc

ORDEM DO DIA
-I-

Vowçüo. cm turno único, do Requerimento n• 117, de 1977, do
Senhor Senador Osircs Teixeira, solicitando a transcrição, nos Anais
Jo Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Deputado Anta·
nio Morimoto na solenidade de sua posse como Delegado da
ADESG, cm Brasília.
-1-

Discussão, en> turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 87,
de 1976 (n' 407-B/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a aplica·
çüo obrigatória. cm atividades agrlcolas, de parte dos recursos dcs·
tinados a projetas na área da Amazônia legal; c dã outras
Drovidancias, tendo
PARECERES, sob n•s 62 a 64, de 1977, das Comissões:
- de A~rlcultura, favorável ao Projeto, com emenda que apre·
senta de n• I·CA;
- de Assuntos Regionais, favorável ao Projeto e à emenda da
Comiss:io de Agricultura; c
- de Finunças, favorilvcl ao Projeto c contrário à emenda da
Comissào t.h: Agricultura.

-3DbcussJo, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n' lo, d•: 1977 (n' H4·B/77. na Ctimnra dos Deputados), que aprova o

' ":; ·~.;-·"-'?·.~~. ::~~!,
·'· "'· '

texto do Acordo para Utilização de Estações Costeiras c de Navios
na Região Amazónica, assinado entre a República Federativa do
Brasil e a República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana,
Ucaya/1, fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de frontci·
ra brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976, tendo
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 168 c 169, de 1977, das
Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de Segurança Nacional.

-4Discussão, em segundo turno, do Projeto de lei do Senado
n• 42, de 1974. do Senhor Senador Nelson Carneiro, que isenta, da
prática da educação física e da participação nas atividadcs clvico·dcs·
portivas, os alunos de cursos noturnos que exerçam emprego rem une·
rado cm jornada igual ou superior a 6 (seis) horas de trabalho, tendo
PARECER. sob n• 14, de 1977, da Comissão:
-De Redaçio, oferecendo a rcdação do vencido.

-5Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 120, de 1976, do Scn~or Senador Benjamim Farah, que dâ nova
redução ao§ 1• do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho,
tendo
PARECERES, sob nos 989 c 990, de 1976, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c, quanto
ao rncrito. favorâvel; e
-de Leglslaçio Social, contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -

Estâ encerrada a

sessão.
(Levanta-se a sessão às /8 horas e 15 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. BENEDITO
FERREIRA NA SESSÃO DE 20-5-77, E QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE.
RJORMENTE:
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A 13 de maio próximo passado, data que realmente fala tanto a
cada um de nós, formulei, da tribuna, dramático apelo mas que, infc.
lizmente, parece-me, se limitou às paredes desta Casa, vez que
aqueles a quem me dirigi, na oportunidade, dele não tomaram conhc.
cimento,
Apelava eu, Sr. Presidente, para os nossos homens da comunica.
ção - exatamentc a eles que, no final do século passado, contribui.
ram, de maneira tilo decisiva c sem derramamento de sangue, para
que libertássemos o Brasil de uma das suas mais dolorosas c tristes
chagas, que era a escravidão dos nossos irmãos negros - dirigia-lhes
o apelo, para que utilizassem os meios de comunicação- o meio de
formar opinião que detêm por força da sua profissão - mobilizas.
sem as suas inteligências c contribulsscm, de fato, para que nilo serestabelecesse no Brasil a mais dolorosa das escravidões: a escravidão
da mulher, seja ela preta ou branca, através do divórcio.
E o grave, Sr. Presidente, é que essa escravidão que ar está a
ameaçar as nossas miles, esposas, filhas c irmãs, sorrateira c diaboli.
camente, apresenta-se diante da generosidade feminina da mulher
brasileira sob disfarce o mais tcrrlvcl. A pretexto de resolver- se o
problema de algumas infelizes desavindas no matrimônio, porém
projetndas como centenas de milhares e por alguns mais ousados até
como milhões de sofredoras, vitimas de dissolução familiar pelo
desquite, "dourando a pllula" como solução miraculosa, apresentam
os exploradores da sensibilidade das nossas mulheres, o vlrus, esse
tóxico terrlvel que é o divórcio, disfarçado, repito, como um instituto
moderno, civilizado c fabricante da felicidade perdida, com o que
vuo obtendo a adesilo das nossas generosas c desavisadas mulheres,
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para os seus mais que nefandos objetivos. Disfarçado sob uma falsa
liberdade, liberdade que, em última análise, resultaria em libertina·
gem, a liberdade de escolher os maridos a cada insucesso matri·
monial, mas isto, evidentemente, enquanto novas. Mas, posterior·
mente, Sr. Presidente, como demonstram as estatlsticas dos pulses
divorcistns, verificariam que essa momentânea liberdade de escolher
logo seria trnvestida, após as primeiras aventuras divorcistns; ingres·
sariam num processo irreversível., passariam a ser escolhidas. Esco·
lhidns enquanto jovens e atraentes, para, ao final, levadas à escra·
vidilo, porque substitufdas no processo por aquelas mais novas e
mais bem dotadas fisicamente. Escravizadas, Sr. Presidente, pelo
abandono, pela rejeição, pela solidão e, finalmente, escravizadas
pelo alcoolismo, pelo envelhecimento precoce; muitas vezes, pelo
desencanto com a vida, levadas ao suicídio.
Dai a razão, Sr. Presidente, de minha volta, hoje, a esta tribuna,
para justificar c fundamentar as razões do meu apelo, porque, cm
verdade, sabem todos nesta Casa o poder dos que formam a opinião,
dos que detêm os meios de comunicação utilizados como o tem sido
até aqui como a grande alavanca no abalo da nossa constituição
familiar e a grande propulsora do divórcio entre nós.
Tanto é verdade que, ouvindo sobre o divórcio, os entrevistados
pela Rádio Jovem Pan, de Silo Paulo, inegavelmente uma das mais
ouvidas e conceituadas emissoras do Estado bandeirante, pude perceber o quanto pode o condicionamento das massas pela propaganda;
a quase totalidade daqueles que se pronunciavam favoráveis ao
divórcio, através da citada emissora, respondiam simplesmente que o
eram por ser o divórcio uma ._boa", c outros, simplesmente,
confessavam os motivos de ordem pessoal e que seriam resolvidos
com o divórcio.
Compreendi, então, ouvindo essa cnquete, com muita tristeza,
por que Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tsé-Tung e tantos outros infe·
lizes já desencarnados puderam, por tanto tempo, causar impune·
mente tantos males a seus governados e, por que não dizer, à própria
humanidade!
E o que é de se estranhar, Sr. Presidente, é que estes mesmos
meios de comunicação, conhecedores dos maleflcios causados por
estes tristes tipos de exemplos humanos que acabo de citar, vitimas,
parece-me, do engodo por eles mesmos criado, passam de certa
forma a endeusá-los, como é o caso de Mao-Tsé·Tung; ao fazer um
necrológio do comandante da grande marcha chinesa, ninguém se
lembrou, Sr. Presidente, ninguém falou aqui, no Brasil, através dos
meios de comunicações, dos setenta e tantos milhões de chineses
assassinados por ordem e determinação desse títere sanguinário. E a
razão nós sabemos. Sr. Presidente: é o poder que detém muitas vezes
os interesses inconfessáveis, os interesses impublicáveis que pressionam e governam os meios de comunicação no mundo todo.
O pior, Sr. Presidente, é que ultimamente no Brasil, cm nome
das liberdades, através da indispensável c mais que válida liberdade
de imprensa, intenta-se atualmente a negar até mesmo a liberdade
religiosa. Como exemplo, além de condenarem o proselitismo dos
padres contra a extinção do vinculo do mntrimônio, intentam proi·
bir, através de matérias bem arranjadas nas páginas dos nossos
jornais, aos sacerdotes católicos, ' :dhaçào de cartazes contra o di·
vórcio.
E aqui está, Sr. Presidenl orn uma página de conceituado
jornal editado nesta Capital - • i· hom que se diga Sr. Presidente,
jornal de família tradicional•
católica, jornal cujo Diretor·
Presidente aindu h{a poucos (t
th' confessava, sem pedir reserva,
porque na presença de out•
'"vu contristado porque não
tinha ele, apesar de propriet,,
'" , " JS de orientar a rednçilo do
seu jornal para sequer produzir um urtigo de fundo manifestando o
pensamento da família, que í: o pensamento indissolubilistn.
Pois bem, Sr. Presidente, é esse mesmo jornal que truz sob man·
chete o que diz:
Divórcio"lgroja faz campanha contra. Maioria dos fiéis n~o
up6in, 11
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Ora, Sr. Presidente, é um paradoxo. Nilo quero aqui injuriar a
inteligência de quem preparou "O nariz de cera" e a manchete desta
matéria, porque em verdade, se a Igreja faz campanha contra, uma
maioria de consultados poderia estar contra a Igreja, mas nunca uma
maioria de fiéis, porque fiel, Sr. Presidente, na minha pobre li·
mitaçilo de entendimento do vernáculo, é sobretudo aquele que é
obediente; fiel é todo aquele que não trai; fiel é aquele que obedece os
compromissos assumidos, portanto nenhum católico fiel é contrário
à orientação dos textos bíblicos ou à orientação de sua Igreja.
Logo pela manchete percebe-se a malfcia, percebe-se a maldade
com que se intenta, a esta altura, proibir a Igreja Católica, proibir os
sacerdotes católicos de manifestarem as suas preocupações quanto
nos destinos da famllia brasileira. A exemplo do que vinham fazendo
muitos comunicadores, quando se intentam negar aos mesmos
sacerdotes o simples exerclcio da liberdade de cidadãos cm pleno
gozo dos seus direitos polfticos, de apelar para os Congressistas a fim
de que repudiem o divórcio, a fiin de que votem em favor da fnmflia
indissolúvel como preceituam o Velho e o Novo Testamento.
Como se vê, Sr. Presidente, jâ a esta altura, em nome da libcr·
dadc de imprensa, no exercício pleno dessa liberdade, jâ se impede
não só o excrclcio da liberdade religiosa, mas até mesmo que um
sacerdote venha a fixar cartazes, repito, nas paredes do templo que
dirija. E isto, por quê? Com o objctivo de ridicularizar, e não outro,
como aparece nesta página de jornal que encaminho à Taquigrafia,
com fotografias dos cartazes afixados nos templos católicos, tendo
abaixo comentários maldosos que outro objetivo não têm senão ne·
gar a legitimidade da campanha que os sacerdotes católicos vêm
fazendo nos templos. Vão além, Sr. Presidente, preparam uma cnquctc, muitas vezes, com indivíduos que se rotulam de católicos, mas
que, em verdade, são confcssadamente infiéis, contudo, rotulados
pela imprensa como fiéis. E essa enquete realmente, se verdadeiros
os nomes aqui citados, se existentes essas pessoas -pois eu me sinto
autorizado, a esta altura, a pôr em dúvida a autenticidade do que se
diz nesta reportagem, até mesmo quanto ao nome das pessoas ci·
tadas; pelas manchetes, creio alcançar a inteligência de meus Parescreio desnecessário tecer mais quaisquer considerações sobre esse de·
plorâvcl episódio, que por si só diz tudo e o quanto estilo dispostos a
atingir os seus terríveis objetivos.
Sr. Presidente, dentro do diabolicamente programado, isto é,
para causar a impressão de que nada mais resta a ser salvo cm termos
de moral cristã e familiar no Brasil, para patentear, mais uma vez,
que ao divorcista nilo se antepõe nenhum limite de boa moral, volta
o Deputado Edgar Martins, do MDB paulista, à tribuna da Câmara
dos Deputados, para sustentar c divulgar, ostensivamente pela
imprensa, que 4 milhões, 378 mil c 868 filhos adulterinos foram gc·
rados e nascidos no Brasil em 1974, segundo o Deputado.
Sr. Presidente, trago o documento oficial- Anuário Estatlstico
do IBGE - para responder a essa injúria mais que criminosa de um
representante do povo; essa injúria cooncstadn pelos meios de
comunicação, porque divulgada com manchetes; essa injúria, Sr. Prc·
sidcnte, que atinge, indistintamente, todas as nossas mães, todas as
nossas esposas, todas as nossas filhas que tiveram a graça de Deus de
conceber um filho no Brasil cm 1974.
E o que diz o IBGE, Sr. Presidente? Diz que, no Brasil, nasceram efctivnmcnte 4 milhões, 311 mil c 208 crianças. No entanto, o
Deputado injuria, e n imprensa divulga, que 4 milhões, 378 mil e 868
filhos são adulterinos. Onde está a racionalização ou o mfnimo de
respeito no bom-senso e à verdade?
O objetivo não foi colimado, e Deus há de permitir que nilo o se·
ja, nesta diabólica seqUência de a tudo projetar exngcradamcntc,
únicn c exclusivamente, vale repetir, para levar-nos ao desânimo, pn·
rn que abandonemos a luta,
Aqui está mais uma manchete:
"Uma prosaica inibição adia os direitos das prostitu·
tas".- O projeto de lei que faculta às prostitutas o direito de
se filiar no lN PS, como trabalhadoras nutônomas, deixou de
ser votado pela segunda vez, ontem, nu Comissão de Justiça,
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O rL·Iatnr, Blota Jr., ulcga que a proposição do cmedcbista
I~ (lbcrtn Carvalho ~ inconstitucíon:tl."
<;r, Pn.:sidt:ntl!, n~o prossigo, na k:illlr:t d~1 m~ll~ria, nao prossigo
pMquc da i: profundarnent~: injusta :\ nossa fornwç~o. é profun·
damcnh.: injusta i1 intclir,ência do povo brasileiro, é mais do que insul·
tuos;1, porqut.: n~:m mesmo nns p~1iscs que se degradaram .tanto uo
ponto de pr.:rmitir legalmente o casamento" <.h: pcssous do ·mesmo
sc:w. ou~aram- Deus permita que não cheguem a tanto- legalizar
o h.:no~.:ínio.

E nessa tl!ntudvH de dt:struir toda :1 nossa formação cristã, nessa
nngústitl de lt.:var-nos ao desespero c f1 desesperança total, jí1 anteciram o quadro das civilizações qucj:'t csboronram, que nada mais têm
para tr.msmitir ~IS futuras gerações cm termos de moral, porque, já
su~urnhida~. jú o.:smng:u.las pela disSolução dos costumes. Mns, nem
cl:1s mesmo dcst.:cr:llll n tanto.
F. 1H.:sS:1 antccipaç~o. Sr. Presidente, cu diria, para coroar, para
cornph.:tar o coro!:lrio lle dcsntinos, t:stu verd:1dcira tempestade, este
t'uract:n da m:'t utitiz:u;i'to do verbo, dos conceitos, dos pn.:ccitos cris·
t;ios, ~. sobr~.:tudo, dos veículos de comunicaç~o. querem nos levar
iii) des:ininw tut:d. Vimo~ ntl: aonde um intdigcntc homem, um
Dcrutau•> Fcdoral pôde chegar. Sr. Presidente, Srs. Senadores, para
n:~~ ~~~; crist:!os, para nós qw:: nUo nos envergonhamos de proclamar
nossa ré. t:rilhora. quase que proibidos, tal o ridículo, tal o escárnio,
ul :t zomh:1ri:1 a qu~ estão sujeitos os que ainda ousam proclamar
s11:1 f~. p:tranús, repito, quando nos cedem um p~quenino espaço nos
nH;il's dc L'l)munic:lç:lO, :nualmentc, constitui vcrdadeirn surpresa, c
b:t•) l]llantk1 não c.J f~IZI.!lll para ridicularizar as nossas id~ias.
i\bs wi:1mos, Sr. Pn.•sidentc, como realmente caminhamos para
o fim Uc 1111~a éroca, para o lim de um ciclo. Um ciclo que nenhum
p:ltri\11:1, nt:nhum lwmcm que tcnha um mínimo de sensatez haveria
lk llc~~jar p:1ra D Dr:1sil, mns que, na m:tioria dns vezes, diria mesmo
;i:l qu:tsl: LolalidaLic. ilaqucndo na boa-fC, pensundo que estaria bus·
L':tndo jtl~tica. bu~:cando soluções pura aquilo que infelicita, é ver·
d:Jdt.:, ma:-. uma minoria irrdcvantc diante do todo nacional, vai, repito, r.:untribuindo inadvt:rticl:uncnte p~lr:.l esse doloroso e dramático
fin1 para n qual caminh:1 a nutiori~t das pot~ncias, a maioria das
n:1~l)cs. ()u:utdu n:1s, brasileiros, cm verdade, Sr. Presidente- bem
o s~.:·i- todor. nôs indistintnml!ntc, não aspiramos para o Brasil a condi~:,~, o scqut:r de pot~ncia, muito menos de grande potência; aspi·
ramos :m!úrosam<:ntc! que venhamos a ser uma grande nação, sobretudo urn:1 t•rande, fr:ttcrmli c generosa nação. No ~.:ntanto, Sr. Pre·
:;idcntc, como qut: cmhnrcudo neso;e furnd10, como que pensando
;.11'.i1· certo, lwmens intdigcntcs c preparados cm nosso Prds, chegam
:lll absurdn de puhlil:ar cm nossosjornnis n assertiva de que todo rico
01::di·;ll,, :\qui cst:'t. Sr. Presidente. Diz o articulista:
"Eu, por rnim,n~o conheço nenhum enriquecimento lici!l' c :H.:ho nn::->mo que todo rico é um ladrão bem sucedido."
St. Pn.::;idcntc, n~o rrussigo m1lcituro.

t doloroso, é injusto, até

rne:;1no par:1 qtll:m escrt.:vc n mutl:ria, que para chegar esse homem
bm; dnt:tdn in1t.:lL'ctu:llmentc- como cu o reconheço c proclamo-

a fazer t:t! :dirm:IÇ~l,, só poderia estar mesmo ele contagiado por essa
:1proximaçftn do Apocalipse, j{1 esperndo por todos aqueles que
cr~em.

E as wns(:qtl(·ncías, Sr. Presidente?
As cnnsl·qi!l:nci:.ts Lk::;.: t'urac~o demolidor, dt:ssc furacão da

inwntin0nci:l c d:1

inconscqíl~ncia

verbal, cstno aqui mesmo entre

Ct1mn ~·xcmrlo. vejamos o projeto que ainda h{l pouco eu rcs·
~:;tlla~·:l -

11 que

intcnt:l legalizar o ltmocinio entre nós. No entanto,

kllltl~• :tiJ!U !ll:IÍS .~~rio, aJgO rior, porque maiS dantCSCO, que é 0 proje•
111 ~.::11 quL' SL' intt::ntn lc~alizar o uborto. E ~ dcsneccss{lrio, Sr.
Prl~Y.idcnk'. que cu di~w a V, Ex' c a meus pares, que cu diga até mes·

t'ttl

:t·t~;

deftnS(lrcs dt.!ssc projeto que se estão vivos c cm

··;t:

condiç~o

de
jornais,
pu i não
porque vivos estão, só que, lumcntuvcl·

·i·i·i, :tpoi:'t·lo l! arlaudl-lo, atruv~s das colunns dos
~~~·r· 1 >· ;tl!'.unw. l! rorquc u sun genitora c o seu

:1i'o'l'li

t'·' 1··''•\' :1·1

tt,·~::o(: c:-(~do,
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mente para negarem aos seus semelhantes o direito de nascer.
Contagiados por esse egoísmo diabólico, por este egoísmo
desumano, não se contentam só cm tentar legalizar as desgraças das
nossas irmãs decaídas, oficializar a desgraça c a infelicidade das nos·
sas irmãs prostitutas; querem mais, Sr, Presidente, querem legalizar
o mais hediondo, o mais covarde de todos os homicídios: querem matu r os filhos no ventre da mãe c com amparo c com respaldo da Lei.
A par dos projetes até aqui citados, lembro o 48/74, que
legalizaria a adultério, com a revogação do art. 264 do Código Penal.
Sr. Presidente, espero cm Deus não seja aprovado este projeto que,
segundo informações tramita no Senado Federal; com profundo pc·
sar, constatei que tal proposta legaliza de certa forma também o cxcr·
cicio da prostituição, entre nós, como profissão. Desgraçadamente, é
de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro- que lamentavclmen·
te não está presente - para tentar justificá-lo, vez que inteligente
como só i ser S. Ex•, apresentaria alguma razão, ou pelo menos alega·
ria a sua boa-fé que é conhecida entre .. todos" nós.
Tenho noticia de que esse projeto foi distribuído ao nobre Sena·
dor Accioly Filho, bom pai de família, homem de bons costumes, e
por certo dará a ele a destinação que merece.
Sr. Presidente diante dos efeitos deletérios, dos efeitos deste
cupim que tudo corrói, dessas formiguinhas que vão solapando as
nossas bases, que são essas manchetes; as cenas indecorosas através
das quais a televisão diuturnamcntc procura tornar tudo natural
diante dos nossos filhos c vai nos condicionando a este estado de
desalento total, de desesperança c até mesmo da falsa crença, nada
mais resta a ser salvo.
Disse, Sr. Presidente, e volto a repetir que os malefícios desta
terrível e constante campanha para tudo demolir c destroçar,
inegavelmente, vai atingindo as nossas bases, atingindo as mulheres,
levando-as, muitas delas, à total insensatez. E aqui está, Sr. Presiden·
te, em manchete do jornal de hoje: "Maria Alice é contra a virginda·
de no casamento", Maria Alice é Doutora em Direito Público, não é
uma pobre infeliz mal-informada. Maria Alice defende o aborto, Ma·
ria Alice defende o controle da natalidade, Maria Alice é defensora
ardorosa do divórcio.
Sr. Presidente, seria válido repetir aqui a minha preocupação de
que essa Dr• Maria Alice, bem dotada culturalmente, bem dotada in·
telcctualmente, volvesse, a ilustrada doutora, suas vistas para o Cris·
tianismo, para a grande alavanca que a retirou, como mulher, da
condição de mero animal doméstico. Daí, Sr. Presidente, a esta altura ter fundados receios de que essa Doutora Maria Alice, em que pc·
sem os seus conhecimentos jurídicos, não tem podido freqUentar
uma igreja ou ler os Evangelhos.
O Sr, Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senudor Benedito Ferreira?
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Com mui·
to prazer.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE) - Não veja, V, Ex•, no seu
colega, um advogado das idéias que a ilustre Doutora expôs, aqui no
Senado. Mas, por coincidência, sou Presidente da Comissilo
Parlumentar de Inquérito que investiga as atividades da mulher
brasileira, Comissão na qual a ilustre conferencista extcrnou suas
opiniões. Quero deixar bem claro que aquela Comissão, se bem que
nilo pretenda ser um fonmr onde se analisem as óbvias diferenças
sócio-biológicas do homem e da mulher, estii cfetivando um trabalho
du muior importância, e é um forum livre de idt:ius. Quero ressaltar a
li herdade e o respeito com que aquela Comissuo ouviu os depoimentos da ilustre mestra, sem tirar partido. Estamos em um mundo
moderno onde as opiniões que para uns podem parecer as mais díspa·
rcs, puru outros podem parecer as mais justus. I! por isso que acho
extremamente perigoso o Senado estar julgando opiniões que vieram
inclusive nos ajudnr. Nós, certamente, tiraremos u média de opiniões
duqucle forum. puru que possumos, de uma maneira de legislador
consciente, tirar umu rcsultnnte de opiniões upurentcmcnte divergen-
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tcs. Repito, Ex•, que não quero que V. Ex• me veja como advogado,
nem como promotor da ilustre conferencista.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Mas
como censor da minha palavra. Graças a Deus V. Ex• não é
Presidente desta Casa. V, Ex• se diz Presidente de uma Comissão
onde hã ampla liberdade, mas não permite ao seu humilde colega
deplore que uma cidadã, uma mulher que, por certo, por desfgnio
divino, recebeu a mais sagrada das missões, que é ser mulher, que é
ser mãe, num depoimento violenta a si mcsmn, defendendo idéias
absolutamente incompatfveis com a· bondade intrfnseca cm todas as
mulheres.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Darei a
V. Ex• o aparte. Mas, quero consignar a V. Ex• o meu constrangi·
menta, essa censura que V. Ex•, em me aparteando, revela um intole·
rante, depois de dizer que na comissão que V. Ex• preside há a mais
ampla liberdade.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite um cs·
clarccimento? (Com assentimento do orador.) V. Ex• está me atri·
buindo uma coisa que me lisonjeia muito. Não estou sendo ali, na
Presidência.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) E eu dou
graças a Deus.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Então, não merece nem
comentários a insinuação de que estou querendo cercear a palavra de
V. Ex•; estou fazendo um regisro.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - V. Ex•
está me censurando.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite concluir
meu pensamento? Pelo simples fato de essa conferência ter sido realizada em âmbito do Congresso Nacional, eu quis situar que a opinião
de V. Ex• não é a da Casa, é pessoal. Inclusive V. Ex• há de recordar
que eu dbse não querer entrar no mérito da questão. Apenas registrei
porque a imprensa, certamente, vai fazê-lo também, que uma pessoa
que fez uma conferência, a convite desta Casa, que recebeu um papel
timbrado do Congresso Nacional, não pode estar sendo destratada
por um Senador da República. Por isso mesmo, estou sem entrar cm
nenhum mêrito da questão, apenas situando a responsabilidade de
um órgão desta Casa, que foi quem convidou a conferencista. V. Ex•
pode não estar de acordo com as idéias dela, mas não pode, também,
estar fazendo uma biografia negativa, a não ser que seja no seu
nome, exclusivamente pessoal. Isso ficou muitíssimo claro no meu
aparte. Nilo tenho condições c nem intenções de cassar a palavra de
V. Ex•, mesmo porque sou filiado ao MDB e o MDB não cassa nada.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - V. Ex•
está fazendo um discurso paralelo.
Sr. Presidente, pelo que me consta -e deve constar nos Anuis
da Casa - V. Ex• concedeu a palavra u mim e ni\o ao Plenlorio.
Quem estú falando é o Senador Benedito Ferreira. Estou falando em
meu nome próprio e logicamente torna-se desnecessário que V. Ex•
- o meu censor no Plenúrio - venha dizer que estou falando em
meu próprio nome. Não estou falando por delgução, seja da Lide·
rança do meu Pllttido, seja do nobre Partido de S. Ex• Nilo poderia
jamais estar aqui falando em nome do Plenário: nilo poderia eu estur
nqui, upesar das minhas limitações, externnndo senão u minha
opinião.
Sr. Presidente, nilo estou censurando, mas deplorando: porque a
Dr• Maria Alice, antes de mais nada, é mulher. E antes de enxergar
nela umu pessoa ultumentc intdcctunlizada, altamente acultur~1du,
vejo aquilo que Deus lhe concedeu de melhor, que é a rcrspcctiva de
ser mi'ic.
Nilo trouxe, Sr. Presidente, c aqui a esta nltura sou assaltado
pt:ln dl'lvida: ou estou falando uma lín~na diferente ou o meu nobre
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colega por Sergipe está com um sério problema de audiçiio. Porque
cm momento algum, Sr. Presidente c Srs. Senadores - c invoco o
testemunho da Taquigrafia- fiz aqui qualquer censura, qualquer
critica desairosa à Dr• Maria Alice. Pelo contrário, estou deplo·
rando·a, estou lastimando-a, mas, muito mais do que isso, Sr. Presi·
dente, estou lastimando a manchete que a coloc:t em posição difícil
diante da opinião nacional, que a coloca muito mal diante da opi·
nião de todos os verdadeiros cristãos. Em verdade, Sr. Presidente,
lamentavelmente, no Brasil esse vfrus diabólico, essa desgraça do
"minta, minta" cm favor da dissolução dos costumes c do divórcio já
ultrapassou até os limites das resistências dos sentimentos das nossas
mulheres, dai pronunciamentos como o proferido pela Dr• Maria
Alice.
E ê por isso, Sr. Presidente, que trago aqui este recorte de jornal;
é por isso que me atenho exclusivamente aos aspectos maiores que
graficamente aqui estilo impressos. t: para deplorar, Sr. Presidente,
porque sou daqueles que entendem que Deus, na sua sabedoria, pura
Fazer o homem melhor por certo, para melhorar o homem, sua cria·
tura pcrfectiva mas nilo perfeita, não tirou" mulher do traseiro desse
homem, não tirou a mulher do dianteiro, tirou·"· Sr. Presidente, exa·
lamente da sua costela para que ela viesse a ser o que era no original
fisicamente c o Fosse espiritualmente a guardià do seu coração, para
andar ao lado do homem, para estar u seu lado como companheira e
sobretudo tornar melhores os ditames do coração do homem.
Dai porque, Sr. Presidente, só tenho a lamentar, a deplorar que
estejam sendo conduzidas essas, mulheres, as generos:IS mulheres
brasileiras, a abraçar esta causa, que antes de tudo, sobretudo, ó uma
violência contra elas próprias.
Dizia eu, Sr. Presidente, quando Íioterrompido pelo meu censor,
que a minha preocupação é que a Dr• Maria Alice volva as vistas, a
sua inteligência bem dotada para o Cristianismo. Pura o Cristianismo que a libertou da triste condição de mero animal doméstico c
que a elevou à condição de ser humano c, mais do que isto, ii dignidade no altar doméstico atê mesmo no altar das igrejas. colocando-a
como Mãe de Deus.
Sr. Presidente, recebi também, com profundo pesar, sobretudo
pela origem, por ser de quem é - trata-se de uma poetisa - um
recorte de jornal. A mulher é uma poetisa até mesmo sem conseguir
colocar no papel as expressões dos seus sentimentos. A mulher é poetisa até mesmo sem converter no verbo a nobrez:1 de suu alma, c isto
pela bondade intrlnscca que Deus, sabiamente, nela colocou.
Recebo, Sr. Presidente, de uma duplamente poetisa - duplamente por que é mulher e porque, efctivamcnte, faz poesias c as
imprime- recebi de Donatilla Dan tas um recorte de jornal que dil:
DESQUITADA"Ao excelso Senador Nelson Carneiro - padrooiro do
Divórcio no Brasil (perdoe-me Monsenhor Arruda C:inwra,
meu inesquecível amigo, eloqUente Deputado) com os meus
ardentes votos pela vitória, da atual Batalha da sua Lul:i
Ferrenha, de mais de um quarto de século, par:1 Lihertaçito
da Mulher Brasileira do Rebaixamento Moral de Ser Desquitada".
Ora, Sr. Presidente, no Brasil -- percebe-se aqui a confusno
dessa inteligente crintura - temos um dcsquitt: para cnda X4 casamentos, mas nos poises que adotarum o divórcio tem, por cXt!mplo,
nos Estudos Unidos da América do Narre. que~ o mais not:'1vcl de
todos, um divórcio puru cudu dois cusamcntm, Talvez lú, sim, coubesse cssu preocupuçilo quanto ao rebaixamcnttl mnral. 1\~(l eh: 'it:r
desquitada mas de ser divorciada.
Mns prossegue u poetisa, E vejamos o que di1 ela;
DONATILLA DANTAS
Que é ser desquitudu?
-Ser Desquitada ...
Ser D.:.'•luitudu é mais cruel
que todos os mulcs c alfinctadusjuntas.
Ser Dcsquitudn é pior que receber uma pedrada

2134 Quinta-feira 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

- t. carregar vestes de veludo cheias de carrapichos, pintadi·
nhas de espinhos e galhos de urtiga,
- t. sentir a música triste
de um compositor, também, triste ...
Ser Desquitada é palmilhar na solidão, de um caminho triste
e escuro,
forrado de cacos de vidros gumosos,;,
t. ser um piloto de um navio sem rota,
perdido nu escuridão da noite,
sem luar e sem luz da lua
sem estrelas cintilantes,
sem beleza no Céu
e sem a orientação do Farol.
Ser Desquitada é acordar assustada,
entre as chamas de um incêndio,
sem u menor esperança da chegada do heróico bombeiro ...
- t. Guerrear em Tempo de Paz
t. ter fastio depois de noites e dias de fome ,,

1:: Ser Jogada nas Garras da Infelicidade,,
Ser Desquitada é ser renegada,
é ser "pecadora" ... e abandonada
-A Mulher Desquitada, não pode nem chorar ... porque as
suas lágrimas ...
por mais puras que sejam,
onde gotejam,
deixam sempre a nódoa inevitável da
"Mulher Desquitada" ...
(Do livro Buanara Faz Renda, em preparação,)
E manda ela, Sr. Presidente, do seu próprio punho, o seguinto
recado:
(Correio Bra:i/iense, de 4-5· 77)
Pura a sensibilidade do eminente e brilhante Senador
Benedito Ferreira com as homenagens à sua inteligência,
Donatilla Cantas
Brasflia, A Flor do Século, maio de 1977,
Sr. Presidente, vê-se aqui a gravidade da distorção, a responsabilidade que está a pesar sobre os ombros daqueles que formam a
opinião pública, neste País, por negarem-se sistematicamente a
divulgar a verdade, a divulgar as estatísticas oficiais, porque tenho
certeza de que essa generosa Donatilla, que cu nilo conheço pessoal
Q'lente, estaria dizendo aqui que "ser divorciada ~ palmilhar a
solidão" pois, na verdade, enquanto novas as mulheres sucedem as
mais velhas no mercado da carne humana do mundo divorcista.
Conhecesse a realidade, a dura, a triste, mais que dcsgraçante,
realidade da mulher no País divorcista, por certo, nada dessas distor·
çõcs estariam compostas e impressas pela generosa c inteligente
Donatilla, mas, sim, Sr. Presidente, estariam sendo, compostos e
impressos poemas em defesa da famflia indissolúvel. Mesmo que nilo
obtivessem espaços nos jornais, estariam correndo de miles cm
mãos, nas portas das igrejas, nos lares, nas oficinas, enfim onde se
constrói o Brasil desejado por todos os patriotas. Houvesse isenção,
pelo menos, Sr. Presidente, dos meios de comunicaçilo- já que nilo
divulgam a verdade, porque elas não lhes convêm, mas pelo amor de
Deus, não publicassem ti!o insistentemente as mentiras, porque estilo
cada vez m11is numerosas, com essas 11 cnquêtes" diabolicamente prc·
paradas, induzindo a nossa gente a um erro, a um mal muito pior
que a própria bomba atômica. Ao mesmo tempo negam-se percmpto·
riamente u divulgar as estatísticas oficiais, porque, repilo, lamentavelmente, nilo atendelll aos objetivos da causa divorcista; pelo
contrário, liquidam, despem-na e mostram em toda a sua crueza as
desustradas conseqUências do divórcio.
O Sr. Leite Cham (MDB- PR)- Senador, V, Ex• me permi-

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Eu nilo entraria no mérito
da brilhante c segura defesa de V, Ex• sobre a indissolubilidade do
nexo conjugal, que aliás é apenas uma reiteração de V. Ex•, pois,
nesta Casa, é conhecida a posição do nobre colega, contrária ao
divórcio, Mas, em relação à poetisa, acho que deva fazer uma
observação de justiça, Ela clama - e deve ser umn senhora desquitada ...,. contra o seu estado social, porque, realmente, o desquite é
um mal permanente, c o divórcio é uma transição, A desquitada nilo
tem outra oportunidade de convolar núpcias ....
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- V, Ex• me
permita um reparo. Ela nilo diz que é desquitada ...
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Mas se presume. E se não
é, é de se atentar, com maior atenção, para o sentimento ou a justeza
da causa que ela dcfondç nesse poema,
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Justeza,
no conceito de V, Ex•
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - O desquite é um mal
permanente. O divórcio é uma situação transitória porque assegura a
oportunidade de novo casamento. O desquite é eterno, existe no
ponto de vista de uma pessoa; o divórcio é uma transição. De forma
que, dentro deste contexto, o poema expressa um sentimento,
expressa uma realidade c é um grito de justiça a esta Casa, feita
através do discurso de V. Ex•
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO)- Sou forçado, nobre Senador Leite Chaves, a dizer que V, Ex• não teve nem
mesmo piedade com seu colega, nilo pode se compadecer dele, por
falta de tempo, porque o sei um homem duramente ocupado. Mas
V, Ex• comporta-se, com esse seu aparte, face à inteligência brilhante
de V. Ex•, como aquele que simplesmente diz: "não li e não gostei",
Encaminhei a V. Ex• dados mais que convincentes, permita-me
dizê-lo, e V, Ex• honrar-mc-á se conferi-los, porque silo, também, as
fontes que provam os efeitos deletérios do divórcio.

.

O Sr. Leite Chavês (MDB - PR) - Nilo entrei no mérito,
apenas ative-me à questão,
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Ouço o
aparte de V. Ex•, mas gostaria de situar-me dentro da brilhante
inteligência de V. Ex•, até mesmo para tomar a defesa da poetisa.
Mas se V. Ex• tivesse tido tempo, se pudesse ter dedicado um pouco
mais de atenção ao trabalho que lhe enviei- cu não diria que V, Ex•
chegou a ser impiedoso a ponto de eu fazer a afirmativa: "não li c
nilo gostei"- mas estou convencido de que V, Ex• não o leu ...
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Li-o e achei-o muito sério.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Não é
passivei, nilo cometo a injúria de achar que V, Ex• o tenha lido; se
tivesse lido não estaria proferindo esse aparte; estaria convencido,
sobretudo como advogado e jurista, teria alcançado, ali, que se o
desquite ê uma solução dura, porque pune o cônjuge inocente, como
também pune o cônjuge culpado, mas, pelo menos, Excelência, ali
estilo as estatísticas a demonstrar nilo ter ele o efeito prolifcrante,
nilo ter ele efeito mais que degradante a que seríamos levados e
alcançados, no Brasil, se por equívoco irreparável adotásscmos o
divórcio como solução para os nossos problemas familiares. Faço,
Ex•, tnis afirmações, nilo por motivos religiosos ou jurídicos, mas
quase que por motivos biológicos e nunca por motivos culturais,
porque entendo - e se V. Ex• se debruçar sobre o assunto há de
concluir comigo - não comigo, o seu humilde colega, mns com os
grandes cientistas do Direito, haverá de concluir que o divórcio é
instituto mais que fracassado, nilo resolve, pelo contrário, uRrava
sobretudo os problemas familiares. Nilo é novo, é tilo antigo que
destruiu todas as chamadas grandes civilizações que inadivertida·

te?

mente o ndoturum.

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Com
prmer.

Logo, o divórcio, nilo é um avanço cultural, nilo é uma
conquista mas é, untes de tudo, sobretudo, um retrocesso, é n
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exaltação do egolsmo: as que se casam sob o regime divorcista nilo
querem ter rtlhos, para não embaraçar-lhes as novas e futuras
experiências. Sabe V. Ex• que nos pulses que o adotaram, fatalmente
foram levados a adotar a legalização do aborto. Mas no Brasil, numa
antecipação, nessa pressa legisfcrante, nessa angústia própria do
homem llrasileiro, de querer recuperar os séculos perdidos, não se
aprovou e nilo se vai aprovar a desgraça do divórcio, se Deus quiser.
Mas já se tenta aprovar a legislação do aborto, já se tenta aprovar a
legalizaçlo do lenocfnio, E, por certo, tenho fundadas razões para
dizer, com base no que nl já está como tentativa de legislação,
brevemente teremos a tentativa de Jegislaçilo da eutanásia. Dai
porque, repito, essa poetisa - por certo V, Ex• consertou tentando interpretar o sentimento que é o de "milhões de
desquitados" anunciados pelos autores das emendas divorcistas disse "milhões", mas cu reiteradamente tenho proclamado nesta Casa, e V. Ex• é testemunha de que tive que somar 25 anos
consecutivamente, de 1948 a 1973, para encontrar 104 mil desquites
registrados no Brasil.
Ainda há poucos dias eu trazia aqui manchetes dos jornais de
Brasília, que maldosa e diabolicamente anunciavam:
"Centenas de petições de desquites diariamente em
Brasília"
E eu trouxe certidões, Excelência, do Cartório da Vara de
Familia mostrando que, em 1976, ocorreu em Brasilia, desgraçada·
mente, uma quantidade avantajada mas não centenas diariamente e,
sim, no ano todo, 533 desquites.
Manchetes para impressionar, para nos levar, c de modo especial as mulheres bem casadas, a, generosamente, nào querendo ser
egoístas, defender o divórcio como uma solução para os "milhões de
irmãs que estariam infelicitadas pelo desquite",
E é tudo isso, e é por isto e é contra tudo isto que estou, Excelência, contra a mentira~ contra a inverdade grosseira, contra o crime
que se intenta contra a generosidade da mulher brasileira, ao ponto
de assistirmos aqui mulheres altamente preparadas virem defender
horrores, como é o caso do divórcio e a legalização do aborto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides, Fazendo soar a campainha) - Aproxima-se o termino do tempo destinado a V. Ex•,
nobre Senador.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Sr.
Presidente, concluirei imediatamente.
Tivéssemos nós a máquina do tempo, Sr. Presidente, para fazer
uma projeção; pudéssemos nela viajar e retroceder ao ano de 1884, lã
encontraríamos Alfredo Naquet com as mesmas desculpas e os
mesmos pretextos para restabelecer em França o divórcio - por
sessenta e tantos anos banido daquela terra pretexto
exclusivamente de resolver os casos existentes. Hoje, desgraçadamente, nu gloriosa torra francesa, dizem os entendidos, à guisa de
brincadeira, mas é verdade, obtém-se o casamento e o divórcio à la
carte.
Inicialmente, a pretexto de resolver-se exclusivamente os casos
dos C<lsais cfetivamente desavindos, o resultado lá está: o divórcio à
la cartt•.
Sr. Presidente, é realmente contristador, chegaria a ser quase
uesesporunte, tivéssemos nós, os indissolubilistas perdido a fê nos
homens: tivéssemos peruido a certeza de que, nesta Casa, como na
Casn eongênere, a Câmara dos Deputados, haverá de prevalecer o
bom senso. Ter-se-l1 de consultar os dados, de buscar as estatísticas,
de cotejar essas verdades fabricadas a todo instante, por todas as formas c meios aí divulgados, com as estatísticas oficiais, para
concluirmos nr.nal, Sr. Presidente, que precisamos urgentemente buscu r urnn solucUo, embora, como eu disse, puru umu minoria que scriu
irrck·vantc se cotcjadu com u populuçào dos bem cusudos e com o
lodo nacional; temos obrigllçilo, como legisl<~dores, de buscar
soluçiio {111rn I.'Stn minoríu de cus11is dc:snVindos, mas u solução brusi ..
leira, Sr. Presidente, que nilo vcnhu signiticur um alvur{l de soltura
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pura o endinheirado convertido em Casanova, para os fabricantes de
lares desfeitos, para aqueles que sairiam por ai, infelicitando, de
maneira multiplicadora e de modo cspccinl, os lares menos favorecidos pela sorte, as famllias menos abastadas.
Sr. Presidente, este meu apelo, verifico, agora, tem que ser
estendido a todos os meus pares, pura que, por misericórdia, dêem
um pouqinho de seu precioso tempo, em atenção à documentação
que encaminhei a todos, a todos ·os meus nobres pares. Faç"m um
cotejo dessa documentação com as fontes citadas c hão de verificar,
tenho certeza, todos eles, como homens responsáveis, que essa
solução que ai está anunciada, que ai e.<tá alardeada, a pretexto de
resolver o problema da família brasileira, que é divórcio, iria agravar
sobremaneira e infelicitar mais e mais a nossa gente, e ampliaria
geometricamente o já grande numero, entre nós, de órfãos de pais
vivos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
MARIA ALICE !;: CONTRA A VIRGINDADE NO CASAMENTO
Maria Alice da Silva, doutora em Direito Público c secretáriageral substituta do Ministério do Trabalho, defendeu ontem, na
CPI da Mulher, o divórcio, o aborto e o controle da natalidade. Ela
pediu u modificaçilo da Lei Civil que exige a virgindade da mulher
para que o casamento não seja nulo e tratou do problema das
prostitutas. Esta é a primeira vez que esses temas, ditos delicados,
silo tratados na CPJ da Mulher. Esta é também a primeira vez que a
Sala Milton Campos, do Senado, onde há um mês se vem realizando
essa CP!, esteve lotada, com homens e mulheres em pê e sentados no
chila.
Maria Alice não utilizou meias palavras para mostrar a
discriminação a que ainda estão sujeitas as mulheres, cm especial as
de menor poder aquisitivo, para as quais a carga cultural é mais
pesada.
Maria Alice esteve na Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher, no México, em 1975, Tem 36 anos, se orgulha de
ser mulher e nunca deixou de lutar pela integração e participação
plena da mulher na sociedade, através da igualdade de direitos e
oportunidades e da participação de deveres c responsabilidades.
Indagada por um dos parlamentares sobre aposentadoria aos 25
anos para a mulher, ela foi contra. Deu seu apoio ao projeto de lei
que prevê o serviço cívico feminino. E quando lhe disseram que "numa mulher não se bate nem com uma flor", ela retrucou que não
se devia bater tambi:m nos homens. Ela criticou a pcnsilo alimentícia
à mulher desquitada ("mordomia feminina") sem filhos, dizendo que
em muitos casos é uma discriminação contra o home01 e um estimulo
ao ócio feminimo.
Logo após sua defesa do divórcio, Maria Alice pediu aos
congressistas que "façam retirar da Lei Civil o preconceituo<o
dispositivo antimulher, que "determina a nulidade do casamento,
por erro essencial, concernente ii virgindade":
- lô: vexatória e discut!vel a comprovação da virgindade, pela
própria constituição unutõmica do hímen. Atribuir-se à experiência
untes do casamento e conceito de impureza de caráter, falta de
honra, exigiria, em contrapartida- para nllo ser discriminatório idêntico procedimento do homem, hipótese de prova impossível e
socialmente ineficaz", afirmou Maria Alice, classificando esse artigo
219 de Código Civil de "castrador" e "vitória", uma vez que
permite u "a anulação do indissolúvel vinculo tão defendido pelos
nntidivorcistusn,
Maria Alice acentuou que as diferenças sociais determinam
muiores discriminações pura us mulheres m:1is pobres. Suas
recomendações visaram o aumento de oportunidade de educuçllo,
cultura c profissionnlizuçuo, para que a mulher possa ser
cconomicumente
independente,
possa
utilizar
métodos
nnticoncepcionuis untes de recorrer ao 'aborto, c nUo precise se
prostituir pura sobreviver. Finalmente pediu "uma rcvoluçno de
sensibilidade c mcntulidudc nos homens", paru que ns mulheres
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tenhum iguuis oportunidades de trabalho, de participação nu vida
politica e no processo decisório da nação.
UMA PROSAICA INIBIÇÃO ADIA OS DIREITOS DAS
PROSTITUTAS
O projeto de lei que faculta às prostitutas o direito de se filiarem
ao INPS, como trabalhadoras autônomas, deixou de ser votado pela
segunda vez, ontem na Comissão de Constituição c Justiça. O
relator, Blota Júnior, alega que a proposição do cmcdcbista
Roberto de Carvalho é inconstitucional, inclusive porque implica cm
aumento de despesas públicas ao propor a criação do Serviço de
Reeducação de Prostitutas; c outro oposicionista, Joaquim
Bcvilucqua, chegou a elaborar um substitutivo, para escapar da
acusução. Apesar disso, o real motivo da tramitação diflcil do projc·
to que dâ às prostitutas direitos, se nilo iguais, pelo menos semelhantes aos de qualquer outro trabalhador, é bem mais prosaico: a inibição dos deputados cm definir suas posições claramente a respeito do
problema. Em sua justificativa, Roberto Carvalho argumentou com
estatfsticas.
Cidade/Cobertura
IGREJA FAZ CAMPANHA CONTRA. MAIORIA DOS FI~IS
NÃO APOIA

Malolle Im

EM LUGAR DE RESOLVER,
O Divórcio leva a famRia à falência e cria umo sltuoçio de
fin&lmenlo. O divorciado disfarça que esti casado. "Nio" ao
divórcio I

Alguns rarra:e.r são vistos romo mais um disparate da Igreja
Dizendo acreditar muito cm Deus c que ele quer as pessoas fel i·
zcs, Joyce disse ainda que "estando a favor do divórcio não estou
contra a Igreja, nem de Deus. O divórcio não envolve fé".
"Em principio sou contra o divórcio c o desquite. Ambos silo
desmoralizante~. Acho que para haver moral é preciso que o
casamento seja feito na base do amor e o amor não admite separa·
ção". Esta i: a opiniilo de Maria Pessoa, casada, sem filhos, mas que
diz "que nilo quero nenhum dos dois para mim, nem para ninguém."
Luciano c Maria Chaves, casados há vinte e nove anos, considcrum-sc "muito bem casados" c são contra a desunião da ramllia.
Luciano Chaves diz:
- E55a "coisa" de dizer que o desquite é imoral cu concordo.
Mas a haver o desquite é preFcrivcl que haja o divórcio, para legali·
zar a separação. O desquite só contribui para o litígio do casal. O que
deveria haver é mais união da família.

Maria Chaves concorda com o marido e diz que "o divórcio i:
mais moralizante que o desquite e hoje a ramllia já não consegue
A campanha da Igreja contra o divórcio nilo parece estar cncon·
manter-se tilo unida como nos nossos dias, porque viviamos com metrando entre os fiéis a receptividade dcs"jada. Pelei menos isto parece nos pressa c Unhamos mais tempo para dedicarmos aos familiares".
ocorrer com relação aos cartazes antidivorcistas encontrados, cm
- No nosso tempo conscgufamos manter a ..corrente" do casaprofusão, nas igrejas de Brasflia: os católicos, quando os lêem, na mento. Hoje a mulher é mais dinâmica c participa dos niveis de vida
maioria dos casos saem fazendo criticas à "visão pouco moderna" da do homem. Além disso, os jovens agora estão sendo educados dife·
Igreja Católica.
rcntcmcntc. Nas reuniões de jovens que a Igreja faz a freqUéncia i:
pouca. Ela já nilo consegue cativar o jovem, que fica à mercê de muiNa igreja Santo Antônio (o tradicional santo casamenteiro, na
911 sul), os cartazes estilo pregados no mural à porta de cnt(ada do
tas innui:ncias.
templo. A opinião dos fiéis que na terça-feira se encontravam no tem·
Outro cartaz da série distribuida pela cúria diz respeito a problepio se dividiu quanto à eficácia do meio c dos argumentos utilizados. mas dos filhos. "Não somente os pais têm direito ,de ter filhos. mas
Enquanto alguns entravam na isrcja indiferentes aos apelos, outros também os filhos têm direito de ter pais. Não ao divórcio".
consideravam os cartazes como "mais um disparate da Igreja" c ou·
Cláudio Antônio, casado, um filho, diz que tanto no desquite
tros ainda se referiam aos argumentos como "muito frágeis. Nilo quanto no divórcio a situaçuo dos filhos i: a mesma.
resistem à menor anAlise". Interpelando alsuns héia que parcelam
-A separação do casal prejudica os filhos de qualquer forma.
ignorur os cartazes, a reportagem ouviu respostas tais como: Que Eles sofrem c sua formação 1icu prejudicada. Pori:m o filho não é mecartazes'! Eu nem vi. E de outro: "Já sei por demais quais os nos filho. Toda a discussão cm torno do divórcio i: apenas legal,
argumentos da Igreja. Nem preciso ler para saber". Outros porém porque a separação de muitos casais de fato já existe. A Igreja nuo
mostraram-se irritados com essas respostas, dizendo considerar mui- está contra o divórcio, mas a ravor da preservação da ramllia.
to boa a medida dos padres. "~ preciso que todo mundo saiba o que
Paulo Pedroso é casado c já avô.!'; espírita mas, às vezes, entra
o divórcio pode fazer com as fumflias. Hoje, ninguém quer saber
nu igreja católica para orar.
muis de ramflia. Estão ficando de cabeça virada".
- Sou apologista do divórcio. O desquite é o divórcio com graO tema de um dos cartazes faz referências ao desquite c ao divór·
des.
cio: "Se o desquite é imorul (como dizem)- o parêntese ê do origi·
Germano Nunes du Silva é casado c tem três filhos. Diz que os
nal -, o divórcio i: superimoral, com o agravante de rcbuçar cm Lei
padres estilo contra o divórcio porque faz "parte de sua profissuo".
a destruição da famflia". Para Cristina Loureiro, porém, "o desquite
- Se o divórcio for implantado a Igreja não vai perder o seu
é que vai contra os nossos padrões morais, porque a ramflia fica
prestigio. O problema i: do casal. Sou contra o divórcio porque sou
completamente desgastado, enquanto o divórcio, legalizando a
contra a separação do casal. Sobre o problema dos filhos, considero
sepuruçuo, vai moralizar u instituição do casamento, que está muito
que no momento que o filho deixa de conviver com o pai ele passa a
desucrcditada"
ser apenas filho riuturul, porque foi concebido pelo pai, mas nu reilliJoyce, solteira, 19 anos, concorda com a amiga c diz que o divór· dadc não é mais "filho", porque perde a convivência. Mas acho que
cio i: uma lei completa, por isso diferente do desquite, que "faz u se o divórcio pode resolver o problema do casal, que haja o divórcio.
separação pela metade".
Quundo o cusul vive em desarmonia no lur, o c~asumento nUa pode
- Não tenho nada contra o divórcio. Acredito que ele i: uma
perdurar, nem haver Felicidade. Por isso, a melhor opinião sobre o diconseqUência do progresso u que chegamos. As pessoas hoje estão vórcio só poderá ser dada após vil a lei.
mais individualistas, mais independentes. As pessoas nuo estuo saFalando que o divórcio independe de religião, Lúcia Ccndom.
bendo conviver com isso c deixam que seu individualismo interfira
casada, quatro filhos, diz que freqUenta vilrias religiões.
cm suas vidus, Ouf que muitas vezes a vida a dois se torna impossf·
Sobre um dos cartazes que diz "Salvar a ramllia contra o divórvcl. A separação legal e dennitiva tirará da mulher, a mais prejudica·
cio não i: questuo de ser católico, ou nilo: é uma qucstilo de ser
da, u pccha de desquitada. Ela vai ncar de "honra limpa". !';uma lei · brasileiro", Lúcia opina que nu verdade u scpuruçilo do cusul "utingc
completa.
u todus us pcssous, indistintumente de religião,
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é Imoral (como dizem), o Divórcio é superlmoral! Com a •aravante de rebuçar em "Lel"a dlstrulçio da famOia".
Contestando o.r cartazes, muitos fiéis acham que o "divórcio é uma lei completa".
- Acho que no Brasil devemos ser contra o divórcio porquo te·
mos problemas mais sérios para resolver, como a educação dos fi.
lhos, construção de escolas. Antes de nos divorciarmos temos que
nos preocupar com a educação dos filhos, porque é muito dillcil um
só arcar com a rcsponsabilida~c de sua educação. Onde estão as escolas públicas, para poder dar um apoio aos filhos, uma vez que se
sentirão desamparados dos pais? Na falta do amor c convivência
com os pais eles deverão ter pelo menos uma boa formação na escola.

'I

'I
\'
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Outros entrevistados afirmaram categoricamente que ser contra
ou não ao divórcio nilo é questão de ser católico ou de ser brasileiro,
mas de "ser educado cm determinados padrões morais" c que o
casamento para a Igreja Católica teve sempre uma conotação de
indissolubilidade c que essa ainda perdura na tradição de muita
gente". Dessa opinilo partilha Cristina, que completa dizendo ainda
"que desta vez csper-. que o divórcio seja aprovado, pois se o
casamento não der certo t melhor solução é a separação legal".

I
ATA DA 56• SESS;\0, REALIZADA EM 12-5-77
(Publicada no DCN -Seçio 11 -de 13-5-77)

RETIFICAÇOES
No Projeto de Lei da Câmara n• 34/77 (n• 2.983-C/76, na Casa
de origem), que "altera a Lei n• 5.540, de 28·11-68, que fixa normas
de organização c funcionamento do ensino superior c sua articulação
com a escola média, e dâ outras providências•::
Na página 1.623, 2• coluna, no§ 3•, do "Art. 16, constante do
Art. I• do projeto,
Onde se lê:
.... será feita até quatro meses dois da posse ...
Leia-se:
.... será feita até quatro meses depois da posse ...
Na página 1.624, I• coluna, no§ 3• do art. 2• do projeto,
Onde se lê:
.... no caso dos Dirctorcs c Vicc-Dirctores de unidades univcrsi·
tãrias, c ao Dirctor, no caso dos Vicc-Dirctorcs de estabelecimentos
isolados, a designação pro tempore até a nomeação do novo.
Leia-se:
... , no caso dos Diretorcs c Vicc-Dirctorcs de unidades univcrsitãrias, e ao Dirctor, no caso do Vicc-Dirctor de estabelecimentos iso·
lados, a designação pro tempore até a nomeação do novo.
Na Mensagem n• 68/77, do Senhor Presidente da República,
pela qual encaminha à deliberação do Congresso Nacional o Projeto
de Decreto Legislativo n• 15/77, que "aprova o texto ~o Acordo
sobre Transporte Aéreo, celebrado cm Bras!lia, a 21 de janeiro de
1977, entre a República Federativa do Brasil c a República do
lruquc":
Nu púgina 1.629, I• coluna, nu Mensagem,
Onde sei i::
.... celebrado em Brusflia a 12 de janeiro de 1977, ...
Leia-se:
.... celebrado cm Brasflia, a 21 de jnneiro de 1977, ...

PARECER N• 39/77
Sobre requerimento de Alex Neves de Aze•edo, Aaente
Admlnlstratl•o, Oaue "C", 4o Quadro de Peuoal CLT, e outros, solicitando eaquadr1111ento.
Alcx Neves de Azevedo, Agente Administrativo, Classe "C", do
·Quadro de Pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, c
outros, solicitam a transformação de seus atuais empregos cm cargos.
11 - O processo encontra-se devidamente informado pela
Subsecretaria de Pessoal, a qual solicitou ao Senhor Dirctor·Geral o
encaminhamento do Processo a esta Consultoria-Geral.
· III - O requerimento sob exame contém pretensões idênticas a
de outros que já foram objcto de pareceres desta Consultaria c que
foram aprovadas pela Comissão Dirctora.
IV -Os requerentes almejam ver seus atuais empregos regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho transformados cm Cargos,
regidos pelo <fiploma estatutário.
A pretensão, no que tange ao Senado, encontra-se regulada pela
Lei n• 5.975, de 12·12-73, que, no seu artigo 4•, estabelece:
"Art. 4• À medida que forem sendo implantados os
grupos a que se refere esta Lei, c os criados e estruturados na
forma da Lei n• 5.645, de IO de dezembro de 1970, serão
extintos os empregos regidos pela Legislação Trabalhista a
que sejam inerentes tais atividadcs mediante supressão.
quando vagarem, ou transformação cm cargos integrantes
dos referidos grupos, de acordo com os critérios estabc·
lccidos p~lo Podtr Executivo."
Como se vê, o Senado Federal não ttm obrigação de transformar
empregos, regidos pela CLT. cm cargos do seu quadro permanente.
O que o Senado Federal tem é a obrigação de extinguir esses emprc·
gos, quando vagarem, podendo, entretanto, se assim lhe for con·
venientc, transformá-los cm cargos, mediante determinados critérios.
f:: prudente advertir que na área do Poder Executivo, é outra a
orientação agora seguida, no caso (lei n• 6.185, de 11-12·74) pois a
filosofia predominante na espécie se orienta, atualmcntc, em sentido
contrãrio ao que se pretende, eis que, agora, ali se busca a limitação
do quadro dos funcionários c a dilatação do trabalhista.
Convém salientar que, cm razão do grande número de rcquc·
rimentos, versando sobre esse assunto, a Douta Comissão Dirctora
passada, através do Ato n• 35, de 1976, criou uma Comissão, que
tivemos a honra de presidir, incumbida de estudar, cm profundidade,
a possibilidade de se transformar, de forma global, os empregos do
Quadro de Pessoal CLT cm Cargos do Quadro Permanente, a qual,
depois de detalhados estudos, opinou pela criação de um rcrim~
único na Senado, ou seja, o cstatutilrio .
Tal estudo encontra-se cm fase de apreciação pela all'"l Cnmis·
silo Dirctora.
V- Face ao exposto, c seguindo o mesmo ponto de vi~llt dos
pareceres anteriores, nn forma da lc:i. opinamos que J Esrét~ia (',,n~i;,•
são Diretora, se o quiser, poderfl transform~tr r.:m . :aq;u;, o:-; otlu,lis
empregos dos requerentes.
f:: o parecer.
Brasflia. 24 de maio de 1977. - Paulo Nu11.:. ,:., .. ,"''"
Flauelredo, Consultor-Geral.
GIIUPO BRASILEIRO DA UNI;\0
INTERPARLAMENTAR
ATA DA SESSÃO PLENÁRIA, REALIZADA EM 23·3·71
Às dez horas da manhil do dia vinte c três de março do ano de
mil novecentos c setenta c sete, reúne·•• cm Sessão Plenária o Grupo
Brasileiro da União lntcrparlamcntar, cm sua sede, presentes os
Senhores Senador Accioly Filho, Presidente; Deputados Flávio Mar-

2138 Quinta-feira 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

cílio, Vice-Presidente; Thales Ramalho, Secretário; Luiz Braz, Tesoureiro; Senadores Franco Montare, Helvídio Nunes, Daniel Krieger,
Dinartc Mariz, Milton Cabral, Heitor Dias, José Lindoso e Virgílio
Túvoru, c Deputados JG de Araújo Jorge, Laura Leitão, Vasco
Neto, h1el Ferreira, Padre Nobre, Alcir Pimenta, Walter Silva, Eloy
Lenli, José Bonifácio Neto, Marcondes Gadelha,, Pinheiro
Machado, Adalberto Camargo, Laerte Vieira, Cí:lio Marques Fer·
nandcs, Aderbal Jurema, José Haddad, José Alves, Santos Filho,
Athii: Coury, Tancredo Neves, Membro do Conselho lnterparla·
montar, e Célia Borja. Havendo número legal, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos, esclarecendo que a presente sessão fora
convocada para apreciação dos relatórios financeiros e das atividadcs do Grupo, relativos ao ano de mil novecentos e setenta e seis.
Com a palavra, o Senhor Tesoureiro lê o relatório financeiro, que vai
publicado ao pé da Ata. Em discussão o relatório, ninguém faz uso
da palavra. O Senhor Presidente põe o mesmo em votação, por escrutínio secreto, e convida os Senhores Deputados Padre Nobre e
Pinhdro Machado a servirem como escrutinadores. Encerrada a
votuçüo c aberta a urna, constata.. sc que votaram trinta· e cinco
senhores parlamentares, sendo encontrados trinta e três votos pela
aprovação das contas c duas abstenções. O Senhor Presidente de·
clara aprovado o relatório financeiro e passa a palavra ao Senhor
Deputado Marcondes Gadelha que lê o relatório das ntividades do
Grupo, que vai publicado ao pé da Ata. Sua Excelência acrescenta
que os relatórios referentes a I IS• Reunião do Conselho lnterparln·
mentar e à 63• Conferência lnterparlamentar relatam pormenorizadamente seus trabalhos e que não faz agora sua leitura por já
terem sido publicados no Diário do Congresso Nacional. O relatório
do Senhor Deputado Marcondes Gadclha é aprovado com voto de
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louvor. Prosseguindo, a Comissão aprova os pedidos de filiação ao
Grupo formulados pelos Senhores Senador Otto Lehmann e Depu·
tados Hélio Campos e Magnus Guimarães. Com a palavra, o Senhor
Presidente esclarece que, havendo o Presidente do Senado designado
o Senhor Senador Virgílio Távora para integrar a Delegação à 120•
Rcuniiio do Conselho lnterparlamentar e sendo os dois membros
natos, pelo Senado, da representação da ARENA, ficara o MDB excluído da Delegação. Por esse motivo Sua Excelência consulta o Pie·
nário do Grupo sobre a possibilidade de na Delegação à Reunião do
Conselho ser incluído o nome de um senador pelo MDB, o que ê
aprovado. A seguir, a Sessão Plenária resolve reconsiderar decisão
da Comissão Dcliberativa, tomada em reunião de quinze de março
do mês em curso,no sentido de que apenas um assessor integre a Dele·
gaçào à Reunião de Canbcrra, fixando o número de Assessores da
Delegação cm dois. Com a palavra, o Deputado Laerte Vieira fala da
necessidade de se estabelecer uma melhor proporcionalidade entre
Cúmara e Senado na composição de futuras delegações, no que é
apoiado pelos Senhores Deputados Eloy Lenzi e Flávio Marcílio. O
Senhor Deputado JG de Araújo Jorge sugere que se faça sempre rodi·
zio nas delegações às Reuniões lnterparlamentares e opina no scn·
tido de que os Estatutos do Grupo sejam modificados, proporcio·
nando as mesmas oportunidades a todos. O Senhor Presidente in·
forma que a Comissão Diretora vem estudando proposta de emenda
aos Estatutos e solicita ao Senhor Deputado JG de Araújo Jorge que
encaminhe suas sugestões à Diretoria. Nada mais havendo a tratar,
suspende-se a sessão para que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos,
ils onze horas e trinta minutos, é a mesma lida e aprovada. Eu,
Thales Ramalho, Secretário, lavrei a presente Ata que vai à pubJi.
cuçUo.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• SI,
de 1977-CN, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• I.S4S, de IS de abril de 1977, que "Hxa o valor do
soldo dos postos de Coronel PM da Poltcla Militar e de
Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá
outras providências''.
21 REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE
MAIO DE 1977
Aos vinte c quatro dias do mês de maio do ano de mil novecen·
tos e setenta e sete, às dezesseis horas e trinta minutos, no Auditório
Milton Campos, presentes os Srs. Senadores Wilson Gonçalves,
Benjamim Farah, Osires Teixeira, Braga Júnior, Luiz Cavalcante,
Adalberto Sena e Deputados Paulo Studart, Agostinho Rodrigues,
Adriano Valente, Paes de Andrade, Antônio Pontes e Lauro
Rodrigues, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e
parecer sobre a Mensagem n• 51, de 1977-CN, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.545, de 15 de abril de 1977, que
"Fixa o valor do soldo dos postos de Coronel PM da Polícia Militar
c de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dú
outrus providências".
Deixam de compurccer, por motivo justincado, os Srs. Sena·
dores Cattctc Pinheiro, Heitor Dias, Virgllio Távora, Augusto Fran·
co, Ruy Carneiro c Deputados Wilmur Guimarães, João Castelo,
Sínval Bnav~:ntura, César Nascimento c Sérgio Murilo.
f: dispensada a leitura da Ata du reunião anterior, que é dada
como uprovada.

Em sc,.wida, o Sr. Senador Bruga Júnior, Vicc·Prcsidcntc: no
cscrdcio da Prc:sidênciu, concede a pu\uvra no Relator, Deputado

Adriano Valente, que emite parecer favorável il Mensagem n• 51, de
1977-CN, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto em discussão e votação, ê aprovado o parecer sem restri·
çõcs.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para
constar, cu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente,
demais membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 58,
de 1977-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional
o texto do D>ccreto-lel n• l.SSO, de 26 de abril de 1977, que
"reajusta os vencimentos dos servidores das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá
outras providências''.
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 23 DE
MAIO DE 1977
Aos vinte e três dias do mês de maio do uno de mil novecentos e
setenta c sete, às dezessetc horas, no Auditório Milton Campos,
presentes os Srs. Senadores Braga Júnior, Luiz Cavalcante, Osircs
Teixeira, Dinarte Mariz, Benjamim Farah, Dunton Jobim, Lázaro
Barbo1.a e Doputudos Ouso Coimbru, Jair Bmsilciro, Paulo Ferraz,
Jonas Carlos, Ubaldo Barém, Jerônimo Santana c José Bonifitcio
Neto, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo o pureccr
sobre a Mensagem n• 58, de 1977-CN, que submeto il deliberação do
Congresso Nucional o texto do Decreto-lei n' 1.550, de 26 de abril de
1977, que "reajusta os vencimentos dos servidores dus Secretarias
dus Scçõcs Judicillrias du Justiçu Federal de Primeira lnstúnciu, c dú
outras providências 11 •

:)
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Deixam de comparecer, por motivo justir.cado, os Srs. Sena·
dores Lcnoir Vargas, Cattctc Pinheiro, Heitor Dias, ltalívio Coelho c
Deputados Wilmar Guimarães, Antônio Pontes, Daniel Silva e
Roberto Carvalho.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Dinurte Mariz que
declara instalpda a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Sr. Presidente
esclarece ~ue irá proceder a eleição do Presidente e do VicePresidente\ Distribuídas as cêdulas, o Sr. Senador Dinarte Mariz
convida o Sr. Deputado Josê Bonifácio Neto para funcionar como
escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Jerônimo Santana ..................... 12 votos
Deputado Josê Bonifácio Neto .................... 02 votos
Para Vlcc-Presldente:
Deputado Daso Coimbra ........................ li votos
Deputado Jonas Carlos .......................... 03 votos
São declarados eleitos, r~spectivamente, Presidente e Vice·
Presidente, os Srs. Deputados Jerônimo Santana e Daso Coimbra.
Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Jerônimo Santana
agradece em nome do Deputado Daso Coimbra c no seu próprio a
honra com que foram distinguidos e des1gna o Sr. Senador Braga
Junior para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratur, encerra·se a reunião, e para cons..
tar. cu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais
membros da Comissão c vai à publicação.
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os Srs. Senadores Wilson Gonçalves, Virgflio Távora, Altevir Leal,
Lourival Baptista, Gustavo Capanema, Accioly Filho, Otto
Lehmann, Benjamim Farah e Itamar Franco e Srs. Deputados Ary
Kffuri, Januúrio Fcitosa, Antônio José: Nascimento e Joel Lima,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n• 60, de 1977 (CN), que submete à deliberação, do
Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n• 1.551, de 2 de maio
de 1977, que "reajusta os vencimentos e salários dos servidores dos
serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, c dá
outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os • Srs.
Senadores Heitor Dias c Ruy Carneiro c os Srs. Deputados lvahir
Garcia, Moacyr Dalla, Correia Lima, Rczcnde Monteiro, Aloisio
Santos, Milton Steinbruch c Sebastião Rodrigues Júnior.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Gustavo Capanema, que declara instalada
a Comissão.
A r.m de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidenle esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidentc.
Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente convida para funcionar
como cscrutin·•doi o Sr. Deputado Joel Lima.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Senador Ruy Carneiro ........................... 13 votos
Em bronco . . . . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . 1 voto
Para Vlcc-Presldente:
Senador Lourival Baptista . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. 13 votos
Em branco .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 1 voto

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 60,
de 1977 {CN), que submete ii deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n• I.SSI, de 2 de maio de
1977, que "relljusta os vencimentos e salários dos servidores
dos serviços auxlllareo do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, e dá outras provldênclu".
I• REUNIÃO, {INSTALAÇÃO) REALIZADA EM 24 DE
MAIO DE 1977
Às dezcsseis horas do dia vinte e quatro de maio do ano de mil
novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os Srs. Senadores Ruy Carneiro e Lourival Baptista.
Assumindo a Presidência o Sr. Senador Lourival Baptista, Vicc·
Presidente no exercício da Presidência, agradece em nome do
Senador Ruy Carneiro e no seu próprio a honra com que foram
distinguidos e designa o Sr. Deputado Rezende Monteiro para rela·
ta r a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para
constar eu, Eliete de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente,
demais membros da Comissão e vai à publicação.
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MISA

LIDIIANÇA DA AIINA
IDAMAIOIIA
Líder
Eurico Rezende

Presidente:

39-Secretário:

Petrónio Portello (ARENA - PI)

Henrique de La Rocque (ARENA- MA)

Vice·lideres
Heitor Dias
Helvídio Nunes
José Sarney

li)·Vice·Presidente:
49·5ecretcirln:

Mattos Leóo
O~ires Teixeira

Renato Franco (ARENA- PA)

Paulo Guerra
Saldanha Cerzi

José Lindoso (ARENA- AM)
211. Vice·Presidentez

Virgílio Tóvora

Amoral Peixoto (MDB- RJ)

LIDIIANÇA DO MDI
IDAMINOIIA

Suplentes de Secretário:

Líder

19-Secretotioz

Franco Montara
Vice·Lideres
Roberto Soturnino

Mendos Conole (ARENA- MT)

Altevir Leal (ARENA- AC)

29-Secretário:

Otair Becker (ARENA - SC)

Mouro Benevides (MDB- CE)

Braga Junior (ARENA - AM)

Ruy Carneiro (MDB- PB)

Itamar Franco

Gilvan Rocha
Lázaro Barboza
Oonton Jol:-lrn

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS- CAR

COMISSOIS

(7 membros)

COMPOSIÇÃO

Diretor: Josê Sacros de Oliveira Filho
Local: Anexo 11 -

Presidente: Di norte Mariz
Vice·Presidente: Evondro Carreira

Térreo

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

Titular••

Suplente•
ARENA

A) SIIVIÇO DI COMIIIOII PIIMANINTII
Chefe: Clciudio Carlos Rodrigues Costa

1.
2.
3.
4.
5.

Heitor Dias
Jarbas Passarinho
Di norte Muriz
Teotônio Vilela
Braga Junior

1. Saldanha Derzi
2. José Sarney
3. Otair Becker
MDB

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

Local: Anexo 11- Térreo
Telefone, 25·8505- Ramais 301 e 313

COMISSA O DE AGRICULTURA- (CA)

1. Evelcísio Vieira
2. Gilvan Rocha

Assistente: lêda Ferreiro do Rocha- Romo1312
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilcícqua"- Anexo 11- Romcl623

(7 membros)

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Daniel Krieger
19-Vice·Presidente: Accioly Filho
29-Vice·Presidente: Leite Choves

Presidentor Agenor Maria
Vice·Presidenter Otair Becker

Titulare•
Tltularea

Su!llentea
ARENA

l. Otair Bocker

1. Dinarto Mariz

2. Benedito Ferreiro

2. Saldanha Derzi

3. ltcllvio Coelho

3. Maltas Leão

4. Paulo Guerra

5. Vasconcelos iorres

1.
2.
3,
4,
5.
6.
7.
8,
9,
10.

Accioly Filha
Gustavo Capa nem a
Daniel Krieger
Eurico Rezende
Heitor Dias
Helvidio Nunes
Wilson Gonçalves
ltalivio Coelho
Otto lehmann
Osires Teixeira

MDB
1. Agenor Mario
2.

Rob~;~rto

A~~istnnlo:

Soturnino

Suplente•
ARENA
1.
2.
3.
4.
5.
6,

Mattos Leão
Lenoir Vergas
Arnon de Mello
Vasconcelos Torres
Milton Cabral
Benedito Ferreira

MDB
1. Adalberto Seno

2. Eveláslo Vieira

1.
2.
3,
4,
5.

Dirceu Cerdoso
Leite Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Brossord
Crestas Quórcia

1. Franco Montara
2. Lozoro Barbo:o
3, Ruy Carneiro

Claudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313

Rcuniousr Tcrços·fuiras, Os 10r30 horas
local: SCJici :'Cio vi~ Buvilacqua"- Anexo 11- Ramal 623

Assistcnlet Mario Helena Bueno Brandão - Ramal 305
Rcuniõesr Quartas-feiras, Os 10:00 horas
locah Saio "Cióvi~ Buvilacqua"- Anoxo 11- Ramal623
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COMISSliO DO DISTRITO PIDIIAL- (CDP)

COMISS.l\0 DU !DUCAÇAO tt CULVIJIIA- (C~C:)

(11 1nombros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Wilson Gonçalves

Presidenter Joóo Calmon

Vice·Presidente: Ruy Carneiro

Vicc·Presidente:

Suplantei

Titular••

Evcló~io

Tltulcroo

Vieirn

~UP~'-='"â.:.r~

ARENA

ARENA

l. Heitor Dias

1. Augusto Franco

1. Torso Dutra

1. Hclvídio Nunes

2. Paulo Guerra

2. José Sarney

2. Gustavo Capanemo

3. Cattete Pinheiro

3. Braga Junior
4. Altevir leal

3. Joóo Colmon
4. Otto lchmann
5. Jarbo~ Passarinho
6. Catteto Pinheiro

2. Ruy Santo~
3. Arnon de Mcllo

4. Osires Teixeira
5. Saldanha Dorzi
6. Wilson Gonçalves

5. luiz Cavalcante

4. Heitor Pios

7, Virgilio Távora

MDB

8. Alexandre Costa

1. Evelcisio Vieira

MDB

1. Franco Mot1toro
2. Itamar franco

2. Paulo Brossord

1. Itamar Franco
2'. Lázaro Barboza

1. Evandro Carreiro

3. Adalberto Sena

2. Nelson Carneiro

Assistente: Cleido Mo rio B. F. Cruz- Ramal598

3, Ruy Carneira

Reuniões: Quintas·feiras, Os 10:00 horas

Assistente: Ronaldo Pacheco do Oli•oira - Ramol306

Local: Solo "Clóvis aevilócqua"- Anexo U- Romo\623

Reuniões: Quintos-feiras, às•l 0:00 horas

COMISSI\0 O~ FINANc;AS- (C i')

tocai: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17 membros)

CO/.\POSIÇÀO
Pr~sidente:

COMISSlO DI ICONOMIA- (CI)

Paulo erossord

Vicc-Prcsidcnff.:: Domicio Gondim

(11 membros)

!Jupho~r.wa

Tltular6•

COMPOSIÇÃO

ARENA
Presidente: Marcos Freire

Více-Presidente1 Vasconcelos Torres

Titulare•

Suplente a
ARENA

1. Milton Cabral
2. Arnon do Mollo
3. José Guiomard

3.

4. luiz Cavalcante

4. Oomicio Gondim

1. Cattete Pinheiro

2. Augusto Franco

5. Paula Guerra
6. Vasconcelos Torres
7. Dinar1e Marit
a. Otair Becker

Jos~

Sarnoy

5. Jarbas Passarinhe

1. Teotónio Vilela
2. Alexandre Casto

I. Cottcte Pinheiro
2. Heitor Dias

3. Wilson Gonçalves
I. Domkio .Gondim
5. Helvidio Nunes

4. Daniel Kriegcr

6. lenoir Vergas

6. JosO Scrncy

7. MaNos leõo

7. Saldanha Ocr;ci

3. lourivol Baptiste
5. Josó Guiomord

8. Ruy Santos

9. Braga Junior
10. Torso Dutro

11. Virgílio Tovorc
12. Magalhães Pinto
MDB
MDB

1. Franco Montara
2. Marcos Freire

1. Agenor Maria
2. Orestes Quércla

3. Roberto Soturnino

1. Paulo Brossord
2. Evelósio Vieira
3. Gilvon Rocha

I. Donton Jobím
2. Dirceu Cardoso
'3, Evondrr.r Corroiro

4. Roberto Soturnino

5. Ruy Cornuiro

Auistenter Daniel Reis de Souza- Ramal675

Assistontet Côndido Hippertt- Romol676

Reuniões r Ouortas·feiras, Os 1Or30 horas

Reuniõesr Quintos·feiros, Ca 9tOO horas

local! Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716

localr Solo "Clovis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal 623
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COMISSAO DI LIOISLAÇAO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

COMISIAO DIIILAÇOIS IXTIIIOIIS- (CII)
(15 membros)

COMPOSIÇÀO
I

COMPOSIÇÀO
Presidente: Jené Freire
Vke·Presidente: Orestes Quércia

2.

'I

Presidente: Magalhães Pinto
19-Vice·Presidentez Saldanha Derzi

ARENA

li

29-Vice·Presidentez Nelson Carneiro
1,
2-.
3.
4.

1. Jess8 Freire
Ruy Santos

3. lenoir Vergas
4. Jarbos Passarinho
5. lourival Baptista

Braga Junior
Virgllio Távora
Osires Teixeira
Dom leio Gondim

6. Accioly Filho
MDB
1. Lázaro Barboza
2, Ruy Carneiro

1. Franco Montara

2. Orestes Querei o
3, Nelson Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675
Reuniões: Quintos-feiras, as 11 :00 horas .
local: Solo "Clovis Bevilocquo"- Anexo 11- Ramal623

COMISSlO DI MINAIIINIIGIA- (CMI)
(7 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidem te: Jarbos Passarinho
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante

Titulare o

I

Titular••

Suplenteo
ARENA

1. Mogolhoes Pinto

I. Accioly Filho

2. Alexandre Costa
3. Virgílio Távora

2. Fausto Castelo· Branco

3. Helvidio Nunes
4. Comício Gondim
s. Jarbas Passarinho
6. luiz Cavalcante

4. Jessé Freire

S. Arnon de Mello
6. Saldanha Cerzi
7. José Sarney
8. João Calmon
9. Augusto Franco
10. OHo lehmonn
MDB
I. Danton Jobim

1. Marcos Freire

2. Gilvan Rocha

2. Paulo Brossard
3. Roberto Saturnino

3. Itamar Franco
4. leite Chaves
S. Nelson Carneiro

I
j

Suplente•
ARENA

1. Milton Cabral
2. Domicio Gondim
3. Arnon de Mello
4. Luiz Cavalcante
5. Jarbos Passarinho

;j

1, José Guiomard
2, Paulo Guerra

A!!istente, Cóndido HipperH- Romol676
Reuniõesz Quartas·feiras, às 10:00 horas ·

3, Virgilio Távora

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB
1. Dirceu Cardoso

1. Gilvan Rocha
2. Franco Montare

2. Itamar Franco

COMIIIlO DI SAUDI- (CS)
(7 membros)

Titularei

COMPOSIÇÀO

luplenteo

1. Helvldio Nunes
2. Otto lehmonn
3. Saldanha Cerzi

Presidente: Ruy Santos
Vice·Presidentez Altevir Leal

1. Oanton Jobim
2. Adalberto Sono

lu11lentea
ARENA

I. Altevir leal

I. Saldanha Derzl

2. Ruy Santos

2. ltollvio Coelho

3. Cattete Pinheiro

3. Osires Teixeira

4. Fausto Castela-Branco

1. Virgllio Távora
2. Arnon de Mello
3. Jarbas Passarinho

5. lourival Baptista

1. Dirceu Cardoso

2. Gilvan Rocha

MDB

Assistente, Mo~io Carmen Castro Souza - Ramal134
Reuni6esz Quintos-feiras, às 12z00 horas
locolz Solo "Clóvis B~vilácyuo"- Anexo 11 -Ramal 62:\

I•

I

''

Titular••

ARENA

r·l

:I
iI

COMIIIAO DIIIDAÇAO- (CI)
(5 membros)

Presidentez Adalberto Sena
Vice·Presidentez Helvldio Nunes

li
I
:i
: J

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniõesz Quintas-feiras, às 1Oz30 horas
Localz Sala "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Ramal 623

COMPOSIÇÀO

:

'I

Suplente•

Titular••

'I
.

MDB
1. Adalberto Seno

1. Benjamim Foroh
2. Ruy Carneiro

Assistente: l6da Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quintas· feiras, às 11,00 horas
localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

"
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COMISSAO DI SIOUIANÇA NACIONAL- (CSN)

COMJSSlO DlliANSPOITIS, COMUNICAÇOIS
I OIIAS PUILICAS - (CT)

(7 membros)

(7 membros)
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇI.O

Prosldonto, Milton Cobrai
Vlce·Presidente1 Augusto Franco

Pre~idenre: Loudva! Baptista
Viee·Presidente: Ale)(ondre Costa

luplentea

Titulara a

ARENA

2. Vasconcelos Torres
3. VirQIIio Tóvora
4. Augusio Franco

ARENA

1. Alexandre Costa
2.
3.
4.
4.

S. Milton Cabral
MDB

1. Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

I. Adalborta·Sona
2, Beniamim Farah

Suplanto•

Titular••

1. Aleltandre Casta
2. Braga Junior
3. Di norte Mariz

I, José Guiomard

1. Otto Lehmann
2. Teotónio Vilela
3, Wilson Gonçalves

Luiz. CaJ~alcan1e
Braga Junlor
Lourivol Baptista
Mattos Leão

MDB
l. Lázaro Barbo:o
2. Roberto Soturnino

1. Evandro Carreira
2. Evelc:isio Vieira

Assist,nte, l6da Ferreira do Ro1ha- Rama\312
Reunítes1 Quartas·feiras, às 9,00 horas
toc:al: Sota ''Rui Barbosa"- Anexo li·- Ramais 621 e 716

Assistente: Ronoldo Packeco de Oliveira - Ramal 306
Re-uniões: Terças·1eiras, às 10:00 horas
local: Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 6:21 e 716

COMISSlO DI SDVIÇO JIUILICO CIVIL- (CSPC)
(7mombros)
COMPOSIÇÃO

I) SIIVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS
I DIJNQUIIITO

Presidente: Benjamim Forah
Vice·Presidente1 lenoir Vergas

Comloaleo Temporária•

Suplente a
ARENA
1.
2.
3,
4.
S.

Acçioly Filha

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema

Augut.to Franco

3, Mattos leão

Lenoir Vergas

Heitor Dias
Saldanha Derzi
MDB

1. Don,on Jobim
2. Lózoro Barbaza

1. Boniamim Farah
2. Itamar Franco

Chefe, Ruth do Souza Costro
local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 25·8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporários para Projetas do Congresso Nocional
2)'Comissôes Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçomentc:iria (art. 90 do Regimento
Comum).
Assistentes de Comissóesz Horoldo Pereira Fernandes - Ramal 674;
Aliou do Oliveira- Ramal 674: Cleide Moria B. f. Cruz - Ramo! 598:
Mauro Lopes do Só- Ramo131 O,

Anistente1 Sónia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniõut Quin1al·feira.l, àl 9:00 hora'
loeah Sala "Rui Barboso11 - Anexo 11- Ramaí~ 62\ e 7\6

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

ASSISTENfE

C,T

RUr BARBOSA
Ramau - 621 e 716

RONALOO

09:00

C,F,

CLOVIS BEVI!.ACQUA
R-! • 62)

C~ DI DO

C,A.R,

CLOVIS BEVI!.ACQUA
Ramal - 623

LEDA

09:)0

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
Rllma, fi .. 621 e 7lfi

SONIA

C.A.

CLOVIS BEVI!.ACQUA
Ramal - 62)

C!.AUDIO
COSTA

C.E.e.

CLOVIS BEVI!.ACQUA
llAa:::l - 62)

CLEI DE

S AL AS

ASSISTENTE

RUY BARBOSA

RONALOO

10:00

10: )O

HORAS

QUARI'A

09:00

c.s.N
C.C,J,

10:00
C.R.E.

10:)0

o.s.

RUr BARBOSA
Rnmau - 621

o

7~6

L!DA

CLOVIS BEV!LAC~UA
HW!Ull • 62)

MARlA
iíõLENA

RUY BARBOSA
HrunauJ .. 621 o 7!6

Cl\NDIDO

RUY BARBOSA

DANIEL

tbunnl.D - 621 t:~ 116

HORAS

QUINTA

S AL AS

TERÇA

10:00

c.D.P.

S AL AS

ASSISTENTE

Rwtw.1a - 621 e 716

10•)0

C.M.E.

CLOVIS BEVILACQUA
Romul - 623

RONALDO

C.L.S.

CLOVIS BEV!!JCQUA
Rooul - 62)

DANIEL

RUY BARBOSA

LEDA

11:00

c.s.
12:00

C.R.

Rul!lUlfl - 621 o 7!6

CLOVIS BEVI!.ACQUA

MARlA

R"'"'l • 62)

CARMEM

/

1!'.\ .. 11.,,

I

_________________._........-wrmu
'1

·'

"I
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SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 1977

BRASlLIA- 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 N9 45, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.530, de 24 de março de 1977, que reajusta os venci·
mentos e salários dos servidores civis dos Quadros Permanentes e Suplementares do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Jusdça MUltar, e dá outras provldênclas.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.530, de 24 de março de 1977, que reajusta os
vencimentos e salários dos servidores civis dos Quadros Permanentes e Suplementares do Superior Tribunal
Militar e das Auditorias da Justiça Militar, e dâ outras providências.
Senado Federal, em 26 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 46, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.529, de 17 de março de 1977, que reajusta os
vencimentos e salários dos servl~ores das Secretarias dos Tribunais do Trabalho, e dá outras
providências.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.529, de 17 de março de 1977, que reajusta os
vencimentos e salários dos servidores das Secretarias dos Tribunais do Trabalho e dã outras providências.
Senado Federal, em 26 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

SENADO FEDERAL

'·

.
. Faço saber qúe o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
·.fetrônio Portella, Presidentç, promulgo a seguinte
...
RESOLUÇÃO N9 18, DE 1977
~utoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de Sio Paulo, a elevar em
CrS 35.687.800,00 (trinta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzei·
ros) o montante de sua divida consolidada.
Art. 19 t:: a Prefeitura Municipal de Mauâ, Estado de São Paulo, autorizada a elevar em
CrS 35.687.800,00 (trinta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, por

'~.r:·/.

jl / ,''

i-·- -

2146 Sexlu-rclru 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

Maio dei

conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), no valor de Cr$ 8.937.700,00 (oito milhões,
novecentos e trinta e sete mil e setecentos cruzeiros), e junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), no valor de CrS 26.750.100,00
(vinte e seis milhões, setecentos e cinqUenta mil e cem cruzeiros), destinados ao financiamento dos .serviços
de construção do Centro Educacional do Paranavaí e execução do Projeto CURA- Áreas-Piloto I e II.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 26 de maio de.l977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N919, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, Estado de Sio Paulo, a elevar em
CrS 1.463.800,00 (um milhio, quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Art. !Y É a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, Estado de São Paulo, autorizada a elevar,
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, do
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédito, junto à Caixa Econômica do Estado
de São Paulo S.A., no valor de Cr$ 1.4tí3.800,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos
cruzeiros), destinada ao financiamento de serviços de pavimentação asfáltica a serem realizados em vias
públicas daquela cidade.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 26 de maio de 1977.- Senador Petrônio Poml/a, Presidente.

SUMÁRIO
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1- ATA DA 69•SESSÃO, EM26DEMA10 DE 1977

Referentes às seguintes matérias:

I. L-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República

Suhmetmdo ao Senado a escolha de nomes indicados para car·
gos ctao prm·imemo depende de sua prévia âquiescêncla:
- N• 95/77 (n' !61/77, na origem), re!miva à escolha do
Sr. Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Rocha, Mínimo de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a run·
çào de Embaixador do Brasil junlo ao Reino da Bélgica; e
- N• 96/77 (n• 163/77. na origem), relaliva à escolha do Sr.
Doutor Lopo de Carvalho Coelho, pura exercer o cargo de Minis
Iro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrenle da
aposentadoria do Minislro Aldílio Tosles Muhu.
4

1.2.2- Oficio do Prcsldenlc do Supremo Tribunal Federal
N• S-7/77 (n• 19/77-P/MC, na origem), solicitando are·
lificaçào da Resolução n• 8, de 1977, do Senado Federal, que de·
c! arou a inconslilucionulidadc de expressões constanles do De·
crelo·lei n' 167, de 14 ddevereiro de 1967.
1.2.3- Oficio do Sr. I•·Secrelârlo du Câmara dos Dcpulados
Encaminhando à revisão do Senado autóJ,:rafo do seguinte
rm~jeto:

-

Projeto de Lei da Cfunara n• 39/77 (n' 350·8/75, nu

Cusu de origem), que dí1 rlovu rcdaçUo :10

* ~~~ do urt. 543 ~u

Consolidação das Leis do Trabalho. que trata do empregado eloi·
to para o cargo de admlnistraçUo sindicoll ou rcprt.:scntuçào
prolission:~l.

Projelo de Decreto Legislalívo n• 26/76 (n• 63-A/76, na
Câmara dos Depulados), que aprova as conlas da Pclrólco Bra·
sileíro S.A. - PETROBRÁS - e suas subsidiárias Pe1robrás
Química S.A. - PETROQUISA - Pelrobr:ls Díslribuidora
S.A .. Pc1robrás lnlernacional S.A. - BRASPETRO - c Com·
panhia de Petróleo da Amazónia - COPAM - relativas ao
exercício de 1972. (Redação final.)
- Projeto de Decrelo legislalivo n' 43/77 (n' 78-B/76, na
Câmum dos Depulados), que aprova o lexto da Resolução n9
358, da !X Assembléia Geral da Organização Marflima Consulti·
va lnlergovernamenla! (OMC!), que aprovou Emendas à
Convenção da Organização, em Londres, a 14 de novembro de
1975. (Redução final.)
-Projeto de Lei do Senado n• !93/76, que inlroduz allern·
çào na Lei n' 6.205, de 29 de abril de 1975, que eslabc!ece u
descaruclerizacão do salário mínimo como falar de corrcção
monetária. (Redução final.)
- Proje10 de Decrelo legislalivo n• I/77 (n• 83-B/77. nu
Cf1muru dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Sunilú·
rio pura o Meio Tropical, firmado entre a República Federativo
do Brasil c a República do Peru, a bordo do navio da Armada
Pcruunu "Ucuyuli", fundcudo no Rio Amazonas (Solimões), no
linha de franleiru brasileiro-peruana, cm 5 de nov~mbro de !976.
I~cdaçiio nnul.)
..
· - Projeto de Decreto Legislativo n• 8/77 ·(n' 91-B/77, nu
C:imara dos Depuludos), que aprova o texlo do Convilnio Cultural entre o Governo du República Fedcrlllíva do Brusil e o Go·

Maio de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

vcrno do Reino Unido da Grií-Bretanha c Irlanda do Norte, celebro do em Londres, a 14 de outubro de 1976. (Redução final.)
1.'1..5- Leitura de projetos

Sexta•fefra '1.7 '1.1•7

1.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENA DOR AGENOR MARIA -Declarações e referências
feitas pelo Sr. Dinarte Mariz, através da Imprensa e de discursos,
a respeito das empresas pertencentes ao grupo UEB.

- Projeto de Lei do Senado n• I q;77, de autoria do Sr.
Senador Otto Lehmann, que altera dispositivos do Código de
Processo Civil, atinente à intimação do devedor para a arrematação de bens penhorados.

SENADOR DINARTE MARIZ. em explicação pessoalPosicionamento de S. Ex• quanto ao assunto tratado pelo orador que o untecedeu na tribuna.

- Projeto de Lei do Senado n• 114/77-Complcmentar, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração
na Lei Complementar n• 7, de 7 de setembro de 1970, que
instituiu o Plano de Integração Social- PIS.

SENA DOR LUIZ CAVALCANTE - Condenação do
industrial Carlos Alberto Menezes Sá, pela 2• Vara Criminal do
Recife- PE, por crime de difamação contra o ex-Senador Wilson Campos.

1.'1..6- Discursos do Expediente
SENADOR HEITOR DIAS - Apelo ao Sr. Ministro da
Educação e Cultura, face a difícil situação em que se encontram
as livrarias do País, em virtude da concorrência que sofrem por
parte dos supermercados.
SENADOR LÁZARO BARBOZA - Transmitindo às
autoridades competentes, pleito recebido do Reitor da Universidade Católica de Goiás, no que diz respeito ao direito de uso de
área que especifica, necessária ao desenvolvimento de programa
de formação de mão-de-obra especializada no setor agropecuiirio.
SENADOR ACCIOLY FILHO- Justificação do Projeto
de Lei do Senado n• 115, de 1977, que encaminha à Mesa,
instituindo a correção monetária nas dívidas exigíveis, pecunitírias ou de valor.
I .3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 117/77, do Sr. Senador Osires Teixeira,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Deputado Antonio Morimoto na solenidade de sua posse como Delegado da ADESG, em Brasília. Aproudo,
-Projeto de Lei da Câmara n• 87 f76 (n• 407-B/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a aplicação obrigatória, em atividades agrícolas, de parte dos recursos destinados a projetas na
área da Amazônia Legal, e dá outras providências. Rejeitado. Ao
Arquivo.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 6/77 (n• 84-B/77, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo para
Utilização de Estações Costeiras e de Navios na Região Amazónica, assinado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, "Ucayali",
fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. Aprovado. À Comissão de Redaçilo.
- Projeto de Lei do Senado n• 42/74, do Sr. Senudor Nelson Carneiro, que isenta da prática da educação física e da
participaçuo nus atividudes civico-desportivas os alunos de cursos noturnos que exerçam emprego remunerado cm jornada
igual ou superior u 6 (seis) horas de trabalho. Aprovudo, em segundo turno. Ã C11mnru dos Deputados.
- Projeto de Lei do Senado n• 120/76, do Sr. Senador
Benjamim Furah, que df1 nova redaçuo ao§ 1• do nrl. 477 da
Cunsuliduçuo das Leis do Trabalho. Discussiio cnccrrnda, tendo
sua votaçuo adiada para n sessão do dia 24 de junho próximo
vindouro, nos lermos do Requerimento n' 145/77.

SENADOR DIRCEU CARDOSO, pela Liderança- Considerações sobre a politica adorada pelo Instituto Brasileiro do
Café- IBC, em detrimento da cafeicultura capixaba.
SENADOR EVANDRO CARREIRA- Aspectos da acusação de enriquec'!mento ilic'!to que pesa contra o Senador Orestes
Quércia e o exame sigiloso do assunto pela CGI. Centenário de
nascimento de José Mendes Filho.
SENADOR EVELÁSIO VIEIRA -Depoimento prestado,
em Porto Alegre, pelo General Gastão Pereira dos Santos, Direlor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a respeito da politica econômico-linanceira do Pais.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Sugestão recebida
concernente ao adiantamento, sob forma de empréstimo, de pensões pagas pelo INPS a seus beneficiários.
SENADOR VASCONCELOS TORRES- Precariedade e
deficióncia dos serviços prestados pela TELERJ a seus usuários.
SENADOR JESSE FREIRE- Reivindicação de empresas
de supermercados em favor da liberação indiscriminada da linha
de crédito pura capital de giro posto à disposição do setor.
1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDI':NCIA
-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.
1.6- ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 70•SESSÃO, EM '1.6DEMAI0 DE 1977
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
'1..2.1 - rare<er
Referente à seguin/e matéria:
- Projeto de Lei da Câmara n• 34/77 (n• 2.983-C/76, na
Casa de origem), que altera a Lei n• 5.540, de 28 de novembro de
1968, que fixa normas de organização e funcionamento do ensino
superior e sua urticulaçi\o com u escola média, e dá outras
provid~ncias.

2.2.2 - Rcqucrlmcnto
N• 146/77, de dispensa de interstício e prévia distribuiç1\o de
avulsos para o Projeto de Lei da Ct1mara n' 34/77 (n' 2.983C/76, nu Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que altera u Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 1968,
que li.xu normas de orgunizaçi'lo c runcionamento do ensino superior e sun urticulnçi'lo com a cscoln média, e dú outras providi:n·
cias, u fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Aprovndo.
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2.J- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resoiuçilo n• 15/77. que autoriza a Prefeitura
Municipal de Mauú, Estado de Silo Paulo, a elevar o montante
de sua dívida consolidada cm CrS 35.687.800,00 (trinta e cinco
milhões. seiscentos c oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros}.
Aprovado. À Comissão de Rcdaçilo.
- Projeto de Resoluçilo n• 16/77, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Porto Feliz (SP) a elevar em CrS 1.463.800,00
(hum milhão, quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos cru·
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À
Comissão de Redução.
2.4- MATI';RiAS APRECIADAS APÚS A ORDEM DO

Malode 1977

- Redaçilo nnul do Projeto de Resolução no 16/77, cons·
tante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos
do Requerimento n• 148/77. Ã promulgação.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXiMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN·
TERIORES
- Do Sr. Senador Orestes Quêrcia, proferido na sessão de
24-5-77.
- Do Sr. Senador Benjamim Farah, proferido na sessão de
5-5· 77.

DIA

4- MESA OIRETORA

-Redução nnal do Projeto de Resolução n• 15/77. cons·
tante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos
do Requerimento n• 147/77. Ã promulgação.

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6 COMPOSIÇÃO
MANENTES

DAS

COMISSOES

PER·

ATA DA 69• SESSÃO, EM 16 DE MAIO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIOPORTELLA E AMARAL PEIXOTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Júnior- José Lindoso
- Cattete Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa Henrique de La Rocque- Helvídio Nunes- Petrônío Portella Mauro Bencvides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte
Mariz- Domício Gondim- Luiz Cavalcante- Teotônio VilelaHeitor Dias- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende- João Calmon
- Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Itamar
Franco - Magalhães Pinto- Otto Lehmann - Osires TeixeiraMendes Canale- Accioly Filho- Evelásio Vieira- Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
I'; lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
- Do Senhor Presidente da Reptiblica, submerendo ao Senado a
escolha de nomes indicados para cargos c~jo pro•'imenro depende de sua
pré1•ia aquie.çctôncia:
MENSAGEM N•95, DE 1977
(n' 161/77, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conrormidude com o artigo 42 (item III) da Constituiçuo, te·
nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer. do Senhor Carlos Frederico Duarte Gonçalves
da Rnchu, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
pura exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Bélgica. nos termos do artigo 21 do Decreto n• 71.534, de 12 de
dezembro de 1972.
2. Os méritos do Embaixador Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Rocha, que me induziram a escolhê-lo puru o desempenho

dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasília, em 25 de maio de 1977.- Ernesto Gelsel.
INFORMAÇÃO

Curriculum· Virae:
Embaixador Carlos Frederico
Duarte Gonçalves da ~ocha.
Nascido em Resende, Rio de Janeiro, 6 de junho de 1920. Bacha·
rei em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade Nacional de Direi·
to da Universidade do Brasil, 1943.
Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1943.
Secretário da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, 1945.
Vice-Cônsul em Nova Iorque, 1946 a 1951.
•
Membro da Delegação do Brasil às IV c V Sessões da
Assembléia· Geral das Nações Unidas (ONU), Nova Iorque,
1949 a 1950.
Membro da Delegação do Brasil à X Sessão do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) da ONU, Nova Iorque,
1950.
Terceiro Secretário da Missão junto às Nações Unidas,
195 I.
Delegado à Conferência sobre Declaração de Mortos e
Desaparecidos, Nova Iorque, 1950.
Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento,
1951.
Segundo-Secretário da Missão junto à ONU, 1951 e
1952.
Representante junto ao Conselho de Administração do
Fundo Internacional de Socorro à Infância (FISI), 1951.
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração,
1952.
Membro da Dclegaçuo do Brasil à X Conrerência lntera·
mericanu, Caracas, 1954.
Promovido a Primeiro-Secretilrio, por merecimento,
1954.
Cônsul cm Romu, 1954 a 1957.

,,
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Primcirn·Sccrctitrio d:~ Emhuixada no Vatic~mo, \957 a
1959,
Primciro·Sccrct{lrio du Emhuixada cm Roma, 195H u
1959.
.
Membro da Delegação do Brasil à Reunião da Organização das Nações Unidas para Alimentação c Agricultura
(FAO), Roma, 1958.
Membro da Missão Especial ils Cerimônias da Coroação do Papa João XXIII, Roma, 1958.
Chefe, intorino, da Divisão Politica, 1959.
Sccrctilrio da Scção de Scgurunça Nacional. 1960.
Mcmhro da Dclcgaçiio da Brusil iiS Negociações com u
Polônia sohrc Acordos de Pagamento c Comércio, 1960.
Delegado do Brasil ils IV, VI c Vil Reuniões de Consul1:1 dos Ministros dus Relações Exteriores dos Estados Americanos (OEA), San José, 1960.
Sccrcti.rio do Grupo de Trabalho, puru estudo da Agenda Provisória da XI Conferência lntt:ramcricuna, Quito,
1961.
Chefe, interino, do Departamento Cultural, 1961.
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1961.
Chefe da Divisão da América Central, 1961.
Chefe da Divisão da Organização dos Estados Americanos, 1961.
Mcmhro da Dcleguçiio do Brasil i1 VIII Rcuniiio de
Consultu dos Ministros das Rdaçõcs Exteriores dos Estados
Americanos (OEA), Puntu dei Este, 1962.
Ministro-Conselheiro cm Viena, 1962 a 1964.
Delegado do Brasil i1 XI Sessão Ordinilria da Confcrên·
cia Gcrul da Agência lntcrn~lcional de Energia Atómica
(AIEA), Viena, 1962.
Encarregado de Negócios cm Viena, 1962 c 1964.
Delegado do Brusil i1 Confcréncia das Nações Unidas so·
hrc Relações c Imunidades Consulares, Viena, 1963.
Delegado do Brasil ii Vil Scssiio Ordinária da Conferência Gcrul da AIEA, Viena, 1963.
Chefe da Dclcguçào do Bru>il ao XV Congresso da
União Postal Universal, Viena, 1964.
Ministro-Conselheiro cm S:mtiago, 1965 a 1966.
Encarregado de Negócios cm Santiago, 1965.
Auxiliar do Sccrctilrio-Gcrnl, 1966 a 1967.
Delegado-Suplente do Brusil ii XXI Assembléia-Geral
da ONU, Nova Iorque, 1966.
Chefe, interino, da Scção de Segurança Nacional, 1966.
Embaixador no Punami1, 1967 u 1973 ..
Delegado do Brasil i1 XXIV Sessão da Assembléia-Geral
da ONU, Nova Iorque, 1969.
Emhaixador cm Kingston,

cumul~ltivamcntc,

1969 a

1973.
Chefe da Missiio Especial iiS Solenidades de Posse do
Presidente da Costa Rica, 1970.
Promovido u Ministro de Primdra Classe, por mere·
cimento, 1971.
Representante do Brasil na Missão Especial ils Solcnida·
dcs de Posst: de Suas E.xcel~ncias os Senhores Demérito B.
L:tko1s c Arturo Sucre OllS ~o.:argos de Prt:sidentc c Yict:-Presidcntc, respectivamente, da República do Panamil, Cidade do
Panami1, 1972.
Chefe da Delcgacã<> do Brasil i1 X Assembléia-Geral do
Instituto Pun-Amcricano de Gt:ogralia c História, i1 XII Rcu·
ni:1o Pan-Amcricana de Consulta sobrt: Cnrtograliu, :'1 IX
Rcuniiiu Pan-Amcricunu sobre Gcograna: ii Vil Rcuniiio
Pan-Amcricuna sobre Históriu, ii III Reunião Pun-Amcricuna de Consulta snhre Ciências Geofísicas, Panamá, 1973.
Emhuixudnr cm Missno Espt:ci"l para rerrescntar oBrasil nus corncmnr:1çõcs de Indcrendência das Bahumas, Nas·
sau, 1973.
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Embaixador cm Ottawa, 1973 a 1974.
Chefe do Departamento de Organismos Regionais
Americanos, 1975 a 1977.
Delegado do Brasil ao V Pcriodo Ordinário de Sessões
da ,\sscmhlêia-Gcral da OEA, Washington, 1975.
Chefe da Deleguçiio do Brasil à Conferência sobre o
Sistema Ecunõmico Latino-Americano (SELA), Panamá,
1975.
Representante Especial Plenipotenciário ii Reunião
Ministerial para a constituiçiio do SELA, Panamá, 1975.
Membro da Comitiva Presidencial ii República Oriental
du Uruguai, 1975.
Delegado do Brusil ao VI Período Ordinário de Sessões
da Assembléia-Geral da OEA, Santiago, 1976.
Ch& da Delcgaçiio do Brasil illl Reuniiio Ordinária do
Conselho Latino-Americano do SELA, Curucas, 1976.
O Embaixador Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Rocha,
nesta data, encontr:.I·SC no ~.:xcrcício de suas funções de Chefe do
Dt:partamcnto de Organismos Regionais Americanos destu Secretaria de ióstado.
Secretaria de Es1udo das Relaçõqs Exteriores, cm 19 de maio de
1977.- Sergio de Queiroz Duorte, Chefe da Divisão do Pessoal.
(À Comi.'iJào de Relações Exteriores.)

MENSAGEM No 96, DE 1977
(N' 163/77, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos dos artigos 42, item III, e 141,! I'· alínea o, da Constituição, tenho a honru de submeter à consideração do EgréBio
Senado Fedcrul o nome du Senhor Lopo de Carvalho Coelho, AdvJ·
gado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seçiio do Rio de
Janeiro, sob o número 4.949, pura exercer o curgo de Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho, nu vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Aldilio Tostes Multa.
Os méritos do Senhor Doutor Lopo de Carvalho Coelho, que
me induziram a escolhê-lo p:ml o desempenho desse elevado cargo,
constam do urwto curri<lllull' vltae.
IJrusiliu, cm 26 do maio de 1977 . ..,. ErnciiO Geisel.
INFORMAÇÃO
Curriculum Virae
Lopo de Carvalho Coelho
Brusilciro, casado, nntural de Urug.u:ti:tna, Rio Gr:mde do Sul.
Nascido cm IR-2-11
Residente "'' Praia do Flamengo, 396- apartamento 201 - TelcfoJH: ~~5-0272- Rio dc Janeiro- RJ
Escolaridodc:
- Ginilsio Catarincnsc (Fiorianópolis).
-Curso Frcycinct (Rio de Janeiro).
-Faculdade de Direito do Rio de Janeiro.
-Escola Superior de Guerra (Orador da Turma de 1964).
ldiomu F'uludo:
-Francês.
Curgos:
- Governador Interino da Guanabara, cm 1961 c 1962 (vilrios
periodos).
- Presidente da Asscmhléia Constituinte do Novo Estudo, Guanabara, de 1960a 1961.
- Reeleito Presidente da Assembléia Legislativa da Guunaburu,
1962" 1963.
-Subchefe da Casu Civil do Prc1idente da Rcpünlica, 1949 a 1951.
Tendo respondido pela Chcna da Caso Civil cm vilrios períodos de
1950.
-Nomeado pelo Presidente Castcllo Branco, Ministro Plcnipotcnciúrio c Extr:wrdin{trio, como Emhaixador, Representante Per-
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mancnte do Brasil na Organização Internacional do Trabolho, cm
Genebra, de 1964 a 1966.
- Nomeado pelo Governo Federal Representante do Brasil no IV
Congresso Internacional do Trabalho, em Buenos Aires, em 1965,
onde exerceu a Presidência du Comissiio.
- Secretúrio de Estado da Agriculturo, lndústrio e Comércio do
Guanabara, de 1958 a 1960.
- Secretiario de Estado sem Pasta, cm 1963 e 1964. Gunnaboru.
- Depuwdo Federal de 1951 o 1958 e de 196b a 1974. Gtianabaru.
- Vice-l'residente dn Associação Benefrciente Servidores Públicos,
cncarrc,uado do seu serviço jurídico ror di~posiçiio estntutária.
-Membro do Conselho Deliberativo da "Cimento Tupi S.A.",
empresa il qual presta serviços jurídicos.
-Deputado Estadual em 1960, pelo Novo Estado da Guanoboro.
- Diretor do DASP, de 1946 a 1948.
- Presidente do Centro Br:tsileiro de Pesquisa Físicas, do qual é
Grande Benemérito.
- Presidente dn ARENA (Aliança Renovadora Nacionol) da
Guannhnra, 1966 a 1970, da qual foi fundador.
- Procurador de primeira Categoria- Junto ao Tribunal Superior
do Trabalho. (Aposentado).
- Em 1966 solicitou exoneração do cargo de Representonte do
Brasil em Genebra, para candidatar-se a Deputodo Federal pela
ARENA.
-Em 1967 foi designado pela Câmara dos Deputados, como Representante do Legislativo À Confederação lnternocional do TrabalhQ
em Genebra.
-Em 1973 foi designado pela Câmara dos Deputados À Conferência lnterpurlamcntur de Paris.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 39, DE 1977
(n' 350-D/75, na Cuso de orl~em)
Dú no•a redoçõo oo § 2• do art. 543 du Consolidação dos
Leis do Trabalho, que trato do empregado eleito paro o cargo
de udminlstroçõo sindical ou rcprescntoçiio profissional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O* 2• do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho p<Jssu u vigorar com u seguinte redução:
"Art. 543 ....... , ........... , ................. ..
* 2• Considera-se de licença não remunerada, salvo
usscntimcnto da empresu ou clúusula contratual, o tempo em
que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho dos
funções a que se refere este artigo, computando-se o período
de mandato como de efctivo exercício de sua utividade profissional, puru o fim de auferir direitos e vantagens que lhe
assegura riu n lei naquela condição."
Art. 2• Esta lei entraril cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3'í' Revogam .._,e as disposições cm contrário.

LEGISLA OO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
A.pro>a a Con,.;,lldaçào das Leis do Trabalho.
TITULO V
Do Orgonizaçiio Sindical
CAPITULO I
Da Instituição Sindical

Foi Agraciado Com:
-Medalha de Guerra (Exército):
-Medalha Tnmandaré (Marinha);
- Medalhn Campanha do Atlântico (Aeronáutica);
-Ordem do Mórito Judiciârio Militar (Superior Tribunal Militor);
-Condecorado pelo Governo Italiano com o Grou de Comendodor;
-Medalha Rui Barbosa;
-Medalha Rio Branco;
-Medalha Marechal Caetano de Faria;
- Mcdulha Marechal Hermes;
-Medalha D. João VI (Ministório da Justiça);
-Membro do Centro Brasileiro de Pcsquisos Físicas;
-Membro da Associação dos Diplomados do Escola Superior de
Guerra:
-Membro da Associação Brasileira de Imprensa.
- Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Rio de
Janeiro. sob n• 4.949. Data da lnscriçilo 25 de janeiro de 1950.
N•'ldcntidade 347.603 (Instituto Felix Pacheco)
CPF n'' O1192~207(04
Rio de Janeiro, 13 de março de 1977. - Lopo de Canalho
Coelho

(;1 Comissão de Con.rtituicào e Jusrica.)
OFICIO
DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N•• S/7/77 (n 1' 19/77-PfMC, nu origem) solicitando a retífrcaçilo
da Rcsoluçiio n1' H, de 1977, do Senado Federal, que declarou a
inconstitucionalidade de expressões constantes do Decreto-lei nY 167,
de 14 de fevereiro de 1967.

!tl Comi.<sào de Constituicrio e Ju.<tica.)

OFICIO
- /Jo Sr. ft -Sc•crt•târio da Câmara dm Deputados, encaminhando
à rt'l'i.w7o do St•twdo m1u;wafo do se~uinte prr4eto:
1
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SEÇÃO VI
•
Dos Direitos dos Exercentes de Ati• Idades
ou Profissões e dos Sindicalizados
Art. 543. O empregado eleito para o cargo de administração
sindical ou representação profissional, inclusive junto o órgão de
deliberação coletiva, não poderâ ser impedido do exercício de suas
funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe diflculte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicois.
* I• O empregado perderú o mandato se a transferência for
por ele solicitado ou voluntariamente aceita.
~ 2• Considera-se de licença niio remunerado, salvo assentimento da empreso ou cláusula contratual, o tempo em que o
empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a
que se refere este urtigo.
! 3• ~vedada a dispensa do empregado sindicalizado, u partir
do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou
representação sindical, até 90 (noventu) dias após o flnal do seu
munduto, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer
faltu grave devidamente apurada nos termos desta Consolidaçilo.

(;I,\' Comis.w1es dt• l.t•gishl('cio Social l' de Finmrras.)

PARECERES
PARECEI! N• 219, DE 1977
Du Comlssiio de Redattio
Reduçiio finul do Projeto de Decreto Legislatl"t n• 26, de
1976 (n' 63-A/76, nu C.imaru dos Deputudos).
Relator: Senador Otto l.chmunn
A Comissão apresenta u rcdaçào flnal do Projeto de Decreto
Legislativo n• 26, de 1916 (n• 63-A/76, na C:imara dos Deputados),
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que aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRÁS, e
suas subsidiárias Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA.
Petrobrás Distribuidora S.A.. Petrobrás Internacional S.A. BRASPETRO. e Companhia de Petróleo da Amazônia- COPAM.
rclativus ao exercício de 1971.
Sala das Comissões, em 25 de maio de 1977.- Adalberto Sena,
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Saldanha Derzl- HeMdlo
Nunes.
ANEXO AO PARECER N•219, DE 1977
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de
1976 (n' 63-A/76, na Câmara dos Deputados),
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, c cu,--- - - - - - • Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 52, inciso 30 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
, de 1977

DECRETO LEGISLATIVO N•

Aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS, e suas subsidiárias Petrobrás Química S.A. PETROQUISA, Petrobrás Distribuidora S.A., Petrobrás
Internacional S.A. - BRASPETRO, e Companhia de Petróleo da Amazônia- COPAM, relativas ao exercício de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• São aprovadas as contas prestadas pela Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRÂS, e suas subsidiárias Petrobrás
Química S.A. - PETROQUISA, Petrobrás Distrituidora S.A., Pe·
trobrás Intcrnacional S.A. - BRASPETRO, e Companhia de
Petróleo da Amazônia- COPAM, relativas ao exercício de 1972, de
conformidade com o parágrafo único do art. 32 da Lei n• 2.004, de
J de outubro de 1953, c do Decreto n• 61.981, de 28 de dezembro de
1967.
Art, 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PARECER N• 220, DE 1977
Da Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de
1976 (n' 78-B/76, na Câmara dos Deputados),
Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 43, de 1977 (n• 78-B/76, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Resolução n• 358, da IX Ass~mbiéia·Geral da
Organização Marftima Consultiva lntergovcrnamcntal (OMCI), que
aprovou Emendas ii Convenção da Organização, cm Londres, a 14
de novembro de !975.
Sala das Comissões, cm 25 de maio de 1977.- Adalberto Sena,
Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Oito Lehmann- Helvidlo
Nunes.
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vernamentul (OMCI), que aprovou Emendas à Convenção da Orga·
nizução, çm Londres, u 14 de novembro de 1975.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• l2l, DE 1977
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Lei do Senado no 193, de
1976.
Relator: Senador Helvidio Nunes
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Lei do
Senado n' 193, de 1976, que introduz alteração na Lei n• 6.205, de
29 de abril de 1975, que "estabelece a descaracterização do salário
mínimo como fato r de correçilo monetária".
Sala das Comissões, em 25 de maio de 1977. -Adalberto Sena,
Presidente - Helvidio Nunes, Relator - Oito Lehmann - Saldanha
Derzl.
ANEXO AO PARECER N• 221, DE 1977
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n• 193, de
1976, que acrescenta parágrafo ao art. I• da Lei n• 6.205, de
29 de abril de 1975,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O urt. I• da Lei n' 6.205, de 29 de abril de 1975, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. I• .............................. · .... · · .. ·
§ 2• Excluem-se, ainda, da restrição deste urtigo, as pen·
sões alimentícias de qualquer natureza, quando judicialmente
fixudas com base no salário mínimo."

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N•222, DE 1977
Da Comissão de Redaçiio
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• I, de
1977 (no 83-B/77, na Cãmara dos Deputados).
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Decreto
Legislativo n• I, de 1977 (n• 83-B/77. na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Sanitário para o Meio Tropical, firma·
do entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, a
bordo do navio da Armada Peruana, Ucayall, fundeado no Rio
Amazonas (Solimões), nu linha de fronteira brusileiro-pcruuna, cm 5
de novembro de 1976,
Sala das Comissões, em 25 de maio de 1977.- Adalberto Sena,
Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Oito Lehmann - Helvidlo
Nunes.

ANEXO AO PARECER N• 220, DE 1977
Redaçiio final do Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de
1976 (no 78·8/76, na Câmara dos Deputados),
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
nrt. 44, inciso I, da Constituiçilo, e eu, - - - - - - - - Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No

, DE 1977

Aprova o texto da Resolução n• 358, da IX Assembléia Ge·
ral dn Organlzaçiio Marftlma Consultiva Intergovernamental
(OMCI ), que aprovou Emendas ii Convençiio da Organlzaçilo,
O Congresso Nncional decreto:
Art. I• I'; aprovado o texto da Resolução n• 358, do IX As·
sembléia Gcrul da Organização Mnrltima Consultiva lntergo·

ANEXO AO PARECER N• 222, DE 1977
Redaçiio final do Projeto de Decreto Legislativo n' I, de
1977 (n' 83·8/77. na Cümura dos Deputados),
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, inciso i, da Constituição, e eu, - - - - - - - - Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1977
Aprova o texto do Acordo Snnltúrlo pura o Meio Tropical
entre o Governo da República Federutl;u do Brusll c o Governo
da República do Peru.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• t aprovado o texto do Acordo Sunitúrio parn o Meio
Tropical, firmado entre a República Federativa do Brnsil e u

2152 Sexto-feiro 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucal'ali,
rundcado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de rronteiru
brasilciro·pcruana, cm 5 de novembro de 1976.
Art. 211 Este Decreto Lcgisbtívo entra cm vigor nu dutu de ~uu
publicaçilo,
PARECER N• 223, DE 1977
Du Comissão de Redução
Rednçõo nnul do Projeto de Decreto Legislativo no 8, de
1977 (n' 91-B/77, nu CUmurn dos Deputados),
·
Relator: Senador Saldunhn Derzi
A Comisstul apresenta a rt:daçt1o linal do Projeto de Decreto
Legislativo n' H, de 1977 (n'' 91-B/77. na Cilmara dos Deputados),
que aprova o texto do Convénio Cultural entre o Governo da
República Federativa do Brusil c o Governo do Rdno Unido da GràBrctanha c Irlanda do Norte, cclebmdo cm Londres, a 14 de outubro
de 1976,
Sala das Comissões, 25 de maio de 1977. - Adalberto Senu,
Presidente- Snldunhu Derzi, Relator- Oito Lchmnnn - Helvidio
Nunes.
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Art. 2• O parágrafo terceiro, do art. 687, do Código de Processo
Civil (Lei n' 5.H6'l, de 11·1-1973, alterada pela seguinte Lei no 5.925,
de 1-10-1973) passa a ter a seguinte redação:
"Art. 6H7, O cditul scrú unxudo no útrio do edillcio do
foram c publicado, cm resumo, uma (I) vez no órgão oficial
do Estado, c duus (2) cm jornal local dil.rio, se houver.
§ J• O devedor será intimado por mandado do dia c
hora da realização do leilão, podendo o oncial de justiça
cumprir u diligência cm qualquer dia, hora ou local, e nxar
hora certa; se o devedor não puder ser encontrado cm cinco
(5) dias, porém, o oncial dcvolvcrú o mandado, certificando
as dili~êncius que levou a efeito, valendo como intimação,
nesse "'"o, o edhal previsto no art. 686,"

Art. 3' Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
1\rt. 4" Rcvogam .. sc us disposições em contrário.

J ustllicnção
A sistcmútica a tua i do Código de Processo Civil prevê, além do
jJidl!;f1<11!Sl#l~l cdit•l ~IM'l •oltf<:ÍAie•to \'lltbiÍ\)a .dtl di, o hor~ em que

os bens penhorados serão judicialmente vendidos, a expedição de
mandado pura irHitnaçilo pessoal do devedor.
Considero útil tal determinação, posto que dá ao devedor
Redução nnul do Projeto de Decreto Legislativo no 8, de
incquivoca oportunidade de evitar a alienação dos seus bens, se
1977 (n' 91-B/77, nn Câmuru dos Deputados),
puder, pagando a sua dívida antes da arrematação.
Faço saber que o Congresso Nacion:ll aprovou, nos termos do
Entretanto, esse dispositivo, que visa favorecer o devedor, não
art. 44, inciso I, da Constituiçiio, c cu, - - - - - - - - - · pode ser utilizado para prejudicar o credor. Mas basta que o devedor
Presidente do Senado Federal promulgo o seguinte
se oculte do Olicial de Justiça pura que. descumprido o mandato
determinado pelo art. 687, § Jo, veja-se o credor na contingência de,
DECRETO LEGISLATIVO NO
,DE 1977
adiada a arrematação, ter de publicar novos editais, que sempre silo
Aprova o texto do Convi!nio Cultural entre o Governo da cnros c dcmundam tempo.
Ao mesmo passo, nca prejudicada c encarecida a distribuição da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da
justiça, devido à obrigatória prática de atas que se tornarão inúteis c
Grã-Bretanhu c Irlanda do Norte.
terão de ser repetidos.
O Congresso Nacional dccrt!tu:
Pol isso, o projeto prevê não logrando o Sr. Oficial de Justiça
Ari. I• lo aprovado o texto do Convênio Cultural entre o Go- ,umprir o mandado cm cinco dias, apesar de liberado de qualquer
verno da República Federativa do Br<1sil c o Governo do Reino restrição quanto ao horário ou local, bastará que porte por fe, cm
Unido da Grã-Brctanha c lrl,mda do Norte, celebrado em Lortdrçs, certidão, as dificuldade encontradas, para que o edital a ser publicado p:tssc a valer também como intimação do devedor. E para que
a 14 de outubro de 1976.
Art. 21' Este Decreto Lcgisli.ttivo cntru em vigor n~1 dutn de sua este não possa alegar ignonineia, determina-se que no edital conste a
advertência de que poderi1 valer çomo intimação do-devedor.
publicação.
CrcjCI, cpm isso, dar um passo na busca de uma sistemática
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- 0 ExJ•edientu fid~ processual que torne a dislribuiçno du justiça m11i• rápida, sem lhe
vai ;'a puhlicw;ilo.
comprometer a segunmça c equanimidadc.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. IO-Secrctá·
Sala das Sessões, cm 26 de maio de 1977.- Otto Lehmann.
ANEXO AO PARr:CER No 223, DE 1977

rio.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 113, DE 1977
Altera

dispositivo~

do Crídigo de Processo Civil, ulincntcs
à intimu~iio do devedor para a urremata~,;iio de bens penhorados,

O Congresso Nacional decreta:
Ari. I• Acresccnlc·Se ao arl. 6H6, do Código de Processo Civil,
(Lei n' 5.H69, de li de janeiro de 1973, altcruda pela Lei no 5.925, de
I de outubro de 1973) mais um inciso, que rccchcrú o nv VII c tcrít a
:;cg.uinl'..: rcdação:

"Art. 6X6. A arn:mawçfw scri1 prcccdidu de cUitnl, que
contcrtt:

VIl- a advertência de que o edital valerá paru
intimaçiio do devedor, caso o Oficial de Juioitiça, ao cumprir n
llili!-!énciu Uctcrminada no art. 687, § 3•. ccrtiliquc não ter

sido possível t.!ncontrú-lo no prnzo uli estipulado."

LEGISLA Ç..J' O CITA DA
LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Procosso Civil

··························································
SUBSECÇÃO VIl
Du urrcmutaçiio
1\rt. 6H6. A nrrcmataç11o scrú precedida de edital, que conterá:
I- u dcscricão do bem penhorado com os seus cuructcr!sticos

t.!, trutando-st.! de imôvd, a situação, as divisas 1: a tnmscriçào aquisiti·
va ou a inscrição;
11 -o v:~ lar do bem:
III -o lugur ondt.: t.!Stivcrem os móveis, veiculas c scmovcntcs;
c, sendo direito~ açüo, os autos do processo, cm q~e foram pcnhqra·
dos:
IV- o dia, o lugur c a hora da praça ou do leilão:
V ,_... 11 mcnçílo da existência dt.! ônus, bem como de rocur:io
pcnduntc da dccisno:

Maiodel977

I

VI -a comunicaçlio de que, se o bem niio alcançar lance supe·
rior tt import1inciu da avaliação, scguir-sc-ú, em di:.t c horn que forem
desde logo designados entre os doz (lO) c os vinte (20) seguintes, a
suu venda u qucrn mais der.
~ I•·No caso do art. 684, 11. constar:í do edital o valor da
última cotaçüo anterior it expcdiçflo deste.
! 2• A praça rcalizar-se·á no átrio do edifício do forum: o leilão,
onde estivcrem os bens, ou no lugar designado pelo juiz.
Art. 687. O edital será anxado no útrio do edifício do forum e
publicado, cm resumo. uma (I) vez no órgão oficial do Estado, c
duas (2) em jornal local diário. se houver.
! 1• Entre a primeira publicação c a praça ou leilão mcdiarú o
prazo de dez (lO) dias, so os bens forem dc v:llor igual ou inferior a
duzentas (200) vczcs o salário mínimo cm vigor nu sede do juíw à
da tu da avaliação c o de vinte (20) dias se de maior valor.
§ 2• ,\ segunda publicaçiio sairú no di" da alienação judicial: se
nesse dia niio circular jornal, no dia imediatamente untcrior.
§ 3• O devcdor serú intimado por mandado do dia c hora da
realização da praça ou leilão.
' '

i
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arl. 7' da Consolidação, hoje. felizmente, uma mera antigUidade,
quando se trate de trabalhadores rurais).
Ademais. o conceito de empresa cnnsagradn n:t Ld Complcmen~
tur nv 7, de 1970, sohrc cujos omhros rcc:.~i o encargo de contribuir
pant n fornwç:io do Fundo de Participaçiio, ahr:mgc. certamente, ns
pcsso:ts jurídicas dt.: dirdto privado com lina\ic.hldc de lucro utuando
no meio rural, de sorte que é cadr~ vez m:tis incompreensível o fato de
os tr:th<llhadorcs rurais não se hcncficiarcm do mencionado programa.
O nosso projeto, dnndn nova rctl:ição ao§ Jl' do art. 111 da Lei
Complementar n' 7/70 c aclarando-o quanto ao cnquadramcnto do
trabalhador rural nos benefícios do PIS, visa, justamente. sanar a
lacun:t atr(ts :.~pontada.
Saht das Sessões, cm 25 de maio de 1977,- ~elson Carneiro.
1./:"G/S/...1 ('.·f n C/ T.·ll>. t

LEI COMPLEMENTAR No?
DE 7 DE SETEMBRO DE I'J70

.... .

Institui o Progruma de Integração Social, e dá nutras providên-

'

(;l ComisJão de Constituicdo e Jusrica. J
PROJETO DE LEI DO SENADO.N• 114, OE 1977
( Complemenrar)
Introduz alteração na Lei Complementar n• 7, de 7 de
selembro de 1970, que instiluiu o PI uno de Integração SociaiPIS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O § I• do art. i' da Lei Complementar n• 7, de 7 de
setembro de !970, passa a vigorar com a soguintc redaçào:
•• ~ \fi! Para os fins desta lei. entende-se por empresa a
pcssmt juridic~l. nos termos da lc{!islaçiio do Imposto de Renda. c por empregado todo aquele assim definido na legislação
trahalhistu, inclusive o trabalhador rural."

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 311 Revogam-se ns disposições cm contrário.
Ju.•tílicação
lnobstantc a edição da Lei Complementar n• 26, de li de sc)em·
bro de 1975, que, dentre outras providências, unincou o Plano de
Integração Social (PIS) c o Programa de Formação do Patrimõnio
do Servidor Público (PASEP), permanecem cm vigor, cm sua quase
totalidade, as Leis Complcmentnrcs n•s 7 c 8, ambas de 1970, que
institui rum um c outro progmmas, particularmente no que diz respeito <los critórios dc participação de trabalhadores, bem como às defini·
çõcs de omprcsa c de empregado, para os efeitos de di tu legislação.
Isto significa que o presente projeto de lei não comete incorro·
çiio ao pretender ultcrur uma daquelas leis complementares. u de nq
7, de 7 de sctombro de 1970.
Pm outro lado, cm que pese o fato de o trabalhador rural estar
amplamente protegido pela legislação trabalhistn (a ponto dc o
Estatuto do Trabalhador Rural ter sido intoiramentc revogado pela
Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973, com suas normas de protcção ao
trabalho rural sendo absorvidas pela ConsolidaçtlO das Leis do
Trahalho), mó aqui não foi possível admitir a sua participação no
Programa de lntogração Social (PIS).
Tal comportamento de parte das autoridades quo interpretam c
c.<ccutmn a legislação pertinente - c alé do legislador que não foi
sulicicntcmcnte explícito ao compor a rcdnçào do§ I' do urt. I' da
L. C. n\' 7/70- rcprcscntu um evidente retrocesso ao tempo cm que
se cdit:tvum leis trnhalhistas com c.x(')rcssa innhrungênciu ou
inuplicahilidadc delas a certas categorius de: trabalhadores, dentre os
qu:tis, principalmente, os trah:tlhadorcs rurais (v,, por exemplo, o
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cios.

Art. 1,,. (:,instituído. na forma pn:vista nesta Lei, o Programa de
Integração Social. destinado a promover a integração do empregado
na vida c no desenvolvimento das empresas.
~ 1~~ Par~t os li ris dcsw. Lt:i. crlt~..:ndi!·Sc: por cmprcsn a pessoa
jurídica. nos termos da legislação do Imposto de Rend3, e por empregado todo aquele assim dcnnido pela lcgislaçiio trabalhista.
~ 2<:o 1\ participaçiiLl dos trah~1lhadorcs avulsos, assim delinidos
os que pres\am serviços a diversas empresas, sem relação emprega ti·
cia. no J>rogram~t de Integração Social. far-s~:-A nos termos do
Rcgulamento :t ser baixado. de :.tcordo com o mtipo \I desta Lei.
(.:Is Comissiie.\· dt• Cmrstituiçcio ,. Justiça, dt• Economia. de
l.t•gisltH·âo Soda/ e df• :1 grim/tum. I

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla.)- Os projetes, após
publicados, seriio enviados às comissões competentes.
Hú oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
,\s livrarius têm cm todo o mundo uma signilicaçiio muito alta,
NUo se trata upcnas de um lugar onde: se encontram livros, mas, tambóm. de um ponto dc anuência d:~ inteligência c da cultura da
socied.:tde. Entre nós, um scm-núm~.'ro delas tem constituído motivo
do artigos. dc rcportagcns, dc palcstms, om que so rcalça o papcl que
representaram no longo do tempo, na vidu brasileira.
Ainda faz poucos dias. lembro-mo de ter lido. nos jornais um
trabalho com referências especiais c :lté mesmo nostálgicas ii
tradicional Livraria SUo José, atualmcntc jú de portas cerradas. Não
i: porém urna exccçiio, De quundo cm quando, uma dessas Casas
d~saparccc do ccn{trio dus cidades, por motivos os mais diversos que
atingem tumbém algumas editoras com reais serviços prestados ii
cultura nucionul.
Scriu o caso, portanto, de o Governo, através do seu Minist~rio
da Educação c Cultura, a cuja frcntl! se encontra a ligura dinâmica
do Ministro Ney Braga, adotar providóncias, medidas objctivas que
lhes venham cm socorro par~t lhes garantir a sobrevivência.
Quero, nesta ligeira alocuçJo, fazer urna referência a um fato
que me purccc ullnmcntc ncg:uivo c projudicinl ils ntividndcs de
nossas livrmins. ~que: sr: p.:tssmr il permitir a vcnd;t de livros, revistas
especializadas c até cadernos rws supermercados. Pode p<~rccer, à
primeír:t vista, que a medida t~:rn S!.:ll s~:ntido positivo porque
propriciu oportunidade a um rmtior estimulo :'t leitura com a mais
ampla divulgaçi'to dn que se escreve c f'Uhlica,

....-
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Nua podemos, porém, deixar de atentar, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, para o fato de que enquanto o supermercado tem dentro
dos negócios comerciuis uma diversificação extraordinária de
produtos, o mesmo não uconh:cc com us livrnrias, que têm de
restringir-se ao seu ramo específico.
Devo dizer que esta minha iniciativa não tem motivaçilo
pcssoul. Estas minhus palavras, cu as pronuncio como intérprete de
um grupo de livreiros cm Salvudor, alguns deles já com vida longa no
comércio de livros nu Buhiu, mus que estão sentindo os efeitos, as
conseqUências dessa concorrência que, se nilo direi· ·~slcal, não
posso considerá-la natural e ucertada.
Por este motivo faço, daqui, um apelo llo ilustre Ministro da
Educação c Cultura pura que o t~ssunto seja estudado em
profundidudc, c .<e possu sentir a realidudc das reclamações de que
t~qui sou portt~dor, e, se procedentes. inspirarem a solução adequada.
Forll de dúvidll que os livros devem multiplicar-se a manchcias,
porque elos são n hasc cm que se assenta a própria cívilização.
Era o que tinha que dizer. (Muito bem! Palmas.)

liO

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Concedo a palavra
nohrc Senador Litzuro Bt~rboza.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Pronuncia o se·
guintc discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo est:t tribunll, para registrllr, no Senado Federal, a
preocupuçüo d:t Universidade Católica de Goiás, de aumentar a sua
contribuiçuo,jft muito grande, para o desenvolvimento do País.
Atu:tlmente, a Universidade Cutólicu de Goiás pleiteia das
federais condições para que ela possa desenvolver amplo
progruma na úrcn do ensino profissionuliz3nte, nos meios rurais, de
aprimommcnto das técnicas de Zootecnica. E, nesse sentido,
encaminhou ao Ministro Alysson Paulinelli, da Agricultura, o
'icguintc oficio:
autoridt~des

Ofício n' 242/77-R
Goiânia, 12 de maio de 1977.
Excelentissimo Senhor
Dr. Alysson Paulinelli
DD. Ministro da Agricultura
BRAS1LIA- DF
Senhor Ministro
A Reitoria dt~ Universidade Católica de Goiás (UCG)
vem muito rt:spcitosamcntc t1 prest:nça de Vossa Excelência
para rchtit~r c pleitear o que segue.
Em vistu do notório despreparo de mào·de-obra rural
no Brasil c especialmente na Regirto Centro-Oeste a UCG se
propôc introduzir na SLW programaçüo escolar cursos de
treinamento de nível prolissionalizantc, técnico ou superior,
para a formaçüo de mào·dc-obra cspocializuda no selar
agropccu~írio.

Parah:huncntc pretende instalar campos experimentais
para estudos c pcsquisus nos s~:torcs de agricultura divcr~
silicada, hortifruticulturu, silviculturt~ c zootecnia.
Este empreendimento, pela sutl mugnitudc c seu ulcancc
sócio-cconômico, depende da disponibilidade de uso a longo
prazo de uma itrca do terras cap:tz de comportar todas as
atividados que a UCG pretende <tssumir c que disponha de
inl'm·c~trutum di! apoio ~ufici\!11\\! pura asscgurm o livre
desempenho das mcsmo.1s.
A :'1rca ideal rara este fim constituiu Fazcndu Cnpivaru.
no rv1unicirin de Goiandira (çonnnantc com a Rcl;liào GcoCI.'OIHirnica de Brasília, Ei.xo Anilpolis-Ccrcs) dada u sua
prnximidadc de Goiftnia, a rrcscnçu de cncrgiu c acesso viú ..
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rio em boas condições. Essa propriedade se acha integrada ao
patrimõnio da EMBRAPA que por sua vez pretende
transferi-la à sua subsidiária, u EMGOPA, tdo logo essa
última tenbu condições de a incorporar. Entretanto, a UCG
pleiteia o direito de uso da Fazenda Capivara, seja por
compra, com•énio, comodato ou arrendamento, pura desenvolver nu propriedade ni\o somente. um programa de pesquisas c
experimentações a~ricolus, mas simultaneamente o de ensino
de técnicas agricolas c zootécnicas modernas e o de
qualificação de milo-de-obra rural, programas este; complementares à pesquisa, e de grande projeção na economia
agropecuúria da Regiilo Centro-Oeste.
Atualmente existem em Goiás apenas uma Escola de
Agronomia e Veterinária e duas Escolas de nível médio,
todas com capacidade limitada.lnexiste o ensino de nível profissional primário.
O empreendimento da UCG pretende preencher uma
lacuna de longa data, atendendo a um mercado de trabalho
capaz de absorver milhares de profissionais e incentivar
assim as fontes produtoras da região Centro-Oeste.
Tratando-se da formação de um Centro de Tecnologia
Rural integrado de ensino c pesquisas, acredita-se que, dadas
as muitas propriedades da EMBRAPA neste Estado, a
dispensa da Fazenda Capivara não irá perturbar a
programação da EMGOPA, já assoberbada pelos grandes
encargos de sua responsabilidade.
Neste sentido solicitamos a Vossa Excelência um
pronunciamento relativo à viabilidade da nossa pretensão.
Apresentamos os nossos protestes de alta estima e
consideração e firmamo-nos
Anteciosamente.- Pe. José Carlos de Lima Vaz, S. J.
REITOR."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio ser desnecessário enfatizar, aqui no Senado, a importância desse empreendimento. E, desta
tribuna, fazemos um apelo ao Sr. Ministro da Agricultura, para que,
naturalmente dentro das preocupações daquele Ministério e das
prioridades que o Governo tem assentado para o setor, S. Ex• faça o
que for possível, no sentido de, com simpatia, encarar o pleito da
Universidade Católica de Goiás, para a implantação desse Centro. O
empreendimento granjeará, para o Estado de Goiás, pura a Região
Geoeconõmica de Brasília, condições indispensáveis ao fomento da
produção, dando ao homem que milita na zona rural melhores condi·
ções de trabalho, para que possa desenvolver suas atividades em um
clima que não mais seja pura e simplesmente o da aplicação de
normas empíricas usadas ainda ao tempo do Descobrimento, mas
que, infelizmente, até hoje continuam em prática na maior parte no
Pais, jit que o nosso rurícola não tem tido, atê agora, salvo pequenas
exceções, condições de absorver ensinamentos técnicos que lhe
possibilite produzir mais e melhor.

f: o apelo que queria fazer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Accioly Filho,
O SR. ACCIOlV FilHO (ARENA - PR. Pronuncia o
Sl'guinte discurso. Sem revisilo do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O estudo da Reforma Judiciária proporcionou-me oportunidt~do de :~profundar 11lgumas observações que vinha f11zcndo, há
tempo, sobre defeitos ligados ao drama judicial brasileiro.
O primeiro fruto dessas observações quero oferecer, hoje, ao
Senado d11 Rcpúblic11, e sob 11 forma de projeto, c se rel11cion11 com 11
a\uul situuçi\o cconômicu brusileirn:

!'J
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 115, DE 1977
Institui o corrcçiio monetário nas dÍiidos exigíveis,
pecuniários ou de volor.
Art. i' Ressalvado o disposto na legislação vigente aplica-se a
corrcçilo monetária a todas as dívidas cxiglveis, pecuniárias ou de
valor, começando a sua incidt:ncia:
I - no dia em que ocorrer o dano a pessoa ou coisa;
i l - no dia em que se tornar exigível a dívida constante de titulo
executivo extrujudicial (C,P.C, art. 585) ou a dívida de valor
decorrente do ato lícito;
iii- no dia indicado no contrato;
IV - seis meses após a citação para o processo de conheci·
menta, ou no dia da intimação da sentença de primeiro grau, ao
devedor, nos demais casos.
§ I• No caso de perícia judicial que indique o valor da divida
ao tempo da elaboração do laudo, nessa data começará a correção
monetária.
§ 2• No curso de processo, é lícito ao réu ou executado depositar a importância pedida, a qual será levada a conta bancária com
correçilo monetária, à disposição do Juízo,
Art. 2• A correção monetária a que se refere esta lei far-se·á
com base na variação nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro
Nacional (ORTN), ressalvados os casos previstos na Legislação
vigente.
Art. 3• A sentença que declarar a existência de qualquer das
obrigações a que se refere o art. I• incluirá a correção monetária,
ainda que não pedida expressamente.
§ I• Em qualquer caso é devida a correçilo monetária até à
data do efetivo pagamento, devendo proceder·se à atualização do
cálculo, ainda que por mais de uma vez,
§ 2• Aplica-se o parágrafo anterior, ainda que a sentença
tenha fixado o valor em dinheiro da obrigação.
§ 3• Cessa a incidência da cÔrreção monetária no momento
cm que o credor ilegitimamente recusar .o recebimento da quantio
devida,
Art. 4• Esta lei entrará em vigor seis meses após a sua publicação c terá aplicação imediata aos créditos exigíveis a essa data.
Parágrafo único. As dívidas vencidas, constantes de título
executivo extrajudicial (art, 1•, n• i), bem como as já ajuizadas
(ort. i', n• IV), serão corrigidas a partir da vigência desta lei
(Const., art. 153, § 3•).
Justificação
I - Objetlvos
A dignidade do processo reside cm proporcionar ele, a quem
tem direito, cxatamente aquilo a que tem direito e tudo aquilo a
que tem direito. Não conduzindo a esse resultado, o processo não
chega a ser, como observou Chiovenda, aquele desejável instrumento
eliciente predisposto pela lei à realização dos desígnios do direito
material. Um processo que trngu ao credor apenas parte do seu crédi·
to é um proce~so insatisfutório, um instrumento inadequado à
realização plena da Justiça, para a qual foi concebido,
Ora, o tempo é inimigo declarado do processo, como com tanta
propriedade salientaram Calumandrei e Curnelutti em obras que
merecidamente se tornaram clássica~ nu literatura jurldicu
11
(
1ntroduzione alio studio sistemutico dei provvedimenti cuutelnri";
"Diritto e processo"),
A Justiça tarda é, muitas vezes, mais prejudicial que a Justiça
imperfeita. Dentro de certos limites, às vezes é preferível Fazer mal do
que fazer turde (Culamandrei),
Assim, nos pu!ses de cconomi:l sujeita n inflnçUo ucentuudn,
rcdobrn-sc a preocupação pelos males da morosidade do processo. A
dcmorn du prestação jurisdicional a torna tanto muis imperfcitu
quunto maior u crosi\o sofrida pt:la moedu até ao momento cm que o
Poder Judiciilrio coloca nus miles do credor o objeto do seu direito,
Bem conhecida u gravidade do processo inflacionário brasileiro,
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ressalta-se a particular necessidade que hú, no Brasil, de alocar recursos e esforços para a agilização dos processos em juízo.
l'i isso que procura fazer este projeto, lançando mão do instituto
da corrcção monetária, no mesmo momento cm que se tenta promover a chamada "Reforma do Judiciário", São duas providências que
se complementam, destacando-se a influência benéfica que terão os
dispositivos do projeto na agilização dos processos cívois sujeitos à
Justiça Federal ou à dos Estados, em primeiro grau de jurisdição.
A correçilo monetária das obrigações exigíveis, que o projeto
disciplina, pretende atingir esse escopo por dois meios:
a) estimulando os devedores a pagar, evitando-se com isso o afluxo
muito grande de novas ações a serem propostas; b) desaconsc\hando
o emprego das perniciosas e conhecidas manobras proteíatórias no
curso do processo.
Fiel a esse objetivo, procura o projeto esquivar-se do uso do
instrumental escolhido (correção monetária), para outros fins,
económicos ou mesmo éticos. Logo no art. I•. dispõe·se ele a discipli·
na r a correção das dividas exigíveis. Com isso, pretende estar alheio à
problemática macroeconômica da influência perniciosa da correção
monetária ou indexação, no agravamento da espiral inflacionária.
Sob esse aspecto, numa literatura bastante fecunda, têm os
economistas debruçado sua atcnçiio sobre a indexação dos contratos, dos créditos fiscais, dos salári~s. das obrigações financeiras
do Estado, etc., sendo voz predominante a assertiva do concurso da
indexação para agr~var a inflação, "particularmente no caso em que
inflação de demanda e custo estão interagindo" (cf. Patinkin, "O que
os países desenvolvidos podem aprender com a indexaçiio", in
"Estudos económicos", vol. 6, n• i, janfabril 1976, pág. 4; v, tam·
bém Ga/eno Lacerda, "Correçiio monetária e discrição dos tribunais", in "Ajuris", ano II, n• 4, Porto Alegre, 1975, pág. 62, citan·
do Korteweg e Keeslng); "sendo uma fórmula de neutralização das
distorções inflacionárias, a correçilo monetária é também um rea·
limentador da taxa de inflação" (Chace\, Simonsem e Wald, "Correção Monetária", Apec. Editora, Rio, 1970, pág. 285), Ela é
geralmente considerada um meio contra a inflação (Morley, "indexa·
çilo e o combate à inflação", in "Estudos económicos", cit., pág. 25),
embora a doutrina se acautele de considerá-la "uma panacé:ia para
todos os males inflacionários" (Kleiman, "Corrcção monetária c
indexação: experiência brasileira e experiência israelense", in .. Estudos económicos", cit., pág. 114), chegando a neg~r se trate mesmo de
um mecanismo antiinflacionúrio (id., ib.),
A tudo isso esteve alheio o projeto. que não pretende usar a indexação especificamente como instrumento de combate à inflação. Procura, com as salvaguardas que contém, manter-se· à margem da pro·
blcmática macro-econõmica da inflação. Por isso é que o art. I• ressalva c"'pressamcntc:: a lc::gislaçào federal sobre correçào monetária, a
qual permanece inalterada. Sob o específico enfoque da celeridade
dos processos em juízo, o que interessa é sancionar o inadimplemen·
to das obrigações, nada mais, Por isso 1: que se cuida aqui apenas de
corrigir os débitos e.<igíveis. Antes de exigibilidade, a incidência da
correção continua regida pelo direito vigente, que permanecerá
inalterada. Mesmo a referência a disposições contratuais, no art, 1•,
n• III, não vai além da correçilo monetária após o vencimento da
obrigação.
11 - Área de Incidência
No direito vigente, levando-se em conta inclusive a orientação
dos tribunais, silo três as hipóteses básicas de incidência da correçilo
monetária; a) previsão em lei (nas dividas pecuniárias); b) natureza
dn dívida (de valor); c) declaração de vontade.
Como é sabido, admite-se no Brasil a corrcçào monetária de
obrigaçõc:s expressas em moeda, apenas qunndo u lei o prevê. Tratase do chnmudo "princípio da legalidade", trazido jú nu Lei
n• 4,602/65 c em diplomas subseqUentes (v, Galcno Lacerda, ib.,
pí1g. 74/75). Pura exemplificar, seja Jembrndo que a lei positiva prevê
a corrcçilo monetária dos débitos de natureZII fiscal e previdenciáriu,
dos seguros, do vulor dus dcsaproprinçõcs, bem como nus operações
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ca~os

indicudo5 na

lcgislnçiio tmhnlhisHI c na lei dos condomínios c incorporuçõcs.

Quanto ils dívidas de valor, a jurisprudência vui udmiiindo a
atunlizaçih1 dus indcnizaçõcs por ato i licito c d:1s obrigações decorrentes de ato ilícito. Entram nessas categorias os alimentos, pensões
de vúrias espécies, indenizuçõcs de infortunística c por acidentes
nutomnhilísticos. etc .. o STF m:tnifcstou-sc inclusive cm Súmula
(n' 314 c 390), sendo u corrcção monctúriu dus dívidas de valor uma
consum:.adn conquista do moderno direito llrusilciro,. ·de grande
innuênciu pretoriana.

··

A correção monetúriu por forçu de clúusuia contrutual. fundadu
na autonomia da vontade, goza também dos favores da moderna

jurisprudêncíu (Rev. Tribs .. 468(244 c 460(228).
Porém, os objetivos do projeto exigem que se dê um passo
adiunte. r: vcrdude que a consideração econômica posta à base da
indexação nos países onde modernamente ela é mais intensamente
praticada (Brasil, Israel e Finlündía) conduz a limitá-la às dividas de
valor. Não suscita o mesmo interesse a correção dns obrigações
tipicamente pecuniítrius. Também cm países de economia mais sólida, onde mais baixa é a taxa de inflação c mais desenvolvidos os mer·
cados (capazes de superar os problemas das altas), faz-se a distinç"o
entre divida pecuniüria e de valor (França, Itil lia Bélgica. c USA), o
que acontece também na Espanha e Argentina. Só n"o a faz a
Inglaterra, onde a indenização é calculada à data do evento ou do dano, c onde jí1 se disse, orgulhosamente, que a pound is a pound. whatel'er ir.< inrernational••a/ue (v. Chacel - Simonsen - Wald. ib., pilg.
157).
Mas inexiste razão para dar tratamento diferente tas obrigações
expressas cm moeda. Nos limites em que concede o projeto a sua correçlio monetária (a partir da exigibilidade, ou mesmo após instaurado processo cm juízo), evitam-se os males do agravamento da infla·
ção c se equiparam situações substancialmente idênticas. Tem razUo
u jurisprudência cm negar a atualizuçr10 sem previsão c disciplina na
lei, masjít não se justifica o silêncio desta.
E assim é que o :1ft. I'' compreende .. todas as dívidas exigíveis,
pecuniilrias ou de valor", fazendo a desejável equiparação de
tratamento. Annai, não se pode perder da memória que foi
justamente a desvaloriznção das obrigações pecuniárias que, no pri·
mciro pós-guerra deste século. det.:r:ninou nu Alemanha a correçtlo
monetúria.
No tocante às obrignções, r, ,r ato ilícito, dá-se igual tratamento
aos danos em pessoas ou cm coisas, nos termos du modernu
jurisprudência brasileira. O dispositivo se faz expresso, pnn1 evitar
mal-entendidos que talvez poderinm advir da invocação do
pensamento da jurisprudência francesa.
III - Aspectos Específicos

A -Início da incidh1cia
A fixução do dies a quo da correçào monctúria, com referênciu
1\s dividas de valor (art. lO, n°s i o li, 2• parte) atonde ao critério jil
em vigor na jurisprudência. O mesmo se diga quanto à observânciu
das declarações de vontade para a carroção monet{~ria de obriguçiies
contratuuis exigíveis (no III).
Dividas pccuniúrias em geral. porém, serão corrigidas a partir
de quando decorridos seis meses de ajuizado o processo de conheci·
menta (ou, se isso acontecer primeiro, do dia cm que o devedor foi
intimado da sentença que declara a existência da divida): v. urt. jo,
inc. IV. Visa-se com isso evitar rigores excessivos na correçào
monetúrh1, de modo que, se assim n reposição do starus quo ame
deixa de ser perfeitn, gunha-se cm termos de cquiiihrio, levundo-se
em conta as dinculdadcs do dcvedo1·. Tal a orientação que predo·
minou nu legislação alcmit subseqUente aos julgados primeiros de
1923, c que tem indisfarçúveis méritos do ponto de vista sócio·
econõmico(V. Gatcno Lacerda, ih,, pp. 65 c seguintes).
Jtt quando se trata de crédito nmpurado de título executivo, nUa
se justifica esse tratamento benevolente, eis que o título é institufdo
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pelo legislador, na maioria dos casos, precisamente em razuo de um
especial grau de probabilidade da existência da obrigação (cf.
Dinamurco. "Execução civil", S. Paulo, ed. Revista dos Tribunais,
197 J. n• 24 ). Por isso, o Projeto faz coincidir com o infcio da
exigibilidade o da correção monetária desses créditos (urt. i o, no 11).
Mas, se houver laudo judicial por valor atuaiizado, é da sua
elaboração que a correçuo irú fluir (art. 1•, § lO), E o devedor pode·
rú forrar-se sempre dos males da corrcç"o monetário, depositando
em juízo a quantia devida(§ 2o). O dispositivo nada mais faz do que
consagrar c generalizar uma faculdade já existente, no plano
extrajudicial, .. nu maioria das legisluções tributárias internas"
(Fanucchi, "0 instituto da correção monetária", ln "Cefir- Revista
do imposto de renda", ano XVII, no 67, S. Paulo, 1973, no I,
p. 11).
Termo Finai do Incidência
Uma pesquisa de direito comparado mostra que os débitos
podem ser considorados pelo seu valor no momento em que se
tornam exigíveis (vencimento da obrigação contratual; ocorrência do
evento danoso), no dia da propositura da açilo, no dia da perfcia, da
sentença de primeiro grau, do acórdão, da liquidação, ou finalmente,
no dia do cfctivo pagamento (cf. Chacel - Simonsen - Wald, ib.,
pp. 145 e segs.). ideais de justiçu c de perfeição da tutela jurisdicional aconselham a última solução, que é adotada pela jurisprudência
do 2o tribunal de Alçada Civil puulista em tema de infortunfstica
(revista no 9.859) e pelo Supremo Tribunal Federai quanto às
desapropriações (Súmuia 561). O§ jo do art. Jo consagra c generaliza a orientuçUo du Suprema Corte.
Coisu Julgada
O § 2o do art. Jo, acompanhando abalizado pensamento
doutrinúrio (Chacel, etc., p. 206 segs.), visu a evitar que se veja na
coisa julgada um óbice à continuação da fluência da corrcção
monetária. A sentença, na realidade, declara a existência de uma
obrigação (an deheatur) c, quando passa a determinar o seu valor
(quanlllm dt•healllr), fá-lo com vistas •i realidade monetúriu atual, aos
números cm que se traduz a obrigação no momento da sentença. E,
assim sendo, a corrosão inflacionária ~caba por alterar a relação
entre u obrigaçüo e sua expressl1o pecuniária, de modo que a auto·
ridade da coisa julgada, em tormos bastante realistas, sai inaltecida c
não violada se na época do pagamento foi buscadà a nova expressão
pecuniária daquela mesma obrigação (quíd deheatur).
''Mora Accipiendi''
Acatando ressalva constunte da jurisprudência francesa, o projeto estabelece que ~>cessu a incidência da correçào monetária no
momento em que o credor ilegitimamente recusar o recebimento da
quantia devida" (art. Jo,§ Jo).
Direito lntertempornl
Levando cm conta o carúter profundamente inovativo de suas
disposições, o projeto prevê uma ••acatio /egi.r de seis meses (art. 40),
Depois, pura os casos cm que o direito vigente não aceita ainda a corrcção monetúria, é ditada uma norma intertemporal de respeito às
situuções jurfdicas preexistentes, cm atenção ao art. i 53, § Jo, da
Constituição Federai (art. 4o, parilgrafo único).
Brusília, em 26 de maio de i 977. - Accloly Filho.
Esse" projeto, Sr. Presidente, que submeto ao exume e à dccisilo
desta Casa, com u consciênciu de que estou truzcndo matêrin dn mnis
extrema importCincia c responsubilid~1dc e, por isso, ela deverá mere·
cer o cuidudo dos meus nobres colegas c as retificações que ela ncces·
situr.
Eru o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Puimus.)
O SR. PRESIDENTE (i'ctrónio l'ortcila)- O projeto de lei de
autoria do nobre Senudor Accioly Filho, por S. Ex• lido ejustincudo
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da tribuna, será publicado e encaminhado às Comissões de Constitui·
ção e Justiça c de Economia.
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do, do País e do seu Povo. Foi um estadista que lançou a semente da
escola superior de Guerra. Resumo assim o pensamento de Pandiâ
Culógcrus: "uma única politica é poss(vcl e aconselhável a bem do
COM PARECEM MAIS OS SRS. SENA DORES:
País: compreensão mútua entre civis c militares; cordialidade na
José Guiomard - Evandro Carreira - Jarbas Passarinho colaboração".
Jcssó Freire- Milton Cabral- Ruy Carneiro- Marcos FreireO grão fecundo, prenhe de sabedoria c de visão, demorou, mas
germinou.
Paulo Guerra- Lourival Baptista- Luiz Viana- Ruy Santos Roberto Saturnino- Orestes Qué:rcia- Benedito Ferreira - Láza.
Ainda sob o impacto da Segunda Grande Guerra Mundial, da
ro Barboza- Saldanha Derzi - Mattos Leão - Lenoir Vargas qual o Brasil participou com honra c brio, com a consciência adquiri·
da pela experiência vivida pelos nossos Chefes Militares de que a
Daniel Krieger- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Estã finda a Hora guerra é um fenômeno politico total e não apenas um fato militar,
criou-se em 1949, a Escola Superior de Guerra, que teve como pri·
do Expediente.
mciro Comandante a figura assaz respeitável do General Cordeiro de
Farias, um de seus fundadores.
Passa-se à
Inicialmente, deu-se ênfase aos problemas nitidamente milita•
ORDEM DO DIA
res, evoluindo-se para a constatação de que os problemas de scguran·
ça não se continham mais nos limites únicos da defesa c, portanto,
não seriam exclusivamente militares, mas igualmente politicas, e de
Item I:
que os problemas de segurança estão intimamente ligados ao descn·
Votaçiio, cm turao único, do Requerimento n• 117, de
volvimenlo que se torna impossível tratá·los, a nlvcl politico, como
1~77. do Scn~or Senador Qairc! Tti~aira, soli<itando a
fenômenos independentes.
transcrição, nos J\~ais do Senado Federal, do discurso
Lá, no augusto casarão do Forte de São João, de tantas e tão
pronunciado pclp Deputado Antônio Morimoto na solcni·
~loriosus passagens da vida nacional •. há mais de um quarto de sécudadede ou11 posse eo•.,-Dclagada da ADESG, cm !Wasllia.
lo, ano após ano, uma plêiade renovada de brasileiros, composta de
técnicos, burocratas, militares, parlamentares, magistrados, profesEm vol~ção o requerimento.
Os Srs. Senadorell q110 o apro~am queiram pcrQ1anecer scnt:t- sores, diplomatas. profissionais liberais c empresários, despidos de
pré-concepções dc'toda ordem, procede ao estudo radiográfico, sob
dos. (Pausa.)
o ponto de vista. estrutural e conjuntural, da realidade brasileira, à
Aprovado.
vista da doutrina e metodologia da ESG.
Será feita a transcrição solicitada.
A ESG. sem participar dirctamentc do programa governa·
E O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANSCRf·
mental, vem tendo influência decisiva nos destinos nacionais,
ÇÃO ES0LIC11'ADA:
principalmente a partir da Revolução de 64, cujo primeiro governo,
"Moço, muito moço mesmo, mas já acreditando na força do do Presidente Castello Branco, passou a aplicar, para a formulação
estudo e na valia extraordinária de uma boa formação cultural, da política nacional de segurança e desenvolvimento, a doutrina e a
encontrei no meu destino de eterno estudante o grande condoreiro, metodologia, elaborados naquele instituto de altos estudos,
Sua influência se faz sentir, ainda, cada vez mais pela presença c
glória imortal da poesia brasileira: Castro Alves. Das muitas estrofes
que guardei do vatc Jcgcndârio, esta ainda vibra cm meu coração e atuação de ex-Estagiários ou adesguianos- cerca de 2.700- entre
civis e militares, na dircçilo e alta assessoria aos órgãos governa·
ilumina o meu espirita:
mentais, nas instituições militares, no legislativo, no judiciário, nas
"Não cora o livro de ombrear com o sabre, nem cora o universidades e nas empresas.
sabre de chamã-Jo irmão."
O conceito de Segurança Nacional, amplo e globalizante,
AI está, par certo, a força Intima que me levou a concluir o meu desenvolvido e elaborado na ESG, foi consagrado na Constituição
curso de Bacharel cm Direito, pari poJSu com a obtenção da minha de 67 c reafirmado pela Emenda n• I, de 69: "Toda pessoa natural ou
modesta patente de Oficial da Reserva llo Exjrcito Brasileiro. O jurídica é responsável pela Segurança Nacional, nos limites definidos
diploma c a patente têm me ae.-.ido, cv o creio sinccra111cate, para em lei".
me tornar mais cidadão c mais brasileiro. lô: q._ o livro c o sabre
Enquanto a ESG estuda, pesquisa e debate a problemática brasi·
podem ser comuns de todos, pois, na Democracia brasileira, nem os loira há mais de cinco lustros, na área política-partidária somente
doutores nem os oficiais se constituem cm castas ou cm privilégios. muito recentemente assim se faz, de modo racional e aprofundado,
Silo bem comum de quantos se habilitem a possui-los!
criando-se institutos de estudos políticos, c na do ensino, cm todos os
Valha esta confissão para acentuar o orgulho c(vico com que me níveis, pela instituição obrigatória da cadeira de Educação Moral c
r.mposso como Delegado da ADESG, na secção de Brasllia, sofren· Cívica e da cadeira de Problemas Brasileiros, nos termos do Decreto·
do apenas da mãgoa de ascender a esse posto porqucjã não responde Jci 869/69.
à chamada da vida aquele companheiro que foi nosso esclarecido
Seria um desperdfcio de tempo, de cultura, de trabalho c de
guia e nosso lúcido Chefe: o General Benjamin tr.l Costa l.amarilo,
dinheiros públicos formar sucessivas turmas de diplomados pela
Recebendo o posto das mãos honradas do ilustre Delegado ESG, pura depois dispersú-los na vastidão do território pãtrio, sem
Interino Doutor Lúcio Gomidc Loures, nem me avalio, nem me norte e sem rumo. Seria ti1o insensato como formar técnicos, fechan·
julgo: cumpro um dever a que cu nilo poderia fugir sem me humilhar.
do-lhes us portas 110 trabalho criador c realizador.
Nilo pleiteei u posição; recebo-a como missão de patriota, c espero
Nasceu então, pela visão c empenho dos primeiros estagiãrios, a
cumpri-la com o concurso do desvelo e da competência de toda a Associuçi1o dos Diplomados da Escola Superior de Guerra famllia udesguiana de Brusllia.
ADESG -. como uma projcçilo ou prolongamento da ESG, cuja
A Associação dos Diplomados du Escola Superior de Guerra é a doutrina c metodologia são levadas à elite pensante de todos os rin·
soma nacional de quantos, verdadeiramente interessados pelo Brasil, cões du pãtriu, pela "capilaridade" de ciclos de estudos, palestras c
timbram cm manter aceso o espirita de todos aqueles que mere·
dcb11tes.
coram a honra c o privilégio de cursar a Escola Superior de Guerra,
Se, por um ludo, o apoio da ESG c do EMFA il atividadc da
adestrnndo·sc puru melhor servir il Pátria.
ADESG i: decisivo p11ru o cumprimento de seus altos propósitos, por
O que diferencia o demagogo do estadista é que aquele pensa nu outro ludo é justo ressaltar o trabalho desta nu conscicntizaçilo de
eleição de amanhã, c este sonha com o futuro maior, seguro c garanti· uma parcela ponderável da liderança nacional, sobre u doutrina da
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.~cgur:mça e do dcscnvolvirncnto, co11vocando-a para as~umir rcspon·
suhilidadc, ht'm como no csclurccimcnto cxato da opiniiío pUblica sohrc a nnturcta c as ultns finalidades daquela instituiçUo, antes vítima
da faba ima•!crn de sl!r milttarizada c clitizada.
Cnm cf~ito, ti ADESG, nos cinco lustros de fecunda existência c
ati vidade, ~om delcgaci~ts instaladas em todos os estados c no Distrito Federal. jft conseguiu lcvar sua mcnsngcm a ccrcn de ~3 mil brasileiros c constitui, sem dúvida alguma, um instrumento valioso para a
prescrvaçiio do idoúrio da Revolução de 64 c para a defesa intran·
sigcntc contra a guerra psico-ideológica.
t\ ADESG, como liírça auxiliar da Escola Supcriordo.Guerru,
nc:J a origl!m c altos propósitos- desta, é a sentinela avançada, em
todos os quadrantes da pãtria, pura "preservar o projewr os valores
morais c espirituais da nacionalidade o pura a defesa, apcrfeiçoamen·
to e forwlccimento da democracia", um dos seus objetivos permanentes, mormente quando os ecos d:t grande e terrivelluta ideológica
se l~tzcm ouvir mais perto, vindos do contimentc africano.

Ainda agora, numa exuberante prova de vitalidade e de trabu.
lho fecunda, reuniram-se no mês passado, na cidade de Macció, todos os delegados sob a direçiio da dirotoria nacional da ADESG,tan·
to para a avaliação das atividados do cada órgiio de roprescntuçüo rc·
gional. como para a discussão e fixação do tema principal do ciclo do
estudos deste ano, sobro assunto da mais alta importância. qual seja:
"A prescrvaçiio do meio-ambiente, nos seus múltiplos aspectos", trabalho esse que seri1 desenvolvido em estreita colaboração com a
secretaria espi!cial do mdo-ambientc.
Honrado com a designação, pela diretoria da ADESG. superior·
mente dirip.ida pelo eminente Professor Francisco de Souza Brasil,
para gerir. com a colabontçiio de todos os companheiros, os destinos
da delegacia de Brasília, assumo·u com humildade e consciente da ai·
ta responsahilid:tde dr: corrente da investidura, reconhecendo nela
um,a homenagem t1 instituicfw a que pertenço- o Poder Legislativo,
O Pod:::- L::gisl:nivn, estuário natural das reivindicações populur..:~:. :::!..:vc

ter atuação marc~ntc no modelo institucional cor.tcmrariineo, para dcfcsu e salvaguarda do cidadiio diante do poder
hegemónico do E~tado, que interfere nccess~ria c irreversivelmente
n~t vida social, pura a promoçUo do hc:m~comum.
Eis porque :1 :.~tu:.:c:lo eficiente c viril do Lcgislativo, na sua fun·
cão liscalizadora, legishltiva e como fórum de debutes, ao ludo de ou·
tros componentes da c:'tprcssrlO política do poder nacional, o Judici{trio. c o Ext:cutivo hegcmônico, mas não absoluto- é imperativo
na s:ilvaauardu do cidadiio o do seu bom maior, a liberdade, que
deve se; auto-controlada, isto ó, com responsabilidade, pura
prcscrvaçiio c aperfeiçoamento do regime dcmocr{ltico.
Tenho certeza de que o Poder Legislativo, palco de tantos acontecimentos importantes c decisivos da história pátria, aduptado às
necessidades da vida contomporúneu, pelo aperfeiçoamento insti·
IUcional c técnico, c, sobretlldo, pclu coragem civica c espírito público dos seus representantes, qut: nunra fultam, continuurú cumprindo
su~1 insuhstituívcl c grande destinação.
Somos hrasil!!iros que cremos com u inteligência c com o
coruçfto no lema que nos é rumo c norte: "Cor unun et anima una
pro Brasil" (Um só coruçiio e uma só inteligência u favor do Brasil}.
Aqui. na ADESG-BRASILIA. como cm todas as secções estaduais,
nfw nos distin~uimos cm c1vis c militari.!S, técnicos c políticos, como
d~:monstra a composiciio mesma dn nossa dirctoria, d.:ntro da própria filosoliu da Escol:t Superior de Gutrra.
Imagino um programa de administra>ilo que conto ofctivar,
Ctlm <t colaboraçno daqueles que, comigo, respondem pelo t:omnndo
da ADESG-BRASII.IA. " com o concurso do todos os campa·
nhcirn'i que a ela pertencem, pois, se a vnru fina quebra f(tcil, o feixe
reunido~ inqucbrúvd.
Dl:sv<~ncço-mc c me comovo com a presença de tantas c tilo
cxrressivas ligurus nacionais, nestu solenidade muito gruta à minhu
sensibilidade. E destueo, honmdlssimo, o brilho que li ela tru1. quem
a rresidc: Sua Excia. o Sr. General Adalberto Pereira dos Santos,
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cminen1c Vicc-Prcsidentc da Repltblic:t, rcpresenwndo u E.,mo .
Senhor Presidente da República, Ern!!sto Gcisd.
Chego ao fim. voltando ao poeta d:t m;nha juventude c repelindo-o t:om emoção;
"Eu que sou cego, mas só pcçn luzt:s:
Que sou pequeno, mas só fito os Andes."
-Tenho um progmmtl pensado, c certamente ambicioso. Eis,
cm síntese, as meta!> antl!vist:.\s: [-Ciclo de estudos, como principal
atividade cultural; II - Cursas de atualização, com reciclagens
periódicas para os ex-ostagi!lrios: III- Ali:mça ADESG-ESCOLA,
para levar :1 nossa mensagem it juventude acadêmica, generosa e inteligente, alvo preferido da guerra rsicológicu: IV- Intensa atividn·
de cívico-social: V - Dinamização acclcrud~l de nossas relações públicas e humanas: VI-- Construção da sede própria.
Amigos-colegas-companheiros: CunviUo-u u todos, sem
c.xccções, a r~trticip~tr da wrcfa que ahnr..;iLJ realizada sem falhas e sem
desvios, sem dúvidas~ st:m vacilações, pois o mínimo que o Brasil
tem o direito de exigir de nôs ~o nosso trabalho pornado, continuo e
lúcido cm fnvor de nosso povo c de nossu terra.
Reafirmamos :.1 nossa confiançu c a nossa fé inabai{IVcis nos
destinos gloriosos do Brasil. cu,i.t cdilicaçilo haveremos de perseguir
e .::tlcnncar, scjnm quuis forem os óbices c .1s díf1culd:tdes, sejam quais
forem os múrmurios dos fracos ou as agourentas previsões das
cassundras cdificaç5o, essa sob a inspiraç~o do ideário d:t
Revolução de 64 e sob a incontestilvcl lideranço atual do insigne
Presidente Ernesto Geisel.
O SR. PRESIUENTE (Pctróuio Ponollal-lteot2:
Di~cussüo, em turno único, do PI'Ojeto de Lei da Cümara
n' X7, do 1~7h (n'' 407-B/75. na Casa de origem}, que dispõe
sobre a aplkaçlio nhrig~1tóri:t, cm alivid:.tdes agrícolas, de
parte dos recursos destinado~ ~~ projeto~ na ârea da
Amazônia Legal, e dú outras provid~ncias, tendo
PARECERES, soh n1's ó2 a 1\4, de 1977, das Comissões:
-de A~rieulrura, ravonívcl ao Projeto, com emenda que
apresenta de n~ !-CA;
- êle Assuntos Rc~ionai", fuvor~ívei ao Projeto t: à emenda da Comissão de Agricultura; c
-de Finanças, favorúvel :tn Projeto c contr:irin Uemenda da Comissüo de Agricultun~.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. SenwJorcs desejai' US>\r da p~llavm, irei
declurar cnccrnldu u discussão. (P~lusn.)
Encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo du emenda.
Os Srs. St:nadorcs que o aprov>Jm queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado o projeto, fica prl!judicada a c meneia.
A matéria vai an Arquivo.

f: o seguinte il prnjr.:to rt.•jcitudo:
PROJETO DE LEI DA CAMAI!A N' 87, OE 197(>
(No 407·8/75, no Cnsu ele migL•m)
Dispõe sobre a uplicu~àu ollri~ahiril~t cm uth•idudcs
dos recursos destinados 11 proj(•tm 1m Aircu
du Amuzônin Legal, c dú outras pro~idéncítts.
u~ricola~, t:c pnrte

O Colt~Jt:~~l' Nacinnal dccrct~:

Art. \I' Vinte por cento (~0%), pdo mcrll1:;, do lotai dL' recursos destinados :1 projetos a serem impl:ultados na Amazônia Legul,
mediante utilizacno de incentivos fiscab, s~1~u aJllicados obrigatoriamente nu cxplornçàu de atividadcs agri~nlas.
Parilf!raro lmico. O atcndimt.:nto o:t c.\]gt:ncia t:untiU<t neste
artigo ê condiçilo funllarncntal p:trn :qmwaçito dos projctos pela
SUDAM, inuplicúvcl tão-somente :ws rrnjcLos apn:sl!ntados alé n
dntn da puhlicaçilo de,:taloi.
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Art. 2• A aplicação de parte dos recursos do projeto na
agricultura, nu forma do artigo anterior, depende também de plancju.
monto específico, obedecidas as exigências da SU DA M.
Art. 3• O Poder Executivo rcgulamenturú esta Lei dentro do
pruzo de 60 (sessenta) dias.
Art. 4• Esta lei entruril cm vigor nu data da sua publicaçito.
Art. 5• Revogam-se as disposições cm contrArio.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Item 3:
Discussilo, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n•· 6, de 1977 (n' 84-B/77. na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo para Utilização
de Estações Costeiras e de Navios na Região Amazônica,
assinado entre a República Federativa do Brasil e a ltepúbli·
cu do Peru. a bordo do navio da Armada Peruana, Ucayali,
fundeado no rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira
brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976,tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 168 e 169, de
1977, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
-de Sef!Urança Nacional.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada.
Emvotaçllo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redaçilo.
I'; o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•6, DE 1977
(N• 84-B/77, na Câmara dos Deputados)
Apro•a o texto do Acordo para Utilização de Estações
Costeiras e de Na•lo• na Região Amazônlea, aosinado entre a
República Federatl•a do Brasil e a República do Peru, a bordo
do na•lo da Armada Peruana, UcDyDii, fundeado no Rio
Amazonas (Solimões), na linha de rrontelra brasileiroperuana, em 5 de no>embro de 1976.

O Congresso Nacional decreta:
Art, I• r; aprovado o texto do Acordo para Utilização de
Estações Costeiras e de Navios na Região Amazônica, assinado
entre a República Fedcrutiva do Br:tsil e a República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Umya/i, fundc:tdo no Rio
Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasíleiro:peruana, em 5
de novembro de 1976.
Art. 2• Este Decreto Legislativo cntrar6 cm vigor na data da
s~a publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu) -Item 4:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 42,de 1974, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
que isenta, da pr6ticu da educação física c da participação
nus atividudcs cívico-dcsportivus, os ui unos de cursos notur~
nos que exerçam emprego remunerado cm jornada igual ou
superior a 6 (seis) horas de trabalho, tendo
PARECER. sob n• 14. de 1977, da Comissão:
-de Redoçilo, oferecendo u redução do vencido.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nilo havendo quem qudru usar du palavr~1. declaro enccrrudu u
discussão,
Enccrruda u discussão, é o projeto dado como uprovudo. nos termos dourt. IJS do Regimento Interno.
A matéria vui UC:imuru dos Deputados.
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Redaçõo do vencido, para o l• tumo realmental, do Projeto de Lei do Senado n• 42, de 1974, que Isenta, da prática da
edueaçiio fisleo e da participação nas ati• Idades ei•lco-deoportl•
vas, os alunos de cursos noturnos que exerçam emprqo
remunerado em Jomada Igual ou superior a 6 (seis) boru u
trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Ficam desobrigados daprática da educação física e da
participação nas atividades· cfvico·dcsportivas os alunos de curoo
noturno que comprovarem, mediante documento hábil, exercer
c~p.rcgo remunerado em jornada igual ou superior a 6 (seis) h9ras
dmnas.
,
· Parúgrufo único. Silo considerados documentos hâbcis, para os
fins do disposto neste artigo, a carteira profissional devidamente assinada e a carteira funcional ou, na falta de qualquer destes, uma
declaração, por escrito, do empregador.
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições rJn contrário.
O SR. PRESIDEf\ITE (Petrônio Portella) -Item 5:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 120, de 1976, do Senhor Senador Benjamim
Faruh, que dá nova redação ao§ I• do art. 477 da Conso.
lidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES. sob n•s 989 e 990, de 1976, dos Comissões:
- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade c,
quanto ao mérito, flworâvel: c
-de Lql!laçlo Social, contrário..
A matí:ria constou da Ordem do Dia da sessão de 29 de abril,
próximo passado, tendo a discussão adiada a requerimento do Sr.
Senador Benjamim Farah, para a presente sessão.
Em discussão o projeto;
Se nenhum dos Srs. Senadores de'sejar fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·Sccrctt\·
rio.
~lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 145, DE 1977
Nos termos do art. 350,combinado com a aliena "c" do art. 3i0 ,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de
Lei do Senado n• 120, de 1976, a fim de ser feita na sessão de 24 de
junho.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1977 -Benjamim Farah.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - De acordo com a
dcliherução do Plenúrio, o projeto i: retirado da pauta.
Estú esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Agcnor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente c Sr. Senadores:
Desejo abordar, na tarde de hoje, um assunto de alta
significação para os destinos da economia da minha terra c, assim
sendo, queria comunicar aos meus' nobres pares que permitirei
upartes tão-somente ao término da leitura do meu pronunciamento.
Sr. Presidente, sou filho de um pequeno Estado do Nordeste, o
Rio Grande do Norte. Fui criado ouvindo c sentindo as esperanças
do meu povo pura a implantação, ali, de uma fábrica de tecidos, uma
filhrica de fios finos que pudesse aproveitar o 'algodão fibroso, produzido naquele Estudo, de alta sedosidadc c que representa 60% da
nossu cconomiu.

Z160 Sexta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

Em 1875, presidindo o Rio Grande do Norte, o Dr. José
Bernardo Galvilo Alcanforado Júnior baixou uma lei que
conccdin privilégios àquele que instalasse uma indústrin de tecidos
no Rio Grande do Norte: teria todos os incentivos e a dispensa de
qualquer imposto durante o período de40 anos.
Passaram-se mais de 100 anos e, felizmente, em 1975, depois de
um sóculo, implantava-se no Rio Grande do Norte esta indústria de
tecidos com o nome de Fábrica Seridó.
O ano passado, em 30 de junho, fui obrigado a vir a esta tribuna
defender a implanta~o daquela fábrica, pois ela representava
econômica e socialmente a redenção do meu pequeno c pobre Rio
Grande do Norte.
Ocupei esta tribuna, a 30 de junho do ano passado, levado pelas
considerações àquela ópoca trazidas ao conhecimento da Casa e da
Nação, pelo nobre Senador Dinarte Mariz.
A 30 junho tive a oportunidade de defender a implantaçilo dessa
fábrica, na Capital do meu Estado, tendo em vista, repito a salvação
e a redenção económica e social do Rio Grande do Norte.
Pois, Sr. Presidente c Srs. Senadores, cresci vendo c ouvindo nas
esperanças de todos os meus conterrâneos o que representaria para o
meu Estado as possibilidades da industrialização c manufaturação
do seu algodão.
Passaram-se os meses. O Correio Brazl/lense do dia 25 de maio
registrou uma entrevista do Senador Dinartc Mariz na qual S. Ex•
afirmava:
"Desejo que o património, que não pertence aos aventureiros, pois foi todo construído com o dinheiro da Nação,
seja entregue a mãos honestas e capazes, para que a indústria
na minha terra possa florescer e desenvolver-se, enriquecendo u economia nacional.'~
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente destas indústrias
implantadas cm Natal, no Rio Grande do Norte, na minha terra, é o
General Afonso de Albuquerque Lima.
O General Afonso de Albuquerque Lima é conhecido de toda a
Nacào. Não tem absolutamente as mãos manchadas c nem é conhecido como um corrupto ou incompetente. E por conta desta entrevista,
c sendo o General Afonso de Albuquerque Lima o Presidente dessas
filbricas implantadas na minha terra c que vóm servindo económica ti
socialmente uo meu Estado, a minha terra, a minha gente, ao meu
povo, não podia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fugir a obrigação
moral e social, de trazer a esta Casa este pronunciamento e os
documentos enviados a mim pelo General Afonso de Albuquerque
Lima, para que o Congresso, o Senado, o Governo, a Nação, enfim o
povo tomem conhecimento do que representam essas indústrias e
como elas foram implantadas na minha terra, no Rio Grande do
Norte.
Passo a ler, Sr. Presidente e Srs, Senadores, o meu discurso,
solicitando mais uma vez, aos meus nobres Pares, a gentileza de me
apartcarem só depois da conclusão do mesmo, que tem 221audus.
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Filho de modesto agricultor- cujo último pedido, r.o limiar da
morte, no fim do ano passado, foi o de que cu não vendesse o pequeno sítio fruto de seu trabalho de mais de 80 anos. Eu próprio,
agricultor e plantador de algodão em pequena escala, fundei, cm
1960, uma Cooperativa de Plantadores de Algodão, nu cidade de
Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Com que objctivo? Tentar
impedir o aviltamento dos preços do algodão na venda dos pequenos
e médios agricultores aos intermediários que exportavam o produto
primário.

Eis por que, no ano passado, quando vi ocupar esta tribuna o
Senador Dinurte Mariz para combater a União de Empresas Brasilei·
ras, que realizava, no Rio Grande do Norte, o sonho de um século,
trouxe u esta Casa, untes que um protesto, o apelo para que aquele
represr.ntunte do meu Estudo não envolvesse no seu desatinado ódio
pessoal e politico o grupo de empresas que transformava o algodão
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- matéria prima - em fios, tecidos c confecções, abrindo a•
plantadores do Nordeste umu nova perspectiva económica c social.
Meu apelo não foi ouvido. O Senador Dinarte Mariz alimento
o ódio a essas empresas, porque de sua dircçào participa o e>
Governador Aluízio Alves, que, pela sua reconhecida lidcranç
popular, o derrotou várias vezes nas urnas. Nem mesmo quando
General Afonso de Albuquerque Lima, nome respeitado d·
Exórcito, hoje na iniciativa privada c tambóm dirctor daquel
Grupo, contestou suas afirmações, o Senador Dinarte Mariz parou.
Sei de colegas nossos que, algumas vezes, tentaram mostrar-lh·
o erro que estava cometendo contra o seu próprio Estado. Foi inútil.
Recentemente, o Banco Central decidiu intervir em quatro
empresas do setor financeiro Independência - DECRED. Pense
comigo mesmo: agora, o Senador Dinarte Mariz aplacará o seu ódio
Ledo engano! Voltou à imprensa e à tribuna do Senado querendo
destruir us empresas comerciais e industriais do mesmo grupo, entr:
elas, principalmente, as 3 indústrias e o melhor Hotel situados no
Rio Grande do Norte. E revelou inacreditável audácia: declarou à
imprensa cm Natal -e tenho aqui a integra de sua entrevista, que
"por trás de sua atuacão contra a UEB estava o interesse do Presidente Geiscl"!
Leio o título c as palavras do Senador Dinartc Mariz, em
entrevista no Diário de Natal, do dia 17 de maio de 1977 I• e 2•
páginas:

"Por trás de Dinarre o interesse de Geisel pela situação da
UEB."
Sob esse título, afirma o Senador Dinarte:

"Era uma ingenuidade supor que a minha presença nesse
assunto estal'a isolada da ação do Governo. Foi o próprio Presidem e Ernesto Get:rel que, certa 1•e:. depois de uma exposição
1•erba/ que lhe fi:, solicitou-me um relatório por escrito sobre o
que e.vta\•a l'isil•t4mente ocorrendo com a O\'tnlllra do complexo
em questão.''
Salienta o jornal:

"A declaração. oré agora desconhecida, foi feita amem
pelo Senador Dinar/e Mari:, ao re1•elora presença do Conselho
Monetário Nacional e que culminaram com a decretação da
intmenção no Grupo UEB. na reunião da última quarta-feira."
Não acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o eminente
Presidente da Republica se tenha valido de um inimigo pessoal de
dirctorcs de empresas económicas para investigá-las e puni-las, Cada
vez que penso na autoridade do Presidente da República, na sua
formncào pessoal e militar, no seu comportamento ético, recuso-me
u acreditar. Nào posso admitir que o Sr. Presidente Ernesto Gcisel,
conhecendo, pela larga experiência na vida política do País, os
homens, os acontecimentos, os radicalismos do partidarismo
provinciano. incumbisse o Senador Dinarte Mariz de combater a
UEB, e investigar as suas empresas, ficando "por trás" do acusador
como afirma o jornal que divulga, na entrevista, a fotografia sor·
ri dente e feliz do Senador Dinarte Mllriz.
Sr. Presidente: qualquer pessoa de bom senso, de julgamento
sereno, pode facilmente identificar os interesses do Senlldor Dinartc
Mariz nos problemas ligados à UEB.
O ilustre Senador Virgflio Távora, Vicc-Lídcr do Governo, disse
que foram feitas nos últimos unos 141 intervenções cm grupos financeiros e em empresas coligadas! A do Grupo Independência foi u de
n• 142?
Quem, nesta Casa, ou na imprensa, ouviu ou leu o Senador
Dinurte Muriz rcclumur essas providências, combater cssus 141
empresas'! Nem umu só vez. Só as empresas lidcradus pelo Sr.
Josó Luiz Moreira de Souza, pelo General Afonso de Albuquerque
Lima, e, sobretudo, pelo ex-Governador Alufzio Alves, seu inimigo,
seu ódio, suu obscc:ssilo, sua muniu, seu assunto, seu monopólio!
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E não s~ diga que é por outros motivos, !'i verdade que o
Senador Dinarte Mariz, hii alguns anos, c a pedido do General
Afonso Albuquerque Lima - segundo relato dcss~ ilustre oficial
superior das Forças Armadas, obteve que a Financeira DECRED
lhe alocass~ Letras do Tesouro pura que uma firma de familiares
seus entrasse numa concorrência cm Brasilia. Eis o relato do General
Afonso de Albuquerque Lima em carta ao Senador Dinartc, de
24·6· 76, amplamente divulgada na imprensa c lida nesta Casa pelo
próprio Senador Dinarte Mariz.
"Foi a ele (refere-se ao Sr. José Luiz Moreira de Souza),
que, valendo·se das minhas relações, o senhor recorreu para
obter, há muitos anos, Obrigações do Tesouro ncccssiirias a
uma caução de uma firma construtora de sua propriedade
que veio a falir judicialmente. Foi ele que, tomando conhe·
cimento de que os mencionados tftulos haviam sido vendidos
a terceiros, generosamente não o processou por crime de
apropriação indébita configurado no Código Penal, em aten·
çào à amizade que ele supunha o senhor ter por mim, e
somente muito tempo depois, por exigência do Banco Cen·
trai, veio a cobrar o seu pagamento, concordando em receber
a importância em parcelas, e com o perdão dos juros legais."
Se havia entre o Senador Dinarte e o grupo financeiro do Sr.
Moreira de Souza esse episódio, vá lâ que, com o seu espirita vingati·
vo, ele se regozijasse com a intervenção, pelo Banco Central, nessas
instituiçàt:s.
Mas, que viu esta Casa?
Mas, que revela a imprensa?
O Senador Dinarte Mariz quer mais: quer a intervenção cm to·
das as empresas comerciais e industriais, principalmente as que estilo
situadas no meu Estado, no seu Estado, dando emprego direto a
4.000 pessoas, entre elas a única fâbrica de tecidos no Rio Grande do
Norte, que esperou mais de um século por esse notável empreen·
dimento, desde quando a 9 de agosto de 1876, o Presidente José
Bernardo Gaivão Alcoforado Junior concedia toda sorte de incenti·
vos, inclusive dispensa total de impostos, por quarenta anos, "para
uso e gozo da fábrica de tecidos de algodão que se estabelecer" cm
Natal.
Sr. Presidente: Eximo-me de tratar da intervenção do Grupo
Financeiro Independência- DECRED, porque sobre ela, agora, c
até que conclua a sua tarefa, devem falar o Banco Central e os
repres~ntantes do Gov~rno nesta Casa.
,
Também não me sinto convocado a falar sobre duas outras
empresas do Grupo, muito embora, no cumprim~nto do d~ver de me
informar sobre a atuação da UEB, hoje profundamente vinculada à
economia do meu Estado, tenha visto, com os meus olhos, documen·
tos que órgãos do Governo conhecem:
- No caso do UEB·Center, financiado pela Caixa Econômica
Federal - e aqui desagravo a Diretoria daquela repartição federal
contra as acusações do Senador Dinartc Mariz -li, Sr. Presidente, o
financiamento denunciado pelo Senador Mariz ~stá coberto por uma
nvuliaçilo da Bolsa d~ Imóveis do Rio de Janeiro e o
empreendimento por avaliação da EMBRAESP - Empresa de
Avaliação de Patrimônio, ambos acatados por órgãos oficiais e pelas
mui ores empresas do Pais. Qu~ dizem esses docum~ntos?
I. O terreno vai~ Cr$ 835.000.000,00:
2. O cmpr~endimento, concluído em 30 m~scs, valerá entre 9 e
meio bilhões de cruz~iros a 12 bilhões, conformes~ considere a taxa
de innuçilo n~sse p~riodo de 30% a 42%.
Portanto, não houve da Diretoria da Caixa Económica Federal
quulqu~r irregularidade ou t~meridud~ num financiamento que é
inferior a um bilhilo, e guruntido por vulores pelo m~nos tO vêzes
mi\ion:s.
No cuso du Alpha Café Solúvel, também apresentado aqui pelo
Senador Dinurte Mariz como um cscündalo, falou melhor o pronun·
ciamcnto do Senudor Virgllio Távora, em nome do Governo, desta
Tribuna, como Líder, em 15 de outubro do uno passudo, publicado
no DC de 16, págs. 6960 a 6977.
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O Conselho Monetário Nacional que autorizou o IBC a finan·
ciar todas - sim, todas as empresas de café solúvel, numa cota
anual, por três anos, sem juros, dois anos de carência. Quusc todas
forum nnanciadas, nestas condições, inclusive, as estrangeiras,
propriedade da Nestlé e da Coca-Cola. Menos uma: a Dinamo, que,
por falta de condições jurídicas para ter o financiamento, perdeu as
possibilidades de competição com as outras, assim beneficiadas.
Veio a rcqu~rer concordata, c como o Banco lndep~ndéncia DECRED fosse seu credor maior, foi nomeado comissário.
Autorizado pelo IBC e pela Justiça, ofereceu a fllbrica a vários
grupos cafeeiros, entre eles o Real Café, do Espírito Santo, à Café
Solúvel Brasília, e não conseguiu interessá-los. No legitimo interesse
de credor, sugeriu ao Banco do Brasil, segundo credor, que a
encampasse. O Banco do Brasil, por decisão da Diretoria, então
presidida pelo atual Ministro Calmon de Sá, pr~feriu ceder o seu
crédito à UEB, para que esta organizasse nova empresa a fim de
adquirir o acervo da antiga empresa concordatária. A solução foi
apresentada ao IBC, que, por oficio assinado pelo presidente Sr.
Camilo Cala~ans, deu a sua concordância, e assegurou a cota de 200
mil sacos à Alpha Café Solúvel, desde que aprovada pelo Conselho
Monetário Nacional. O Ministro Severo Gomes, então titular da
Indústria e Comércio, aprovou. O Conselho Monetário Nacional,
por unanimidade, aprovou. E curioso, Sr. Presidente: todas as
empresas de café solúvel tiveram a cota de um ano, financiada sem ju·
ros, a prazo de 3 anos. Como a tramitação do caso da Alpha demo·
rou alguns meses, e nesse periodo subiu o pr~ço do cal~. a Alpha. em
vez de ter o financiamento de uma cota anual. como as demais, inclusive estrangeiras, teve apenas de I /4 parte, ou seja, 25% da cota, pois,
a esse tempo, o volume ~m café correspondia ao total dos valores em
cruzeiros financiados às demais empresas. Foi assim prejudicada, em
comparação com as outras, cm 75% do financiamento! A UEB. segundo os seus Diretores, quis desistir, mas, atendendo a apelo dos
credorl!s- c todos compuseram st:us créditos com a nova empresapôs a fábrica a funcionar mesmo nestas condições desvantajosas, c
de janeiro a abril deste ano já exportou pura os Estados Unidos e
Inglaterra 5 milhões e 200 mil dólares.
Por qu~. então, o Senador Dinarte Mariz ataca o IBC, o Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Indústria e do Comércio?
Por que ajudaram a salvar uma empresa, por que através da UEB,
deram trabalho novam~ntc a 500 ~mpregados, pagando todos os
salários atrasados de dois anos devidos pela antiga empresa? Por que
a UEB está agora encerrando a concordata da antiga Dínamo, qu~
pert~ncia a outro grupo, pagando a todos os credores? Por qu~ já
exportou em quatro meses mais de 5 milhões d~ dólares, c esp~ra
exportar, em 1977, 18 milhõ~s de dólares?
Não houve, nessa operação, qualquer irregularidade, c apesar
desta verdade, o Senador Dinarte Mariz acusa o IBC. o Conselho
Monetário Nacional, o Ministério da Indústria e do Comércio. E o
S~nador Dinnrte Mariz conhece toda a adocumentação que lhe foi
enviada, no ano passado, pelo Ministro Severo Gomes.
Mas, Sr. Presidente, sou obrigado a reconhecer qu~ tinha razão
o Ministro Orlando Ribeiro da Costa, quando, relator de um'\ ridicula denúncia contra o ex-Governador Aluizio Alves, no Superior
Tribunal Militar. disse, prolntando a decisão absolutória aprovada
por unanimidad~:
"O Senador vai ficar no calcanhar do outro! Isto é a
politica do Brasil i !'i uma vergonha que o Sup~rior Tribunal
Militar tenha que perder tempo com isto! Mando arquivar,
com bus~ no parecer do Procurador-Geral. !'; uma vergonha!
!'i uma exploração politica!"- Diário d< Natal, de 17·5·66Transcrito no livro "A Verdade que não é Secreta", de
Aluizio Alves.
Proféticas palavras, Sr. Presidente, proferidas em 1966! Em
1968, o Senador Dinarte Mariz conseguiu proscrever da vida politica
o Sr. Aluízio Alves, seus irmãos Garibaldi Alves c Agnclo Alves: cm
atos que ainda hoje c sempre o povo do meu Estado deplorará.
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Afastados eles da vida polflica, com fnmllia numerosa c pobre,
que çonheço, ainda assim o Senador Dinarte Mariz nilo descansou,
Através do Governo Cortcz Pereira, seu antigo suplente nesta Casa,
· tentou esmagar economicamente o jornal Tribuna do Norte c a Rádio
Cabugl, de propriedade da famllia Alves c amigos seus. Conseguiu
fechar a Rádio Ser/dó,. na nossa Rcgiilo, no dia cm que ia entrar no
ar, cassando-lhe o canal.
Como o Sr. Alulzio Alves é um homem de rara capacidade de
trabalho, de merecido conceito no Pafs, foi convidado a integrar a
diretoria da Uniilo de Empresas Brasileiras. Sem guardar rancores
no coraçilo, grato ao apoio que sempre teve do seu povo, e conhc·
ccndo a pobreza do agricullor do Rio Grandi: do Norte, as necessidades de empregos, consesuiu levar para o Rio Grande do Norte cm
5 anos, quatro ~mprccndimcntos marcantes:
l. lncarton- a primeira·indOstria de embalagens grAfi.
cas do Rio Grande do Norte:
· 2. Sparta Nordeste - a segunda empresa de confçcçôcs
masculinas no Estado:
3. Indústria Têxtil Ser/dó - a primeira fábrica de
tecidos do Rio Grande do Norte:
4. Ducal Palact Hotel- o melhor hotel do Nordeste, de
Sergipe ao Maranhão.

O Presidente dessas empresas ~ o General Ar~nso Albuquerque
Lima, homem acima de qualquer suspeita neste Pais.
Os projetas foram analisados pela SUDENE, pelo BNDE, pelo
Banco do Nordeste, pelo Banco do Brasil, pelo Banco do [)cscnvolvimento do Rio Grande do Norte, c no caso do Hotel, também, pela
EMBRATUR c pelo Conselho Nacional de Turismo.
Apesar do esforço contrário do Senador Dinartc Mariz, junto
ao Governo do Rio Grande do Norte c a outros 6rgllos, os projetas
foram aprovasos c executados.
E hã detalhes que precisam ser conhecidos desta Casa.
O Senador Oinartc Mariz acusou o seu correligionârio,
Governador Tarclsio Maia, por uma operação irregular de participação aciondria na lnc1mon realizada no Banco de Desenvolvimento
do Rio Grande do Norte.
Nilo sou cu quem explica a operação, nem sou quem defende o
Governador da ARENA, Sr. Tarclsio Maia. t:: o próprio. Governa·
dor, cm Nota Oficial do Governo de 17 do corrente, que responde a
acusa.çào do Senador Dinartc Mariz.
Depois de assinalar que "lodos os entendimentos com a UEB
foram presididos pelo Governador do Ellado c colimados na autori·
zaçilo contida no Oficio n• 00223/75-GS, de 4 de sctcmbro de 1975,
da Secretaria da lndQstria c do Comércio", esclarece' de maneira
cabal:
"A operação foi autorizada pelo Conselho de Ocscnvol·
vimcnto do Estado- COE, cm 8 de setembro de 1976, no
montante de CrS 4 milhões e 500 mil para o Ducal c de
CrS lO milhões dístribuldos cm CrS 6 milhões para a Serídó
c CrS 4 milhões para a Sparta, complementando os CrS 16
milhões:
Nilo somente essas, mas também todas as operações
anteriores de participação acionária obedeceram, com risor,
às normas legais que disciplinam a matéria, inclusive análise
pela Secretaria da lndQstria c Comércio para enquadramento
nas linhas do Fundo de Desenvolvimento Comercial c Industrial- FDCJ, análise cadastral pelo .BDRN, c aprovação
prévia do COE:
As operações do BDRN, com recursos do FDCf, são
semelhantes às operações do FfNOR, FINAM, FISET,
FUNG(:TUR, FDPJ c outras realizadas pelo Governo Fe·
dera!, constituindo capital de risco c, como tal, exigindo
garantias reais ou qualquer outra forma de garantia:
O Governo do Estado agiu c agirá sempre com o objcti·
vo de apoiar c estimular o desenvolvimento da iniciativa pri·
vada, a exemplo do Governo Federal que, além dos Fundos.
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já citados, dispõe de outros mecanismos de participaç"n ou seja, de propiciar capital de risco - como a I BRAS!\, a

EMBRAMEC, a FI BASE c a FINEP:
No caso específico dos empreendimento> da UEB no
Estudo, o Governo atuou dc:Jllro desses princípios c visuu·
lizando o número de empregos criados, a m:ttéria-prima local
.elaborada e consumida internamente e a circulaçõo du riquc·
zn, em geral, para nào falar na geração de ICM c de divbus
estrangeiras c apoiado por análises técnica> da SUDENE, do
ONDE, do Banco do Nordeste do Brasil e de outrus institui·
· ções que aprovaram os respectivos projetas, considerando-os
viáveis e, portanto, merecedores de sua colaboraçiio:"
AOrmou afinal, que a participação acionária nus empresas da
UEB nilo constitui privilégio, citando outras cmprcr.us bcnertciadas
- BRAXJNOX, Arpei, Jossan, Dubon, Sperb, Saint Gcrmnuine e
Tcxita,
"0 Comportamento da aluai administração •m qualquer caso que envolva o desenvolvimento cconômico c r.vcial
do Rio Orandc do Norte sempre foi c continuará sendo
impessoal e técnico, voltado exclusivamente para os superiores interesses do Estado,"

Incorporo ao meu discurso a Nota Ortcial do Governador Tarei·
sio Maia,
Assinalo, apenas, Sr. Presidente, uma particularidade:
De todas as empresas citadas pelo Sr. Governador, 6 ainda estàn
em cnn.rtruçào, c duas dfia.r parallsada.r: só estão concluídas, além da
Jossan, as qu~tro empresas ·da UEBl Todas funcionando; tod:ts
consumindo produtos primários do Estado: todos operando com 4
mil empregos diretos, beneOcíando no mínimo, 20 mil pessoas: todas
gerando impostos; todas pagando, cm 1976, 105% dos salilrios pagos, em 1975, por todo o parque industrial de Natal: todas consumin·
do mais de I milhão e meio de cruzeiros de energia elétrica por mês,
ou seja, 70% do consumo industrial de Natal, c, somente elas comba·
tidas pelo Senador Dinartc Mariz!
Porquê?
A proscrição política do Sr. Alufzio Alves não o· satisfez. Nem a
de seus irmãos. O Senador Dinurte M:triz quer impedir que exerçam
uma profissão. que dêem a contribuição do seu lrubalh~ à inici•<lj•a
privada, quer privá-los de ganhar a subsistência dos seus lares honra·
dos.
Disse cm entrevista no Cor,..lo Bra:l/ien.re, com a sua espantosa
facilidade de fazer afirmações que não comprova, que só numa cm·
presa, a lodQslria Têxtil Seridó, familiares do Sr. Alulzio Alves ga·
nhavam por mê5 mais de 500 mil cruzeiros!
Na fndústria Seridó- onde trabalham m:Lis de 1.000 pessoas, o
Sr. Aluízio Alves tem, como Diretor, um irmiio. Ganha 32.000 mil
cruzeiros, como ganhavam os demais diretore~ até~ associncào com
o maior srupo têxtil do mundo: a Burlington Industrie lnc. dos
Estados Unidos. A partir dai, fevereiro deste ano, o Superintendente
teve seus honorários aumentados de 32 pttru 70 mil, o Diretor de Vcn·
das, de 32 para 62.000, c o Diretor Administrativo-Financeiro- que
é o irmilo do Sr. Alufzio Alves,- homem experimentado, honrado c
capaz, que cu conheço,- continuou com os mesmos J2.000 cruzei·
ros, porque o ato de aumento dependia do Vicc-Pmidcnte Executivo
da Seridó, Sr. Alufzio Alves, e este nilo o praticou. E sabe mais a
Casa?O gerente financeiro, segunda pessoa do Sr. Garibaldi Alves,
nào é outro senão o Sr. Herbert Moura, advogado do Senador IJmar·
te Mariz, quando, derrotado para Governador cm 1965, quis anular
a eleição do Monsenhor Walfrcdo Gurgcl. Adversário antigo do Sr.
Alufzio Alves foi por ele nomeado a segunda pesson do sotor finan·
cciro da maior empresa da UEB no Rio Grande do Norte!
Os SOO mil cruzeiros mensais inventados pelo Senador Dinartc
Mariz na Scridó reduzem-se n .U mil, numu dirctori:1 cm que outros
ganham mais do dobro, e vi nas màt)S do Sr. Aluftio Alves 1111'11/IJrmt ..
diJm do Superintendente, Sr. Luigi Sprl:alico, reclamando a clcvuçõo
dos honorários do Diretor Administrativu-Financciw.
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E nas outras empresas? Na Sparta, com mais de 1.000 funcionllrios, o Sr. Aluízio Alves tem um sobrinho, gerente administrativo
financeiro, que veio para a empresa ganhando o que ganhava no Banco do Rio Grande do Norte.
Na lncarton e no Ducal Palace Hore/ o Superintendente é um
cunhado do Sr. Aluízio Alves, e ganha um só salário de Diretor- 32
mil cruzeiros para dirigir as duas empresas.
Aí está: entre 4.000 pessoas, três pessoas capazes, honradas, a
quem o Senador Dinarte Mariz também não quer permitir que exer·
çam uma profissão c mantenham as suas famílias.
Sr. Presidente, tenho duas considerações ainda, a fazer; uma, de
ordem econômica: a aspiração do Rio Grande do Norte sempre foi a
de munufaturar o seu algodão fibra-longa. Existem lã 8 empresas de
confecções. O algodão fibra-longa vem do Rio Gr.nde do Norte
para São Paulo, transforma-se em tecido, volta para o Rio Grande
do Norte, transforma-se em confecção, e devolve 85% de sua produção, para ser vendida em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foi necessário mais de um século para que as confecções do Rio Grande do
Norte, que já consomem mais de 50 milhões anuais de metros de
tecidos, adquiridos no Sul, pudessem comprar tecidos do algodão do

Rio Grande do Norte, no próprio Rio Grande do Norte, na fábrica
da UEB, que, com poucos meses de funcionamento, está produzindo
quase um milhão de metros por mês.
Do ponto de vista tributário, o algodão vendido cm Natal para
o Sul deixa 12% de ICM, ou seja: em maio do ano passado, o quilo
era 24 cruzeiros. Pagava ao Estado o imposto de 2,88; aqui em Brasília, o preço de 200 gramas de linha esterlina, feita com algodão
Scridó, é 71,90, ou seja o quilo CrS 359,50, paga de imposto
CrS 43,14 ao voltar manufaturado ao Rio Grande do Norte!
~ por conta dessa injustificada, transferéncia de rendas do
Nordeste empobrecido para o Sul do Pais, que aquela região vive os
dramúticos dias do seu atraso e da sua fome.
E quando uma empresa, indo buscar no Japão e nos Estado,
Unidos a mais moderna tecnologia em tecidos, abrindo no mundo
inteiro mercado para exportar em lO anos, 133 milhões de Jólares
para u nossa desequilibrada balança comercial, não com matériaprima, mas com produto acabado, é um Senador do Rio Grande do
Norte que, se dizendo patrocinado pelo Presidente da República repito - no que não posso acreditar, - quer a destruição dc::ssas
empresas, cujos projetas c cuja operação foram e são fiscalizados por
órgãos dos Governos Federal e Estadual - acusados pelo Senador
Dinartc Mariz: SUDENE, Bando do Nordeste, BNDE, FINAME.
BEFIEX, Banco· de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte,
Secretaria da Indústria e Càmércio do Rio Grande do Norte Banco do Brasil - apoiados por instituições financeiras internacionais como o Chemical Bank dos Estados Unidos, United Californiu
Bunk da Califórnia e o Eximbank do Japão, com os relatórios mais
elogiosos que uma empresa do Nordeste poderin.aprescntnr.
O Senador Dinarte Mariz falou que essas empresas tiveram
"privilégios irregulares". Que diz a isto a liderança do Governo nesta
C"';a, quando órgãos tão respcitilveis da Administração Federal são,
assim, acusados?
Ofereceria um dado a ser examinado: a SUDENE aprova os
projetas, não como o BNH ou a Caixa Econõmica em UPC, que asSt!gura u corrcçüo monetária, mus cm cruzeiro, ou seja, com a
dcS\'alorizaçào anual de mais de 40%, Por fulta d~ recursos financcirns, ainda demora nas liberações das parcelas de incentivos, Que
acontccc normnhncnlc? As empresas começam as construções c
param. Lcmbrc-sc o Senador Dinartc Mariz: quantas indústrias
cstfio p:tralisad:ts, ü cnlradu de Natal, it saída do aeroporto'! Quantos
arws ra~;snu parado, como uma chaga no centro da cidade, o que
hoje(: um dos melhores hotéis do Nordeste, o Ducal Pu lace Hotel?
Pob, <.1 fllt'arton foi construidn c: inaugurada cm pouco mais d~.:
um ano. :1 Sparta Nordt•stt• cm 14 m~.:ses, a Seridâ, com 54 mil metros
quadrados, l!rn 2 anos c 5 dias, c o 1/otl'l, de 17 andarcs, paralisado
cm outras mUos hú4 unos, foi reiniciado c inaugurado pela UEB cm
I ano c 6 dius.
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Mas, a SUDENE liberou os recursos cm dia? Com toda a sua
boa vontade, com todo o apoio que deu e dá aos empreendimentos,
não teve recursos para isto. Ou a UEB paralisaria as obras, como
fizeram c fa~:~:m.-h ~~utro., ~n..:po:,, vu :oiilJib dir.hciro emprestado, a
juros altos, come s~o os juros no Brasil, para concluf~los nos prazos
do cronogruma fixado pela SUDENE.
Quanto custou it UEB esse sacrifício? Tomar dinheiro empres·
tado para não paralisar as obras, para fazer as empresas funcionar,
para dar 4.000 empregos diretos, e não ficar esperando pela liberação
dos recursos da SUDENE?
Li a Curto que n IJEB dirigiu cm fevereiro deste ano ao Governador Turcísio Muia, que incorporo a este dis.,curso: até fevereiro
de 1977, corrigindo, não pelas taxas de mercado, superiores a 48% ao
ano, ma; simplesmente pelas taxas da ORTN. e mais 6% de juros ao
ano, a Seridó perdeu Cr$ 172.334.034,07, a Sparta
CrS 149.000.000,00. O caso Ducal Palace Hotel ainda é mais
contundente: teria perdido, em desvalorização da moeda, entre a
data de receber e fevereiro desta ano, Cr$ 53.000.000,00. Mas, Sr.
Presidente, o hotel foi construído pela UEB, foi inaugurado em
novembro do ano passado, t:sui funcionando há 7 meses, c até hoje,
sim, até hoje, não recebeu um centavo do FINOR, nem da
EMBRATUR, nem do FUNGETUR. Foi todo construido com
dinheiro da UEB. que esti1 no desembolso da totalidade dos recursos
empregados, em torno de CrS 82.000.000,00!
Sr. Presidente: é esse esforço que se quer destruir. lô a esperança
dos plantadores do algodão do Rio Grande do Norte que se quer
destruir. ~esse investimento de CrS 700 milhões de cruzeiros que se
persc~ue. Por quê'! O Senador Dinarte Mariz- que, candidato cm
IQ65 ao Governo dizia que ia (echar as obras inauguradas pelo Governador Aluízio Alves - e por isso, na campanha, ficou
pitorescamente apelidado de fechad.or. quer fechar as fábricas e o
hotel no Rio Grande do r~Mte, deixando ao desemprego 4 mil pes~
soas!
Pl!r~unto ao St:nncior Jcs~õé Pinto Fr~irc, representante da
t\RE!'~A. do Ric. Grand~ uo ~une, que tem apoiado a UEB.
Pr..rguntú JU Sr. TarcLic MaiJ, Govo:rnaJur da ARENA. qu~ tem
;,tlLli<ldo <J 0TD. Pergunto ü SUDENE. no RNDE, ao Banco doBra·
,.,i!, .10 il~IO(.;O do Nordc~.tc acusados pelo Senador Dinarte Muriz.
Pcrmito~rne perguntar ao Sennor tlrcsiacnte da República. Pergunto,
cm nome dos aj!ricultorcs de: :1lgod~o. dos emJ'Ircgados, de suas famí~
lias. do povo do Rio Grand~ do Norte:, será isto possível?
Sr. Presidente: tenho pouco mais da metade da idade do
Senudor Dinurtc Mariz. Nua tenho a suo experiência política. Nilo
tl!nho o prestigio quc alardeia. Não poderia antecipar,- como ele o
fez [Is IJ horas c JO minuto:; dn dia I i do corrente no restaurante do
Senado, onde casualmente nos ::ncontr:!mos, qual seri<t a decisão do
Conselho Mon::t:':rio Nacional.~~ rcunir-~;c secretamente quatro horas
depois naquele dia sob a Prt. .''lid~ncb do Ministro da Fazenda. parn
dcciriir a intcrvcnçih, rl~1s 1:mrrcsas do Grupo [ndcp::nd~ncia.
Niiu tenho intcrt:sscs cm qu:dqucr ~:mpresa no Rio Grande do
Nortl!.

Pcrf!_Unto ao Senador Din:.lrlC tvluriz: quando, c.:lc, governador,
sua firma 9c al~od~1o l.!ntrou cm dílicu\dadcs, c ele tt:vc que vendê~la
au Sr. Luiz Rihciro Cl1Lllinho. timmciando-o com dinheiro do Esta~
do, atrav~s dn Ham:o ck, hi.nhl; quaJ,Jo uu1:t firm<1 ligada ;t familia~
rcs ~cus !o i ü !alCncw..: dl! lCVl: dc Uesfazcr~sc, segundo suas próprias
palavras nc!'ltol Cas<t lh: mais de 100 ap~trtamcntlhi que pos~uia no Rio
li~! .lanciru. <..awl fo, ,) l:Oli:p•jrtamcntu Ju :)L t\luizio Alvcs'? Estil no
livro ''A Vn(l:uk \)Ltl' N;Lll C )ccrcta". Est:.i na ~artu do General
Afonso de Alhuqucr,1uc Lima. Estú invocado o testemunho do seu
cnrrcli!!ionúrin d:1 ·\RENt\. Senarinr .lt~ssi: Freire. Estú no silêncio
do jor.nal Trihl/11{1 do Nnrrt• c Râdio Cahugi, proihidas pelo Sr.
t\luizin Alvc..:~. UI! divulgar o noti~;iario dos jornais <.lo Rio sobre
títulos rrtHcst:~do~ c ;uJdarnc..:nto da f:dência - que atingiam o seu
rancoroso advl!r~úrio - Senador Dinartc Mariz. emitente (1U avalis·
ta dllS títulos!
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Recorde uindu o Senador Dinartc Mariz: quando assumiu o
Governo, cm 1956, anulou isenções de impostos concedidas a Firmas
de adversários seus, pelos governos anteriores. Lembre-se que todus
essas isenções foram rcstuurudus por decisão unânime do Supremo
Tribunul Federal. Com a maior humildade, digo ao Senador Dinartc
Mariz: sempre ouvi dizer -rois a vida não me deixou aprender nos
livros - que u velhice vui tornando o coração dos homens mais
mansos c, por isso, mais felizes. Com o Senador Dinartc Mariz, u
natureza tem sido cruel. Cada dia que vive a caminho dos 80 unos,
aumenta o seu ódio implacável, que não se contenta cm proscrever o
adversário da vida política. Quer impedi-lo de trabalhar, de subsistir,
de servir aos seus conterrúncos.
Senador Dinarte Mariz: faca um exume de consciôncia; c se o
ódio o escraviza e nào deixa em paz aquele a quem perscgu~·. ao
menos não faça de sua mão a mão cruel que fecha fábricas que dão
trabalho aos pobres do Rio Grande do Norte, destruindo as esperanças que os plantadores de algodão alimentam há um século!
Sr. Presidente, li estes documentos enviados a mim pelo General
Afonso de Albuquerque Lima. Pedi à Casa a gentileza de não me
apar(ear, porque era longo o pronunciamento, c o faço louvado na
convicção de que as fábricas implantadas nu minha terra,
especialmente a de tecidos, possam continuar de portas abertas,
servindo a um sonho secular, servindo, enfim, econõmica c
socialmente ao povo de minha terra.
Ao encerrar este proounciamento, quero dizer que nada tenho
contru ninguém, mas a minha presença, nesta tribuna c nesta hora,
tem em vista o povo humilde da minha terra que aspira, que dcs~ja,
que espera que as fábricas implantadas lá pela UEB continuem a
servir àquela população pobre c sofrida que apenas quer continuar a
ter o direito de onde trabalhar. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AGE·
NOR MARIA. EM SEU DISCURSO:

Art. 1• Fica concedido a Amaro Barreto de Albuquerque Mara·
nhão, privilégio por quarenta unos para uso e gozo da fábrica de te·
cidos de algodão que estabelecer no munic!pio desta cidade, sendo
dispensado o imposto de décima urbana sobre os prédios que cons·
truir e que forem empregados na mesma fábrica,
P0R TRÁS DE DINARTE O INTERESSE DE GEISEL PELA
SITUAÇÃO DA UEB
"Era uma ingenuidade supor que a minha presença nesse assunto
estava isolada da ação do Governo. Foi o próprio Presidente Ernesto
Geisel que, certa vez, depois de uma exposição verbal q~e lhe fiz, soli·
citou-me um relatório por escrito, sobre o que estava visivelmente
ocorrendo com a aventura do complexo cm questão."
A declaração, até agora desconhecida, foi feita ontem pelo
Senador Dinarte Mariz, ao revelar a presença do Governo Federal
no exame e nas averiguações que foram feitas pelo Conselho Monctá·
rio Nacional e que culminaram com a decretação da intervenção no
Grupo UEB, na reunião da última quarta-feira.
GABINETE DO GOVERNADOR
Nota Oficial
O Governo do Estado, em razão de noticiário que vem sendo
veiculado na imprensa local e do Sul do Pais, envolvendo operações
de participação de capital em subsidiária da União de Empresas
Brasileiras- UEB,Iocalizadas no Rio Grande do Norte, sente-se no
dever de prestar os seguintes esclarecimentos:
1. Ao assumir o Governo, a atual Administração tomou
conhecimento de contrato firmado em 22 de janeiro de 1973, através
do qual o Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte S/ A
- BDRN, se comprometia a conceder os seguintes incentivos à
União de Empresas Brasileiras S/ A - UEB, a fim de que fossem
implantadas no Estado as suas subsidiárias Indústria Têxtil Scridó
S/ A, Indústria de Cartonagem S/ A - INCARTON, Indústria de
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Confecções Spnrtu Nordeste S/A c Duquesa - Indústria de
Confecções SjA:
ui participação cm 12,5% (doze c meio por cento] do valor
atuuliu1do dos investimentos aprovados para cada empresa, sob a
forma de açõcs preferenciais:
b) finnnciamento igual a 50% (cinqUenta por cento) da
purticipaçuo dn UEB no capitul de cada empresa, paru integralização
de uções, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com juros de 12% a.a., sem
corrcçiio monct;."iria:
c) adinntamento de recursos sob a forma de financiamento,
purn assegurar o cumprimento de fluxograma de implantação,
dentro das condições vigentes de juros e demais encargos.
d) concessão de aval ou outra garantia pelo BDRN para aquisi·

c;Uo de múquinus e equipamentos;
c) concessuo de financiamentos através das linhas do extinto
FUNTEXTIL, ou seja. sem correção monecária c juros subsidiados;
f) concessão, à Indústria Téxtil Seridó, cm especial, de financia·
menta correspondente a 80% (oitenta por cento] do ICM por ela
recolhido, durante o prazo de lO (dez] anos, com juros de 4% a.a.,

sem corrcçào monetáriu;
g) impluntaçiio dos serviços de energia clétrica, água c esgotos e
acessos rodoviários, em troca de açõcs preferenciais.
2. Ainda por contratos de 20 de setembro de 1973, o BDRN,
com a intervcniêncin do Governo do Estado, assegurou participação
acionária a empresas do grupo, no valor de Cr$ 11.925.000 (onze
milhões, novecentos e vinte e cinco mil cruzeiros), contratos esses
que, pela falta de disponibilidade de recursos, foram convertidos em
r.nunciamento, através de cédulas industriais, com o compromisso
paralelo e também contratual de que a amortização das citadas cédu·
las seria de responsabilidade do próprio BDRN, na medida em que
se fossem vencendo e transformados os juros e a correção monetária
em participação acionária;
3. Com base em dados de agosto de 1976, as repercussões
financeiras desses contratos para o BDRN e, em conseqUôncia, para
o Estudo, alcançariam a importância de CrS 190.397.765,00 (cento e
noventa milhões, trezentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta
e cinco cruzeiros], com a seguinte composição:
a] participação acionária di reta- Cr$ 97.008.000,00;
b] financiamento
para integralizaçilo de ações
CrS 52.239.000,00:
c) absorção de principal, juros c correção monetária em opera·
ções de financiamento- CrS 26.818.000,00;
d] implantação de serviços de
infra-estrutura
Cr$ 14.332.765,00.
4. Apesar de consciente da necessidade de estímulos à iniciativa
privada, na busca do desenvolvimento, entendeu a atuul Administração que os incentivos anteriormente oferecidos e comprometidos
ultrapassavam a capacidade financeira do Estado;
S. Compreendo a proccdôncia dos argumentos e a firme posição do Governo, de tratamento realista a todos os incentivos

comprometidos, inclusive, com outras empresas, como foi o caso de

Saintc-Germaine do Brasil c Sperb do Nordeste, a UEB concordou
cm assinar aditivos aos contratos já referidos, o que foi feito em 22
de dezembro de 1975.
6. Através desses entendimentos, a UEB renunciava a todos os
demais incentivos contratados, ficando restrito apenas à participa·
cão acionâriu de CrS 16,000.000,00 (dczesseis milhões de cruzeiros),
distribufdos entre a Scridó (CrS 12.600,000,00) e Sparta
(CrS 4.000.000,00), c com a sua subscrição nos excrclcio de 1975,
1976 c 1977:
7. Assim, compromissos do Governo, no montante de
aproximadamente CrS 200.000,000,00 (duzentos milhões de cru·
zeiros], ficavam reduzidos n CrS 16.000.000,00 (dezesseis milhões de
cruzeiros) e, isto mesmo, pnru rculizuçào cm três exercícios finnncci·
ros:
B. Todos os entendimentos com a UEB foram presididos pelo
Governador do Estudo e colimados nu autorização contida no Ollcio

Maio de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secio II)

n• 00223/75-GS, de 4 de setembro de 1976, da Secretaria de
Indústria e do Comércio, a fim de que pudessem ser assinados os
termos aditivos de 22 de dezembro de 1975;
9. Durante a exccuçUo dos aditivos, a UEB solicitou ao Governo do Estado a transferência de parte do montante dos recursos
pactuados para as firmas Ducal Palacc Hotel c Indústria de Cartona·
gcm S/ A- INCARTON, no que foi atendida parcialmente, pelas
seguintes razões:
a) ambos os empreendimentos sUo enquadráveis como ncccssârios ao desenvolvimento do Estado, pela natureza de suas atividadcs;
b) cabia à UEB, de acordo com a lei em vigor, solicitar incenti·
vos adicionais para essas empresas, vez que não tinham sido incluídas na renegociação dos incentivos originais, cm especial o Ducal
Palucc Hotel, que nilo recebera qualquer ajuda do Governo do
Estudo, c a própria INCARTON, que não fora declarada, ainda, cm
pleno funcionamento pela SUDENE, sendo, deste modo, uma
empresa em fase de implantação;
c) a parcela que o Estado transferisse para a INCARTON e
para o Ducal seria deduzida do total de CrS 16.000.000,00 acertado
nos aditivos e beneficiando, assim, a 4 (quatro) empresas com os
mesmos recursos, ao invés de 2 (duas) apenas;
IO. A operação foi autorizada pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado- COE, cm 8 de setembro de 1976, no montante
de Cr$ 4.SOO mil para o Ducal c de CrS !.SOO mil para a
INCARTON, com os restantes Cr$ 10.000 mil distribuídos em
Cr$ 6.000 mil para a Seridó c Cr$ 4.000 mil para a Sparta,
complementando os Cr$ 16.000 mil;
11. Não somente essas, mas também todas as operações anteriores de participação acionária obedeceram, com rigor, às normas
legais que disciplinam a matéria, inclusive, análise pela Secretaria da
Indústria c do Comércio para enquadramento nas linha~ do Fundo
de Desenvolvimento Comercial c Industrial - FDCI, análise
cadastral pelo BDRN, c aprovação prévia da COE:
12. As operações do BDRN, com recursos do FDCI, são
semelhantes às operações do FINOR, FINAM, FISET,
FUNGETUR, FOPJ c outras realizadas pelo Governo Federal,
constituindo c,apital de risco c, como tal, não exigindo garantias reais
ou qualquer outra forma de garantia;
13. O Governo do Estado agiu c agirá sempre com o objctivo de
apt>iur e estimular o desenvolvimento da iniciativa privada, a cxcm·
pio do Governo Federal que, além dos Fundos já citados, dispõe de .
outros mecanismos de participação - ou seja, de propiciar capital
de !isco- como a !BRASA, a EMBRAMEC, a FI BASE c a FINEP;
14. No caso específico dos empreendimentos da UEB no
Estado, o Governo atuou dentro desses princípios e visualizando o
número de empregos criados, a matéria-prima local elaborada e
consumida internamente c a circulação de riqueza, cm geral, para
nilo falar nu gcraçilo de ICM c de divisas estrangeiras e apoiado por
anúliscs técnicas da SUDENE, do BNDE, do Banco do Nordeste do
Brasil c de outras instituições que aprovam os respectivos projetes,
oonsiderundo-os viúvcis c, portanto, merecedores de sua colaboruçào;
IS. As operações de participação acionária nas empresas da
UEB nào constituíram privilégio - c até pelo contrário, foram
bastante limitadas em comparação com os incentivos a elas concedidos cm administração nnterior- c, ninda, que nessa modalidade de
operação estilo beneficiadas diversas empresas do Estudo como
BRASINOX, · ARPEL, JOSSAN, DUBOM, SPERB, SAINTE
GERMAINE DO BRASIL c TEXITA, além de outras que aguar·
dum enquadramento, nus normas du Lei n• 4.S2Sj7S, que criou o
FDCI;
16. O comportamento da ntuul Administrnçilo em qualquer
cnso que envolva o desenvolvimento econômico e social do Rio
Grundc do Norte sempre foi e continunrd sendo impessonl e t!cnico,
voltado exclusivamente para os superiores interesses do Estndo.
Natal (RN), cm 17 de maio de 197"/,

sm.-tlln Z7 ZU5

Avaliamos a área de terreno situado na Rua Laura MUller,
116, com frente também para as Avenidas Laura Sodré c Carlos
Peixoto (glebas "A", uB" c "C") acima descritas, na sua situação Osica atual, cm CrS 835.000.000,00 (oitocentos c trinta c cinco milhões
de cruzeiros).
(Importa a presente avaliação em oitocentos e trinta e cinco mi·
lhões de cruzeiros).
A presente avaliação foi procedida à luz da realidade do mercado imobiliário.
O Sr, Dlnarle Mariz (ARENA - RN) - Sr. Presidente, de
acordo com o Regimento Interno, gostaria que V. Ex• me concedesse a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- De acordo com o
Regimento Interno, concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte
Mariz, para explicação pessoal.

O SR. DINAR TE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo dar conhecimento à Casa de notícia inserida cm O
Estado de S. Pau/o, de ontem, sob o título "Justiça condena industrial cm Pernambuco". A notícia é a seguinte:
JUSTIÇA CONDENA INDUSTRIAL EM PE

Das Sucursais de Recife e Brasl11a
O Juiz Manocl Santa Cruz, da 2• Vara Criminal do Recife, condenou ontem o industrial Carlos Alberto Menezes Sá
a seis meses de detenção c multa de dois mil cruzeiros, por ter
difamado o ex-Senador Wilson Campos, cassado pelo AI-S
em junho do ano passado. Em janeiro de 7S, durante o cha·
mado "caso Moreno", o industrial (que também foi punido
com a suspensão dos direitos polfticos) declarou que o ex-par·
lamentar arenista havia solicitado uma "bola" de lO por ccn·
to para intervir na liberação de um empréstimo de 200 mil
cruzeiros, requerido pelo próprio Carlos Alberto, então
diretor do Cotoniflcio Moreno, ao Banco do Estado de
Pernambuco- BANDEPE.
Na sentença, o juiz designou a Penitenciária Agrícola de
ltamaracâ- na ilha do mesmo nome, no litoral pernambucano para o cumprimento da pena.
Sr. Presidente, a decisão da Justiça vem comprovar que, por nossa vez, lizcmos justiça, também, nesta Casa, ao isentarmos o então
Senador Wilson Campos das culpas que lhe eram imputadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso, que falará cm nome da Liderança
do Movimento Dcmocrâtico Brasileiro.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Pela Liderança do
MDB, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Há cerca de IS dias, tivemos a oportunidade de trazer ao
conhecimento do Senado c da Naçilo os protestos do Espírito Santo
com rclnçilo b polftica cnfcciru c b injustiça com que vinha sendo
tratado pelo Instituto Brusilciro do Café.
Ontem, estel'c nu Comissão de Agricultura da Câmara dos De·
putudos o Sr. Pmidcntc do IBC c, como cu havinncusado o IBC, da
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tribunu do Senado, compuroci ilquola Comissào para interpelar o Sr.
Presidente Camilo Calazans. Di"e ou do Presidente do IBC?; rcsu·
midamcnte, Sr. Presidente. que há cerca do um ano c meio, quando
S. Ex• havia comparecido à Comissão do Agricultura ao Senado, cu
em nome do Espírito Santo lho endereçara dois protestos. O pri·
melro, sondo o Espírito Sunto uma pequena unidade federativa, era
o quarto produtor de café do Brasil, e não tinha tido, até então, nos
governos revolucionários, o direito do indicar um dos diretores do
IBC. E na oportunidade, Sr. Presidente, dizíamos que, já que injusta·
monto tratado pela politica cafoeira levada a efeito pelo IBC, ora
justo que o Espírito Santo tivesse um dirotor. E, Sr. Prosidente, do lil
até aqui o IBC nomeou Diretor de Comercialização o ilustro capixa·
baque foi meu concorrente nas oldçõos pura Senador. Moço de méri·
tos, capaz, moço digno, que só não se elogeu Senador em meu lugar
porque os ventos sopra;am a mt:u favor, mas os merecimentos, o seu
nome e seus serviços na polftka do rneu Estado indicav~rn que
S. Ex• fosso eleito Senador pelo Espírito Santo. Em segundo lugar,
Sr. Presidente, acusávamos o IBC porque o nosso Eswdo, como o
quarto produtor de café do Pais, num terreno difícil, agricultável a
enxada, porque um terreno montanhoso, rugoso, um terreno de
marraria e, em suma, um terreno onde o acesso à máquina é praticamente impossível, não, com as nosSas enxadas, cultivávamos o caIT: em condições ásperas, difíceb e, em algumas circunstâncias, sobrehumanas. Pois bem, na hora da erradicação, quem mais erradicou
café foi o Espírito Santo, ao revés dos três outros Estados de maior
área, do maior contingente do cafeeiros o de maior rentabilidade
dessa cultura, como: São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Então, Sr. Presidente, dizíamos nós que o nosso Estado, onde a
erradicação do café pôs ao relento, do dia para a noite, 60.000
famílias do cafeicultores, de homens que trabalhavam nos becos de
café, 120.000 enxadas foram dispensadas da noite para o dia; 300.000
pessoas dessas familias foram jogadas ao relento, nas grandes noites
do nosso Estado.
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Pois bem, Sr. Presidente, nosso Estado paga o conlisco, na hora
rla exportação, que monta a centenas de dólares por saca, e paga o seqUestro de café, porque é um tipo inferior. Então, pagamos o seqUes·
tro do caft:. nos armazéns dos compradores. Não somos nós apenas;
u zona da mata de Minas Gerais produz um tipo de café igual ao
nosso.
Mas, Sr. Presidente, o Sr. Presidente do IBC decretou, há quinze
dias atrás, a liberação da exportação, atendeu àquele nosso apelo, e
que o tipo abaixo de 6 pudesse ser exportado por todos os portos do
Pais. Quer dizer, atendeu não no meu apelo, mas à situação, it
conjuntura cafceira nacional, e à injustiça com que éramos tratados.
Mas 1 com referência ao seqUestro do nosso café no interior,
permanecem as mesmas medidas e as mesmas restrições. Então, disse
à S. Ex•: j:i que o IBC pensa em distribuir, devolver ao produtor 40
dólares por saca, vai devolver ao comprador, que esses 40 dólares fos·
sem diretamente ao produtor de café do meu Estado, injustamente
tratado, cujo produto é seqUestrado, Sr. Presidente, e produzido em
circunstâncias tão duras, tão ásperas e tão difíceis, em uma terra de
encostas íngremes, com morrarin, montanhas, serras, onde só a
agricultura permite o uso da enxada e, nunca, de u'a máquina, como
São Paulo c o Paraná.
E disse mais ainda S. Ex•: que, como é: programa do IBC
plantar ISO milhões de pés de café no Pais, ele, nos respondendo,
disse que espera interessar a Amazónia c o Cerrado como co-parti·
cipcs deste arrojado empreendimento do IBC.
Zonas que nunca tiveram café, que nunca plantaram um pé de
café, que nunca sentiram o drama do café como nós sentimos, nós,
que tivemos erradicados em !968, 305 milhões de pés de café, nós,
do Espírito Santo. E agora o !BC, na hora em que tem os recursos c
o dinheiro, vai incentivar exatamente duas zonas onde nunca houve
o problema do café, onde nunca se plantou uma árvore e nunca se jogou no solo uma semente, nunca se plantou um pé de café, como o
Cerrado e a Amazônia.
Seria justo que se atendesse àquele sacrificado plantador de café
Sr. Presidente, quando hoje leio que o Governo se preocupa·
do meu Estado, da Zona da Mata de Minas Gerais, que planta um ti·
com o 'desemprego de 5.000 trabalhadores da indústria automobilisti·
ca do São Paulo me revolto, porque o Governo não se preocupa e po de café semelhante ao nosso, um tipo de café que só alguns
mercados do mundo consomem, mas que não fica no estoque do
não ouviu as queixas de 120 mil trabalhador;s, jogados no meio da
ICB, porque todos os entrepostos do Mundo dão preferência ao nosestrada, ao relento, dosam parados, desassistidos.
so tipo de café e não bebidas finas produzidas em São Paulo ou
Pois bem, Sr. Presidente, agora quando o Govorno empreendo a Paraná.
politica do plantio do novas lavouras, o nosso EstaJo é ainda o
Ainda mais, a lavoura do café que tem violado as leis do clima,
quarto que joga a semente do café na terra difícil, :ispcra, árdua, para
tom violentado a longitude e a latitude, tem permanecido c procuratornar-se a quarta potência cafeicuiLora do Pais. E, Sr. Presidenle, o
do permanecer no Paraná, onde as geadas castigam ciclicamente
IBC adota uma politica: proíbe a exportação do café abaixo do tipo
estas lavouras, trazendo prejuízos imensos ao Brasil e àquele Estado.
6, que é o que nós produzimos. E o caiê que valo para o exportador
cerca de CrS 4.000,00 passou a valer no meu Estado CrS 2.000,00 a Pois bem, o !BC continua incentivando o plantio de café no Paraná c
nas zonas do Estado de São Paulo que são nageladas pelas geadas.
saca. E no interior, com os descontos de impost0s c outros gravames,
Seria justo que se plantasse, então, num Estado, onde só a
importa a saca de cafi: hoje CrS 1.750,00. enquanto que na exporta·
ção o café vale cerca de CrS 4.000,00 a saca. Portanto, pagamos nós, agriculturn do café í: permitida, dada a topografia do seu terreno e
que nu o se presta a outra agricultura. Não se pode plantar milho, fei·
na horn em que jl1 estamos começando n experimentar o~ hcneficios
jào, trigo, soja, arroz ou outro qualquer produto, mas somente aquedo r!!pllmtio de \avoun\s, pagt\mos Cfitc novo trihuto,
las plantas vivazes, as plantas duradouras, que possam ser tratadas
Então, disse cu ao Sr. Presidente do JBC: pagamos o confisco
anuulmente no ciclo das capinas ou das carpinas, que podem manter,
que o Governo estú exigindo de todos os cafeicultores brasileiros (o
ainda, um braço operário do nosso trabalhador.
capixaba paga o confisco), mrts no interior pagamos o seqUestro
Entretanto, o l BC, violando as lois do clima, violando as
(nós, unicamente, nós os capixabas), o soqUestro do produto difícil
disposiçõos du Geografia, violentando u lutitude c a longitude, manque é trnbnlhado pelos nossos cafcicullorc~:. Pagamo~;. enlào, o
du plantar c estimula os plantios de cafi: nas zonas de geadas do
confisco oficial, nu hora da exportação, c pagamos o scqüestro porParan!1 e de São Puulo. E, agora, avança pura o Amazonas, onde
que o nosso cafó é comprado a CrS 1.750,00, nas bancas c nos
nunca se plantou um pé de café. lõ justo, Sr. Presidente,que o País
armazéns dos compradores do Estado.
experimente, naquela úreu, as condições ideais pam o robusta, er..
Então,· Sr. Presidente, dizíamos nós, não dd'cndo o café do
radicudo criminosamente do meu Estado. 1:. justo que pense no
exportador, defendo o café do prndutu1·. n café do !.:onsumiUor, o
rohLJ.~ta no cerrado, mas seriu justíssimo que ele pensasse primeiro
café do povo 11 um prcrwo condigno, a UIH prr:~n a~css1vcl a 4•Wlquer
cm incrementar o pluntio de café no meu Estado, antes de plantar
bolsa, porquo o que vom falcndo o JBC, na sua politica, é defendor,
café cm terras que nunca virum um pé de café, nuncu sentirum o
tamhém, o ~onsumidor do café no mercado interno, ú razi'lo de
drama do cafl:, nuncn contribufram na balança dos ['lugumc:ntos
quinhentas mil sacas por n1Cs, que 6 o con!;umo, boje, nos dias que
externos do P11fs, com esses bagos de ouro, fruto do suor daqueles
que trabalham nessas lnvourus, Sr. Presidente, c que produziu no
correm, ou, ao todo, seis milhões de sat::L> por :mo é quanto~.:onsome
Bras·il as usinas hidrelétricns, us cstrndas asfaltadas, ns fábricas de
o bebedor de café do nosso País.
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nutomóvcis, os armamentos que compramos, tudo isso, quando o
Brasil nuo tinha outro produto munufaturado para exportar. Era no
café que pesava e que se escorava para progredir c para avançar para
o seu futuro.
O Sr. Presidente do IBC respondeu à minha intcrpelaçilo, nilo
quis que ela calsse apenas no vazio, no côncavo desse plcnârio. Disse
a ele, - Sr. Presidente, hâ dois tipos de queixa no Congresso: a dos
Estados ricos e a dos Estados pobres. Dos Estados ricos é a
percussão nos sinos de bronze c nos sinos de ouro que, ressoam e
sacodem o Pais, acordam os governantes, os ministros c os diretores
dos institutos c das autarquias c vão socorrer centenas ou milhares
daqueles que têm a seu favor a percussão do seu sino de bronze ou de
ouro. Mas, os pobres, Sr. Presidente, como o Espirita Santo, os sinos
são de madeira. Não ressoam e ninguém ouve, Temos que gritar c
deblaterar imperativamente, cansar os ouvidos do Senado e desses
administradores, dos chefes das autarquias, porque eles silo surdos, c
nào nos ouvem. E é isso que venho fazendo aqui no Senado. Fui em
busca do Sr.· Presidente do Instituto Brasileiro do Café, dizer-lhe que
tinha feito este protesto, Ele me deu razão, mas nilo me deu a solução
e o atendimento às minhas queixas, que se perdem no vazio, no
côncavo desta cúpula, desta sala, que é redonda, Sr. Presidente, para
ser vazia mesmo.

Entilo, cu desejava aqui dizer ao Senado, concluindo, que
continuamos injustiçado, embora o primeiro protesto tenha sido
atendido com a nomeação de José Carlos da Fonseca.
O Sr. Mattos Leio (ARENA- PR) - Senador Dirceu Car·
doso, V, Ex• me permite um aparte? (Assentimento do orador.)

O Sr. Mattos Leio (ARENA- PR) - Eminente Senador,
devo confessar que não tive o prazer de ouvir todo seu discurso.
No entanto, nas partes que ouvi, V, Ex• mencionou o problema
cafeeiro, especialmente no seu Estado c no Estado que tenho a honra
de representar nesta Casa, o Estado do Paranli, acusando o PreSidente do IBC c a diretoria do IBC de estarem com plano doa cafezais
geados, especialmente no Estado do Paranà c no Estado de Silo Pau·
lo e dizendo que, no Paraná, temos o problema das geadas. Devo
dizer a V. Ex• que, na verdade, nós paranaenscs, os cafeicultores do
Estado .do Param\ aprenderam a eonvivcr com a geada e ainda o
Paranú é o maior produtor de café do Brasil. A produtividade dos
cafeeiros paranaenses compensam o investimento naquele Estado,
naquelas terras do Paranâ, mais do que cm outros Estados da
Federação brasileira. V. Ex• hd de convir que isto~ uma verdide,
como também o plantio do café, especialmente na região amazOni·
ca, posso testemunhar a V. Ex•, porque visitei, vi, e tamb6m li em
publicações do jornal O Estado de S. Paulo, no suplemento agrlcola,
que no norte do Mato Grosso, na região amazônica, existe ca~ hã
mais de trés e quatro anos, dando grande produtividade. Discordo
de V. Ex• e quero dizer que o atual Presidente do IBC estâ reali·
zundo uma grande gestão à frente daquele 6rgilo, tanto no replantio
dos cafezuls atingidos pelas geadas, nos Estados do ParanA, Slo
Paulo e sul do Mato Grosso, como na comercialização de caiC. Pelo
que ouvi do discurso, de V, Ex•, devo dizer que - h4 mais de 30
dias - meu companheiro de Bancada do Estado do Paranà, c
membro do Partido de V, Ex•, o Senador Leite Chaves, afirmou
justamente o contrltrio do que o nobre·Stusdm ucablnr cft-1111m111',
ocsta tarde. Devo também etclarccer a V. Ex•, eminente Senador
Dirceu Cardoso. que, dcniiÕd~ diar.:fmci~n\"diseuriõ"ioiii,~ ·
sobre café:, c trarei todos os esclarecimentos do IBC a cate Seo~dô:
Mui to obrigado.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Atenderei l Prcsi·
dencia. Antes, porém, devo responder, ponto por ponto, o aparte do
nobre Senador MÍittos Lcilo.
Primeiro: nilo falei c nem condeno o replantio dos cafezais
geados. Condeno é a politica do IBC, estimulando que haja maia
cafeeiros na zona geada.
Sr. Presidente, quero que V. Ex• atente para esta observaçlo.
Enquanto arrancaram JOS milhões de cafeeiros, no Espirita Santo,
cuja topografia só aconselha o plantio do café; no Paran6, terrcnoa
complanados, de uma fertilidade assombrosa, com uma produçlo ai·
gumas vezes maior do que a nossa, mas que a lavoura pode ser subati·
tulda pela soja, pelo milho, pelo reijilo, pelo trigo, por todu .. eu(.
tura1, - a nossa nlo, 16 ca~ - nem o pasto 6 aconselh6vel naa no..
sas encostas. - Portanto é um tratamento injusto que se d6 maior
percentual, nos ISO milhões de ca~ quescrilo plantados, daqui para
frente, à zona geada, porque, quando geia, o IBC socorre, indeniza o
pé de ca~ geado. No nosso Estado, o desgraçado produtor de eaft:
que se lixe. Nlnauém o socorre ...
O Sr. Matt01 Leio (ARENA -PR)- Permite V~ Exl mais um
aparte, nobre Senador?

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Vou concluir o
meu pensamento c, em seguida, darei o aparte a V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- V. Ex• nlo poderl
conceder mais aparte; seu tempo estA terminado.

O SJI, DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Perfeito,
Sr. Presidente.
Continuando, h4 um tratamento injusto. Sessenta mil - nlo
são dados meus mas dados do OERCA, do IBC - scsscnta mil
famnias postas no olho da estrada; cento e vinte mil em enxadas trezentos mil pessoas se dealocaram do nosso Estado para formar a
frente de trabalho nu lavouraa do Paranâ, do Parquai, do Mato
Grosso e at~ do Acre. Esse 6 o tratamento. LA, o "~ geado 6JOCOrri·
do, é financiado, é perdoada a divida, h4 moratória, etc. O n0110,
nilo. O n0110 6 posto no olho da atradà.
Sr, Presidente, segui de caminhão de Barra de Slo Francitco
at6 o ParanA com a turma que se retirava, quaado fui candidato a
Deputado Federal. Vi, no caminhlo, morrer uma mulher. AI condi·
çi5iis humanaa eram insuport6veis. Nilo era um caminhlo de.acnta.
Era um gado humano que se dtalocava das lavouras erradicadu do
meu Estado para as barrancas do Paranl.
Então, eu reclamo essa injustiça.
Continua o IBC insunando mais dinheiro nas zonasaeadu, nu
zonas que geiam, nas zonas onde a latitude e a lonaltude nlo
aconselhariam mais esse plantio; que não se plantasse mais li e se
enchesse o Paran6 de café, naquelas zonas que nilo gelam.
Nilo nego a contrlbuiçlo do Paranâ na grandeza nossa.
Sr. Presidente, para terminar, darei agora a resposta ao nobre
aparteante.
·
Só tenho um contexto diferente do nobre Senador Manos Leio.
S. Ex• invocou o meu ilustre coleaa Leite Chaves que defendeu 01.
interesses do Paraná; eu defendo os do Espirita Santo. Ele, para
mim, em matéria de café, nilo é autoridade.
O Sr. Mano• Leio (ARENA- PR)- 1: a opinião de V. Ex•.
Ni&pOsse CCIIICotdar com V. Ex•. S um ilustre colega.

.

~.JI!IICiltl CARDOSO (MDB -

ES) - 1: a minha

olriflllif'síriéCra, sem encônios, sem medo, sem nada. Não é autori·

dad.c em caiC. S. Ex• defende os interesses do Paranâ c cu defendo os
intc<esscs do meu Estado.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o
apurtc de V. Ex• mas ...

O Sr. Malloa Leio (ARENA - PR) - Ele representa, nesta
Casa, o maior produtor de cal'é do Brasil, o Estado do Parand.

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - Esta Pn:ridencia
recomenda ao nobre orador nilo conceder novos apartes, pois seu
tempo já estú terminado.

O Sll. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois bem, mas
defende liso, zonaa onde h4 geada o Governo indeniza, dd morató-·
ria, dd mais dinheiro aos cafeicultores. Eu defendo a zona onde se

2168 Sexta-felra27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Malodelm

erradica o cafeeiro, dú·se a estrada para ele fugir, para ele sair, para
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Vou concluir
ele morrer longe, nus barrancas do Paruná,do Paraguai ... Isso se dd, rapidamente, Sr. Presidente.
este direito nós temos, Deus haja, hú esse direito de freqUentarmos os
Ati: nisso o Espirita Santo leva desvantagem, os outros oradores
caminhões. Eu freqUentei um caminhão desses para conhecer o aqui, Sr. Presidente, têm tempo, falam o que querem, dormem na
problema. Aqui ninguém o conhece, aqui é o Senado, como disse, pontaria aqui na tribuna, os fotógrafos tiram dez minutos de fotoSr. Presidente. A nossa Bancada se dispõe em linha de batalha, grafias deles: o pobre e obscuro Senador do Espfrito Santo tem que
assim: ali estão os encouraçados na primeira bancada, aqui adiante terminar em cima da hora, porque faz mal aos outros ilustres Sena·
os cruzadores e eu, aqui ntrús, sou o navio de transporte,
dores, os couraçados, os cruzadores e os navios de linha.
Perianto quero apenas dizer, Sr. Presidente, outro dado· para
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- A Mesa foi muito lirefutar a aOrmaçào do nobre Senador Mattos Leão: o Paraná jú nilo
beral com V, Ex•, concedendo quase que o dobro do tempo de que
é o maior produtor de café. O maior produtor de café em 1977 é o
V. Ex• dispunha.
Estudo de Minas Gerais.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Desculpe, foi
O Sr. Mattos Leão (ARENA- PR)- Mas, no próximo ano, o
apenas uma inadvertência minha, sem nenhum desrespeito à Mesa.
Paraniljil vai produzir mais.
Sr, Presidente, então vê, diz o nobre Senador do Paraná que até
no arrancamento das cordas levamos desvantagem.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nilo sei. Minas
Mas, Sr. Presidente, é isso mesmo. Aí fica o meu protesto c volGerais jogou no chão 800 milhões de pés de café, com auxílio do IBC to a dizer, nobre Senador, não quero que não se plante café no Parae da Caixa Económica de Minas Gerais. Mas, teve recursos para ná, mas desejava que o IBC apenas aconselhasse o plantio nas áreas
isso, vai ser o maior produtor de café do Pais.
que não fossem atingidas pela geada, porque isso prejudica o Pais,
O Sr. Manos Leão (ARENA - PR) - Permite V, Ex• um isso depois envolve recursos bancários monstruosos para socorrer a
aparte, nobre Senador, só para um esclarecimento. Sr. Presidente, pe- cafeicultura paranaense,
Ontem, Sr. Presidente, interpelamos o ilustre Presidente do
ço permissão, também, porque V. Ex• pediu que nilo se aparteassc
IBC, que foi mais atencioso c accssivel do que o ilustre representante
mais.
do Paraná, porque nos deu razão nas nossas queixas, nas nossas
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nilo.
lamúrias e no nosso protesto.
Mas, Sr. Presidente, embora sendo um sino de madeira, espero
O Sr. Mattos Leão (ARENA - PR) - Não somos contra,
absolutamente, nobre Senador, mesmo como paranaense, que se continuar a percuti-lo até o nm do meu mandato, aqui na quarta banplante café em outros Estados; achamos muito justo. E o programa cada do MDB, aqui obscuramente oculto e como navio-transporte,
do IBC abrange a todos os Estados, V. Ex• deve ter os dados af. sem poder de fogo, sem ter os grandes canhões dos bombardeios cerMinas Gerais foi altamente benenciada; Mato Grosso relativamente rados ...
beneOciudo, norte do Mato Grosso; o seu Estado, inclusive no finanO Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Não apoiado.
ciamento -se não me engano -de 8 cruzeiros por cava com uma
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - ... dos crucorreção monetária de 33% ano 76/77 do rac. e verdade que é de
zadores, dos couraçados, dos porta-aviões c dos submarinos;
bem menos, no seu Estado, a aplicação dessa verba, é bem menor ....
continuaremos a protestar pela discriminação contra o nosso EsO SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- sempre menos,
tado, defendendo o produtor de café e o café do povo, o povo que
O Sr. Mattos Leão (ARENA - PR) - Nilo, V. Ex• há de precisa beber café barato mas, que seja produto de todos os cafeiculconvir que a produtividade da terra dos outros Estados é maior do tores do Brasil e não só café do Espírito Santo c da Zona da Mata de
que a de seu Estado. Então, evidentemente, o IBC tem que investir Minas Gerais.
Er• o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
onde há maior produtividade. Minas Gerais produz bem, Silo Paulo
produz bem, Paraná produz muito bem, apesar que- repito- nós
aprendemos a conviver com a geada, que é um fenômeno que nos
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Evandro Carreira.
atinge e prejudica o Paraná e o Brasil, porque hoje o cal'é representa
um grande peso na nossa balança de exportação. Então, V. Ex• hã
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA
de convir que o IBC procurou dividir. Se não me engano, no seu Es-·
DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ta do foram 30 milhões de covas destinadas neste programa, ou 23 miORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
lhões: eu não tenho o dado aqui, nobre Senador.

e

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Eu tenho os
dados.

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Evelúsio Vieira.

O Sr. Mattos Leiio (ARENA - PR) - Minas Gerais foi
benenciada, São P<wlo foi beneOciado, a Bahia foi benenciada, até
Pernambuco foi bcncOciado no plano do IBC e, ainda, hú 30 milhões
a distribuir pelo 1BC para atender, justamente, a esses Estados,

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente e Srs. Senadores,
cresce a remessa de tftulos aos cartórios de protesto, aumenta o indice de titulas protestados, amplia-se o mlmero de empresas que
solicitam concordatas, de empresas que vão à falência. Aumenta o
.. ~.ndividamcnto. das empresas brasileiras, empobrece a grande massa
de trabai11adores neste Pais.
.. ;p.;(qU~ essa situação de dificuldades, de angústias, se amplia a
cada dla? Em razilo de uma politica cconómica-Onanceira mal
formulada, mal executada. Constantemente, homens du Oposição,
homens, também, da ARENA têm-se manifestado com criticas cm
relnção aos desacertos, procurando, uo mesmo tempo, oferecer
subsidias, sugestões, melhores ultcrnativas para buscarmos o verdadeiro cuminho do progresso, do desensvolvimento.
As manifestações de divergência da Oposição e de outras pes·
soas, da imprensa, de lideres empresariais, não têm sido verda·

(O Sr. Presidente fa: soar a campainlla.)
O Sr. Mnttos Leão (ARENA - PR) - Aspr~;;)í.,1 E~. kl de
convir que o Paraná, quer quéiram ou não.• ~ o·m,al,ó~prli.clut~r:iic ~
fi: e será sempre- este ano n~o produziram;·maHio aritújucr.viiil~e
será o maior, novamente- porque suas terras ·silo riqulssima•;ubtTrimas c, com isso, é evidente que o cafeicultor vai optar pelo melhor.
E optando pelo melhor, vai optar pelas terras do Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Peço aos Srs. Senadores que ni\o uparteiem mais o orador c, a V, Ex•, Senador Dirceu
Curdoso, que termine, pois seu tempo está esgotado.
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deiramente compreendidas por setores do Governo e do próprio
Chefe da Naçilo,
Nestes últimos dias, temos procurado trazer ao registro desta
Casa manifestações de autoridades insuspeitas, para evidenciar que o
nosso comportamento tem sido o mais patriótico, o mais bem
intencionado, no sentido de prestar a grande, .a válida contribuição
para a superação dos problemas que angustiam os brasileiros.
Nestu oportunidade, no cumprimento dessa missão, quero
registrar importante depoimento prestado, há di~s. em Porto Alegre
e reproduzido por vários jornais, especialmente pelo jornal de maior
circulação deste País, o Estado de S. Paulo.
Eis o texto publicado por esse jornal:
"GENERAL ATACA AS MULTI

Da .<ucursa/ de Porto Alegre

Segundo o General, "o momento não comporta divagações, mas uçào firme e decidida na busca incessante de soluções mais justas e consentâneas com o atual momento histó·
rico", O General Pereira dos Santos foi homenageado por
representantes de associações de criadores, sindicatos rurais e
pelas seguintes federações de produtores: FARSUL,
FECOLÃ, FEARROZ, FECOTRIGO, FECOCARNE e
IRGA."
Eis aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais um depoimento,
mais uma crítica severa de uma pessoa de alta responsabilidade desta
Nação, Oiretor do Banco do Rio Grande do Sul, irmão de Sua
Excelência o Senhor Vice-Prcsidentc da República, uma pessoa que,
por certo, não está em dissidência dentro da famllia mas que, scntin·
do as angústias dos brasileiros, verificando a cada dia os desacertos
do Governo. no campo da política econômica e financeira, levanta
sua voz de crítica ao Governo Federal, à sua polftica econômica c
financeira.

"A conjuntura atual nilo se coaduna nem com o silêncio
nem com a omissão, Ao contrário, exige tomada de posição,
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - V, Ex• permite um
presença atuante e arregimentação de forças em torno de aparte, nobre Senador?
metas ou idi:ias. Chega de nos agacharmos, pedindo de
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB- SC)- Com muito pra·
chapéu na mão aquilo que sempre nos foi devido, por direito
e por justiça." A declaração é do General Gastão Pereira dos zer, ouço o Vice-Líder da ARENA. nobre Senador Osíres Teixeira.
Santos, Oiretor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul c
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Confesso, nobre
irmão do Vice-Presidente da Republica, Adalberto Pereira Senador Evelásio Vieira, que vejo, na interpretação que V. Ex• dá às
dos Santos, e foi feita no banquete que os llderes da declarações do eminente General Gastão Pereira dos Santos, um
agropecuária gaúcha lhe ofereceram. anteontem, em apoio a colorido bastante forte para o que realmente quis S. Ex• dizer.
criticas que fez à açào das empresas multinacionais no Brasil.
S, Ex•. homenageado pelas maiores expressões da Agricultura e da
O General considerou "perniciosa e maléfica" a atuaçilo Pecuária do Rio Grande do Sul, nesse jantar de homenagem, se colo·
das empr~sas multinacionais, que "estrangulam as similares ca naquela posição normal que todos nós nos colocamos quando na
genuinamente nacionais, geram crimes e provocam dcsequill· defesa dos nossos Estados, reinvidicando do Governo Federal tra·
brios e distorções na comercialização do nosso produto", tamento igual. Ainda há pouco, reivindicava do lBC tratamento
Ressaltou que a febre aftosa e os carrapatos matam milhares igual ao que é feito para o Paraná o eminente Senador Dirceu Car·
de animais anualmente, no Rio Grande do Sul, "porque as doso, do Espírito Santo, E o mesmo fazia o nobre Senador Mattos
vacinas e os carrapaticidas, fabricados pelos malfadados Leão com relação ao Paraná. Também o Diretor do Banco do Rio
laboratôrios multinacionais, são ineficientes".
Grande do Sul, General GastãQ Pereira dos Santos, reivindicava c
Pereira dos Santos disse que voltava "a bradar e a ela· dizia. com muita justeza, que não é tempo mais de se colocar o
mar. sempre com mais veemência, pela necessidade de uma chapéu sob o braço para poder reivindicar favores, Não. 1:: eviden·
pronta intervenção do Governo que deve adotar medidas que te, que o Estado do Rio Grande do Sul colabora eficientemente para
ponham cobro à açüo perniciosa desses laboratórios multina- u grandeza desta Nação. V, Ex• mesmo citou organizações das mais
'pujantes deste País, na área da Agricultura, que é a FARSUL, que ê
cionais - únicos responsáveis por todas essas mazelas tanto que atuam de forma sub·reptícia e voltados exclusiva- a FECOCARNE, que é a FECOTRlGO, responsável pela grande
mente para a ânsia do lucro fácil, sem atentar para as funes- produção de trigo no Brasil. Então, i: natural que ele colocasse ênfase
tas conseqUências do seu danoso procedimento, altamente nessa sua posição, 1:: evidente que a colocação dessa posição, em ter·
lesivo para os interesses da nacionalidade". Ressaltou ainda mos de reivindicações, nilo significa, evidentemente, que S. Ex•
que "o Rio Grande do Sul ni\o compactua com essa crimino- esteja a criticar acerbam ente, como quis caracterizar V. Ex•, a poli·
sa sanha. A legendária fibra gaúcha, herança maior do ticu econômico·financeira deste País, que de resto vai bem, Temos
aguerrido sangue dos antepassados, não se compadece com a problemas financeiros, nobre Senador, i: evidente que toda essa crise
de ordem internacional afetou terrivelmente o nosso Pais. Vivemos
suhservíência e a vassalagem dos que acobertam esse descalabro. mcrccnariamcnte, tanto que há de fazer justiça no devi- seriamente embaraçados com u clâssica e dramâtica innaçlio. Já foi
dito. c é reconhecido por todos os economistas, que nós, Governo e
do tempo. doa a quem doer."
"(-;:preciso nos convencermos de vez que somente organi- povo, devemos conviver com a inflação. O importante é criar
mecanismos capazes, se não de eliminá-las ou de elidi-las, pelo me·
zados e unidos pela cooperação c pela solidariedade, seremos
nos de diminuir essu inflação. Em termos macro-econômicos, tum·
respeitudos como classe poderosa e dinitmica'\ disse o Gebi:m hil uma verdade que hú de ser ressaltada: todos os pulses deste
neral. ao apclur pura uma maior uniria entre agricultores c pcplaneta Terra haverão de, para sobreviver, para crescer, para progre·
cunristus, lumt:ntundo que o !H.:tor ninda não pos~un "uma
di r e pura se tornar grundes potôncias, de conviver também com as
consciência de clusse coesn t:m torno du dere:su dos interesses
multinacionais. Nilo há como eliminar. no mundo moderno, as
comuns".
multinucionais. O que i: preciso i: saber conviver com as multina·
Além disso, reconheceu o apoio ·creditício oficial ao
clonais. Só conter us ações das multinacion:tis naquelas úreus onde
setor ugropecu{Jrio mas ressaltou que não bustu: "ê preciso,
podemos produzir. Hoje, a tecnologia i: uma propriedade do orbe,
além de erradicar de uma vez u tendência negativista ·e ernilo i: propriedade desse ou daquele Pais. O importante 1: que u indús·
rône:t de lançar uo criador parcela de responsabilidade pela
triu nacional seja protegida, é preciso que esses mecanismos criados
elevação do custo de vida, restabelecer o equiUbrio entre a
para proteçilo das industrias brasileiras sejam cada vez mais aprimo·
produção e o consumo pura saber por quanto venderemos rudes c, neste particular, e V, Ex• h(t de convir, existe uma preocupa·
amunhà. Se isso nilo ocorrer, de nada adianta o crédito e de
çilo nltidu do Senhor Presidente da República e mesmo uma politica
nudu vule investir hoje".
ul~ certo ponto agressiva do utual Governo no sentido de fazer com
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que as empresas nilo nacio'nais, aqui sediadas e que possam fazer o
aporte de tecnologia para o Pais, devam aqui se con~tituir, permitindo a absorção dessa tecnologia pela chamada engenharia nacional.
Ainda hoje, pela manhil, esteve - c lamentavelmente V. Ex• nilo
estava presente, uma das poucas reuniões de Comissão cm que
V, Ex• nilo estava presente, pois V. Ex• está sempre presente a to-

das, preocupado em ter uma visão global da problemática brasileira
- esteve, na Comissão de Educação, um técnico do Conselho de
Desenvolvimento Industrial. S. S• enfatizava, exatamente, essa
preocupação do Governo em permitir que, com o capital, venha também o aporte da tecnologia, mas que toda essa mont'agcm se verinque, em termos brasileiros, de moldes a propiciar ou a permitir que a
engenharia nacio~al possa abSorver pane dessa tecnologia. Nilo é
verdade, V. Ex• há de convir, que nilo se pode tranqUilamente dizer
que este Pais está empobrecendo. ~ramos, um dia desse: um Pafs de
trezentos e oite~ta dólares per caplra. nobre Senador: hoJe somos um
pais acima de 1.000 dólares per caplta, nobre Senador. Nllo se pode
dizer, em contrapartida, que crescemos economicamente mas que
nilo houve a distribuição da riqueza. Nilo. ~evidente que a distribuição da riqueza tam~m nilo ~ pacifica c tranqUila, mas a simples
conquista da Amazónia, atrav~ das grandes estradas, programas e
realizadas pelo Governo, chega-se eni cidades que ontem não
representava pratiçamcntc nada no contexto económico brasileiro,
como é Altamira, como tantas outras cidades, ontem perdidas, como
Arraiais, na Amazónia brasileira, onde vemos brotar c crescer o
desenvolvimento. Evidentemente isto é parte necessária da distribui·
çilo de renda, da distribuição de possibilidades. Há uma politica
salarial nitidamente distributiva, com a preocupação de atualizar os
salârios. ~evidente, nilo a partir do marco zero- ninguém começou
do marco zero -, mas a partir do instante em que a Revolução
assumiu as rédças do Governo, houve a primeira preocupação. Foi
exatamcnte a partir dar, pelo menos, que se tentou corrigir o salário
dentro dos .niyeis da inOaçílo c de fato tomar posições paralelas no
sentido distributivo da riqueza. Está ai o INAN, fazendo um
trabalho extraordinârio; está ai a Previdência Social que ontem era
de alguns, c hoje 6, praticamente, de toda a Nação. Está aí o
FUNRURAL a levar assistência médica- claro, nilo ê perfeita mas a levar. assistência médiéa a lodos os rincõcs do Pais, a todo~ os
trabalhadores rurais desta República. Há um esforço, não se dtga,
sob pena de se praticar uma grande injustiça, que se está fazendo
uma politica c.:onômioo-financeira errada. Perdôe·me, V. Ex•, o
alongado do aparte, mas é que tenho ouvido tanto isto, aqui. De for·
ma que cu não posso concordar, evidentemente. Já tenho concor·
dado com V. Ex• na édtica a alguns sctorcs da economia que apli·
cam ou tomam posições que nilo irão necessariamente dar rentabili·
dade c possam ser posições setoriuis crrôncus do Governo. 1: eviden·
te que o Governo deve ter n sctores em que as posições não suo
perfeitamente ajustadas para isso. Mas dizer-se que o projeto
cconômico c social brasileiro é fora da realidade, isto realmente nilo
pode ser dito. Nilo sem, pelo menos, uma contradita que faço agora
em nome dos altos propósitos e do sontido altamente rcto c correto
da açiio do eminente Presidente Geiscl c sua equipe.
O SR, EVELÀSIO VIEIRA (MDB- SC)- O General Gastão
Pereira dos Santos vem procedendo uma série de manifestações, de
criticas ao Governo Federul. Em razão desse seu comportumento é
que se originou, surgiu a iniciativa dos líderes du agropecuáriu do
Rio Grande do Sul pura homcnagcit·lo, num endosso ao seu
comportamento, quando ele voltou, naquela oportunidade, a ratin·
car as suas criticas ao Governo Feder:tl, que, nesta oportunidade,
estamos a repetir em parte.
O Sr, Osfres Teixeira (ARENA - GO) - V. Ex• está mal
informado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Estou muito bem
informado. O mesmo não acontece com V. Ex• que, nCllta tarde, está
bastante equivocado, a ponto de dizer que cu estava ausente da
reunião realizada, hoje, pela Comissão da Educação e Cultura, com
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a presença do Coronel Sérgio Vale, quando eu estava presente, do iní·
cio uo nnal, na companhia do Senador Adalberto Sena, que pode
testemunhar. Inclusive, formulei a ele, 11 respeito de pesquisa, de
tecnologia, de know-/rmv, nada menos do que 12 perguntas.
Os equivocas que V. Ex• prmica no momento silo compreensi·
veis, de minha parte. Responder pela liderança de qualquer grupo
socittl é sempre uma grande responsabilidade. Responder pela
Liderança de um P11rtido do porte da ARENA c, principalmente,
responder pela Lidemnça de um Governo que pratica erros constan·
tes, que se encontra numa estrada, sem bússola certa, sem destinação
certa, isso provoca um natural congestionamento na avenida das
nossas idéias, tumultua a nossa memória, e por isso é compreensfvel
os acidentes provocados por V. Ex•.
Senador Osires Teixeira, veja V, Ex• que n~s não podemos acci·
tur, como regra geral que, pessoas em reuniões, como a que foi
realizada no Rio Grande do Sul, queiram apenas se portar agradavel·
mente aos seus cocstuduanos. E V, Ex•, com essa observação,
diminui~ pessoa, a autoridade do General Pereira dos Santos. Não!
Ele falou aquilo que vem falando.
Senador Osires Teixeira, não podemos concordar com V. Ex•,
em que devemos aprender a conviver com a inflação. Eu concordaria
conviver com uma inflação da ordem de I2, I5% ...
O Sr, Oslres Teixeira (ARENA - GO) ..,.. Conviver para
impedi-la.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - ... mas com uma
inflação de 46%, com o custo de vida que sobe aceleradamente, não
podemos. Isto tem suas origens em erro governamental. A inflaçiio
no Brasil ocorre por que, cm razão do qué'/ Dos custos? Por que os
custos dos produtos primários, dos produtos semi·claborados, dos
produtos industrializados são elevados? Por quê? Principalmente
porque o Governo, que tem u grande responsabilidade, que tem os
mecanismos para combater, pura impedir a inOaçilo, ele é o grande
contribuinte. Veja V. Ex• a carga tributária sobre as empresas brasileiras, o aumento das tarifas do setor de serviço, das empresas estatais. Veja V. Ex• o alto custo do dinheiro neste Pafs. Silo dados
concretos, reais, agregados aos custos, por isso é que estamos com
uma inflação violenta. Por qué? O Governo tem se esforçado para
combater a inflação? Tem, eu reconheço. Mas, infelizmente, ele é
incapaz, ele é desprovido das qualidades e das virtude~ para somar o
esforço à boa vontade e à capacidade. Porque nilo adtanta só esfor·
ço. lndio tambêm pratica muito esforço, mas nilo sai daquele está·
gio. 1: preciso conhecimento: é preciso outras qualidades maiores,
superiores. Elas não estão havendo.
Concordo com V. Ex• Nós não podemos viver, ontem como
hoje, afastados, divorciados das empresas multinacionais. Concordo. Siio elas que têm a tecnologia, o know-how, a grande capacidade
gerencial. Siio elas que detem o controle do dinheiro no mundo.
Mas, devemos, na defesa dos nossos interesses, do interesse da
nucionulidade, do interesse de nossas empresas, est:.tbelecer regras,
vigiú-las: devemos, ao mesmo tempo cm que estamos vigiando essas
empresas, fotalecer a empresa nacional: dur condições para que elas
possum progredir, se desenvolver c entrar, tumbém, no terreno da
competiçiio. Nós concordamos.
Niio somos duqucles que nos colocamos frontalmente contra as
multinucionuis, Não! Entendemos que vivemos, hoje, numa só

comunidade, uma comunidade mundial, que temos de aceitar- ui,
sim- u convivênclu com ns cmpresus multinuciomds. Porém, numuutuuçiio de defesa dos interesses nacionais.
No entanto, o que estamos vendo, em muito, hojê? O óõvliriio
l'acilit11ndo a açiio malénca das empresas multinacionais, no Brasil,
não dundo atenção às cmprcsus hrusih:irus.
Veja. V. Ex•: nós, com a fertilidudc do nosso solo, com a sua
extensão territorial. com esse sol muravilhoso, com chuvus, com
agricultor l'untltstico, estamos produzindo frutas. Quem ostú
industri11lizundo 11s frutas? Quem está u produzir o suco e n exportá·
lo'! As empresas multinacionuis. Em eontrapurtidu, nós, brasileiros,
esttJmos 11 beber Cocu-Colu.
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MG) -

Permite V. Ex• um

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB - SC) - As empresas
multinacionais estão aumentando extraordinariamente no Brasil e se
enriquecendo. As empresas brasileiras, cada vez mais paupérrimas.
O índice desse empobrecimento é elevado; estão ai o próprio Banco
Central. o Banco do Brasil, e outros órgãos governamentais, através
de números, atestando o empobrecimento das empresas nacionais.
Ouço o Senador Itamar Franco, com prazer.
O Sr. ltllmar Franco (MDB- MG)- Senador Evelásio Vieira,
i: sempre um prazer ouvir V. Ex• Quando V. Ex• fala, por exemplo,
no problema das multinacionais - não vamos nem recordar ao
Senador Osires Teixeira o discurso do Senador Milton Cabral,
quando falava sobre o endividamento do empresariado brasileiro.
Recordo-me de que, há pouco tempo, apresentei a esta Casa projeto
chamado Conselho de Integração de Investimento, para que se dirigisse o fluxo de investimentos estrangeiros no Pais. Para quê? Para
que se evitasse, por exemplo, que 100% da indústria farmacêutica
continuasse, como continua, em mãos das multinacionais. Esse
Projeto está, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, numa primeira tentativa jú àe o Senador Josí: Sarney prejulgar de injurídica
ou inconstitucional. Encontramos exemplo na pátria das multinacionais, quando o próprio Presidente Ford criou, por decreto executivo
- imaginem V. Ex• na pátria das multinacionais - um conselho
para que se dirigisse nos Estados Unidos o fluxo dos investimentos
estrangeiros e, na nossa Pátria, não temos a dircção desse fluxo de
investimentos. Era o aparte que queria dar a V. Ex•, cumprimentando-o, mnis uma Yez, pela bdc:za de sua fala, nesta tarde.
O Sr. Oslres Telxeirc (ARENA - GO)- Permite V. Ex• um
aparte'?
O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a
V; Ex•, e receba os cumprimentos pela valiosa contribuição que
presta ao nosso modesto pronunciamento, que teve o objctivo, apenas, de vir reproduzir parte do pronunciamento do General Gastão
Pereira dos Santos, prestado no Rio Grande do Sul, para testemunhar, mais uma vez, que o MDB está sendo coerente; que o MDB
não critica o Governo apenas pelo prazer de criticar; que o MDB
não tem má-fé; que o MDB não é impatriota; que todos aqueles,
neste País, que criticam os desacertos do Governo Federal é no sentido de que esses desacertos venham a ser eliminados a fim de que
possamos praticar, apenas, acertos, para que esta Nação possa progredir.
Ouço, com prazer, novamente, o Senador Osires Teixeira, e na
seqUência o Senador Mauro Benevides.
O Sr. Osircs Tcixcfru (ARENA - GO) - Apenas uma
pequena colocação, nobre Senador. Tenho conhecimento do projeto
de autoria do nobre Senador ltumar Franco. Acho que ele ê de
grande rcleviincia e poderú ser. talvez, um mecanismo a substituir ou
ser agregadn an Consdhn de Desenvolvimento Industrial, no sentido
de disciplinar. eficientemente. a entrada de recursos e de tecnologia
nu estrutura industrial brasih:ira. E ch~!ga mesmo a fazer votos, aqui,
de público, para que o projeto de S. Ex• seja aprovado, tranqUilamente, dentro do exame frio, imparcial ' apolitico, da Comissão de
Constituiçiío e Justiça, e possa vir ele n ser um projeto juridicamente
perfeito, para que nós possamos, cm futuro próximo, discutirmos
amplamente, nc.~te plen(trio, as suas razões c, naturalmente, ao lado
das su:1~ l'lrilhnnte~; idt:ias, outra~ que CVl~ntualmente surgir~1m, para
enriquecerem ainda nwi~ o seu projeto. Eu dizia, ninda h:'1 pouco,
que não gosto de racionar sohrc hipóteses, mas me aventurou fazer
uma - se, todavia, vir a sl!r inquinado de inconstitucional ou de
ilegnl n projeto, resta, ~:orno inlnnents outras, a contribuição da
idéia do eminente .Senador Itamar Frnnco, que, por certo, nessa hipótese, seria vi•;to ~.·um bons olhos pelo Governo. Porque hi1. nobre
Senador, realmente- c V, Ex• reconhece- um esforço enorme, no
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sentido não só de conter c diminuir a inflação, como de disciplinar o
entrada, a puformance- digamos assím, para usar, já que são multi·
nacionais - das empresas multinacionais, aqui. O Governo, a cada·
dia que passa, mune-se de melhores c maiores mecani5rnos nesse
sentido. E não está havendo, absolutamente, incapacidade ncSIC controle; não está havendo facilidades como quis acentuar V. Ex•, no
sentido de que elas possam vir de qualquer moneira. Não! Existe·
preocupação nítida c instrumentos legais que estilo sendo, a cada dia
e a cada instante, empregados no controle dessas multinacionais. No
que diz respeito à inflação, os jornais de ontem e de hoje trazem as
posições do Governo, que já estilo resultando na contenção de
preços, que, às vezes são altcados, não s6, necessariamente, por
motivos de custo, ou por cargas de impostos, ou cargas tributárias,
como V. Ex• ainda há pouco estabeleceu. Isso é disseminado na responsabilidade nacional de todos nós. V. Ex• denuncia: "enquanto
exportamos suco de frutas, bebemos Coca-Cola". Bebemos <.:ocaCola por um problema disseminado, em termos de marketing. houve
um marketing bem feito, que fez com que o jovem brasileiro adotasse
a Coca-Cola como seu companheiro inseparivei. ~ preciso a açiio;
essa ação, evidentemente, não é necessariamente só do Governo,
não. V, Ex• vê todos os dias, se assim o faz, na televisão, a prcocupa~ão de o Governo despertar o interesse para as coisas nacionais, para
os problemas nacionais, para a indústria nacional, para os produtos
nacionais. V. Ex• alerta, em bcifssima hora, a necessidade de se fazer
uma campanha de mobilização pública, de todos os setores, de todos
os segmentos sociais, no intuito de se criar, no brasileiro, a consciência de que uma gravata para ser boa, não precisa ter a etiqueta de
Pierre Cardin; pode-se usar um terno m~ia-confecção sem que seja de
Teddy Lapdous. f: evidente que isso é uma conscientização global,
que importa aos veículos de comunicação, que importa a nós, nesta
Casa, que importa ao Governo. A responsabilidade está diluida
entre nós. Se houve a incapacidade brasileira para coibir, até ceno
ponto, isso que hoje V. Ex• denuncia como abuso, essa responsabilidade, evidentemente, é diluida c dividida, para dizer melhor, entre
Governo, Oposição, povo e área de comunicação. Muito obrigado a
V. Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Responderei já a
V. Ex• mas, antes, desejo ouvir o Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Bene•idcs (MDB - CE) - Nobre Senador
Evelásio Vieira, antes de mais nada, minhas congratulações a V. Ex•
por esse seu oportuno discurso na tarde de hoje, seqUenciando a sua
notúvel trajetória parlamentar como Repres~ntante do povo de
Santa Cnturina.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado.
O Sr. Mauro Bene•ides (MDB -CE) - Realmente, Senador,
lúcido foi o comentário inserto nas páginas de O Estado de S. Paulo
cuja leitura V. Ex• há pouco procedeu, como lúcidas foram as
declarações ali glosadas da lavra do Presidente do Banco do Rio
Grande do Sul. Perguntaria, então, a V. Ex•, nobre Senador Evelásio
Vieira, se num Estado poderoso como o do Rio Grande permanecem
estas dificuldades, que diremos nós os representantes de uma regiilo
mais pobre, menos desenvolvida, como a região do Nordeste, onde
tais dificuldades silo bem maiores, bem mais aflitivas, ninda mais
angustiantes?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Está V. Ex•
perrc:itamcntl.' correto, O meu Estudo, ainda agora, assistiu a uniu
empresa trudicion:tl de dezenas c dezcnus de anlls de ~1tividude, uma
empresa conceituad;:t com vúrios milhares de trabalhadores, nu
América do Sul provavelmente a primeira, segunda, terceira f:ibricu
tle móveis, solidtur concordutn por fultu de apoio do Governo cm
drenar mnis recursos para esta empresa. V. Ex' cstú correto, empre·
sas h(t no Estado de Siio Paulo que tiveram que se entregar para as
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multinacionais, empresas que produziam e industrializavam suco de
fruta que estão a exportar. E nós não temos a possibilidade de encontrar esses produtos, porque silo exportados. Então, temos a opçilo de
tomar coca-cola.
O Sr. O•lres Teixeira (ARENA- GO)- V. Ex• me permillt
só um reparo. Dois segundos apenas.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Pois não, pela
admiração a V. Ex• c ao Estado de Goiás,
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Muito obrigado,
Ex•. Louva-se, evidentemente, a preocupação de V, Ex• com as
empresas industriais de Santa Catarina. Longe de mim entrar nos
dados, nos detalhes de que a razão definitiva do problema que
ocorreu com essa empresa que pede concordata está sediada,
necessariamente, na falta de recursos. Nilo sei. Gostaria de, depois,
conversar ainda pessoalmente com V. Ex•, para poder aferir isso.
Mas, veja V. Ex•: admito as criticas a esse sctor. Em tal empresa
ocorreu isso, denuncia-se, verifica-se realmente que foi falta de
aparte, tenta-se dar cobertura, é evidente. Mas, no próprio Estado de
Santa Catarina - deponho para V. Ex•- se, de um lado, ocorreu
esse lamentável fato dessa empresa, de outro lado nós assistimos e cu
tive atê oportunidade - dado o carinho que tenho pelo Estado de
Santa Catarina c a admiração que tenho pelo seu povo - de, cm
aparte ao nobre Senador Lenoir Vargas, felicitá-lo e felicitar a nação
pela açilo dinâmica que o Governo de Santa Catarina, assim como os
empresários daquele Estado que, com base c apropriados em posição
assumida pelo Governo Federal, e1tão a implantar uma siderúrgica
naquela área que, sem dúvida, a par de enriquecer aquela área e o seu
povo, irá, sem dúvida nenhuma, enriquecer o Brasil. Era esta a obser·
vação que eu queria fazer.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- A siderúrgica com
que nós estamos colaborando, que nós esperamos, não será
infelizmente, da empresa privada, será uma empresa estatal, porque
as empresas catarinenses, a exemplo da quase totalidade das brasilei·
ras, estão se empobrecendo, Ainda há dias o Senador Otair Becker,
do seu partido, leu um manifesto contenda críticas violentas à politi·
ca econômico-linanccira.
Eu, há dias, reproduzi nesta Casa um depoimento candente do
Presidente da Federalção das Indústrias de Santa Catarina, que dizia
que a situação do empresário catarinense é caótica.
Mas, Senador Osircs Teixeira, veja que esta preocupação pelas
multinacionais não é apenas dos homens do MDB, não é apenas de
homens outros, é da própria bancada de V. Ex•: o Senador Jarbas
Passarinho, Ministro por duas vezes do Governo Revolucionurio,
Presidente da Comissão de Minas c Energia, está trabalhando no
sentido de iniciar uma ação de investigação na atuação das empresas
multinacionais que operam no Brasil.
E, por que ele assim deseja agir'? Por que assim ele deseja contar
com a colaboração dos componentes daquela Comissão? Porque ele
tem conhecimento, também, de facilidades injustiFJcadas que estão
sendo oferecidas às empresas multinacionais, em detrimento das
empresas brasileiras.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tfnhamos apenas o intuito de
trazer no conhecimento da Casa parte do pronunciamento feito em
Porto Alegre pelo General Pereira dos Santos, uns dos diretores do
Bunco do Rio Grande do Sul. Entrctunto, o debate nos levou a mais
algumas considerações, porém válidas c oportunas no fundamento,
na rutificução de tudo aquilo que a Oposição, nestu Cnsa, tem dito,
não contra o Presidente da República, mus no bom sentido de se cor·
rigirem os erros no campo cconômico.financciro, na busca dos
acertos, pura que esta Nacào possa progredir e o seu povo, realmcn·
te, sorrir de felicidude e de prosperidade. (Muito bem! Pulmas.)
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo n pnluvra
ao nobre Senador Nclson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (MDD
Rl. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisilo do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Haverá sempre tempo, no cxcrclcio do nosso mandato, c espaço
nesta tribuna, para que possamos dar vazão aos reclamos do povo,
nas suas angústias, nos seus desencantos e nos seus desenganOs,
sobretudo, quando a voz que clama o desesperado apelo nilo pede
mais do que as mfnimas condições de sobrevivência. O povo ainda
pensa que somos os únicos legisladores, ignora que essa nossa
missão, de tão dividida com o Executivo, só" nos deixa estreitfssima
faixa de iniciativa, para acudir, com a previsão da lei, à solução dos
seus problemas. E, por isso mesmo, não diminui, para o nosso
endereço -esta ampllssima Praça dos Três Poderes- o Ouxo da
correspondência dos menos ajudados da fortuna.
1:: o caso, por exemplo, desse baiano, Carlos Alberto dos Santos,
há tantos anos aposentado, que ainda encontra tempo e disposição
para confiar à miJo calosa a dura tarefa de escrever, num caderno
escolar, a sua mensagem em nome dos fracos que, com ele, labutaram longos anos no Porto da Bahia c, minados mais pela doença
do que pela velhice, deprecam ao representante do povo
providências que, desenganadamentc, fogem à nossa alçada.
Cardíaco, uma parte do sal~rio da aposentadoria é destinada à
aquisição de remédios: quatrocentos cruzeiros mensais, para o paga·
mento do aluguel da pobre locanda em que abriga a famllia: e o que
resta não é suficiente para a alimentação, depois das contas de luz c
água, das despesas com o transporte.
Mas o velho e sofrido conterrâneo não se lamenta, apenas.
Procura apontar uma solução para os problemas de quantos, como
ele, não podem mais trabalhar e precisam viver.
"Por que o INPS não estuda uma fórmula de adiantar
pelo menos um semestre da pensão - cobrando, depois, os
juros do empréstimo- para que esses dcsajudados pcnsionis·
tas apliquem a antecipação num pequeno negócio, de que
possam tirar modesto lucro, a compensar a aposentadoria
miscrá"'el?''
Registramos a sugestão, Srs. Senadores, quando o Governo tan·
to apela à imaginação criadora dos politicas, que, de vez em quando,
vêem partir dele soluções que nunca imaginaram. Nilo queremos
desencantar o velho patrício, mas forçoso é dizer-lhe que esta solução, como outra qualquer, no âmbito da Previdência foge, lamenta·
velmen te, à nossa competência legislativa. Mas o registro servirá
para que o Governo se advirta, mais uma vez, de que o povo está
cada vez mais pobre, apesar do desempenho das nossas exporta·
çõcs ... (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra
ao Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando chove no Rio de Janeiro, além dos problemas de
trúnsito, que por si só enervam a população, há um outro que se
agrnva de dia para dia, e basta que um temporal se prenuncie para
que os usuários da chamada TELERJ passem a ter a certeza de que
os telefones emudecerão.
Nilo concebo que uma empresa que tanto arrecada, que tanto
investe, que tanta propaganda faz, possa entrar em colapso ao
mfnimo chuvisco, c, :\s vezes, até com uma rápida mudançu na dire·
cão dos ventos.
Essa TELERJ é u mesmu Companhia Telefónica Brasileira:
adquiriu um nome mais simpático, porém nüo logrou encobrir ns
mazelas da CTB, sob o casulo de outra denominação.
O Rio de Janeiro e, aliús, todas as cidades do Estado, servidas
pela empresa estuwl, têm, pruticumente, os mesmos problemas. As
qucixüs uvolummn-sc u cnda l't:gundo, isso para os que possuem
telefones. mus os que puguram, os que necessitam de transferência de
seus apurclhos, enfrentam uma '''" cmcls, um cuminho (')edrcsoso c
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burocraticamente polufdo. Os que estilo em dia com as suas presta·
ções, para a obtenção de novos aparelhos e que receberam um prazo
de instalação dos mesmos, pussam um ano ou mais sem, ao menos,
receberem uma comunicação.
Quanto à transferência de aparelhos, não hã quem informe, e sei
de casos cm que o usuário anda de Seca a Meca, recebendo as mais
disparatadas informações: uora, estão-providenciando; ora, numa se~
ção; ora, não há tronco; ora, descaradamente, se diz, no balcão, que
o infortunado cliente deve procurar um "pistolão". Tal conduta ê
intolerável, e a TELERJ figura hoje como uma empresa inimiga. E
tão inimiga que não aceita os reclamos daqueles que, ao receberem a
conta mensal de ligações efetuadas, batem às portas da companhia
para provarem que não fizeram ligações interurbanas c, às vezes, atê
internacionais, mas que são, inape\ave\mente, debitadas, como um
atentado inacreditável à bolsa do indefeso consumidor.
Quanto ao chamado Sistema DDD, que a TELERJ denomina
de Discagem Direta à Distância, mas que eu chamo de "Dando
Defeito Diariamente", esse. então, raia o absurdo. E cito o caso
particular da Região dos Lagos fluminenses, onde, dificilmente se
obtêm uma ligação, por exemplo, de Cabo Frio ou Araruama para o
Rio de Janeiro, parecendo ati: que o telefone é ensinado, porque a
simples discagem dos primeiros números já dá o sinal de ocupado.
A primeira e única vez que fui ao Ministério das Comunicações,
em datu recente, para assistir à assinatura de um contrato com um
grupo da minha terra, que vai montar uma estação telcfõnica, fui
apresentado ao diretor da TELEBRÃS e relatei o fato que acabo de
mencionar. S. Ex• tomou como blaguc a minha solicitação, embora
a mesma fosse pura e verdadeira, no sentido de se restabelecer o
telefone de manivela para a Rogião dos Lagos fluminenses que, pelo
menos, :.ts telefonistas atendiam c davam uma resposti.l, o que não
ocorre com o buzinar enfadonho dos aparelhos que dão o sinal de
ocupado antes mesmo das ligações serem completadas.
Mas, na cidade do Rio de Janeiro, problemas diversos se
:1presentum, u bem dizer, caóticlJS, quando mesmo uma pequenina
chuva ocorre. Os telefones totalmente paralis~dos, cm bairros e em
úrc:..s, levam. fls vezes, mais de um mês para serem reparados. E a
TELERJ, que concorre com o Metrõ carioca na abertura de buracos,
dú a impressão de que está agindo, pois publica comunicado que'"
reparos serão feitos sem tardança, quando, na verdade, - e aqui
quero deixar bem claro que julgo estarem sendo empregados
materiais de segunda ou de terceira qualidades, pela TELERJ 1:stimnria muito que a dircçào da empresa me desse uma informação
a respeito, já que estou tratnndo da mottéria com absoluta e sincera
isenção.
Sr. Presidente, recentemente, as chuvas ocorridas na cidade do
Rio de Jnneiro silenciaram 6 mil telefones, sendo que 2 mil na Zona
Sul, 1.500 no Centro c 2.500 na Zona Norte. Atê agora, quatro cabos
danificados roram encontrados. Em Botafogo, por exemplo, até o
Pal:kio da Cidade licou com os telefones mudos, assim como a Casa
de Rui Barbosa, colégios, casas de saúde, farmácias, padarias,
açougues, lojus comerciais, enfim, todos estão sofn:ndo a~;
conseqUências dn 11aralisac3o dos 2.183 telefones daquela :'iretl,
ulguns. inclusive, mudos com11letumente desde o dia 2. portanto, 24
dias de dcsserviços à popula.;f10.
Certa feitu, a TELERJ dizia que providenciaria o reparo, até o
dia~- ch:1mo :t atençi'w dl1S Srs. Senadores pma o pra1o estipulado
pela companhia estatal- de 6J5~ telefones danificados.
O Hospital Samaritano, na ru:1 Marct:hal Niemcycr, que
l'undon~l l1 hnsc do PARX, somente após 4 dias teve <.'ondiçõcs de ver
~;um. comunicações rcpuradas. lgu;t\mentc. o (',,l~gio ADN, nu ruu
Si'tt' Clemente. contanrll) corn 1.400 alum,s, dcclnrnva-sc totalmente
illwJn h;'t três scmani.l!'i, impossibi!it;Jdu, inclusivt~. de solicit.:~r uma
:1mhul:"tncia caso houvesse necessidade de ~c socorrer alg11~m.
Sr, Pn~sidcnll' :: Srs. St~nadorcs, é indiswtivt:l que a instalaç~o
rins f:1111mns "orclhilcs'' hcnclil.:tOd grandl·mcntc a popu\aç~o
earioca, pois cm quase todos us rnnto~ da ctdadc podcmm ver aquch:s rch17cnlt:s aparelhos, cstratct!ic:-mcnh! :\ituados, pmntus a atcn-
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der às necessidades dos usuúrios. Isso, cm tese c filosoficamente,
pois, na realidade, os "orelhões" estão se constituindo numa vcrd.adeira máquina "caça·níquds", porque, ao colo.car:~o!llocc!Jl c .dí~ar.o
número- esse dificilmente cheglUIII\io"''h!lll'~adO'~ ~ uíilílriÕ.
não poderá recuperar sua moeda; .r...-...t .ec.ólvi~ii; porque o
aparelho está defeituoso.
-·
~ ·
Então, é de se perguntar: se os runcionários da Compan~ia,
religiosamente, passam pelos "orelhões", a fim de recolher as moedas ali depositadas, porque não procedem à recuperação dos aparelhos que se encontrnm danificados, como é o caso de mais da metade
dos instalados? O povo procisu dos tclefonos. t caso de utilidade
pública, mantida pelo governo estudual. Não bastasse o caso de
serem "adiantadíssimns", pois dão o, sinal de ocupado antes de
completada a ligação, uinda "engolem" as fichas, não as devolvendo
em caso de interrupção.
Citarei alguns casos de reclamos da população. em vista dos dosserviços que a TELERJ vem prestando no mvw f~a-~lm~~·
ra, no sexto mês de gravidez, necessitando de cntr.rr~c~'ttt'9:C~ ··
o seu médico, recebera a notícin de seu marido q.ue;::r;;ó~:V'TI7iõt.\nios" -~·
de espera, ou seja,· mais precisamente, desde outu-bt8,;i~C '19'1~~.,;;·.
Companhia Telefónica prometera que instalaria o-~.'·
residência. Dias depois, volta o marido com u noticia ~;"'o"i'iiéAA~·
depois de 330 dias o telefone seria instalado.
Outro caso é o de um assinante que recebeu a conta com a data
limite para pagamento em 12 de abril. A conta fora entregue em 23
da mesmo mês. t.:aso como esse existe aos milhares.
Pode parecer uma piada, mas o caso é real: há pouco tempo
haviu uma propaganda da Cia. Telefónica, mostrando o funcionamento de uma centra\ telefónica. No final, apelava para que o contri·
buinte usasse u CTB. Pergunta um usuário: "~~.iP'A~\ifo,i.. ·
t~.:ntando hú séculos"?
~ ...... •• -:_-·~.; ~:_-~~:.
Sr. Presidente, a CTB, que também atende, pêliFAdmO .dé' ::·
TELERJ. encontrou um meio engenhoso de aumentar o seu capital
de giro; reduziu o prazo compreendido entre a entrega da conta ào
assinante c seu vencimento, agora calculado cm uma semana.
Recentemente um colunista carioca informou algo que bem
mostra o esti1gio de irresponsabilidade que atingiu a CTB: o prcjulzo
de diversas corretoras de valores no Rio de Janeiro já ultrapassou a
casa dos cem milhões de cruzeiros, quantia quase igual no lucro .da
prôpriu Companhia Telefónica. E tudo por lHll motivo muito
simples: o emudecimento dos telefones.
O pior de tudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que a TELERJ
nf1o informarú mais o número de telefones que se encontram paralisa.
dos em cada bairro; apenas fornecerá a informação do número
globul.
O Presidente da TELERJ, José Nunes Camargo, informou,
após a assembléia geral da empresa, que até o final do ano não scrao
iniciados novos projetas de expansão, mas aqueles que estão em
andamento terão continuidade normal. Os terminais à disposição do
público serão reduzidos e a comercialiU,~~~ijfc,:.,l
rcsumirú aos saldos existentes cm algumas cen.lr0i~~f9"::f(.~ . ·
~ulo.
·
Finalmente, confesso que muito me tenho impressionado com
as declarações do Presidente da TELERJ, afirmando que a empresa
nfw invcstirú durante dois unos, tendo cm vista que seus recursos
rormn reduzidos em 800 milhões. O último Plano de Expansão será
t:lll julho. assim mesmo com cnrnês não vendidos nos lançamentos
anterion:s.
Segundo o Cel. Camargo, Presidente du empresa, cm conseqUên·
cia das limituçõcs finnncciras, a empresa vui diminuir os seus
invcstimentos c, de certa forma, paru\is{I .. Jos, no decorrer de 1977 c
\9i:--;. Os serviços colocados cm funcionamento, como us 12 estações
tcll:!'()ni~:ns. haviam sido contratados hú três anos. Dentro de poucos
di:~ ~.:ntmrú cm funcionamento, no Rio Comprido, a Central R6dioRin, p!:rmitindn, com n sistema de tclcssupcrvisi\o, controlar c corngir a qualilladc d~.: transmissõc.:s de milhares de circuitos telefónicos
qtll:

1nt~.:rligamo

interior.
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Sr. Pr~sideme. Srs. Senadores, :to encerrar minhus palavras, apelo veementemente paru o Sr. Ministro das Comunicações, no sentido
de que ch!tcrminc, urgentemente, que se proccdn uos rcpuros na Companhia Telefónica do meu Estado, pois com a paralisação desses
tJtilissimos aparelhos, sofre o povo, sofre o Estudo, sofre a Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Jessé Freire.
O SR. JESSj:; FREIRE (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Repetidas vezes, em vários foros econômieos, temos ressaltado
o papel dinúmico do comércio no processo de desenvolvimento,
constituindo estu utividude umu das parcelas do setor terciário que
mais contribui para u absorção de mão-de-obra.
Isto, evidentemente, sem falar nas funções que são inerentes aos
canuis de distribuição implantados pelo comércio, formado pela
sucessão de empresas empenhados cm colocar os produtores cm
contuto com os consumidores. Junto a estes, pode o comércio captar,
com rapidez e segurança, as flutuações conjunturais do mercado, as
reaçõcs dos compradores quanto à quulidade e à quantidade dos
bens oferecidos, contribuindo para o aprimoramento da produção.
Mas. além destas vicissitudes u prazo curto que o comércio sente e
trunsmite ao produtor, subjazem outras modificações de caráter
estrutun1l, nascida de alterações mais profundas dos hábitos e gostos
dos consumidores, da distribuição da renda, enfim, do próprio processo de desenvolvimento com todas as implicações sociais decorrentes. O comércio, também, as sente, e por isso procura constantemente adaptur os canais de distribuição, aumentando ou diminuindo, conforme o cuso, o número e o porte das unidades empresariais
que os integram, ou alterundo o tipo de organização das empresas.
Snbemos que em todas as economias modernas, uma das inovações que u comércio introduziu, foi o sistema de auto-serviço, cuja
expressão mais comum são as cadeius de hipermercados e de
supermercados, que se espalham, pelo Brasil, há muitos anos.
Todavia, ao lado das observações, que temos feito em diversas
oportunidades, também, não cessamos de frisar que as atividades
comerciais foram aquelas que, no decorrer dos anos de acelerado
desenvolvimento do Pais, menores atenções receberam, em termos
de apoio ospecinco. Vezes por outrus, os que se dedicam ao comércio
vêem frustrar-seus esperunçns de que medidas adotndas ou prometidas transformem-se em resultados concretos c positivos.
Assim foi com o Progruma de Modernizuçllo c Reorganização
da ComercinlizaçiiO, de vida curta, pois o financiamento mínimo,
fixndo, constituiu nu êpoca cm que foi criado um limitador capaz de
torná-lo inacessível à imensu maioria dus firmas comerciais brasileiTIIS, até mesmo do Rio de Janeiro e de São Paulo. 'Assim foi com o
Conselho de Desenvolvimento Comerciul, criado em 1969, ainda
sem dar resultados pri1ticos.
Há mais de um uno, por exemplo, para us empresas de
supermercados que contribuíam para o combate à inflaçllo através
do sistcnw de preços máximos du listu CIP-SUNAB, foi instituída
uma linha de crédito para capital de giro, com juros de 15%, e
montante para cada cmprcsn dctcrminndo por seu volume de vendas

c metros quadrados de (mm.
Nu verdade, apesar de terem os supermercados respeitado suas
ohrigucõcs, no tocuntro: uo cumprimento dos preços máximos e

cxigCncias buncárius, as recursos prometidos. que atinginm cercu de
setecentos c sessenta milhões de cruzeiros, somente foram liberados
para um pequeno número de cmpresus.
Como se vê, continua o comércio - c neste caso um setor que
apresenta maiores indiccs de modcrnizw;no - a ncur n margem do
apoio nnancciro prestado a outros sctorcs du economia.
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. Há, porém, detalhe da maior importúncia, que não podemo•
detxur de enfatisar: trata-se de uma discriminaçiio incompatlvel com
us intenções do Governo de reduzir os desníveis regionai•, mediante
medidas a favor das empresas nordestinas.
f: que estamos recebendo a noticiu de que a linha de crédito ti
que nos referimos, posta à disposição das empresas pelo Banco do
Brusil, foi aurori:ada apenas para os Estados de Silo Paulo, Rio de
Janeiro, Pernambuco, Bahia, Ceará, Espirita Santo, Goiás, Minas
Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul c Distrito Federal.
Como se vi:, alguns Estados do Nordeste, e entre eles o Rio
Grande do Norte, ficaram inexplicavelmente de fora. Isto é qw: nO.!
parece estranho, pois abcmos que modernas organizações como o
Supermercado Nordestão e os Supermercados Mini-Preço, ambos
desse Estado, estilo ampliando suas redes de lojas para melhor servir
ao público.
Estes fatos, Sr. Presidente, vi:m preocupundo seriamente o setor
de supermercados cm todo o Brasil, seja pela dificuldade de
Implementação da linha de crédito, seja pela discriminação que se
anunciu contru certos Estados.
Neste momento de apreensões na área financeira, acreditamos
que o Governo Federul, ao atender as reivindicações que os
supermercados lhe fizeram, e que aqui reforçamos, estará contribuindo paru solidificação de um setor que, graças a sua capacidade de
inovação e modernização, contribui decisivamente para a redução
dos custos de distribuição e para o m~lhor atendimento ao
consumidor, cm todo o País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - A Presidência
convoca sess5o extraordinária u realizar-se hoje, às 18 horas e 30
minutos, com u seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 15, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 129, de 1977), que autorizu u Prefeitura Munic'tpal de
Mauâ, Estudo de São Paulo, a elevar o montante de sua divida
consolidado em Cr$ 35.687.800,00 (trinta e cinco milhões, seiscentos
e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 130, de 1977, du Comissllo:
- de Constituição c Justiça, pelu constitucionalidade c juridicidade.
-lDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 16, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 146, de 1977), que autoriza a Prefeituru Municipal de
Porto Feliz (SP) u elevar em CrS 1.463.800,00 (hum milhão,
quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER. sob n• 147, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiço, pela constitucionalidade e juridiciduoe.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Estil encerrada a sessflo.
f Lt'l'aiiW•.I't' a ,\'t'.l'.l'llo it.v }8 hora.\' t•IO minmm. J

'1
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ATA DA 70• SESSÃO, EM 26 DE MAIO D:Z ~97'/
3• Sessão Legislativa Ordináris, da 8(' Ltcg~s~;:3.~.mr&.
-EXTRAORDINÁRIAPRESID~NCIA DO SR. JOSÉ LINDOSO
ÀS /8 HORIIS E 30 MINUTOS. tiCJIAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENtiDORES:

Adalberto Sena - Altevir Leal -José Guiomard - Braga Junior- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattetc Pinheiro- .larbus Passurinho- Renato Franco- Alexandre Costa- Henrique
de La Rocque - Helvídio Nunes - Petrônio Portclla - Mauro
Bencvides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz
- Jessé Freire- Domício Gondim- Milton Cabral- Ruy Carneiro - Marcos Freire -- Paulo Guerra - Luiz Cavalcante Teotónio Vilela- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz VianaRuy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezcnde- João Calmon
-Amurai Peixoto- Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres Benjamim Farah - Danton Johim - Nelson Carneiro- Gustavo
Cupanemu- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Orestes Quércia
- Otto Lehmann - Benedito Ferrdra- Lázaro Barboza- Osires
Teixeira - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho Mattos Leão- Evclúsio Vieira- Lcnoir

V:.~rg:.ts-

Otair Bcckcr-

Daniel Krieger- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 55 Srs. Sen:~dores. H:~vendo número
regimcntt:l, declaro ahcrta a sessão.
O Sr. 1•-Secretúrio vai proceder uleitura do expediente.
~lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER N•224, DE 1977

Da Comissão de Educação e Cultura sobre
o Projeto de Lei da Câmara n.0 34, de 1977 (n.0
2.983-C/76, na Câmara dos Deputados), que
altera a Lei n.0 5.540, de 28 de novembro de
1968, que fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação
com a escola média, e dá outras providências.
!Wlator: Senador Cattete Pinheiro
Na forma do artigo 51 da Constituição Federal, o
Senhor Presidente da Repúbllca, pela Mensagem n. 0
307, encaminhou à apreciação do Congresso Naciona!
o presente Projeto de Lei, que altera o artigo 16 da
Lei n.o 5. 540/68, que "fixa normas de organização c
funcionamento do ensino superior e sua articulação
com a escola média", estabelecendo novas disposições
sobre a nomeação de dirigentes das instituições oficiais de ·ensino superior.
Propõe o Projeto que a nomeação de Reitores e
Vice-Reitores de Universidades oficiais se processe
pela Chete do Poder Executivo, sendo os npmes escolhidos de listas preparadas por um Colégio Elcitor3:1
especial, formado pelo Conselho Universitário c pelos
órgãos coleglados múximos de ensino c pesqUisa c de
udmln!straçãu, ou cquivalent.r.
Quanto aos d!ri!'entes de universidades ou estabelecimentos 1solaelos part!Cnln.rcs, a escolha se processará de conformldaelc com os respectivos estatutos
c reg!men tos.
Por sua vez, o Dlrctor c o Vlcc-D!retor de <'sLabelec!mentos Isolados de ensino superior. mant!elos pcln
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A proposição assecura, ainda, a forma dos mandatos elos dirigentes nomeacios pé'o Presidente da
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Estabelece, também, que, no caso de vacüncla do
cargo de Vlce-Reitor, antes da metade do manelato
do Reitor, a lista dos c~,nelldatos ~clm::t refer!d:t será
imediatamente organ12ada e o mand•ato do Vice-Reitor que for nome~tdo expirará quatro meses :tpós o
término do mrcnela:o cio Reitor. Nu hiputese de a
vacânc!o. ocorn,r na segunda metade do mandato elo
Reitor, este eleslgnurá um Vicc-Reltor "pro tcmpore"
até nomeação do !lovo.
Como salienta o Senhor Ministro dn Educação e
Cultura, na Exposl(::io de Motivos que endereçou ao
Senhor Pr·es!dent.e &.t Repúbllc:t, "o principal objet!vo
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o que dlspõem os incisos I e II do art. 16 da Lei n.o
5.540, ·em sua atual redação.
Por outro lado, o Projeto ajusta o texto da lei à
variedade estrutural da administração superior das
Universidades, fazendo que esses coleglados dirigentes
sejam reais representantes tanto da comunidade universitária como da comunidade social em que se acha
inserida.
Tal como a Lei n.0 6. 283/75, acima citada, a proposição consagra o principio segundo o qual a autoridade que nomeia deve, igualmente, nomear o seu
substituto eventual, o Vice-Reitor. Ela somente introduz modificação quanto ao prazo que fixa, após a posse do dirigente máximo da Universidade, para elaboração da lista de onde deverá sair o seu substituto.
Desta sorte, resguarda, além dos principlos gerais da
capacidade e Idoneidade, o sentido da confiança que
o Vlce-Reltor deve merecer do Reitor.
As disposições constantes do projeto não se aplicam às lnstl tulções doe ensino superior particulares, ·
ficando, assim, conval!dado e Incorporado o manda·
mento específico Introduzido pela Lei n.0 6.283/75.
Diante das considerações feitas, opinamos pela
aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1977.- Senador
João Calmon, Presidente - Senador Ca.ttete Pinheiro,
Relator- Senador Itamar Franco- Senador Eveláslo
Vieira - Senador Adalberto Sena - senador Helvídlo
Nunes - Senador Heitor Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à
publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1•-Secretâ·

ria.

J: lído e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 146, DE 1977
Nós termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispens:t de intersticio e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de
Lei da Câmara n• 34, de 1977 (n' 2.983-C/76, na Casa de origem),
de iniciativa do Sr. Presidente da República, que altera a lei
n• 5.540, de 28 de novembro de 1968, que "fixa normas de organiza·
ção e funcionamento do Ensino Superior e sua articulação com a es·
cola média, e dá outras providências", a fim de que figure na Ordem
do Diu da próxima sessão.
Sul a das Sessões, em 26 de maio de 1977.- Catlete Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (José lindoso) - Em conseqUência da
aprovaçilo do requerimento, o projeto a que se refere figurará na Or·
dcm do Dh1 da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:

·

Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçilo
n• 15. de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusi1o de seu Parecer n• 129, de 1977), que autori·
·:"~L~:. ·.iu u· Prcfcituru Municipul de Muuú, Estudo de São Paulo, u
; .\.; · ·.eícvllr o montante de sua dfvidu consolidada em
.· ",:';:·:crs 35.687.SOO,OO (trinta e cinco milhões, seiscentos c oiten·
~ti: e sete mil e oitocentos cruzeiros), tendo
PARECER, sob n• 130, de 1977, du Comissilo:
- de Const!tulçiio c Justiça, pela constitucionulidude e
,.juridicidadc.

.:·: ·;;:t.

, ''~'~'~•llllll~~~·~~o o projeto. (Pausa.)
· · ·:~,~':J.t~~··iinv'endo quem queira discuti-lo, decluro-a encerrada.
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Em votaçilo.
Os Srs. Senadores que o. aprovam queiram permanecer senta•
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissilo de Redaçilo.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2:
Discussilo, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 16, de 1977 (apresentado pela Comissilo de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 146, de 1977), que autori·
za a Prefeitura Municipal de Porto Feliz (SP) a elevar em
CrS 1.463.800,00 (um milhilo, quatrocentos e sessenta c três
mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida canso·
lidada, tendo
PARECER, sob n• 147, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade,
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçilo.
O SR. PRESIDENTE (Josê lindoso) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de Resolução n•s IS
e 16, de 1977, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que,
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se
niio houver objeção do Plenârio, serão lidas pelo Sr. 1•-Secretârio.
(Pausa.)
Siio lidas as seguintes
PARECER N•l2S, DE 1977
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n• JS, de 1977.
Relator: Senador Helvidlo Nunes
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 15, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado
de Silo Paulo, a elevar o montante de sua divida consolidada em
CrS 35.687.800,00 (trinta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e sete
mil e oitocentos cruzeiros).
Sala das Comissões, em 26 de maio de 1971.- Adalberto Sena,
Presidente - Helvidlo Nunes, Relator - Danton Joblm - Vlrgnlo
Távora.
ANEXO AO PARECER N• 225, DE 1977
Redação final do Projeto de Resolução n• 15, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
art. 42, inciso VI, da Constituiçilo, e e u , - - - - - - - Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1977

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de Siio
J>nulo, a elevar em CrS 35.687.800,00 (trinta e cinco milhões,
·""'i~~"·utos e oitenta c sete mil e ollocentos cruxelros) o montan ..
te de sua divida consolldodn •
O Senado Federal resolve:
Art. 1• 1':: " Prefeiturll Municipal de Mauú, Estado de Silo
Paulo, autorizada u elevar em CrS 35.687,800,00 (trintu e cinco
milhões, seiscentos e oitentaj c sete mil c oitocentos cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar
empréstimos junto 11 Caixa Ec~nômica Federal, por conta do Fundo

l
~
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de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), no valor de
Cr$ 8.937.700,00 (oito milhões, novecentos c trinta c sete mil e sete·
centos cruzeiros), c junto no Banco do Estado de Silo Paulo S.A., na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), no valor de Cr$ 26.750.100,00 (vinte c seis milhões, sctecen·
tos c cinqUenta mil c cem cruzeiros), destinados ao financiamento
dos serviços de construção do Centro Educacional do Pnranavnl e
exccuçilo do Projeto CURA- Áreas Piloto I e 11.
Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publica·
ção.
PARECER N•l26, DE 1977
Da Comlssilo de Redaçilo
Redaçilo final do Projeto de Resoluçilo n• 16, de 1977.
Relator: Senador Oito Lehmann
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• 16, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz
(SP) a elevar cm Cr$ 1.463.800,00 (um milhão quatrocentos c
sessenta e três mil c oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1977. - Adalberto Sena,
Presidente - Otto Lehmann, Relator- Saldanha Dcrzl - Hel•ídlo
Nunes.
ANEXO AO PARECER N• 226, DE 1977
Rcdaçio final do Projeto de Resolução n• 16, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
art. 42, inciso VI, da Constituição, e c u , - - - - - - - - Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1977

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, Estado de
São Paulo, a ele•ar em Cr$ 1.463.800,00 (um milhão,
quatrocentos e sessenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua dí•lda consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I• 1':: a Prefeitura Municipal de Porto Feliz, Estado de Silo
Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelos itens I, 11 e III do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, do
Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de crédi·
to, juntou Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A .. no valor
de Cr$ 1.463.800,00 (um milhão, quatrocentos c sessenta e três mil c
oitocentos cruzeiros), destinada ao financiamento de serviços de
pavimentação asf:ilticu a serem realizados em vias públicas daquela
cidade.
Art. 2' Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publica·
ção.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - As reduções finais li·
das vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serào lidos pelo Sr. I•·Secrctú·
rio.
São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N•147, DE 1977
Nos tormos do !Ir!. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn·
sa de publicação, para imediata aiscussuo c votação. da redução final
do Projeto de Resolução n•IS, de 1977.
SuJa das Sessões, cnl'26 de muio de 1977.- Otto Lehmann.
REQUERIMENTO N•148 DE 1977
Nos tormos do urt. 356 do Rcgimcto Interno, requeiro dispcnsu
de publicuçuo, pura imediuta discussào c votuçuo, da rcdaçuo finul
do Projeto de Resolução n•l6, dcl977.
Sulu das Sessões, cm 26 de maio de 1977.- Otto Lehmann.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Aprovados os
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das redações finais
anteriormente lidas.
Em discussão a redaçilo final do Projeto de Resolução n• 15, de
1977. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se, nesta opor·
!unidade, à apreciação da redução final do Projeto de Resolução
n• 16, de 1977, anteriormente lida.
Em discussão a redução final (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam .sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai i\ promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessüo, designando para a ordinária de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 118, de 1977,
dos Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando
u transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos
pelo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, c pelo
Núncio Apostólico, Dom Carmine Rocco, no dia 10 de maio de 1977.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 34,
de 1977 (n' 2.983-C/76, nu Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a Lei n• 5.540, de 28 de novem·
bro de 1968, que "fixa normas de organização e funcionamento do
ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras pra·
vidências", tendo
PARECER FAVORÃVEL, sob n• 224, de 1977, da Comissão:
-de Educação e Culturo.

-3Discussão, em turno único, do Projcto-d~~I?~~t~~~\i&'O·
n• 2, de 1977 (n' g2·B/77, na Câmara do~ ~?li~ÕÍ\f~rS.!'E'.'(IIt!,Q.v~·o
texto do Convénio sobre Transportes Flu.vjflij.',JirmiWO.'~ntre' a
República Federativa do Brusil c a RcpúbÚÓu"dÔ.Peru:·a bordo do
navio da Armada Peruana, Uca,l'ali, fundeado no Rio Amazonas
(Solimões), na linhu de fronteira brasileiro-peruana, cm 5 de novcm·
bro de 1976, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 170 e 171, de 1977, das
Comissões:
-de Relações Exteriores; c
-de Transportes, Comunicações c Obras Públicas.

-4Discussno, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 93, de 1975, do Senhor Senador Nelson Curndro, que obriga as
empresas do Distrito Federal, que comerciam no rumo de carros no·
vos e usados, u terem locais privativos de estacionamento, e dá
outrus providêncius, tendo
PARECERES, sob n•s 1.046 u 1.049, de 1976, dns Comissões
-de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicl·
d11dc:
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--------------------do Distrito Fcdcrnl, fuvorftvd no projeto:

-de Economia, fnvor{lvcl, com voto vc:m;ido, c:m separado, do
Senhor Senador Agcnor Maria; o
, -de Transportes, Cumunlcntõcs c Obras Ptihllcus, favorúvcL

-5Discussõo, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 163, do 1976, do Senhor Senador Amurai Peixoto, que dit nova dono~inução uo Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal, tendo
PARECERES, sob n•s 973 a 975, de 1976, das Comissões:
-de Consthulçiio e Justiça, poJa constitucionalidade c juridicidade;
-de Educaçilo c Culturu, favorável; e
-do Distrito federal, favorúvol.
O SR. PRESIDENTE (José Lindo'so)- Está encerrada a sessilo.'
,
f Lev'anta-Je a .u•.1·sàn à,\· 18 hora.ç e 50 minutos. J

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ORESTES
QUf:RCIA NA SESSÃO DE Z4·5-77. E QUE. ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA Pl'BLICA/JO POSTERIORMENTE:
,
O SR. ORESTES QUf:RCIA (M DB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores:
Volto hoje u esta tribuna para honrar o oompromisso que assumi
ao me dirigir a este plenário, no último dia 19. Disse ontilo que
prestaria oontas uo Senado o ao País, rc'{1clindo, fundamcntadamentc, a
caluniosa imputação que contra mim foi atiroda por um jornal desta
Capit:tl. Aqui estou hoje, cumprindo minha palavra, oom a serenidade c
a fortaleza de ânimo que a arremetida não oonseguiu abalar. Nada
teme quem nada deve e, por isso mesmo pode varrer oom a luz da verdade os caminhos que pcroorre na vida, dele afastando todas as emboscadas.
Scntindo·:;e frustrados em suu primeira arremetida, meus inimigos pussarum aos cxugcros da fantasia. Atribuíram-me invcridicamente propriedades fabulosas, como i: o caso do uma hipotética
imensa fazenda no Estado do Parit. nilo titubeando em associar-me
inclusive a ilustres colegas da ARENA. Uma pequena propriedade
agrlcola a,<sumiu foros de latifitndio. Casa modest:t foi transformada
em rico c luxuo:io escritório. Alguns terrenos tornaram-se enormes c
'Opulentos loteamentos. Lanc:tram mão de todos os recursos para
exagerar meu património, como õzeram alguns adversários politicas
de Campinas.
NilO merecem meus caluniudorcs uma resposta, mas a esta Casa,
com o respeito e a consideração que dc~o tributar uos meus Colcgus,
quero deixar demonstrudu, oom ahsoluta veracidade e apoio em
documc.mtos idôneos, :t exata situ~tc;ão do ml!u patrimõnio. que não
corresponde aos exageros da fant;tsia c má-f~ de mc:us detratores. Representam minhas posses o fruto de 21 anos de tr:tb:tlho bem sucedido,
de atividad~:s honr::stamentt: dc . . crwolvidas, sem LJU!.! nelas se inclua a
mínima parcda que tivesse udquirido por apropri;tcjo de dinheiro público, pM trüti<.\J de inJlu~nd~t (llt corn n rrc_iuío·o de terceiros. Minhas
contus, como Prefeito de C:.:mpinas, IOr;un :tpnw;~tla:-; pt:los dois órgflos
que as jul~aram ..:lHll rip_or: o Trihurwl d~ Cnnt:ts dn Estado dt: São
Paulo c a Cúmara ~~ unir.:iral de Campinas, conH' fig.ura entre as proV~\" que: or~l <.lprcs~:~tto, Nenhum dt.:~Hlt: fot vt:rit1cado - repetimos,
Sr. Prc:sidcntc:- nenhum dcsli~c fo'r vcriti~,;ado nn execução finnncciru c on;~mcnt~ria dn Munkipin, no periodo em que o governei,
por quatro ano•. do fevereiro de I~b~ a janeiro de 1973.
Cuhe, de inicio, um esclarecimento. O jomai1Juc vi >Ou caluniar-me
publioou um fac slmlle de cadastro bancário cm que por mim foi atribuído a meus bens o valor de Cr$ 51.510.000,00 superior, portanto. ao
custo de ,uquisiçno. Ocorre que a õxaç~o dos preços, para llns
cada!4trui!4 bnncl1rios, 1: um crHértn mtlrnmentc suhjetivo que o~ bnn~.:os
podem contntditur, ~cm 4Lu: de rartc a ral'll!. nesta pr{ttica que ~
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No meu discurso do dia 1~. demonstrei a esta C<Jsa quais foram
os rendimentos que auferi dui'antc os ~mos de 1967 a 1973, 4uais os
aunH.:ntos rntrimoniais liqui.dos ocorridos em cadtt um desses anos,
hcm como quais os "supcravits" linancciros encontrados cm função
do confronto desses dois elementos.
Como foi esse o rcríodo abrangido no processo '"sumário" e
"oigiloso" realizado pela CGJ. isto é, nos anos, de 1967 a 1973,
venho c:~rnntaneamente entregar n Mesa do Senado da<:urncntos
qut: comprov<tm a lisura do meu procedimento e n lcAitimidndc do
mc.:u patrim6nio. A idoneidade dn dm:umcnt~tcào que ura apresento
decorre das fontes c documentos de; onde se originam e está
corrohorada pda anúlise dcst:nvolvida pelos conceitu:tdos audilorcs
indc.:rcndcntcs. ~ujo parc::ccr j:'1 li para cst~ Casa, c que concluíram
que o crescimento verificado cm meu putrimônio, ano a uno. se
lwrrnoni1a com os n:ndimcntos baseados nos elementos ora oferecidos.
Após este pronunciumento, entregarei UMesu do Senado, para
n arquivo, toda u documl.!ntnçào relativn Uquclts unos, t:scrituras de
,_:ompra, cornprovac~ln de rendimentos, etc.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como após meu primeiro
pronunciamento foram divu\p::1das falsas informações, igualmente
inidlhwas, ~obre mc:u património, (!111 nova expressão do meu respeito ao Senado c seus ilustres Membros, desejo apresentar-lhes, para
que fiqut.• constando dos urquivos desta Casu, c para que o povo dela
tomem conhecimento, a última dccl:.tr~ICÍÍO dos bens que realmente
possuo, cxatamente a mesma que foi prestadu UDelegaçia da Receita
Federal, em Campinas, no dia 4 de abril tiltimo, no prazo legal
concedido pelo Imposto de Reoda.
Apresento a discriminação de todos os meus Bens, com o seu
valor de uquisiçào ou dc custo, solicit;tndo à dignn Mesa que dos
Anais faça constar a su~t rehu;fio.
1- BENS IMÓVEIS
I -Casa c terreno à Rua Rodrigues Alves, n• 642,
cm Campinas - SP. Escrituras de 4-6-65 c de
27-3-69, transcrit:ts sob n's 3ó, 177 e 45.737, às
Ds. 85 do livro 3-X e 217 do livro 3-A B da
2• Circ.lmob. de Campinas, , , ... , , ... , .. . . . . . . .
2- Conjunto de salas no Edifício Rosário, a Rua
Gal. Osório, n•• 930 - 3• andar, em Campi·
nas - SP. Escrituras de 24-7-68 e 8-5-69 Trnnscrições o's 43.845, livro 3-AA, Os. 183, ~
46.747, livro 3-AC, Oo. 78 - 2• Cire. Jmoh.
de Campinas ..... , ............. , .......•.... ,
3- Conjunto de salas no 8' andar do Edifício
Tabatinga, à Av. Francisco Glicério, no 1326,
cm Campínas-SP. Escritura do 30-9-t\8, transcrita sob n• 55.306, lls. 61, livm 3-t\1·1, 2•
Cire. Imo h. do Campinas ...... , . , , . , , , ... , . , .. ,
4- ilpartarnonto n' 42, do 4' andar. do Edifício
Jaraguit, it Rua Dr. Quirino, n" 720, cm
Campinas - SP. Escritura de 8·5·6~. Tranocric"o n' 57,671, livro 3-BA. Os. 2:5, da I•
Cire. lntoh, Je Campinas. (Oodo resido.) , .... , . . .
5- Fuzenda Nossa s~nhura Ja ApmcciJu, nu Mu~
nicípio do Pedregulho - SP, composta de
100 alqueires cornpromissados cm 1969, fJO ai·
queires compromissudos cm 1970, I alqueire c
três quartas adquiridos cm 1971, e 35 alqueires adquiridos cm 1972, totoli,aodo 266,75
alqueires. Escrituras de 12-R-69, transcrita sob
no !,6.1H, livro 3·C, Os, 216, do Reg. de
lmúveis Uc PNlrc~gunlo; lk~ ~~.). 70, transcrita
sob n" 2.~J.1, livro .l-D, tl!:. ·~H. do mc~mo
[{,_:~~.
lmóvds; de JQ.JJ.71, transcrna :mb
n1' .lA711, livro 3-D. tls, Jg5, do mesmo Reg.
Imóveis; de 9-9-71. transcrita sob n• 3..169, li·

\3.793,00

10.000,00

46.628,00

20.000,00
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vro 3·D, lls. I85, do mesmo Reg. de !móveis;
de 9·9·71, transcrita sob n• 3.483, livro 3-D,
ns. 187, do mesmo Reg. de !móveis; de
25-7-72, transcrita sob n' 3.763, livro 3·D,
lls. 259, do mesmo Reg. de !móveis; valor de
CrS 151.000,00;
Bcnfeitorias realizadas em 1969 , . CrS 6.200,00;
Idem em 1970 ................. CrS 45.570,00;
Idem em 1971 ................. CrS 1.500,00;
Idem cm 1972 ................. CrS 1.500,00;
Idem em 1973 ................. CrS 1.500,00;
Idem em 1974 ................. CrS 60.000,00;
Aquisiçüo de mais 62,0904 has. de terras, cm
10·6·74, cf. escritura transcrita sob no 4.209,
livro 3-E, lls. 74, do Reg. de !móveis de Pc.
dregulho ...................... CrS 100.000,00;
Benfeitorias realizadas em 1975 .. CrS 113.600,00;
Idem em 1976 .. .. .. .. .. .. .. .. CrS 752.328,00;
Gado existente ................ Cr$ 150.000,00;
1.383.198,00
6 - I/3 de uma gleba de tc:rras com 26.200 m'
desmembrada da Faz. Sete Quedas, cm Cam·
adquirida
pela
escritura
de
pinas-SP,
22·1-70, transcrita sob n' 75.377, livro 3-AR,
lls. 293, do Reg. de Imóveis da 3• Circ.
Imobiliária .. . . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . 8.000,00
7 - Lotes n•s II c 12 da Quadra "F" da Vila
Santa Izabel, em Campinas - SP. Escritura
de 22·8-68, transcrita sob no 49.950 e 49.951,
livro 3-AE, lls. IS c 16 do Reg. de !móveis
da 2• Circ. lmob. de Campinas. . . .. . . . . . . .. . . .. .
114,00
8- Dois Barracões construídos nos lotes n•s I e
74 do Jardim do Trevo, quadra 20, cm Cam·
pinas - SP. Escritura de 7-7-70, transcrita
sob n's 73.021 e 73.022, livro 3-AQ, lls.
251 e 252 do Reg. de Imóveis da 3• Circ.
lmob. de Campinas. . .. .. . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . 52.000,00
9- Um lote de terreno sob n• 5 da Quadra 22
do Bairro Higienópolis, à Rua Patrocínio Pau·
lista, em Franca-SP. Escritura de 9 de de·
zembro de !971, transcrita sob n• 54.233, Lí·
vro 3-BT, lls. 198 do Registro de !móveis de
Franca-SP. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 4.500,00
10- Lotes n•s 2, 8 e 9 da Quadra "B", e 15
da Quadra "C", do Loteamento "Sítios de
Recreio Alto da Nova Campinas", adquiridos
os dois primeiros por contrato de transferência
de compromisso de venda c compra, em 1972;
e os dois últimos por contratos de compromis·
sos de venda e compra do ano de 1974. . .......... 524.175,00
II - Prédio cm construçüo ii Av. Francisco Glicí:rio,
n• 1.651, cm Campinas - SP. Escritura de
18-7-73, transcrita sob n' 65.839, Livro 3-AP,
lls. 152. na 2• Circ. lmobiliilria de Campi·
nas- SP. .. .. .. .. .. .. .. ..
CrS 160.000,00
- pgtos. cm 1974 rcf. constr. . . .
CrS 200.000,00
-idem cm 1975 . . . . . . . . . . . . .
CrS 405.000,00
- itlcm cm 1976 ........... , .
CrS 735.000,00
-valor Financ. BNH-RECON
CrS 1.525.069,00 3.025.069,00
É o prédio que, hoje, um dos jornuis anuncia como
de minha propriedade. Estlt aqui na dcclaraçilo do Imposto
de Rcmfa.
12- Ap~n·tamcnto 111 112 do Edificio ltagunssu,
;\v, Francisco Glicério esquina com Dcllino
Cintra. Escritura de Compromisso de 17 de
1
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agosto de 1973, inscrita sob n• 172, Livro
8-H, Fls. 376 na 2• Circunscrição de Registro
ddmóveis de Campinas- SP. . .. . .. .. . . .. . . . . . 59.080,00
13 - Metade ideal da casa c respectivo terreno à
Rua Maria da Glória Vilela n• 209, em
Campinas - SP. Escritura de 17 de julho de
1974, transcrita sob n' 97.434, do Registro de
Imóveis da 3• Circunscrição lmobilíãria de
Campinas- SP. . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . 50.000,00
14- Lote no lO da Quadra "A" do Lotcomcnto
Jardim Marllía, cm Campinas - SP. Contratos de Cessão de direitos de Compromisso de
compra c venda de 9-12-73 e de31·10-75. . . . . . . . . . 33.190,00
IS-Uma casa à Rua Minas Gerais n• 213, cm
Pedregulho - SP. Escriturn de 3-9-74. Trans·
crita sob no 4.278, Livro 3-E, lls. 90, do Re·
gistro de! móveis de Pedregulho- SP. . .. . . . . . . . . 16.650,00
16 -Imóvel rural em Souzas, Município de Campinas - SP, com 65,82 has. Escritura de 30
de dezembro de 1974. Transcrição n' 70.225,
Livro 3-AS, lls. 26 do Registro de !móveis
da 2• Circunscrição lmobilíúria de Campinas
- SP.......................... CrS 425.000,00
-Casa em construção neste imóvel ............ .
............................ CrS 100.000,00
- Gastos na construção em 1975 . CrS 300.000,00
- servidão de passagem para lígaçào deste
imóvel com a Rodovia Campinas-São José dos
Campos. Escritura públíca de 24 de setembro
de 1975, Livro 649, lls. 25 I, I• Tabelião de
Campinas·- SP. . .............. CrS 5.000,00
-Cessão de direitos s/ a área objcto da servidão- inst. particular de 19-9-75 .............. .
................................ 15.000,00
-gastos na construção e em benfeitorins cm
1967 ........................... CrS 950.000,00
1.795.000,00
Observação: - deste imóvel foi desmcmbrada
uma área com 24,4 ha., vendida em 1977.
17- Apartamento n• 72 à Rua Dr. Mario Cardin
n• 376, 7• andar, Vila Clementina, cm São
Paulo - SP, adquirido conforme Instrumento
Particular de 1974 e cscritura de compra e
venda com sub-rogação de ónus hipotecário, de
11·4·75, do 13• Cartório de Notas, Transcrita
no Registro de Imóveis da I• Circunscriçilo de
São Paulo - SP, sob n• 89.938, Livro 3-CR,
Fls. 3, financiado pela Caixa Económica do
Estado de Silo Paulo ........................... 31 I.c<JO,OO
Obsm•açào: - Este imóvel j:\ foi compromis·
sado à venda, cm 1977. Esse apartamento
tumbé:m foi vendido cm jnnciro deste ano.
18- Lote n• 3, da Quadra 92, do Jardim Chapa·
dão em Cumpinas - SP. Escritura tlc 9 de
setembro de 1974. Transcrição nt11ncro 67.975,
Livro 3-AQ, lls. 195, da 2• Circunscriçuo Imo·
biliioria de Campinas- SI'. , ...... , . . . . . . . . . . . . 27.000,00
19- Metade ideal tios lotes n•s 3, 4, 5 c 6 da
quadra 82 do Lotcamcnto "Jardim do Lago·
Continuuci1o", cm Campinas - SP, conforme
Contrmo de Compmmisso de 1974. Escritura
pública de compra c venda de I8 de julho de
1975, lavrada iiS lls. 61, do Livro 32, do 6Y
Tabclionato tlc Campinas. Matriculns n's 5.358
a 5.361 da 3• Circunscriçuo Reg. Irntlvcis tlc
Crrmpinas. . , . , .. , , . , .... , ... , . . . . . . . . . . . . . . . H7.050,00
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Oh.H'fl'accio: - Foi desmembrado, sob n•
um lote que foi vendido cm 1977: a comunhao
foi extinta cm 1977, passando u pertencer ao
declarante os Lotes sob n•s 3, 3A, 5C, 6A c
6L
.
Lotes 5, 6 c 7 da Quadru E, d:t Vila Rodri·
gues, cm Campinus - SP, adquirido em 1973
atr:tvi:s du escritura luvradu às ns, 183, do Li·
vro 1 474, do 2• Tuhelionato de Cumpinas, uin·
da nào transcritu ............. , . . . . . . . . . . .. . .. . 15.000,00

Soma ...................................... 7.481.737,00
Csst:s siio os imóvt.:is qu~: possuo.

11- VE!CULOS E TRATORES:
I -Um tratar de fabricação nacional, marca Mas·

sey-Fergusson, Modelo 65-X, Série 1356017901,
financiado pelo Banco do Brasil ejú pago...... , . .
2- Um tratc>r Masscy-Fergusson, Modelo 50-X, c/
. implementas. motor 152-B·A. adquirido c/ fi.
,;,nunciamento do Banco do Brasil S/ A.. , ... , .... ,.
3- Parte ideal de I/4 de um trato r de esteira
D-4 • D, Carterpillar, Série 9771148, adquirido
com financiamento do Bunco do Brasil S/A .... , .
Oh.rmacào:- Vendido em 1977.
4- Um uutomóvcl Dodgc 1971, Charger - verme·
lho e preto, ccrtilicado de propriedade n• ...
OS375X de 26 de março de 1975 ..........•... , . • .

31.000,00
31.695,00

45.323,00

12.000,00

Soma ....................................... 110.018,00
III- DISPONIBILIDADES:
I - Saldo em Bancos em 31 de dezembro de 1976 , .. , .. 448.254,00
2- Saldo em Caixa em 31 de dezembro de 1976 . .. .. . . 51.746.00
SomD .................. , .................... 500.000,00

tV-A COES, COTAS. TITULOS E CRf:DITOS:
de Sociedt~des Anônimus (Banco do
Brasil 5/A. Banca da Amazônia S/A, Compesca
e oulrtls) ..... , . , ... , ................. , . . .. . . 75.073,00
2- 50.000 cotas da Imobiliária Adm. lnc. Alto
du N, Campinas Ltdtl .............. , .. , ..... , .. 500.000,00
3- 150.000 cotas da BRAQ Imóveis Vendas e Ad·
ministração Ltda. . ...................... , .... 150.000,00
4- Ações da PETROBRÁS 5/A .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 13.184,00
Oh.ren·acàn:- Vendidas em 1977.
5- Créditos a receber (lmobililtria Adm. lnc. Alto
dt1 N, Campinus Ltdu: BRAQ Imóveis Vendas
e Administração Lida; Banco do Estudo de
São Paulo S/ A: Toolyng - Indústria e Comór·
cio Ltda. c lllllros). . .... , .............. , ... , . 1.31 O, 113,00
Oh.refl'acào: - Em sua maior parte jú recebi·
dos cm 1977.
6- Diversos (Tflulos de Sócio l':llrimonial de
,.
cluhcs: • cows de sociedades e cooperativas;
direitos: de linhas tclefônicas c Fundos Decreto·
lei n' 157) ........................ , .......... 137.091,00
I - Ações

Soma , , ................... , ............... 2.!HS.461,011
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O resumo final dessa discriminaçilo ó o seguinte:
1. Bens imóveis• : . ........................... CrS 7.481.737,00
2 ·Veículos c tratares ........................ CrS 120.018,00
3 ·Disponibilidades .................... , .... CrS 500.000,00
4 • Açõcs, cotas, títulos c cróditos .............. CrS 2.185.461,00
Tatt~l ........................... , , ........ CrS \0.287.216,00

Esse putrimãnio que consegui realizar ó produto de intensa
que venho exercendo desde os 18 anos de idade, pois em
1956 jii tinha eu 50% de participação nu propriedade do Bar e
Mercearia ainda hoje existente à rua Cumargo Paes n• 138, no
Jardim Guanabara, em Campinas. Trabalhei intensamente na mo·
cidade. A partir de 1959, ati: 1963, dividia meu tempo em lri:s
empregos: como jornalista profissional, no Diário do Povo, no Jornal
de Campinas e depois na Oltlma Hora; como locutor de rádio, na
Rádio Brasil e depois na Rádio Cultura c como assistente de
administração no Departamento de Estradas de Rodagem.
Trabalhava arduamente e, ao mesmo tempo, cursava a Faculdade de
Direito.
Em 1964, instalei meu escritório de advocacia, que logrou
grande clientela e, ainda hoje em plena atividade, cm Campinas .
Meses depois, lancei a empresa de consórcio de automóveis
"Bonsuccsso - Administrações Sociais Ltdu.", que conseguiu
vender aproximadamente 2.000 quotas de veículos. Ampliando
minhas atividades, em julho de 1967 participei com 45% do capital
social da empresa Selenito Ltda. - Administração e Incorporações
e, em 1968 participei da constituição e exploração da Indústria e
Comércio de Produtos Alimentícios Fubatel Ltda., com 60% do seu
capital.
Em 1969, vendi o consórcio de automóveis, cujas parcelas de
pagamentos foram aplicados no compra da fazendo de Pedregulho.
Em 1971 fundei. com a participação de 25% no capital, a Imobiliária,
Administradora e lncorporadoru Alto da Nova Campinas empresa encarregada da administração de um loteamento, sem
empate de capital na aquisição do imóvel, uma vez que as transações
imobiliárias se limitavam à intermediação.
Com o mesmo tipo de atividade meramente de administração
fundei, com n participação de 50% do seu capital, a BRAQ -Imóveis, Vendas c Administração Lida., em que aproveitei a experiência
já adquirida no rumo, graças à longa atividade exercida no selar de
administração imobiliário.
Foram 21 anos de dedicação c trabalho, na condução e
orientação justamente com meus sócios, de uma equipe de colaboradores dedicados. Ao longo desse tempo e como resultado da
experiência, consegui principalmente a partir de I964, construir o
património que acabei de relacionar aos meus pares, no montante,
pelo preço de aquisição, de CrS 10.287,216,00.
Como homem de negócios que sou, desenvolvendo constnntes e
múltiplas utividudes, não escapo à contingência de recorrer a indis·
pens{1veís empréstimos e financiamentos, tanto muiores e mais
freqUentes, quantos sejam o vulto e o volume dos empreendimentos.
Se lenho um património, tenho tambóm minhas dfvidus;
mas com estas ningui:m se preocupou e delas ninguém quis
falar e. na verdade, como disse elas não sl\o pequenas.
Nu jit referida declaração ao .lp1posto de Renda, relulivu ao uno-bnse de., 1"976. junt~lmente com o meu putrimô~)o
liquido de CrS 10.287.216,00, estilo relacionados as seg~i~
tcs dívidas e ónus reais que somam CrS 5.989. 786.90, cip'c
passo nlcr:
t~tividt~de
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2- Banco tio Estudo de Siio Paulo S/ A- Campinas .......................................
3- Banco do Brasil S/A -Campinas ..............
4- Banco do Estado de S. Paulo S/ A- Pedregulho ..
5- Banco Real S/ A- Campinas .......... , ...... ,
6- Banco Real S/A - Financiamento BNH-RECON
(sujeito 1\ corrcção monetária c, relativo àquele edifício que identiliquei.) , , , . , , , , , , , , , , , , ,·, , ,

271.835,00
46.127,00
707.988,00
70.000,00
1.525,069,

Ainda não iniciei o pagamento desta dívida que deve
estar corrigida pura quase mais de CrS 3.000.000,00, come·
çarei a pagar a partir de junho.
7- Banco do Estado do Paraná S/ A- Campinas , ... , 59.110,00
8- Coop. Nuc, Agro lnd. Ltdu. Rib. Preto ..... , ... , 16.740,00
9- Banco Mercantil do Brasil S/ A -'Campinas _ ... , 25.000,00
lO- Caixa Económica do E. de S. Paulo S/ A.
(Sujeito à corrcção monetária.) ................. 225.827,00
li - Bonsuccsso- Adm. Sociais Ltda. .. . . .. . . . . .. . . 74.500,00
12- First National City Bank (c Bra< Soares Fi·
Ih~) ... ". " ..... "." ...... " .......... " 2.750.000,00
Soma

5.989.786,00
RESUMO FINAL

Bens Imóveis ......... , , , . , 7.481.737,00
- Veiculas e Tratares .. .. .. .. . 120.018,00
-.Disponibilidades ........ , . . 500.000,00
Ações, Cotas, Titulas c Cré·
ditos ..................... 2.185.461,00 10.287.216,00
Menos: Dividas c O nus Reais .. , ... , . :. . .
Património Liquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.989.786,00
4.297.430,00

Fazendo-se o confronto entre o valor de aquisição ou de custo
de todos os meus bens, com o montante das minhas dívidas e ónus
reais, resulta um património líquido contábil de CrS 4.927.430,00,
que significa seu valor histórico.
Sr. Presidente, inverteram-se, na vcrdude, os mais clcmcntnrcs
princípios de Direito. A acusação que deve ser imperiosamente
formulada, com a indicação comprovada dos fatos imputados,
transformou-se contra mim em noticiário escandaloso e infamànte.
Como estes esclarecimentos entendo que cumpri meu dever, trazen·
do no conhecimento desta Casa elementos que provam, sobejamente,
u lisura du minha conduta. Estou rebatendo calúnias e, ao mesmo
tempo, oferecendo subsídios para continuar a merecer o apreço de
meus dignos pares edu opinião pública brasileira.
Seria este o final do meu discurso, Sr. Presidente, mas, hoje, o
jornal O Estado de S. Pa11/o, pelo qual tenho o maior apreço, a mais
restritu consideração, trouxe il sua p!lgina 8 uma reportagem a respei·
to deste assunto. Conhecendo como conheço a orientação desse
jornal, sei que, de muneira ulgum~t ele nu da quis intentar contra mim.
Inimigos politicas da minhu cidade, evidentemente, são us fon·
tes dessas notlcius que não correspondem à verdade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou prestar o meu esclarecimento
a respeito desse noticilirio: em primeiro lugar, ele fuz menção u um
aspecto do qual jiltratci, de que cm 1964 eu possuiu um Ford 37, uma
cHsu, um terreno e 51 milhões no ano passado. -Como já expliquei
u V. Ex•,- num vnlor subjetivo por mim aplicudo numu informa·
ç:1o sigilosa - c sigilos, hoje cm diu, cm nosso País, Sr. Presidente,
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A seguir diz: "ntualmente, porém, o Senador mantém interesses
em 10 organizações". O Ipanema Clube é uma entidade de cuja
fundação eu, realmente, participei e como há um outro aspecto
relacionado com esse clube, mais à frente, a.seguir falarei mais
detalhadamente sobre ele.
Distrito Industrial Boa Vista: não existe um Distrito Industrial
Bou Vista. Talvez queiram se referir a um contrato que u minha
firma Bruq Imóveis, Vendas e Administração Ltda, celebrou com os
proprietários da Fazenda Boa Vista, em Carnpinus, pura um
loteamento que nem sequer ainda teve o seu inicio. Se Deus quiser,
será iniciada ainda este ano.
COMDASA, Concessionária Alfa Romeo: realmente participei
, dn empresa, mas não sou mais sócio há mais de trés anos.
Organização Imobiliária Nova Cambuí Ltda: nunca fui sócio e
nunca tive interesse nessa firma. O que ocorre é que um dos seus
sócios é também meu sócio numa outra empresa, mas nada tenho
com essa organização.
Bruq Imóveis, Vendas e Administração Ltdu: i: aquela que já
relacionei na minha declaração. Existe legalmente, trabalhando
dignamente na praça de Campinas.
lmobiliáriu e Administradora Alto da Nova Campinas: realmen·
te existe e estú assinalada. Possuo um cupitnl de CrS 500.000,00 nessa
empresa.
Selenita Ltdu: tratu·se de uma firma desutívada, que não tem
utividudes comerciais·hoje, mus consta das minhas declarações.
Imobiliária Vila Rodrigues: não a conheço e nunca ouvi falar.
Como os Senhores viram, possuo um lote na Vila Rodrigues; por
certo, talvez, tenham muldosamcnte deduzido que tenho uma imo·
biliáriu chamada Vila Rodrigues.
......
Organização e Serviços Técnicos PLANJETO".'Pfu~ej'amento e
Processo LTDA.: não sou sócio c nunca participei dcstu empresa.
Como já disse aqui no Senado, outro dia, essa firma é de propriedade
de alguns amigos meus.
E diz mais adiante a noticia:
"Nu maioria dos casos, Quércia aparece cm posição
secundária- na PLANJETO por exemplo, é apenas avalista
de empréstimos bancários contraídos principalmente no
Bunco.do Brasil, em agosto/outubro de 1974 e janeiro de
75" ...

Nunca ouvi dizer que ser avalista é participar de uma empresa.
Tenho o direito de ser avalista de um amigo meu, que precisou de um
uval pura o Banco do Brasil, mus isto não configura, juridicamente,
a participação nu firma. Fui upcnus avalista!
Diz mais u noticia:
..... ou utua indiretumcnte, como acontece com a Bruq,
Alto dn Nova Campinas e Orsetel."
Eu não utuo indiretnmente no Bruq e nu Alto du Nova Cam·
pinus, ntuo diretamente, mas não atuo, nem direta nem indireta·
mente, nu Orsetel, por que não sou proprietário da Orsetel, nem
nunca o fui.
Mnis ndiunte, Sr. Presidente:
"O mais recente empreendimento do senador, o edilicio
"lsnura" ,.,"-nome da minha mãe-",., um prédio resi·
dencinl de oito nndarcs, em fase final de construção ... "
Não corresponde bem à verdade, pois há ainda um longo cami·
nho pura u suu conclusilo.

·

" ... nu avenidu Frnncisco Glicério. a árc:~\ mais valori·
zudu do centro urbano da cid~1dc, não consta de qualquer dus

ni\o estilo, realmente, sendo conservados. Quero no entanto, ruzcr
mcnçiio u tópicos do noticiário que são os seguintes: o noticí{trio fuz
rcrcrênclu à Drmu Honsuccsso, que foi npontndu cm Campinas como
o segundo muior do g~ncro, no interior. Realmente, n minha firmn,
Bonsuccsso, foi um dos muiorcs consórcios do meu Estado Uquclu

Consta da minha declaração de Imposto de Renda desde 1974,
qanndo iniciei t1 construção do prédio, com financiamento, tiO qual

época,

me referi, do Recom.

suas relações de propriedndcs conhecidas."
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Muis :~di<:mlc l'az<J seguinte: ml.!nçi\o:
A Rcceiw Federal desconhecia também, até o ano pus·
sado, a nquisiçào de um avião executivo, Piper~Cherokee
Chargcr, série 28.7310169, prenxo PT-JNW. comprndo de
Cristovüo Schauffpor CrS 245 mil cruzeiros, no dia 12 de julho de 1974, cm Silo Paulo.
t\ Receita Federal desconhecia no que diz respeito à minha pes·
soa, mas nüo dcsconht!cc no que se refere à empresa proprietáriado
aviiio que é a Braq -Imóveis, Vendas c Administração Ltda .. aspec·
to quejú Je~•antci aqui, cm Plenário, nesta Casa.

Mais udiantc:
"No segundo semestre pc /973, um grupo empresarial
do Rio de Janeiro, majoritariamente representado por Fer·
nando Lustosa Garcia de Aragão, encontrava-se preso a um
impasse: /ateadores do Jardim Eulina, uma incorporação de
sucesso, preparavam-se para a segunda etapa do projeto,
envolvendo uma área de 4 milhões de metros quadrados,
avaliada cm 500 milhões de cruzeiros. Havia porém, uma
divida para com a Prefeitura, de 6 milhões de cruzeiros, rcfe·
rente a impostos municipais. Tcntad~t sem sucesso uma
composicào cm que os proprietários da gleba saldariam seu
débito mediante permuta com lotes, a dinculdade foi vencida
cm funçiio du influi:ncia do senador junto à administração da
cidade, poder exercido após reunião entre Aragão c Quércia,
já no nnal do ano."
A N:~ção inteira sabe que, no ano pamdo, cu não tinha pres·
tigio algum nu Prefeitura de Cumpin:~s, porque o Prefeito saiu do
MDB para integrar outro partido, transformando-se em meu
adversário c inimigo.
Essa noticia p~ca profundamente, eis que no uno passado, cu
niio tinha influência alguma pura ajudar o Sr. Aragão que, se fez
algum negócio com a prefeitura, dele não tomei conhecimento e
nada tenho com isso. I:, portanto, totalmente inveridica a noticia.
Mas, tem mais:
"cm Limeira, antigos assessores do ex-prefeito Sebastião
Fumagalli registram a visita do então prefeito de Campinas,
Orestes, cm março de 72. intcrcss,tdo n;.1 compra de uma
gleba. Cercada de projetas industriais, a ilf~a pretendida
vinha sendo oferecida por CrS 2,5 milhões de cruzeiros.
Junto a Fumagal/i, Quérci:~ tcri:~ sugerido" :~bertura de uma
ru:~ que dividisse a propriedade, valorizando-a. A indicação
nno uccitn."
Nuncu fui a Limeira, atrús de negócio, fulur com o Sr. Fuma~
galli, ex-prefeito daquela Cidade. Aliás, uma ocasião visitei o Sr. Fu·
magulli mas não para trntar de negócio pois jamais tive negócios em
Limt:iru.
Diz a notícia:
"0 tr:ír.co de influência determinou também, há três
:~nos, um episódio sintomlltico, envolvendo a Escola Sa/csia·
na São José de Campinas. O caso começou com a transferên·
cia de bens públicos patrimoni:~is - anteriormente c/assifi·
cados como de uso comum do povo."
Em suma: a transformação de uma praça cm bem de uso
comum c a vcnd~l ou dnçào cm pagamento a uma instituição de cnsi~

no, feita durante a administração do meu sucessor, pela qual não me
responsabilizo.
Isso nilo corresponde, de maneira ulgLimól U vcrdudc. Nilo exerci
innu~ncia algum:1 junto ao prcfl!ito de cnti'io, par~t que ele fizesse esse
acordo. Enlim, nem sei du sua cfctivação.
Hi1 mais, Sr. Presidente: Ipanema Cluhc:
"0 mais obsc~1ro de todos os negócios do Senador, jft
investigados, é um dos mais antigos: o Ipanema Clube fundu·
<lo em /967, etc ... "
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A notícia diz o seguintl!: que o proprictúrio do terreno é o Sr.
Lindcmbcrg Mozcna que é secretário do Senador Orestes Quórcia.
Sr. Presidente, cu havia dito, iniciulmcntc, que participei da
fundacno dessa entidade que infelizmente nf10 vin~ou por divergên~
cias entre correntes dentro do clube, mas lú cstú o seu patrimônio: o
prédio, o terreno e eu desminto a notícia de que o terreno esteja em
nome do Sr. Lindemberg Mozenu. O terreno estfl no nome do clube,
ó só procurar o Cartório de Registro de Campinas c vcrificur se estou
certo ou cerrado.
E, voltem à questão dos trilhos. Tenho a imprcsslio de que todos
se recordam de que isto é coisa julgnda, O Supremo Tribunnl Federal
examinou cstu questão e determinou o seu arquivamento. Tratava~se
de uma denúncia de que cu teria me upropriado de trilhos de bondes
das ruas de Campinas, quando, na realidade, tenho realmente até
hoje, uma barracão de trilhos na minha fazenda, comprado da antiga
Mogiana, da FEPASA, tendo inclusive nota Oscal referente à aquisi·
ção.
Hú, ainda, algumas considerações a respeito da fazenda do
Parít. que nunca existiu.
Eu fiz menção, Sr. Presidente, n este noticiúrio, mas quero rcs·
salvar que lenho profundo respeito pelo jornal O E.l'tado de S. Paulo
c tenho certeza ubsolutu de que esse jornal, que reprcsenta~em nosso
Pais de hoje, uma esperança fundada de um regime democrútico que
é o Sl)nho da Nuçflo, vai cncampar informações e esclarecer aos seus
leitores, entre os quais eu me incorporo.
Sr. Presidente, vou encaminhar a V. Ex•, cm seguida, esta
documentaçiio.
Termino minha palavra dizendo o seguinte: acredito que a justiça estú acima de tudo, acima da lei, porque a lei deve sempre se
buscar na justiça, eu tenho a convicção de que a justiça paira sobre
tudo.
Sr. Presidente, tenho profunda connança de que, nesta minha
questão, serú feita justiça. Niio tenho nenhum receio de quem quer
que seja, tenho impressão de que muito poucos dos meus inimigos
poderiam fazer o que fiz: abrir a minha vida publicamente.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que V. Ex• c os meus campa·
nheiros da ARENA e do MDB interpretarão corrctamcntc o meu
pronunciumento, dando ruztw ii justiça. {Muito bem! Palmas. O
orador é cumprimentado efusivamente.)

DOCUMENTOS ti QUE SE REFERE O SR. ORES·
TES QUf.RCIA EM SEU DISCURSO.
I- BENS IMÓVEIS
I -Casa e terreno à Rua Rodrigvcs Alves, n' 642,
em Campinas - SP. Escrituras de 4-6-65 e de
27·3·69, transcritas sob n•s 36.177 e 45.737, às
fls. 85 do livro 3·X c 217 do livro 3-AB da
2• Circ. lmob. de Campinas. ,. .... ,. ,. .... ,. .. ..
2 - Conjunto de salas no Edifício Rosúrio, a Rua
Gcn. Osório, n' 930 - 3• andm, cm Cnmpi·
nas - SP. Escrituras de 24·7-68 c 8·5-69 Transcrições n•s 43.845, livro 3·AA, Jls. /83, e
46.747, livro 3-AC, ns. 78 - 2• Circ. lmob.
de Campinas .. , , ............. ,. . , . ,. . . . . . . . ..
3- Conjunto de salas no ~· andar do Edif/cio
Tabatinga, i\ Av. Francisco G/icério, n' 1.326,
cm Campinas - SP. Escritura de J0-9-68, transcrita sob n'' 55.306, Jls. 61, livro 3 -AH, 2•
Circ. lmob. de Campinas .......... , . . . . . . . . . . . .
4- Apartamento n• 42, do 4• andar, do Edíficio
Jaruguít, U Ruu Dr. Quirino. n9 720, cm
Campinas - SP. Escritura de H-5-69. Trans·
criçilo n' 57.671, livro J-BA, Jls. 225, da I•
Circ. lmob. de Campinas. . . . . . . . . .

13.793,00

/0.000,00

46.628,00

20.000,00

Maio de 1977

No~sa Scnhor:.t du Aparecida, no Mu~
nicípio de Pedregulho - SP, composta de
100 alqueires compromi<sados cm !969, 130 ai·
quc:ircs ccmrromissJdas cm 1970, 1 alqueire c
trcs quartas adquiridos cm 1971, c 35 alquci·
rcs adquiridos cm 1972. totalizando 266,75
alqueires. Escrituras de 12·8·69, transcrita sob
o' 2.658, livro ).(, 0<. 216, do Reg. de
Imóveis de Pedregulho; de 5·3-70, transcrita
soh n• 2m3, livro 3-D, ns. 48, do mesmo
Reg. Imóveis; de 30-11·71, transcrita sob
n• 3.470, livro 3-D, Os. 185, do mesmo Reg,
Imóveis; de 9·9-71, transcrita sob n' 3.469, livro 3-D, ns. 185, do mesmo Reg. de Imóveis;
de 9-9-71. tr:~nscrita sub no 3.483, livro 3-D,
Os. IK7, do mesmo Reg. de Imóveis; de
c5·7·72, !ranscriw sob n' 3.763, livro 3-D,
Os. 25~. do mtm>o Reg. de lm~ei•; V11lor de
CrS 151.000,0U;
B.,nreitorhs realizad'" cm 1969 . CrS 6.!00,00;
ldCJn cm 1'170
.............. CrS ·15.570,00;
Idem em!971 ................. CrS 1.500,00;
Idem em !972
............ CrS 1.500,00;
Idem cm 1973 ........ , .... , . CrS 1.500,00;
Idem cm197·1
..... , ....... CrS 60.000,00;

5- Fazcnd:1
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IH-7-73, transcrita sob número 65.839, Livro
3-AP, Fls. 152, na 2• Circ. Imobiliária de
Campinas- SP.......... , .. , Cr$ 160,000,00
- r~tos. cm 1974 rer. constr. , , , CrS 200.000,00
-idem cm 1975 ........ , ,., . , , CrS 405.000,00
-idem cm 1976 ... , ...... , .. , CrS 735.000,00
-valor Finunc. BNH-RECON Cr$ 1.52S.Ó69,00 3.025.069;00
12-Apurtamcnto n• ·112 do Edificio haguussu, à
Av. Francisco Glicério esquina com Delfina
Cintn>. Escritura de Compromisso de 17 de
agosto de 1973, inscrita sob n• 172, Livro
8-H, Fls. 376 nu 2• Circunscrição de Registro
de Imóveis de Campinas- SP. .. , .. . .. .. .. .. . .. 59.080,00
13- Metade ideal da casa e respectivo 'terreno ll
Rua Maria da Glória Vilela n• 209, err(
C<tmpinus - SP. Escritura dc 17 de julho de
1974, transcrita sob n' 97.434, do Registro de
Imóveis da 3• Circunscrição Imobiliária de
Campinas- SP. .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . 50.000,00

14- Lote n• !O da ,Quadra "A" do Loteamento
Jardim Marília, cm Campinas - SP. Contratos de Cessão de direitos de Compromisso de
compra c venda de 9-12-73 c dcJI-10·75 ..... ,. . . . 3:i.J90,00
15- Uma cnsn à Rua Minas Gerais n' 213, em
A4uisiçào de mais 113,0904 h de tl!rrus, ~m
Pedregulho - SP. Escritura de 3·9·74. Trans·
10-6-7-l, l.!f. escritura tran~crita sob n~' 4.209.
crita sob n• 4.27R, Livro 3-E, ns. 90, do Re·
IIVr" 3-E. ri<. 74, dll Reg. de Imóveis de Pcgistro de l móveis de Pedregulho- SP.......... , . 16.650,00
drc['Uihol
.... CrS 100.000,00;
16 -Imóvel rural em Souzas, Município de Campi·
llenfcitorias rculizadus cm I<J75 .. CrS 113.600,00;
nas - SP, com 65,82 has. Escritura de 30
Idem cn> !976 . . .
. ..... CrS 752 ..128,00;
de dezembro de 1974. Transcrição n• 70.225,
Guuo existente .. .. .. ..
.. .. , CrS 150.000,00; URJ.I9X,OO
Livro l-AS, Os. 26 do Registro de Imóveis
da 2• Circunscrição Imobiliária de Campinas
6- 1/3 de uma gleba de terras com 26.200 m'
- SP............. , ........... : Cr$ 425.000,00
dc>membrada da Faz. Sete Quedas, cm Cam·
-Casa em construção neste imóvel
pina,;, SP, adquirida pob escrituro de
, .... , . , , ................... CrS 100.000.00
22-1-70, transcrita sob n" 75,377, livro 3·AR,
-Gastos na construção cm 1975 ·. CrS 300.000,00
lls. 293, do Reg. de Imóveis da 3• Circ.
-servidão de passnsem pura ligação deste
lmobiliârht .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 8,000,00
imóvel com a Rodovia Campinas-São José ·dos.
Campos. Escritura pública de 24 de setembro
7- Lotes nos li e 12 da Quadra "F" da Vila
de 1975, Livro 649, Os. 251, I• Tabelião de ·
Santa lzabel, cm Campinas - SP. Escritura
Campinas- SP. . . , , , .....•. , , . CrS 5.000,00
de 22-R-68, transcrita sob n• 49.950 c 49.951,
- Cessilo de direitos s( n área otijeto da serlivro 3-AE, lls. IS e 16 do Reg. de ln16"eis
vid~o- inst. particular de 19-9-75 ....... :, .. :.:.:,: . IS.OOO,OO,
da 2• Circ. lmoh. de Cumpinus. , • . . . . . . . . . . . . . . .
114,00
-gastos na construção c em benfeitorias cm ~~~:
R- Dois Barn1cõcs construrdos nos lotes n~s I c
1967 ................ , .......... Cr$950.~~-...,
74 do Jardim do Trevo, quadru 20, em Cam·
-· - t.m~uoo,oopinus - SP. Escritura de 7-7-70, transcrit<t
Ohsenarào: - deste imóvel foi desmembrada ·
snh n'< 7:1.021 c 73.0!2, livro 3·AQ, Os.
uma á.rcn com 24,4 hns., vendida cm 1977,
25 I e 252 do Reg. de lmóvei< dt~ 3• Cire.
lmoh. dcCampinus ........................... 52.000,00
17- Apartamento n<' 72 à Rua Dr: Mario Cardin
9- Um lnte do terreno sob n' 5 da Quadra 22
n<' 376, 7' andar, Vila Clementina, em São
do Bairro Higienópo/is, â Rua Patrocínio Puu·
Paulo - SP, adquirido conrorme Instrumento
lista, cm Frunca (SPJ. Escritura de 9 de de·
Purticular de 1974 e escritura de 'ompra e
zembro de 1971; transcriUI soh 'n• 54.233, Li·
vcndu com suh-ropaçilo de ônus hipotecário, de
vro 3-BT, lls, !9R do Registro de Imóveis de
11·4·75, do 13• Carl6rio de Notas, Transcrita
Franc:o- SI' ........ , ......... , , ........ , . . . . 4.500,00
no Registro de Imóveis da I• Circunscricilo de
Siln Pnulo - SP. sob n' 89.938, Livro 3·CR,
10- Lote~ n''S 2, K c 9 du Quadra "H", e 15
Fls. 3, flnunciado pclu Cai'a Econômicn do
da Qu;tdrn "C", do l.t>teamento "Sitio• de
Estnlio. de sno Paulo ... , ..... , , ....... , ........ , 3ll,::i9o,OO.
Recreio Alto da Novu Campina!'', adquiridos
Oh.<rrt'llçifn: - Este imóvel ,i:i roi .compromissn·
o::. dois l'riNitiros ror contrutu de tmnsr~:rênciu
c!~ 'àvcnda, cm 1977.
de: compromi!\so de venda c compru, cm 1972:
c os doi' últimos (>01' contratos de compromls··
""de venda c compra do ano de 1974 .. , ..... , ... 524. !7S,OO IR -'-l:otc rw J. da Quadra '1!, Ú<> J:rrd1111 Chara·
· ~{lào cm Campinas - SP. l·:"critULI de 9 de
ll - PrCdio cm construçil~l l\ Av. Franci:.;co Glicério,
,
'ietcmhrn de 1974, Tran~crh,:.l•l IHII,h~rt, 67.975,
n<' 1.651. cm 'C'nmpinas - SP, Escritura de

..
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Livm 3-AQ, fls. 195, da 2• Circunscrição Imo·
6- Diversos (Títulos de Sócio Patrimonial de
biliúriu de Cumpinus- SP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000,00
clubes; cotas de sociedades e cooperativas;
19- Metade ideal dos lotes nos 3, 4, 5 c 6 da
direitos de linhas telefónicas e Fundos Decreto·
Quadra R2 do Loteumento "Jardim do Lugolei n•l57) ................................ , .. 137.091,00
Continuação", em Campinas - SP, conforme
Contrato de Compromisso de 1974. Escritura
Sorna .......... , . , •• , ... , .. , , .... , ....... , , 2.185.461,00
públicu de compru c venda de 18 de julho de
1975, lavrada às fls. 61, do Livro 32, do 6•
V- DIVIDAS E ÓNUS REAIS:
Tahclionuto de Campinas. Matrículas 'n•s 5.358
a 5.361 da 3• Circunscrição Reg. Imóveis de
I -Referentes aos Lotes 8 e 9 da Quadra "B"
Cumpinas. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 87.050,00
c Lote 15 da Quadra "C", do Loteamento
Ob.<m·açào: - Foi desmembrado, sob no 58,
"Sítios de Recreio Alto N. Campinas". . .. , .... , . 217.590,00
um lote que foi vendido em 1977; a comunhão
2 - Banco do Estado de São Paulo S/ A - Camfoi extinta em 1977, passando a pertencer ao
pinas ....................................... 271.835,00
declarante os Lotes sob n•s 3, 3A, SC, 6A e
3 - Banco do Brasil S/ A- Campinas ......... , . . .. 46.127,00
68.
4- Banco do Estado de S. Paulo S/A- Pedregulho .. 707.988,00
20- Lotes 5, 6 c 7 da Quadra E, da Vila Rodri·
5..!. Banco Real S/A- Campinas .... , . . . . . . . . . . . . . 70.000,00
gucs, em Campinas - SP, adquirido em 1973
6- Banco Real S/ A- Financiamento BNH-RECON
atrav[.,; da escritura lavrada às ns. 183, do Li·
(sujeito à correção monetária) · ............. , . . 1.525,069,00
vro 474, do 2• Tabelionuto de Campinas, ain·
7- Banco do Estado do Paraná S/ A-Campinas, .. ,, 59.110,00
da nua transcrita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.000,00 8- Coop. Nac. Agro lnd. Lida. Rib. Preto .... , . . . . . 16.740,00
Soma .. , , • , ..... , . , , .... , , , , , ... , , , , , , , ... , 7.481.737,00 9- Banco Mercantil do Brasil S/ A- Campinas .... , . 25.000,00
lO-Caixa Económica do E. de S. Paulo S/A.
(Sujeito il correção monetúria.) .......... , , .... , 225.827,00
li - Bonsuccsso- Adm. Sociais Ltda. . .. , . . . . . . . . . . 74,500,00
11- VE1CULOS ETRATORES:
12- First Nutional City Bank (c Braz Soares Filho) ...................................... 2.750.000,00
I -Um tratar di: fabricação nacional, marca Mas·
sey-Fcrgusson, Modelo 65-X, Série 1356017901 ... 31.000,00
Soma ......... , .......................... , 5.989.786,00
2- Um tratar Masscy-Fergusson, Modelo SO·X, c/
implementas, motor 152-B-A, adquirido c; fi.
naciamcnto do Banco do Brasil S/ A. . . . .. . . . . . .. 31.695,00
3- Parte ideal de 1/4 de um tratar de esteira
RESUMO FINAL
D-4 • D. Carterpillar, Sórie 9771148, adquirido
com financiamento do Banco do Brasil S/ A .. , . . . 45.323,00
I - Bens Imóveis ............. , 7.481.737,00
Oh.<maçào:- Vendido em 1977.
11 - VoículoseTratorcs .. .. .. .. . 120.018,00
4- Um automóvel Oodge 1971, Chargcr vermelho
III- Disponibilidades .. .. .. .. .. .. 500.000,00
e preto, certincado de propriedade n• 083758,
IV - Açõcs, Cotas, Títulos e Créde 26 de março de 1975 .. , . , . , , , , , , , . , , . , . , .. .. 12,000,00
ditos ..................... 2.185.461,00 10.287.216,00
Menos:
Dívida c Cnus Reais ....... , , . , . . 5.989.786,00
Som~ ....... , , , ... , , . , .. , , • , , ...... , , , . , .. , , 110.018,00
III- DISPONIBILIDADES:
I -Saldo em Bancos cm 31 de dezembro de 1976 ...... 448.254,00
2- Saldo cm Caixa em 31 de dezembro de 1976 . . . . . . . 51.746,00

Padrimônio Líquido ...... , .. , .. , .. , . . . . 4.297.430,00
Tribunal de Contas do Estado de Siio Paulo
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DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA
Somu ...................... , .. , ............. 500.000,00
IV- ACOES, COTAS, TlTULOS E CRÍ:DITOS:
I - Açõos do Sociedades Anónimas (Banco do
Brasil S/ A. Banco da Amazônia S/ A, Com pesca
c outras) ..... , ..... , ....... , .. , .. , ....... , . . 75.073,00
2- 50.000 cotas da Imobiliária Adm. lnc. Alto
da N. Campinns Ltdu .............. , .. , ........ 500.000,00
.1- 150.000 cotas da BRAQ Imóveis Vendas e Administração Ltdu. . ................... , ....... 150.000,00
~ - Açôcs du PETROBRÁS S/ A ...... , ....... , . . . . 13.184,00
Oh.wflwào:- Vendidas em 1977.
S- Créditos a receber (lmobiliàriu Adm. lnc. Alto
da N. Campinas Lida; BRAQ Imóveis Vendas
c Administração Ltdu: Banco do Estado de
São Paulo S/A: Toolyng - Indústria c Comér·
cin l.tda. c outros). .. , ....................... IJ 10.113,00
oi),\'l'rl'arào: -- Em sua nutior purtc j:'t rcccbl·
dos cm 1977.

Data da Sessão: 16·4-74
Pelo voto dos Conselheiros José Luiz de Anhaia Mello, Relntor,
Nicolau Tuma, Presidente, e Luis Arróbas Martins, a Egrégia
Cirmara emitiu parecer no sentido da aprovação das contas tanto da
Mesa da Cümara como dn Prefeitura Municipal, Depnrtamento de
Água e Esgoto- DAE e Instituto de Previdóncia dos Municipiários,
recomendando-se à Cümaru Municipal que promova o recolhimento. aos cofres públicos, das importâncias recebidas a mais pelos
vcrcudores, infringindo a Lei Complementar no 2/67 .
O Conselheiro Relator redigirá parecer nesse sentido, e o submctcrlr, oportunamente, il consideração dos Srs. Conselheiros.
Presidente- Conselheiro Nicolau Tumu
I) Ao Guhinete do Conselheiro Relator, paru que se digne elaborar o competente pureccr;
2) ir SDG-1.0.1, paru publicur o purcccr;
3) ir DCM, pura os devidos fins.
SDG, 22 de ubril de 1974. - Fcrnundo Aruujo de AlmeidA
Mouru, Sccretúrio-Dirctor·Gcral, Substituto.

!
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Tribunal de Contas do Estndo de São Paulo
PROCESSO TC-3694/69
Parecer prê•lo sobre a prestação de contas da administra·
çiio financeira do Município da Campinas. Exercício de 1969.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-3694/69,
em que o Prefeito, a Mesa da Câmara, o Departamento de Água c Esgoto - DAE c o Instituto de Previdência dos Municipiârios do
Município de Campinas, prestam contas de sua administração
financeira do exercício de 1969. A 2• Câmara do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, em sessão de 16 de abril último, por votação
unânime, e levando cm consideração os pareceres dos órgãos têcni·
cos constantes do processo decide emitir parecer favorável à
aprovação das contas do Prefeito Municipal, da Mesa da Câmara,
do Departamento de Água e Esgoto - DA E e do Instituto de
Previdência dos Municipiários, considerando serem releváveis as
faltas apontadas.
Acrescente-se, no tocante à execução orçamentária, ter havido
deficit no excrcfcio.
Decide ainda a 2• Câmara recomendar à Câmara Municipal que
promova o recolhimento aos cofres públicos, das importâncias recebidas a mais pelos vereadores, infringindo a Lei Complementar
n• 2/67.
Publique-se e cumpra-se.
São Paulo, cm lO de maio de 1974,- Nicolau Tuma, Presidente
- Josê Lulz de Anbala Mello, Relator.
Diário Oficial do Munlciplo, 8 de novembro de 1974
DECRETO LEGISLATIVO N•I09, DE
DE 7 DE NOVEMBRO DE 1974
Apro•a as contas da Administração Financeira do Munlci·
pio de Campinas, referentes ao exercício de 1969.
A Mesa da Câmara Municipal faz publicar o seguinte Decreto·
Legislativo:
A Câmara Municipal de Campinas decreta:
Artigo I• São aprovadas as contas prestadas pela Prefeitura
Municipul de Campinas, Câmara Municipal de Campinas, Instituto
de Previdência dos Municipiários de Campinas, Caixa de Assistência
e Previdência dos Servidores da Câmara Municipal de Campinas e
Departamento de Água e Esgoto, rclati~as ao cxercfcio de 1969. ·
Artigo 2• Este Decreto-Legislativo entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.
Campinas, 7 de novembro de 1974- Dr. Antônio Rodri&ues dos
Santos Jr., Presidente- Lucldlo Cazottl, !•-Secretário - Aldndo
Ferreira da Sllu, 2•-Secretário,
Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Campinas,
aos 7 de novembro de 1974.
Dr. Roque Marco Gattl- Diretor-Gcral.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA
Data da Sessão: 21·5-74
Pelo voto dos Conselheiros Luis Arrôbas Martins, Relator,
Nicolau Tuma, Presidente, e Josê Luiz de Anhaia Mello, a Egrégia
Câmara emitiu parecer no sentido da aprovação das contas tanto da
Mesa da Câmara como da Prefeitura .Municipal, Departamento de
Água c Esgoto-DA E, Instituto de Previdência dos MunicipiâriosIPMC, Central de Abastecimento- CEAB e Caixa de Assistência e
Previdência dos Servidores da Câmara Municipal.
O Conselheiro Relator redigirá parecer nesse sentido, e o
suhmetcril, oportunamente, à consideraçuo dos Srs. Conselheiros.
Presidente- Conselheiro Nicolau Tum a
I) Ao Gabinete do Conselheiro Relator, para que se digne ela·
borur o competente parecer:
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2) àSDG-I.O.I,parapublicaroparcccr;
3) à DCM, para os devidos fins.
SDG, 29 de maio de 1974. - Fernando Araujo de Almeida
Moura,- Secretário·Diretor-Gernl, Substituto.
Tribunal de Contas do Estado de Sio Paulo
PROCESSO TC-3884/70
Prestação de contas do exercício
De 1970 do Municfpio de Campinas
Parecer pela apro•açio das contas tanto da Mesa da
Câmara como do Prefeito Municipal, Departamento de Água e
Esgoto, Instituto de Pre>ldéncia dos Munlclplârlos, Central de
Abastecimento e Caixa de Assistência e Pre>ldêncla dos Ser·
•ldores da Câmara Municipal.
Parecer:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-38H4/70,
em que a Mesa da Câmara, o Prefeito Municipal bem como o Depar·
tamento de Água e Esgoto, Instituto de Previdência dos Muni·
cipiários, Central de Abastecimento e a Caixa de Assistência e Pre·
vidência dos Servidores da Câmara Municipal prestam contas da sua
administração financeira no exercício de 1970, a Segunda Câmara do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 21 de maio
de 1974.
Considerando que as contas prestadas neste processo c ofc·
rccidas dentro do prazo da lei foram objeto do relatório de ns.
222/282, o qual depois de apreciá-las sob os aspectos têcnico, formal
e legal e após conferi-las com a documentação e os assentamentos
examinados em auditoria realizada no próprio Município, reputou·
as em condiç~es de receber parecer favorável, com exceçiio das do
Prefeito Municipal e Departamento de Água e Esgoto;
Considerando que foram as autoridades responsáveis cientifica·
das a fim de tomarem conhecimento dos autos (0. 285), o que levou
o Prefeito e o Presidente do Departamento de Água e Esgoto a junta·
rem os arrasoados de Os. 298/300 e 301/309;
Considerando que os demais órgãos técnicos deste Tribunal, ou·
vidas a seguir, concluiram pela aprovação de todas as contas prestadas no processo;
Considerando que, efetivamentc, tanto as contas da Mesa d~ Câ·
mura como as do Prefeito Municipal e as do Departamento de Agua
e Esgoto, Instituto de Previdência dos Municipiários, Central de
Abastecimento e Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores
da Câmara Municipal podem ter aprovação, uma vez que as peque·
nas irregularidades existentes não são de molde a inpedir a sua

homologação;

Decide, por unanimidade de votos, dar parecer favorável a
aprovação das contas da Mesa da Câmara, do Prefeito Municipal,
do Departamento de Água e Esgoto, do Instituto de Previdência dos
Municipiários, da Central de Abastecimento e da Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores da Câmara Municipal.
Publique-se e remeta-se.
Sala das Sessões, cm 7 de junho de 1974. - Nicolau Tuma,
Presidente- Luis Arrõbas Martins, Relutar,
Diário Oficial do Município de Campinas, 8 de no•embro de 1974
Câmara Municipal de Camplnu
DECRETO-LEGISLATIVO N• 108
DE 7 DE NOVEMBRO DE 1974
Apro>a as contas da Administração Ffnancelru do Munlci·
pio de Campinas, referentes ao exercício de 1970.
A mesa da Cümara Municipal faz publicar o seguinte Decreto·
Legislativo
A Câmara Municipal de Campinas decreta:
Artigo I• - Suo aprovadas as contus presuadas pela Prefeitura
Municipal de Campinas, Câmara Municipal de Campinas, Instituto
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clt.: Pr.:vidênci:t dn~ i\lun~~·iri11~ t:e C:tmpin:l:•. L'iti:-.a dc- Assistl!nci~t c
Prcvidênda dos Scrvid1Ht'S d:t C:'un::r:t i\luuiL'ip:d Uc Campinas,
Dcpart:u11Cilltl de A~un~ c F:;p.otu<.; L' Cl'nlral di! Abastecimento,
rt·lativas ao ex;.:rddn (k 111".'(1.
i\rti 1 ~,, :" i·:stl' Jh.-~·~·~·tu·Lqdsl:ttivnt:ntrar:'t cm vigor na data
da slltt puhlk:~t;:'tll, tl:\'tlf.':Hlit~ a~ dispo::io,;lH.:s cm contrúrio.
197-~-

C:unpin;p;, 7 d.: novembro de

Llr. Auttmln tlodrigucs dos

Snnhl~

.Jr. - Prl'.;id·.:nt~· - l.uddio C.tzoui :\!cindo Fcrn•iru dn ~~ilvu- 2'.'-Sccrct{Jrin
Puhlil.:ad11 n<l ScL:rctana da
dt)S

c·1111:1r:l

Jt.~-Sccrctúrill

-

Muni..:iral dc C~unpinas,

()7 de nnvcm hru de IIJ7.L

Maio de 1977

--------------------

Decide ainda a :!• Cúm:tra rccomcmhlr ao Dcparwm~nto de
Ãgua c Esgoto-DA E e ao Instituto de Previdência dos Municípios de
C:m1pinas-IPMC, qu~.: providendem a reposiçfto das importâncias
rcl<ttiv;ts a pagamento de f~rias cm pecúni:t, por ser tal pagamento ir..
rl.!gulm, d!.!sde que não scjum empregados sob o regime da Legisluçào
Tr:~h:dhist:~.

Puhliqu'c-sc c cumpra-se.
São I':IUio, om 02 de
Pn:sidcntc

:~gosto

de 1974. -

Nicolau Tuma -

.. Diúrio Oficinl do J\llunlciplo de Cnmplnus, 27 de dezembro de 1974
DECRETO LEGISLATIVO N• III
DE26 DE DEZEMBRO DE 1974
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Aprova !IS Contas du Administração Financeira do Munleipin de C11mpiolls, referente no exereielo de i971

o

il

Sfio arrovadas as contns prestadas pela Prefeitura

li

1\ Mcs:~ d:~ C:im:~r:~ Municir:~l de Camrinus faz publicar
~t:)!uintc Dcr.:rcto-Lcgi~ltttivo

A Ciimara Municipal dt: Campinas
Decreta
Artigo I I'
Municir:~l

-

de C:~mrinas, C:1mar:~ Municip:~l de Campinas, Central

de Ahastccimcnto, Caixa dt: Assistência c Previdência dos Servidores
d:~ C:im:~r:t Municir:~l de C:~mpin:ts, Derurtumento de Âgua c
Fsgotos 1! Instituto de Previdência dos M unicirários dt: Campinas.
Artigo 21, -

Este Decreto-Legislativo entrará cm vigor na data

dt: sua ruhlicação, revogadas as disrosições cm contr(triCt .
Campin:~s, 26 de dezembro de 1974 - Dr. Anlonio Rodrigues
dos Santos Junior, Presidente - Lucidio Cnzotti, ]11-Sccretário Alcindu Fcrrcirn da Sih·u, 211-Sccrl!t:lrio.

Puhlieadn na Secretari:~ da C:imara Municiral de Campinas,
ans 26 de Uc;.cmhro de 1974
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Marcos Gntti, Dirctnr-Gcral.

Tribunnl de Contus do Estudo de Siio Paulo
DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA

'!.,O

D:tla da Sess""- 21·1-75
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Pdo voto do Substituto de Conselheiro Pedro Luiz Vdloso
Chaves. Rdator, c relo dos Cnnsdhciros Jos~ Luil de Anhain Mdlo,
Pr~:sidcntc em exercício c Luis Arrôbas M<~rtins, a Egrégia Cttmara
emiti LI ran:cer no sentido da :tprovaç:io das eontus tanto d:.t Mesa da
Cümara wnw da Prefcitum Munieir:d, Derart:~mento de Âgua c Es·
gow, Instituto de Prcvidénci:t dos Municipi:"trios de Campinas,
Central dt.! Abastecimento c Caixa d~: Assistt:ndn c Prt:vidéncia dos
Scrvidort:s da ([tmara Municipal de C:.tmrinas.

O Conselht:iro Relator. rt:digirú rarcccr nesse ~:cntido c o submeter:"!, orortunamcnte, it consideração dos Srs. Consclh~:iros,

Presidente ~:m Exercício - Consclhdro José Luiz de Anhuiu
Me \lo
1) Ao (iahinctc do ConsclhL'iro Rcl:thlr para que se digne eluhnrar o cnmpt.:tcntt: p:trL-ccr:

2) :1 SDCi-1 .0. 1, para
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Geral, Substituto.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Trlhunol de Contas do Estudo de Soo Poulo

.

Tribunal de Contas do Estado de Siio Poulo

PARECER TC-3368/73

Município de Cumpinas. l'rcstoçào de contus e bolanço
geral do exercício de 1972. Parecer no scnlldo da aprovoçõo
dos contas da Meso da Coimara, Prefeitura Municipal, Depar·
tamento de A:gua e Esgoto, Instituto de Previdência, Central de
de Abastecimento, Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores da Câmara Municipal de Campinas.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-3368/73,
em que o Prefeito, a Mesa da Câmara, o Departamento de Água e Esgoto, o Instituto de Previdência dos Municípiários de Campinas, a
Central de Abastecimento e a Caixa de Assistência e Previdência dos
Servidores da Câmara Municipal de Campinas prestam contas de
sua administração financeira do exerc!cio de 1972. A 2• Câmara do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 21 do corrente, com a presença do Substituto de Conselheiro Pedro Luiz Vel·
loso Chaves, Relator, e dos Conselheiros Josí: Luiz de Anhaia Mello,
Presidente em exercido, e Luís Arrôbas Martins, por votação unâ·
nime, e levando em consideração os pareceres dos órgãos técnicos e
os documentos constantes do processo, decide emitir parecer favorável à aprovação das contas da Mesa da Câmara, da Prefeitura
Munfcipal, do Departamento de Água e Esgoto, do Instituto de
Previdência dos Municipiários de Campinas, da Central de Abasteci·
mento e da Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores da
Câmara Municipal de Campinas.
A execução orçamentária do exercício em foco acusou um
"deficit" de Cr$16.780.903,13, Cr$3.315.843.42, Cr$ 194.306,43,
CrS 248.916.46 e Cr$221.049,27, em relação, respectivamente, à
Prefeitura Municipal, ao Departamento de Água e Esgoto, ao lnsti·
tu to de Previdência, à Central de Abastecimento e à Câmara Muni·
cipal, e um "superavit" de Cr$125.456,66 em relação à Caixa de
Assistência e Previdência dos Servidores da Câmara Municipal de
Campinas.
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DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA
Data da Sessão- 27-5-75
Pelo voto do Substituto de Conselheiro Joaquim Romeu Teixeira Ferraz, Relator, bem como pelo dos Conselheiros Nicolau
Tuma, Presidente, e José Luiz de Anhaia Mello, a Egrégia Câmara
emitiu parecer no sentido da aprovação das contas tanto da Mesa da
Câmara como da Prefeitura Municipal c das Autarquias.
I) Ao Gabinete do Conselheiro Relator para que se digne elaborar ll competente parecer;
2) it SDG-1.0.1 para a devida publicação;
3) à DCM para os devidos' fins.
SDG, 2 de junho de 1975. - Fernando Araujo de Almeldo
Moura, Sccretário-Diretor Geral, Substituto.
Tribunal de Contas do Estado de Siio Paulo
PROCESSO TC-3984/74
Prestação de contas do Exercício de 1973
do Município de Campinas
Parecer pela aprovação das contas, tanto da Mesa da
Câmara, como do Prefeito Municipal, Departamento de Água
e Esgoto, Instituto de Previdência dos Munlcípiários, Central
de Abastecimento, Caixa de Assistência e Previdência dos
Servidores da Câmara.
Parecer:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3984/74,
em que a Mesa da Câmara, o Prefeito Municipal, bem como o De·
parlamento de Água e Esgoto, o Instituto de Previdência dos
Municipiários, a Central de Abastecimento, a Caixa de Assistência c
Previdência dos Servidores da Câmara prestam contas da sua admiPublique-se.
nistração financeira no Exercício de 1973, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 27 de maio de
Suo Paulo, em 31 de janeiro de 1975. - José Lulz de Anhala
1975:
Mello, Presidente em exercido - Pedro Lulz Velloso Chaves,
considerando que as contas prestadas neste processo c ofereciRelator.
das dentro do prazo de lei foram objeto do Relatório de Os. 482/524,
·o qual depois de apreciá-las sob os aspectos técnico, formal e legal, e
após conferi-las com a documentação c os assentamentos
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINAS, 27 DE examinados em auditoria realizada no próprio Município, reputou
apenas as do Prefeito Municipal, Departamento de Água e Esgoto,
JUNHO DE 1975
Instituto de Previdência dos Municipiários, Central de Abasteci·
Câmara Municlpnl de Campinas
mcnto, Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores da Câmara
'em condições de receber parecer favorável;
DECRETO LEGISLATIVO N•ll9
considerando que foram as autoridades responsáveis intimadas
DE 26 DE JUNHO DE 1975
para apresentar as alegações de seu interesse (ns. 526v,), o que os
Aprova as contas da Administração financeira do Municí· levou a juntur os arrazoados de Os. 520/533 (Prefeito) e 534/538,
pio de Campinas, referente ao uercíclo de 1972.
acompanhados dos documentos de ns. 539/547 (Presidente da
A Mesa da Câmara Municipal de Campinas faz publicar o se· Ctimaral:
considerando que os demais órguos técnicos deste Tribunal,
guintedecreto legislativo:
ouvidos a seguir, concluíram pela aprovação de todas as contas presArtigo I• Suo aprovadas as contas prestadas pela Prefeitura
tadas no processo:
Municipal de Campinas, Câmara Municipal de Campinas, Dcparta•
considerando que, efctivamente, tanto as contas da Mesa da Câ·
menta de Águas e Esgotos, Instituto de Previdência dos Municipill· mura, como as do Prefeito Municipul c das Autarquias podem ter
rios de Campinas, Central de Abastecimento e Caixa de Assistência c aprovação, uma vez que as pequenas irregularidades existentes não
Providencia dos Servidores da Câmara Municipal de Campinas.
são de molde u impedir a suu homologação.
Decidido, por unanimidade de votos, dar parecer favorável à
Artigo 2• Este Decreto Legislntivo entraril cm vigor na data du
uprovaçUo dus contus du Mesa du CUmum, do Prefeito Municipal.
sua publicação, rcvogadns as disposições em contrário.
do Departamento de Ãgua e Esgoto, do Instituto de Previdência dos
Campinas, 26 de junho de 1975.- Prof. José Carlos Scolforo,
Municipiúríos, da Central de t\bustccimcnto c da Cai:w de Assis·
Presidente- Alcindo Ferreiro do Silva, 1•-Sccretário- Sérgio José
tênciu e Prcvidêncíu dos Servidores da Ctimara Municipal.
Sulvuccl, 2•-Secrctário.
Publique-se c remeta-se.
Publicado nu Secretaria da Cümara Municipal de Campinas,
Sula das Sessões, 6 de junho de 1975. - Nkolau Turno.
aos 26 de junho de 1975.- Dr. Roque Marco Gattl, Dirctor-Gerul.
Presidente- Teimo Pcrciru Cuvalcunt\, Redator.
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O Presidente da SIR, Dr.- Gomez Lopez, da Espanha, discutiu
uspcrumentc com o Sr. Gaickhorzt, alegando que conhccin c con·
fiava nu cupncidude dos brasileiros cm fazer coisas grandiosas num
ritmo tl que os europeus não t!Stavam habituados.
Nestes últimos dois (2) unos, o Sr. Guickhorzt tem continuado
redigindo outros relatórios, sempre afirmando que não teremos o
Centro pronto pura o Congresso, c recomendando que os exposito·
rcs desistam de razer a Exposição comercial.
No entanto, estão conlirmndos c completados 120 Simpósios
com cinco (5) participantes sempre de vúrios países,
Jli estão inscritos Delegados de sessenta c um (61) países. Dentre
os temas do Congresso que abrangem Radiodiagnóstico, Radioterapia, Medicina Nuclear. Radiobiologia, Física~ assuntos gerais, scrilo
destaques, em primeiro lugar, os rercrentcs a Tcmogrulia Axial
computorizudu, a técnica mais avançada jú inventada cm Radiologia, desde a descoberta dos Raios X, c que representa uma ver·
dadcira revolução dentro dos meios de diagnóstico. Outro assunto
muito interessante é o rcrerentc a substituição dos lilmcs radiográficos convencionais por outros à base de descarga elctrostáticu que
não usum mais cs sais dt: pmta, substância esta cm via de extinção nn
terra no próximo decênio. Também de grande importância são o•
novos aparelhos destinados u razer relatórios radiológicos por meio
de computador, mclhoraHdo a precisão c rapidez nesses diagnósti·
cos. Truta-se, portanto, de um conclave da maior importância. Por
isso mesmo, já estão inscritos mais de seis mil congressistas que virão·
de todo o mundo, todos eles com planos de razcrem turismo interno
(na Amazónia, Bahia, Brasília, Foz do Jguaçu, São Paulo, etc.)
deixando, rortanto, muitas divisas pura o Pais. A Delegação alemã,
após razcr escalas cm Manaus, Bahia, Foz do lguaçu, comparecerá
ao Congresso c derois, toda ela, já cm número superior a 600 convcn·
cionais. voltará !1 Alemanha por viu-marítima, tendo já fretado o
navio Ana "C". Somente do Japão virão mais de 200 congressistas.
Até o momento. já estão inscritos, por paf~es, as seguintes De·
legações:

lllnrlo OOclul do Município, 25 de outubro del97S
DECRETO LEGISLATIVO N•125,
DE 24 DE OUTUBRO DE 1975
Apron as contn!i dn AdministrnçUo Finuncclrn do

Munlclplo de Campinas, referente no Exercfclo de 1973.
,,,
A Mesu da Cúmaru Municipal de Campinas raz publicar o se,
guinte Decreto Legislativo,
··A Citmara Municipul de Campinas.
Decreta:
,. A,rtigo I• Suo uprovadas as contas rcrerentes ao Exercício de
1973, prestadas pelo Prereitura Municipal de Campinas, Câmara
Municipul de Campinas, Departamento de Ãguu c Esgoto, Instituto
de Previdc!nciu dos Municipiários de Campinas, Central de Abasteci,
meniO Caixa de Assistência c Previdência dos Supervisores da Cú,
muru~nicipal de C<tmpinus.
Áoi'iigo 2• Este Decreto Legislativo entrar{\ em v,igor nu data de
sua puhlicm;iio, revogHdas as disposições em contrí1rio.
Cúmuru Municipal de Campinas, 24 de outubro de 1975. Prnr. Josó Carlos Scolroro, Presidente - Alcindo F'crrclro da Silva,
I9~Sccrctilrin- Sér~:lo José Sulvucci, 29-Sccretilrio.
Publicado nu Secrcturiu da Câmara Municipal de Campinus,
uns 24 de outubro de 1975.- Roque Murco Gntti, Diretor,Gcral.
DISCURSO I'RONUNC!AJJO PELO SR. BENJA,
MIM FAR.4/I NA SESS,!O DE 25·5-77, E QUE, ENTRE·
GL'E ,j REVIS,!O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE:
O SR. BENJAMIM F'ARAH (MDB- RJ. Pronuncia o scguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O assunto que me traz a esta tribuna í: o XIV Congresso Interna·
cionul de Radiologia, a realizar-se cm outubro de 1977, no Rio de
Juneiro.
·
Vej1,1mos o seu mecanismo.
·.... ,. . No começo do uno de 1975, cm Edimburgo, na Escócia, por
•oi:usiUo do 3• Congresso Euror,u de Radiologia, reuniu-se a Comis·
I'"(,,
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J.~tlllf
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111~ h'(l~r
1'1.1:
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M:o11r
. silo ·permanente de Congressos da Sociedade Internacional de
·mm.s..
-~-81 ·i r~~~·~z- '17-Tr-·T·~;~;.~;;-;:-l-·.--r-:tl
.._____U ...;...., ...,.._ ..........,......,........~-..---+~~----~
Radiologia (SIR) com o Comitê Executivo Internacional daquela
.:.l.l::tA:IIIA
!-:; •j n· ?.,1-/. ::1::/CM,,
i ~·· ! j Go::.t~li... l.
I 6:1 ~ 5!2 f·
·.Sociedade. Este Comitê í: constituído pelos Delegados de sete (7)
~- ·~·-:.-~·-,-·-· - .. ~-J... Í-·
,_,_.....,_f····.
·poises membros da Sociedade Internacional, eleitos cm cada Con· rr UC:~~n~A
~. • ·
1 e-.. 5!1: urnA
~ :u 1 ,-: ~.fiGUllllC.\11,1, ! ::?. 1 l
----~-.,----·r ---"--,--·r-~,--·--·-"---,
'grcssp rOtcrnacionul.u\ém dos Membros pcrm~mcntc:s, a Si.lbcr, o Pn:! 4 1/Sl'~.(~IA i GO, 3'/: Xlillr;l~r.:t.~ • I ; i 2 i::JIICA}õlll!,,\ I ., l l •
sidentc da SIR, que é o Presidente do último Congresso Jnternacio· 1-,..---·--·-·-···..--------r· .. ····-·---~-=--~
nu!, o Secretório-Geral desse último Congrcsso, o Secrctúrio-Tesou· 1~:.;~~-l.E..~LI~.L.~~~:~::: .i dQ~~ .:LL !sn~~.!.4 • ______ l;t.'
"
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'
reirpdu"SJ R, .e o Presidente eleito, Prorcssor Nico lu Casal Caminha, j .~.~·~IC:A·~... J.~-~-:·.~.~~--·-- :..:lf_~_?!_ !!~i:! ___ _i 4'3 J.1S .~
que ji1 í: o Yice·Prcsidcnte da SI R, c que rassar:1 a Presidente no dia jiiP.j\.~11.
:G'-5 ~IBt> tM~t!l:
; i I
:);IIRIUA:i'llo"
'
I, ! j I
cm que começur o novo Congresso Internacional.
+,·
A essa reunião, comparcct:u um engenheiro holandês, o Dr.
I ""'
' '1 I q'
I
-..,... '
Guickhom, um dos Dirctorcs da COCJR, que í: uma firma holun· -~-';\--·+
1... _.:..:3_:::1._
4 .. ~ ....2.~ !;~.:.::._ __._.?:_.~~
d&:sn dcstinudu u ser um ponto dc união entre as gnmdcs lirmas europêius de aparelhos c material radiológico (Sicmcns, Philips, CGR,
Koduk J'runccsu, etc.). Ele, após visita demorada ao Rio, em 1974, f-~~U/1
ª~--~-:-~__bÇ'_~. ;2t ~-~~~.r.~... J.~~'!
j Dl!:~IIA~C~
1 ~SI ~E 1 ~UU.h~·~~.:~! ;.31
•) l~r.tl~r.ur.t..\
; '2,.2.! .171
cs~.:rc:vcu relatório contundente declarando qUI: o Rio não tinha e
nem teria condições pura aprontur o ch:1mado Centro Internacional }~~.A;;,---~~~~~L~ii::ex-1~ 0-··- . -~ i~I.J~"[;~nX!:~ ~ 4R
de Exrortuções e que nuo tinha mos capacidade pura realizar o próxi·
E:õcoc~:.
I ~ : 1.. 'i ,tiC:.\ ..1.can i 21 2 lw u o
j ~ f
mu Congresso, c que, ulém disso, u nossa rede hoteleira não compor~.::--i-~i7i~~r·~-;~;~-1·-~·-r
x·TF.~e~~~::;;:r~o
tnrin os ctmgrc:ssistns esperados.
O Prorcssor Nico la Caminha, na reunião de Edimburgo, rebateu o rclutório do Sr. Gaickhorzt afirmando que havia a promessa do
Sr. Prcrc:ito do Rio dc que o Centro de Convenções estari01 pronto puruo Congresso, e que jü tínht~mos cxpcril:ncia ~tdquiridu cm Congressos precedentes, puru rculizur um Congresso do porte esperado, c
PRANçA
i'2S' ··~l r rMUnl~·O :
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que nossu rede hott:leira, cm rúpida expansão, forneceria os apurtumcntos neccssúrios para hospedar todos os nossos habituntcs.
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,,"' J? ....:=u. , .•
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Quundo o Sr. Guickhorzt rt:tnu.:ou qUt: n:io havia muis tempo
Hnt,.MHA
1']"7 ~1:'1.. -~~~.~;.Y:..... ...L_..___ ----pmu u construção do Centro, o Professor Caminlw ponderou que,
com tempo idêntico, se havi:t construido, no Br~tsil, sua nova Capi'l'IIUL :r~ tN.iCIIIÇ\it~l 4 1 .a
,r,q. r.r:u i'toi'Íics1 3
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Este quadro não está bem atuulizado, pois novas inscrições
fowm feitas c, portanto, os congressistas são em número bem maior.

J-lojc, atinge 7.200.
Mas o que se pode prever i: que os participantes que vêm dos
diversos países farão uma injcção de mais de 20 milhões de dólares
no Pais, representando uma grande contribuição à nossa cuptuçiio de
divisas.

Tive a honra de visitar, juntamente com o Professor Nicolu
Cmninhu, os sítios cm que está sendo construído o Centro Internacional RlOTUR, nu Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tivemos u
mclhnr imprcssiio dos engenheiros c dos trabalhadores que ali funcionam. Trataram-nos com u melhor utcnçiio.
Todavia. tememos que essa grande obra não esteja em condições de utcndcr aos compromissos, em face do Congresso que se
uprmdmu.

Informam-nos que o Pavilhão das Exposições estará pronto. O
mcsmn. parece, não ocorrer(, com o Pavilhão das Conferências. Isto
acarreta dificuldades sem conta, aos organizadores.
Ver-se-ão lf1 instrumentos c aparelhos, os mais modernos. Mas
se as conferências não forem realizad~ts no mesmo conjunto, haverá
mc:nos interesse por parte dos congressistas, no comparecimento só
para ver a exposição. Esta sofre um prcjuizo, que pode rcnetir sobre
o resultado no que tange à presença e à uquisiçilo de boxes dos
expositores.
Os prejuizos de ordem financeira pura o Congresso silo cvidentes.
Ao concluir faço um apelo pura que se providenciem, com
urgência. as vias de acesso a esse Centro lnternncional, mas com
asfalto.
Sr. Presidente, estou relutando fato da maior gravidade. O
Brasil vai acolher mais de 7 mil congressistas de todo o mundo.
J-lavia um compromisso das autoridades no Rio de Janeiro,
sohrc:tudo das autL1ridades municipais, de concluírem a tempo o
Centro Internacional de Exposição. E agora fomos lá - isso
começou hil 4 unos - mas niio sabem se vila entregá-lo dentro do
pmw. Afinal não i: uma brincadeira. Para onde vai ser transferido?
J:'i hlluvc, aliás, uma denúncia contra nós há mais de 3 anos, mas o
Prorcssor Nicola Caminha, numa reunião internacional, provou que
o Brasil tinha condições de promover tilo imporuntc Conclave. Afir·
mau, com energia, a confiança no Governo e no povo deste País.
O Brasil está acostumado a fazer grandes obras, obras gigantescus, como i: o caso da nova Capital, do Marucunil, a ponte Rio-

?~~?Bl:H;~l'':~-W~:i·§~'•f.i\~l.:5:~·,~···''t':,,,,.'\~;~~!~~·t0;:ft·d'·!:·
~.~:;( ':~/j;~i •
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Nitcrói, u Transumazônicu e outras, c ele acreditou nu capacidade
realizadora do nosso povo, c mais, o Presidente da SIR, Sr. Gomes
Lopez. ficou do ludo do nosso representante.
Sr. Presidente, a seu lado está o 1•-Secretário Senador Mendes
Canulc, que conhece, de perto, o Professor Nicolu Caminha, o papa
da Radiologia no Brasil e uma das maiores figuras da Radiologia de
todo o mundo. Ele conhece, como cu, porque nós somos da mesma
cidade, fizemos os cursos primário e ginasial no mesmo colégio, cm
Campo Grande, Muto Grosso, e acompanhamos a trujctóriu
gloriosa desse grande módico que honra o Brasil, com centenas de
trabalhos notáveis pela sua pesquisa, pela sua inteligência, pela sua
capacidade de trabalho. Ele agora é o Presidente desse Congresso
que se realizará aqui no Brasil c está encontrando as maiores diliculdades. Como vai apresentar-se diante dessas autoridades, se não
ficar pronto o Centro de Exposição? Asseguraram-lhe que tudo
fic:tria· pronto dentro do prazo c, no fim, disseram que iam dar dois
pavilhões, um pura a exposição e outro pura as conrerêncius.
Há poucos dias, eu e o Professor Nicolu Caminha visitamos o
local. c fomos informados de que niio ficará pronto o Centro de
Conrcrências. O ex-Ministro da Educação, o nosso.digno colega Jarhas Passarinho, sabe perfeitamente que, num Congresso desta
natureza, tudo deve estar perto. Não se pode expor os aparelhos. os
instrumentos em um local e fazer us conferê:ncias em outro muito
distante, porque há um desinteresse por parte dos congressistas, dos
expositores, que pagam muito caro pelos boxes, porque cada um vai
truzcr os seus aparelhos.
..
Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesse Centro de Exposição, veremos os mais modernos aparelhos, o que há de mais revolucionário no campo da Radiologia, inclusive aparelhagens que ainda
não temos, c o Brasil tem responsabilidade perante esses países c niio
pode ncar mal
Dai o meu apelo patético, para que sejam concluidos, pelo
meno>. dois pavilhões; o da exposição e o das conferências. E este
apelo se dirige especialmente ao Chefe do Governo, o General
Ernesto Gcisel, pura que determine as providências necessárias numa
ordem de prioridades, afim de que o Brasil não dê motivos a criticas
ou aborrecimentos que possam diminuir o brilho desse importante
Congresso, que est:í sendo orientado, com a melhor dedicação, pelo
Proressor Nico lu Caminha, notável cientista brasileiro, Presidente do
Conclave, e que tambi:m conta com a colaboração prestimoso de eminentes médicos e colaboradores, do Brasil e de outras nações. (Muito
bem! Palmas.)

.
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MISA

LIDIIANCA DA AIINA
IDA MAIORIA
lido r
Eurico Rezende

Presidentea

39-Secretárioz

Potrõnio Portollo (ARENA- PI)

Henrique do Lo Rocquo (ARENA- MA)

Vice·Lldores
Heitor Dias
Helvldio Nun15
José Sarney

l9·Vice·Presidentez
Jo1é Lindo1o (ARENA- AM)

MaNos Looa
Osiros Teixeira
Paulo Guerra
Saldanha Oorzi
Vlrgllio Tóvora

4'·5ecretárioz

Renato Franco (ARENA- PA)
2'·Vice·Presidentez

LIDIIANCA DO MDI
IDA MINORIA

Amoral Peixoto (MO&- RJ)

Suplentes de Secretário,
l'·Secretatioz
Mondoo Conalo (ARENA- MT)

Lido r
Franco Montare
Vice·Lidoros
Roberto Saturnino
Itamar Franco

Altevir Leal (ARENA- AC)
Ruy Carneiro (MOB- PB)

29-Secretárioz

Gilvon Rocha

Otoir Bockor (ARENA- SC)
Braga Junior (ARENA- AM)

Mouro Bonovidoo (MO&- CE)

COMISSOIS

Lázaro Barboza

Oonlon Joblm

COMISSAO DI ASSUNTOS RIGIONAIS- CAR
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Ciretorz José Soares de Oliveira Filho

Presidente: Dinarto Mariz
Vice-Presldente1 Evandro Carreira

Local: Anexo 11- Térreo

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

Titular••

A) SIIYIÇO DI COMIIIOII PIIMANINTII
Chof01 Claudio Carlos Rodrigul5 Cosia

Suplanta•

1. Heitor Dias
2. Jarbas Passarinho
3. Dinarte Mariz
4, Teotónio Vilela
5. Braga Junior

1. ·Saldanha Oorzi
2. Jo16 Sarnoy
3, Otair Becker
MOB

1, Agenor Mario

locais Anexo 11- Térreo

ARENA

1. Evolásio Vieira
2. Gilvan Rocha

2. Evandro Carreira

Telefono. 25·8505- Ramais 301 o 313

COMISSAO DI AGRICULTURA- (CA)
(7mombros)

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- AneKo 11 - Ramal623

COMISSAO DI CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: DanieiiCrieger
lq·Vico-Presidente: Accioly Filho
2q·Vice·Presidente: Leite Chaves

Prosidontoz Agenor Maria
Vico·Prosidentez Otair Bockor

Titularei
Titular••

Suplanta o
ARENA

1. Otair Bocker

1. Di norte Mariz

2. Benedito Ferreira

2. Saldanha Oorzi
3. MoNos lo6o

3. ltalivio Coelho
4, Paulo Guerra
5, Vasconcelos Torres

MO&
1, Agenor Maria

1. Adalberto Sena

2. Roberto Saturnino

2. Evolá•lo Vi oiro

A.,,i,tcnto: Claudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 o 313
Reunióes: Terças-feiras, às 10:30 horas

local: Sola "Ciovi\ Bevilcicqua"- AneKo 11- Ramal623

1. Accioly Filho
2. Gustavo Capanema
3. DanieiiCrieger
A. Eurico Rezende
S. Heitor Dias
6. Helvidio Nunes
7, Wilson Gonçalves
8. ltalivio Coelho
9. Oito lehmann
10. Osiros Teixeira
1. Dirceu Cardoso
2. Leite Chaves
3, Nelson Carneiro
4. Paulo Brossard
S. O rostos Quércia

Suplanta o
ARENA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mollos lo6o
Lenolr Vergas
Arnon do Mollo
Vasconcelos Torres
Milton Cabral
Bonodlto Ferreira

MO&
1. Franco Montara
2. Lázaro Barboza
3. Ruy Carneiro

Assistenlet Maria Helena Bueno Brandão- Ramal 305
ReuniõeS! Quartas-feiras, Os 10:00 horas
Local: Sola "Clóvis Bovllócqua"- AneKo 11 - Ramal 623
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COMIIIlO DO DIITIIITO PIDIIAL- (CDP)

COMIUlO H IDUCAÇlO I CULTUIA- (CIC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇAO

COMPOSIÇAO

Presldent11 Wilson Gançalvts
Vic.. Presldente. Ruy Carneiro

Prtsldente. Jo6o Calman
Vlce·Prtsldente, Evtlósla Vieira

Tltulltr••

Titular••

...,.,nt••

ARENA

ARENA

1. Heitor Dias
2. Paulo Guerra
3. Cattete Pinheiro
4, Osires Teixeira
5. Saldanha Dorzi
6, Wilson Gonçalves
7. Virgllio Tóvora
B. Alexandre Costa

1. Augusto Franco

2. JoM Sarney
3. Braga Junior
•· Alttvlr Leal
5. luiz Cavalcante

1. Tarso Dutra
2. Gustavo Capanema
3. Jo4o Calmon

1. HeMdlo Nunes
2. Ruy Santos
3, Arnon de Mella

•· Otto Lehmonn
5. Jarbas Passarinho
6, Cattete Pinheiro

•· Heitor Dias

MDI
1. Evelósio Vieira

MDB
1. Evandro Carreira
2. Nelson Carneiro

1. Itamar Franco

2. lózaro Barboza
3. Ruy Carneiro

Assistente, Ranaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões; Quintas-feiras, C:ls•lO,OQ horas

1. Franco Montara
2. Itamar Franco

2. Paula lrassord
3. Adalberto Sina

Assistente, Cltlde Maria 1. F. Cruz - Ramal 598
Reunl&tl• Oulntas·felras, às 10.00 horas
Local, Sala "Clóvis kvllócqua"- An'"o 11- Ramol623

COMIIIlO DI PINANÇAI- (CP)

local. Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716

(17 membros)
COMPOSIÇAO
Prtsldenlt• Paula lrassard
Vlc.. Prosldente, Damlcia Gandim

COMllllO DIICONOMIA- (CI)
(11 membros)
COMPOSIÇAO

Tltull!rtl

ARENA
Presidente• Marcos Freire
Vice·Presidtnttl Vasconcelos Torres
Titular••
ARENA
1. Milton Cabral
2. Arnon do Mello
3. José Guiomard

1. Catttte Pinheiro
2. Augusto Franco
3. JoM Sarney

4. luiz Cavalcante

•· Domlclo Gandim
5. Jarbas Passarinhe

S. Paulo Guerra

6. Vasconcelos Torres
7. Dinarto Mariz
9. Otair Bockor

1. Cattete Pinheiro
2. Heitor Di os
3. Lourivol Baptista
•· Daniel Krieger
5. Jos' Gulomord
6. Jos' Sarney
7. Saldanha Dorzi

MDB
1. Paulo Brossord

MDB
1. Franca Montara
2. Marcos Frolro
3. Roborto Saturnlno

1. Teotónio Vilela
2. Al..andro Costa
3. Wilson Gançalvts
I. Damlcio Gandim
5. HeMdio Nunts
6. l.anoir Vargas
7. Mattosl.a4o
8, Ruy Santos
9. Braga Junior
10. Tarso Dutra
11. Virgllio Távora
12. MagalhOts Pinto

1. Agonor Maria
2. Orestes Quércla

Auistonto1 Daniol Rois do Souza- Ramal 675
Rounióosr Quartas·foiras, ta 1Or30 horas
Local r Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 o 716

2. Evtlósio Vieira
3, Gllvon Rocha

1. Donton Joblm
2. Dirceu Cardoso
3. Evandro Carreira

•· Roberto Saturnlno
5. Ruy Carneiro
Asslstento• Cllndldo Hlppertl- Romal676
Rounlóts1 Qulntas•feiras, Os 9,00 horas
local, Sala "Clóvis Bevllócqua"- Anoxo 11- Ramal 623
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(9 membros)
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COMISSlO DI IILAÇOIS IXTIIIOIIS- (CII)
(15 membros)

COMPOSIÇÀO
COMPOSIÇÀO

Presidente1 Jessé Freire
Vic:e·Presidontez Orestes Quércia

Presidente: Magalhães Pinto
l9·Vice·Presidentes Saldanha Cerzi

Suplente•

Titularei
ARENA

29-Vice-Presidente: Nelson Carneiro

1. Jess6 Freire

1, Braga Junior

2, Ruy Santos

2. Virgllio Tévora
3. Osires Teixeira
4. Domlcio Gondim

3, Lenoir Vergas
4, Jarbas Passarinho

5. Lourival Baptista
6, Accioly Filho
MDB
1. Lázaro Barboza

1. Franco Montara
2. Orestes Quérc:ia

2. Ruy Carneiro

Titulare•

Supl•ntee
ARENA

1. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho

2. Alexandre Costa

2. Fausto Castelo-Branco

3, Virgílio Tóvora

3. Helvidio Nunes
4, Dom leio Gondim
5. Jarbas PassOfinho
6. Luiz Cavalcante

4. Jessé Freire

5. Arnon do Mello

3. Nelson Carneiro

6, Saldanha Derzi

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675
Reuniõesz Quintas·feiras, àsll;OO horas
local: Sala "Clóvis Bevilóccuo''- Anexo 11 -Ramal 623

COMISSAO DI MINAS IINIIGIA- (CMI)
(7 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidentez Jarbas Passarinho
Vice·Presidentez Luiz Cavalcante

7. José Sorney
8. João Calmon
9. Augusto Franco
1O, Otto lehmonn

MDB
1. Danton Jobim

1. Marcos Freire

2. Gilvan Rocha

2. Paulo Brossard

3, Itamar Franco

3. Roberto Saturnino

4. leite Choves
5, Nelson Carneiro

Titular••

Suplentee
ARENA

1. Milton Cabral
2. Oomlcio Gondim
3, Arnon do Mel lo

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal676

1. José Guiomard
2. Paulo Guerra

Reuniões; Quartas-feiras, Os l 0:00 horas

3. Virgílio Távora

Local: Sala "Rui Barbosa''- Anexo ll- Ramais 621 o 716

4. Luiz Cavalcante
5, Jarbas Passarinho

MDB

1. Dirceu Cardoso

1. Gilvan Rocha
2. Franco Montara

2. Itamar Franco

COMISSAO DI SAUDI- (CS)
(7 membros)

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, Os 10:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilác~:~ua"- Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO
Presidente: Ruy .Santos

COMISSAO DIIIDAÇAO- (CI)
(5 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidente: Adalberto Sena
Vice·Presidentez Helvidio Nunes

Titular••

Suplente•
ARENA

1. Helvldio Nunes

1. Virgllio Tóvora
2. Arnon de Mello
3. Jarbas Passarinho

2. Otto lehmann
3, Saldanha Cerzi

Titular••

Supl•ntee
ARENA

1. Altevir leal
2. Ruy Santos
3. Cattete Pinheiro
4, Fausto Castelo· Branco
5, lourival Baptista

1. Saldanha Cerzi
2. ltallvio Caolho
3. Osires Teixeira

MDB
1. Adalberto Sono

MDB

1. Danton Jobim
2. Adalberto Sono

Vice-Presidente: Altovir leal

1. Dirceu Cardoso

Auhtentez Moda Carmen Castro Souza- Rama1134
Reuniões: Quintos·foiras, às 12:00 horas
Local: Sala 1'Cióvis Bovilácquo"- Anoxo 11- Ramal623

1. Benjamim Farah
2. Ruy Carneiro

2. Gilvon Racho

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Qulntas·feiras, às 11 100 horas
loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSAO DISIGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSAO DI TRANSPORTIS, COMUNICAÇOIS
I O IRAS PlliLICAS- (CT)

(7 membros)

(7 membros)
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Milton Cabral
Vice·Presidente: Augusto Franco

Presidente: lourival Baptista
ViGo-Presidente: Alexandre Costa

Suplente•

Tltularea

ARENA

1,
2.
3.
4,
4.

4. Augusto Franco

S. Milton Cobrai
MDB

l. Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

1. Adalberto Seno
2. Benjamim Farah

Suplentea

Tltulareo

1, Alexandre Costa
2. Braga Junior
3. Oinarte Mariz

1. José Guiomard
2. Vasconcelos Torres
3. Virgílio Távora

ARENA
1. Otto Lonmann
2. Teot6nio Vilela
3. Wilson Gonçalves

Alexandre Costa
luiz Cavalcante
Braga Junior
lourival Baptista
Mattos Leão
MDB

1. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

1. Evandro Carreira
2. Evelcisio Vieira

Assistente: lêda Ferreira do Rocha- Ramal312
Reunic-es: Quartas·feiras, às 9100 horas
local•. Solo "Rui Barbosa"-- Anexo 11 ·-Ramais 621 e 716

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 62.1 e 716

COMISSAO DISIRVIÇO PIIILICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

a) SHVIÇO DI COMIISOIS MIITAt, UIIICIAIS

Presidente: Benjamim Farah
Vice·Presidenle: b'"air Vergas

Tltulareo

I DIINQUIRITO

Camloo6eo Temparárlao

Suple!ltea
ARENA

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema
3, Mattosleão

1. Lenoir Vergas
2.
3.
4.
S.

Accioly Filho
Augusto Franco

Heitor Dias
Saldanha Derzi
MDB

1. Dantan Jabim
2. Lázaro Barboza

1. Benjamim Farah
2. Itamar Franco

Ctmfe: Ruth de Souza Castro
Local: Anexo 11- Térreo
Telefone, 1S·8SDS- Ramal303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso NacianaJ
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Misto do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do Regimento
Comum).
Assistente5 de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes Alfou de Oliveira - Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz Mouro Lopes de Sei- Ramal 31 O.

Assistente: Sónio Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas
Local: Sala 11Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Ramal 674;
Ramal S9B 1

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

C,T
10:00

10:30

SAL A 5

TERÇA

RUY BARBOSA
Rümal.B • 621 • 716

RONALDO

09:00

C.F.

CLOVIS BEVIL>ICQUA
RWll8.l - 623

CANDIDO

09:30

c.s.P.c,

RUY BARBOSA
R.~t.111ai a .. 621 e 716

SONIA

C.E.e.

CLOVIS BEVIL.!CQUA
Rnmal - 623

CLEIDE

RUY BARBOSA

RONALDO

CLOVIS BEVIL.ICQUA
lülmal - 623

LEDA

C,A,

CLOVIS BEVIL.ICQUA
lülmal - 623

CL.!UDIO
COSTA

HORAS

QUARTA

SAL A 5

09:00

c.s.N

RUY BARBOSA
Ruma.ia - 621 e 7:6

LEDA

c.c.J.

cLOVIS BEVILAC~UA
Ramal - 623

MARIA
i!i:LENA

C.R.E.

RUY BARBOSA

0/.NDIDO

"C,E.

RUY BARBOSA

10:30

QUINrA

10:00
C.D.P.

ASSISTENTE

Ramais - 621 e 716

10:30

C,M,E,

CLOVIS BEVI!uiCQUA
Ramul - 623

RONALDO

C,L,S.

CLOVIS BEVIL>ICQUA
Ramal - 623

DANIEL

c.s.

RUY BARBOSA

LEDA

11:00

Romal.8 - 621 • 716

DANIEL

12100

c.n.

Ruma.l.B - 62l • 716

..
Í\

I/

ASSISTENTE

HORAS

C, A, R,

10:00

SAL AS

ASSISTENTE

J,

•

RnmuiD - 621 o 716

CLOVIS BEVIL.ICQUA

MARIA

Romal - 623

CARMEM

i,..

: k ,. t
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ANO XXXII- N9 051

r------

SÁBADO, 28 DE MAIO DE 1977

BRASlLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL-------,

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ !9, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 47, DE 1977

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.527, de 10 de março de 1977, que "reajusta os
vencimentos e salários dos servidores da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da Uniio, e
dá outras providências''.
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.527, de 10 de março de 1977, que "reajusta os
vencimentos e salários dos servidores da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União, e dâ outras
providências".
·
Senado Federal, em 27 de maio de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ !9, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 48, DE 1977

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1,531, de 30 de março de 1977, que concede incentivo a financiamentos para a execuçio do programa de apoio à capitalizaçio da empresa privada nacional, e dá outras providências.
Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.531, c:le 30 de março de 1977, que concede
incentivo a financiamentos para a execução do programa de apoio à capitalização da empresa privada
nacional, e dá outras providências.
Senado Federal, em 27 de maio de 1977. - Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
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SENADOR MAURO BENEVIDES- Mensagem expedida
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SENADOR DINARTE MARIZ- Apelo ao Senhor Presidente da República no sentido do aproveitamento de médicos
aprovados em concurso classificatório.
SENADOR OSIRES TEIXEIRA, pela Liderança - 41•
aniversário da criação do Instituto Brasileiro de Geografia c Estatlstica. Desempenho do IBGE no ano de 1976.

-Projeto de Lei da Câmara n• 34/77 (n• 2.983-C/76, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
altera a Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa normas
· .de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, c dá outras providências. Apro•ado.
;., sanção.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 2/77 (n• 82-B/77, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio sobre
Transportes Fluviais, firmado entre a República Federativa do
Brasil e a República do Peru, a bordn do navio da Armada peruana, "Ucayali", fundeado no rio Amazonas (Solimões), na linha
de fronteira brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. Apro•ado. À Comissão de Redução.
-Projeto de Lei do Senado n• 93/75, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que obriga as empresas do Distrito Federal,
que comerciam no ramo de carros novos c usados, a terem locais
privativos de estacionamento, e dá outras providências. Discussão adiada para reexame da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, nos termos do Requerimento n•
150/77, e usar da palavra o Sr. Senador Helvldio Nunes.
-Projeto de Lei do Senado n• 163/76, do Sr. Senador Amaral Peixoto, que dá nova denominação ao Instituto de Medicina
Legal do Distrito Federal. Apro•ado, em segundo turno. À
Comissão de Rcdação.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR OTAIR BECKER- Desempenho da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, em prol do desenvolvimento da suinocultura daquele Estado.
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Notícia veiculada no
jornal O Estado de S. Paulo, sobre a inclusão de áreas terrestres
na próxima licitação da PETROBRÃS.
SENADOR JOS/1 LINDOSO- Posse do primeiro Conselho Dirctor do Instituto Brasileiro do Gás. Racionalização da
política de combustível gasoso no País.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. Senador Henrique de La Rocquc, proferido na
sessão de 25-5-77.
-Do Sr. Senador Lázaro Barboza, prorerido na sessão de
25-5-77.
-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessão de
26-5-77.
3- CONSULTORIA-GERAL
- Parecer n' 40, de 1977.

1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 118/77, dos Srs. S~nadorcs Lourival
Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Senhor Presidente
du República, General Ernesto Geiscl, c pelo Núncio Apostólico,
Dom Carmine Rocco, no dia IOde maio de 1977. Apro• ado,
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ATA DA 71• SESSÃO, EM 27DE MAIO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. JOSF: LINDOSO
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena- Ahevir Leal- Brnga Junior- Evandro Car·
reira - José Lindoso - Canele Pinheiro - Renato Franco Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Helvídio Nunes Mauro Benevides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte
Mariz -Jessé Freire- Domício Gondim- Ruy Carneiro- Luiz
Cavalcante- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico RczendeJoão Calmon - Roberto Saturnino- Danton Jobim- Gustavo
Capanema- llamar Franco- Magalhães Pinto- Ollo Lehmann
- Uizaro Barboza- Osires Teixeira- Mendes Canale- Accioly
Filho- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. !•·Secretário procederá à leitura do Expediente.
(;:lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 227 E 228, DE !977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 151, de 1976, que
"altera a redação do§ 1• do artigo 3• da Lei n• 4.594, de 29 de
dezembro de 1964, que "regula a profissão de corretor de segu·
ros".
PARECER N• 227, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Otto Lehmann
O Projeto, de autoria do eminente Senador ltalívio Coelho- n•
!51, de !976- objetiva a alteração do § I' do arl. 3• da Lei n• 4.594,
de 29 de dezembro de 1964, para que se excluam todos os di retores,
gerentes ou administradores de uma corretora de seguros - pessoa
jurídica- da obrigação vigente (letra e do art. 3• da referida Lei) de
terem habilitação técnico-profissional referente aos ramos requeri·
dos.
A proposição estabelece que tal obrigação estará cumprida des·
de que satisfeita por dois dos di retores, gerentes ou administradores
da companhia de seguros.
Consta na Justificação do Projeto:
"A exigência de que pelo menos dois dentre os di retores,
gerentes ou administradores preencham o referido requisito
de habilitação espec!ncu, garantirá a presença do especialista
nos quadros dirigentes du entidade, evitnndo os inconvenientes do utuul sistema, excessivamente rígido, sem a contrapartida de uma liberação total."
Argumenta muis o autor que os di retores do BNH- instituição
com utribuições de corretagem de seguros - foram expressamente
dispensados, por decreto, das principuis exigêncbs criudns pela Lei
no 4:594/64, inclusive us contidas no aludido arl. 3•
A proposição foi igualmente distribulda ii Comissão de Econo·
miu do Senudo, que se incumbir(\ de c:x~1minur o sc:u mérito.
Quanto ao f1mhito destn Comiss~o. damos pc:la constitucionalidude cjuridicidude do Projeto.
Cumpre-nos, porém, observar erro dutilogrúfico na ementa do
Projeto, que se repete na capa do processado c no texto da Justificuçào, quundo se registrn cquivocudamcntc: o número c a data du Lei
que regult1 u profissão de corretor de seguros.

Em face do exposto, opinamos favoravelmente ao Projeto de
Lei do Senado n• 151, de 1976, com a observação de que as expressões equivocadas da ementa devem ser subtituldas pelo número cor·
relo da Lei n• 4.594, de 29 de dezembro de 1964.
Sala das Sessões, 4 de agosto de 1976. - Accloly Filho, Presi·
dente - Üllo Lehmann, Relator- José Llndoso- Joaé SameyNelson Carneiro- ltalívlo Coelho- Heitor Dias- Helvldlo Nunn.
PARECER N• 228, DE 1977
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Dlnarte Mariz
O ilustre Senador llalívio Coelho propôs a esta Casa Projeto de
Lei que objetiva alterar a redação do§ I•, do art. 3•, da Lei n• 4.594,
de 29 de dezembro de 1964, que regula a profissão de corretor de se~uros.

Submetido ao exame desta Comissão de Economia, cumpre-nos
analisar a matéria quanto ao seu mérito.
A redução vigente e a proposta pelo ilustre Senador, silo as

seguintes:
Redução da Lei n• 4.594/64
"§ I• Se se tratar de pessoa jurídica deverâ a requerente
provar que está organizada segundo as leis brasileiras, ter se·
de no País, e que seus diretores, gerentes ou administrador.cs
preencham as condições deste artigo."

Redação Proposta
"§ I• Se se tratar de pessoa jurídica deverll a requerente
provar que ostú organizada segundo as leis brasileiras, ter
sede no País, e que seus diretores, gerentes ou administrado·
res preencham as condições deste artigo, excetuada a alfnea e,

que pode ser satisfeita por apenas dois entre eles."
2. Do confronto entre a redação da lei vigente e a do Projeto,
observa-se que apenas foram acrescentados ln fine do dispositivo, as
expressões " ... cxcetuada a alínea e, que pode ser satisfeita por apenas
doi~ entre eles".
3. O Decreto-lei n• 73, de 21 de novembro de 1966, dispõe sobre
o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de
seguros c resseguros, c dá outras providências. Kevogando expressamente as disposições em contrário (arl. !53), o citado Decreto-lei,
elidiu todos os diplomas anteriores, inclusive a Lei n• 4.594, de 29 de
dezembro de 1964, em que o projeto de lei pretende introduzir alterações.
4, Da leitura da citada Lei n• 4.594/64, conclui-se que
importantes incumbências foram conferidas aos sindicatos da
categoria profissional: a alínea c do artigo 4• e os.artigos 8• e 9•, 10,
II c 2R OCltpam-se de atribuições das entidades sindicais da classe de
corrcton:s de seguros. Todas essas disposições, contudo, jâ não
prevalecem '' vista do Decreto-lei n• 73, de 1966. E tanto é verdade
que a Lei n' 4.594, de 1964 deixou de existir, que o seu artigo 3•,
lranscrito na justificaçiio, foi transpluinado para o Regulamento do
Decreto·lci n' 73, de 1966, apioyado pelo Decreto n• 60.459, de 13
de murçn de 1%7, art. 102, inclusive o§ 19, que pussou u ter o
seguinte rcdaçào:
"§ I• Se se tratar de pcssoujur!dicn deverá a requerente
pmvnr que cstú organizada segundo us leis brasileiras, 'ter
sede no País c uçõcs nominutivus, que seus. diretores, gerentes, administradores, sócios ou ucionistus nüo incidam no
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proibição do art. 125 do Decreto-lei n• 73/66, devendo os
responsáveis pelo negócio preencher as exigências do presente artigo.''

Microlitc) c High Grade. As condições de venda do cobre c do zinco,
tais como a qualidade c as especificações técnicas, serão acordadas
dirctumcntc entre o exportador peruano e o importador brasileiro.
5. Acontece, ainda, que o citado Decreto-lei n• 73, de 1966, cm Por seu turno, o Peru assume o compromisso de levar u efeito "as
seu art. 122, define o que seja corretor de seguros, estabelecendo cm açõcs necessárias, que estejam a seu alcance com o fim de procurar
atender as necessidades brasileiras" nu conformidade das previsões
seu art. 123 que:
de demanda comunicadas no governo daquele pufs pelo
"Art. 123. O cxcrcfcio da profissão de corretor de segu- {;ONSIDER.
ros depende de prévia habilitação c registro.
Na parte relativa as importações peruanas, o convênio
§ I• A habilitação será feita perante a SUSEP, mediante determina que sejam colocadas à disposição daquele pais os
prova de capacidade técnico-profissional, na forma das seguintes produtos nas quantidades abaixo especificadas:
instruções baixadas pelo CNSP."
-Milho, 100.000 a 200.000 TM
- Olco cru de soja, 15.000 a 30.000 TM
6. A proposição pretende, cm suma, garantir o cxcrcfcio da
As
condições de venda, qualidade c especificações técnicas dos
profissão de corretor de seguros a quem não faz prova de capacidade
técnico-profissional, ou seja, a quem não tem habilitação prévia. O produtos serão acordadas dirctamcntc pelas empresas brasileiras c
peruanas competentes, O Governo brasileiro deverá informar às
projeto, se transformado cm lei, iria pôr-se cm choque com as
disposições do art. 123 do Decreto-lei n• 73, de 1966, além de criar a autoridades peruanas, no final de cada ano, as quantidades de cada
csdrúxula situação de profissionais habilitados serem subordinados a tipo c qualidade de cada produto que esteja cm condições de colocar
no mercado peruano. O Governo peruano, do seu Indo, informarA às
quem não possui habilitação.
7. Nota-se, pelos argumentos alinhados, que a proposição cm autoridades brasileiras as previsões de demanda para importação de
tela não deve prosperar, seja por tentar modificação cm dispositivo milho e óleo de soja.
Determina a cláusula décima terceira do convênio que o texto
legal já revogado, seja pelas inconveniências de ordem técnicoentrarA em vigor a partir da troca dos Instrumentos de Ratificação,
operacional que acarretaria.
permanecendo válido até 3i de dezembro de i 980. Reputar-se-I! reno8. Ante o exposto, somos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, cm 25 de maio de 1977.- Marcos Freire, vado tacitamente por pcrfodos de cinco anos, salvo se uma das
Partes o denunciar com seis meses de antecedência.
Presidente - Dlnarte Mariz, Relator - Vasconcelos Torres Por tratar-se de matéria de competência técnica da Comissão de
Roberto Saturnlno- Otair Becker- Jarbas Passarinho,
Economia, deverá aquele órgão pronunciar-se a respeito do mérito
PARECERES N•s ZZ9 E ZJO, DE 1977
do presente Convênio, notadamcntc no que diz respeito às garantias
de reciprocidade de tratamento.
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1!177
Na parte formal, o ato internacional em exame segue os
(n' 86-B, de 1977, na Câmara dos Deputados), que "aprova o
modelos tradicionalmente adotados.
texto do Convênio de Abastecimento a Médio Prazo de
No âmbito regimental desta Comissão, nada se pode opor ao
Produtos, firmado entre República Federativa do Brasil e a
texto do Convênio, razão pela qual opinamos pela sua aprovação, na
República do Peru, a bordo do navio da Armado peruana,
rorma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da Câmara dos
Ucaya/i, fundeado no Rio Amazonas- (Solimões), na linha de
Deputados.
fronteira brasileiro-peruana, em 5 de fevereiro de 1976",
Sala das Comissões, cm 24 de maio de i 977. - Magaihies Pln·
to, Presidente- Hehidlo Nunes, Relator - Leite Chaves - Danton
PARECER N• ZZ9, DE 1977
Jobim - Otto Lehmann - Domtcio Gondlm .,.- Saldanha Derzl Da Comissão de Relações Exteriores
Itamar Franco- Nelson Carneiro- Virgmo T'vora.
Relator: Senador Helvidlo Nunes
PARECER N• Z30, DE 1977
Com a Mensagem n• 362, de 5 de novembro de 1976, o Senhor
Da Comlssio de Economia
Presidente da República submete à aprovação do Congresso NacioRelator: Senador Vasconcelos Torres
nal o texto do Convênio de Abastecimento a Médio Prazo de Pro·
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Projeto de Decreto
dutos, firmado entre a República Federativa do Brasil c a República
do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana Ucaya/1, fundeado Legislativo n• 10, de 1977, oriundo da Câmara dos Deputados, que
no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro· aprova o texto do Convênio de Abastecimento a Médio Prazo de
peruana, em 5 de novembro de 1976.
Produtos, firmado entre a República Federativa do Brasil e a RepúSegundo a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado blica do Peru, a bordo do navio da Armada peruana Ucaya/i, fundeadas Relações Exteriores:
do no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana, cm 5 de novembro de 1976.
O Convênio em apreço visa a favorecer a participação
Consoante o disposto no artigo 44, item I, da Constituição, é da
do cobre peruano no abastecimento do mercado brasileiro c
competência exclusiva do Congresso Nacional:
a colocação de produtos agrícolas do Brasil no mercado do
Peru, de 1977 a 1980, de acordo com as necessidades de
"resolver definitivamente sobre tratados, convenções c
importaçiio c as disponibilidades de exportação de ambos os
atas internacionais celebrados pelo Presidente da República."
países.
A matéria ê acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Na Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada após rccc· Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual esclarece que o
ber parecer favorável das Comissões Competentes.
presente ato internacional tem por objctivo "favorecer a participaTratando-se de um ajuste que tem por objctivo disciplinar uma ção do cobre peruano no abastecimento do mercado brasileiro c a
parte do comércio brasileiro-peruano, convém examinar as abri· colocação de produtos agrfcolns do Brasil no mercado do Peru, de
guçõcs assumidas por cada pa(s.
\977 a i 980, de acordo com as necessidades de importação c as disNo que tange às importações brasileiras, é assumido o ponibilidades de cxportaçiio de ambos os pulses".
compromisso de adquirir, no mercado peruano, um mfnimo de 35%
Nos termos da cláusula segunda do ajuste sob exame, o Brasil se
das importações erctivas anuais de metais nno rcrrosos, especial- compromete a adquirir do Peru um mfnimo de 35% das importações
mente de cobre, dos tipos cátodo, Wirc burs c bilstcr, c zinco refi· anuais de metais 'não ferrosos c especialmente de cobre (dos tipos
nado dos tipos Speciul High Grade (inclusive Dic Casting Grade c cátodo, wire bars c blcstcr) c zinco refinado (dos tipos Spccial Hlgh
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Grade c High Grade). Esta obrigação vigora, cm principio, para o pc·
rfodo 1977·1980, mas a cláusula décima terceira do texto prevê uma
renovação tâcita do Convênio, por per!odos de 5 anos, salvo se uma
das Partes o denunciar com 6 meses de antecedência.
Os importadores brasileiros deverão estipular dirctamente com
a Companhia "Minero Peru Comercial" as condições de venda,
inclusive no tocante às especificações técnicas, qualidade c preço.
Com o objctivo de facilitar as operações comerciais entre os dois
pa!scs, o Brasil se obriga a fornecer anualmente, durante os meses de
setembro c outubro, as previsões de demanda interna para a importa·
çilo de cobre, zinco refinado c outr~s metais nilo ferrosos.
O governo peruano, por seu turno, informará às autoridades
brasileiras, durante os meses de novembro c dezembro de cada ano,
as quantidades de cada tipo de produto c respectiva qualidade que se
compromete a abastecer no curso do ano subseqUente.
No que se refere às compras a serem realizadas pelos importado·
rcs peruanos no mercado nacional, silo previstos os seguintes produ·
tos nas quantidades abaixo discriminadas:
-Milho, 100.000 a 200.000 TM
-Óleo cru de soja, 15.000 a 30.000TM.
Deverá vigorar para as exportações brasileiras o mesmo regime
de troca de informações quanto à capacidade de abastecimento c pro·
visão de compra previsto para as importações de metais nilo ferrosos.
Apreciando a matéria do ponto de vista econõmico, cabe ressai·
tar que o incremento do intercâmbio comercial no âmbito hcmisféri·
co é vantajoso para todos.
As autoridades responsáveis pela supervisão dos contratos de
compra c venda deverão velar pelo resguardo dos interesses nacio·
nais.
Nada mais havendo a ser apreciado no âmbito desta Comissão,
somos pela aprovação da matéria, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo sob exame.
Sala das Comissões, cm 25 de maio de 1977.- Marcos Freire,
Presidente - VaiiCOncelos Torres, Relator- Roberto Satumlno Domlclo Gondlm- Dlnarte Mariz- Otalr Becker.
PARECERESN•s231 E23Z, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 8%, de 1976 (n• 7%8B, de 1!175, na Cau de orleem), que altera diJpOsltl•o da Lei
n• 5.787, de %7 de junho de 1!17%.
PARECER N• 231, DE 1977
Da Comluio de Seprança Nacional
Relator: Senador Lulz Ca•alcantl
O Projeto que vem ao exame desta Comissão objctiva a climinaçilo do dispositivo legal vigente que obriga os militares beneficiários
do Auxilio-Invalidez a apresentarem declaração anual, firmada por
dois oficiais da Ativu c que assegure que o invAlido nilo exerce ativi·
dade rem uncrada.
A proposição original pretendia modificar o texto do § 2• do
art. 141 do Decreto-lei n• 728, de 4 de agosto de 1969. Entretanto,
ao ser analisado pela Comissão de Segurança Nacional, da Câmara
dos Deputados, verificou·sc que o DL n• 128/69 tinha sido revogado
pela Lei n• 5.787/72.
O diploma legal de 1972, que regula a remuneração dos milita·
rcs c dispõe sobre outros direitos, manteve, no art. 126, § 3•, a mesma exigência do art. 141, §3•, do DL n• 728. Portanto, o Projeto pus.
sou 11 ter a altcraçilo dirigida ao texto vigente, isto é, ao § 3• do
urt. 126 da Lei n• 5. 787, de 27 de junho de 1972.
Nu justificuçilo do Projeto, o Autor, Deputado Otávio Ccecato,
assegura que os objctivos silo:
a) afastar os objetivos burocratizantcs da prestação do Auxlliolnvulidcz;
b) evitar as injustiças c humilhações que a exigência do dispositivo acima referido acarreta aos beneficiários do referido Auxilio;

c) anular os obstâculos ao desfruto do direito que a lei desejou
outorgar aos que se tornaram incapacitados para o cxcrclcio de ati vi·
diMics indispensáveis à segurança c à tranquilidade da Pátria, c que
interessa n grande número de ex-combatentes que vivem cm grandes
dificuldades cconõmico-financciras;
d) facilitar a continuidade do direito ao Auxflio-lnvalidcz, por
parte daqueles que se encontram cm regiões onde seja dillcil obter a
assinatura de dois oficiais da ativa, na declaração, que poderá ser fci·
ta por médico assistente do beneficiário;
c) extirpar resultados não previstos, causados pela exigência aoi•
ma, estaria permitindo o surgimento, cm repartições públicas, de
ugrupos" que se comprometeriam a conseguir as assinaturas,
mediante ••compensaçilo'':
O retirar da lei vigente uma disposição írrcflctida nas suaa
conseqUências negativas e que lesa direitos dos ex·combatcntes,
gerando situação dillcil e humilhante para os reformados das nossas
Forças Armadas.
Ante o exposto, e para que se evitem distorções cm sctor tilo deli·
cado, somos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, cm t• de dezembro de 1976. - Joaé Gulomard, Presidente- Lulz Canlcante, Relator- A1enor Maria- José Llndoso.
PARECER N• 23%, DE 1!177
Da Comlllio de Finanças
Relator: Senador Lenolr Var111
O projeto cm tela, originário da Câmara dos Deputados, tCIII
por escopo alterar a redação do§ 3• do art. 126, da Lei n• 5.787, de
27 de junho de 1972.
Manifestando-se sobre a proposição, concluiu a douta Comissão de Segurança Nacional pela sua aprovação, cabendo a este
Colegiada o exame do aspecto financeiro da medida.
Em última análise, a providência visa a conferir atribuição ao
. médico especialista cm doenças mentais ou médico assistente do
beneficiado para firmar a declaração de que o militar invAlido não
exerce qualquer atividadc remunerada, privada ou pública, para o
efeito· da continuidade do direito ao recebimento do AuxOio
Invalidez.
Em que pese a louvável intenção do autor do projeto cm facili··
tar ao beneficiário o recebimento do referido auxilio, somos levados
a reconhecer que a providência cm apreço se torna pouco aconselhá·
vcl c apresenta, até mesmo, flagrante distorção dos objctivoa
acautcladores fixados pela norma então vigente.
Realmente, há de se convir que ao médico não cabe, cm princ!·
pio, firmar declaração em torno de assunto estranho ao seu mister.
Se a lei exige a declaração firmada por oficiais da ativa das Forças
Armadas, fica evidente que o legislador baseou-se cm presunção
perfeitamente aceitável de que essas pessoas estilo mais aptas a
prestar aquela informação, tendo cm vista, ainda, o grau de rcsponsa·
bilidadc que constitui tal declaração.
O acolhimento da proposição poderá ensejar, então, uma redu·
çilo das garantias do erário, face à fragilidade probatório cm torno
da total inatividade do beneficiário.
Temos que, se a atual rcdação do dispositivo cm qucstilo pode
se prestar para burocratizar a prestação prcvidenciária, o acréscimo
pretendido nilo traz a solução desejada ao interesse público, riiZIO
por que opinamos pela rcjeiçilo do projeto sob exame.
Sala das Comissões, cm 19 de maio de 1977.- Paulo Bro,.ard,
Presidente - Lenolr Vargas, Relator - Ruy Carneiro - Dirceu
Cardoso - Wilson Gonçalves - Mattos Leio - Braga Jdnlor Cattete Pinheiro- Heitor Dias- Ruy Santoo,
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PARECERES N•S 233,234 El35, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 127, de 1976, que
estabelece prazo para a convocaçio obrigatória de 1lunos
excedentes, e dá outras providências.
PARECER N• 233, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Heitor Dias
O presente projeto de autoria do nobre Senador Nelson Carnci·
ro visa, simultaneamente, a estabelecer prazo para a convocação
obrigatória de alunos excedentes, c determinar a convocação "cm
obediência rigorosa à ordem de classificação", estabelecendo multa
(art. 2•) pelo não-cumprimento dessas formalidades.
Nilo chegamos, data venla, a atinar com as razões' da iniciativa
do ilustre Senador. (;: que pelo sistema vigorante, o processo elas·
sificatório, empregado nos vestibulares, desconhece a figura do
..aluno excedente", uma vez que uo aproveitamento dos candidatos
se faz até o limite das vagas fixadas no edital (Dcc. n• 68.908, de 13
de julho de 1971, art. 2•).
Quando, porventura, ocorrem circunstâncias especiais, (v.G.
desistência do candidato, ou proibição regimental de matricularem
cm mais de um curso, etc.) que levam ao não-preenchimento da vaga,
são convocados os candidatos seguintes, Com obediência rigorosa
da ordem de classificação", de acordo com a Portaria Ministerial
n• 54-A, de 5·2·76.
Quanto à exigência de a convocação ser feita no prazo de 24
horas, após comprovadas as vagas, parece-nos dcspicicnda.
(;: óbvio que é do pleno interesse da instituição publicar suas
listas completas, com a maior brevidade passivei, c, nos casos de
vaga verificada, temos a informação da universidade, que a
complementação tem sido feita com a maior urgência passivei, tanto
mais quanto hã pressa sempre em se dar inicio ao pcrlodo !clivo, e as
listas silo imprescindiveis ao planejamcnto acadêmico.
Temos, porém, por constitucional e jurídico o Projeto, cujo
mérito deverá ser examinado pela Comissão de Educação c Cultura.
Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1976.- Accloly Filho,
Presidente- Heitor Dias, Relator- Leite Chaves- Helvldlo Nunes
-ltallvlo Coelho- Nelson Carneiro- Henrique de La Rocque,
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PARECER N•234, DE 1977
Da Comlsdo de Educaçio e Cultura
Relator: Senador Otto Lehmann
O projeto ora em exame nesta Comissão, de autoria do ilustre
Senador Nelson Carneiro, determina que as instituições de ensino
superior, após verificarem a existência de vagas nos cursos que minis·
Iram, disporão de vinte c quatro horas para convocar os alunos
excedentes, devendo a chamada obedecer à ordem de classificação
ocorrida no concurso vestibular.
A proposição, que deverá ser regulamentada no prazo de 60
dias, pelo Poder Executivo, comina os estabelecimentos de ensino
infratorcs com a multa de CrS 20.000,00 c com o dobro desta quan·
tia, no caso de reincidência.
Em sua justificação, o eminente autor do Projeto afirma que,
segundo informações por ele obtidas, "as expectativas dos alunos
excedentes vêm sendo frustradas, por absurdo procedimento das
instituições de ensino superior, as quais, por razões ignoradas, dei·
xam de convocar os excedentes quando ocorrem vagas, seja por dcsis·
tência, transferência para outro domicilio ou outra razão qualquer",
A nosso ver, o projeto apresenta dois inconvenientes.
Em primeiro lugar, pelo processo classificatório cm vigor dos
concursos vestibulares, incxistc a figura de aluno excedente, proccs·
sando-sc o aproveitamento dos candidatos até o limite das vasas fixa·
das no edital, de acordo com o que preceitua o art. 2• do Decreto n•
68.908, de 13 de julho de 1971.

Ocorrendo desistência, no caso de proibição regimental de
matricula cm mais de um curso, ou cm decorrência de outras
circunstâncias determinantes do nilo-preenchimento de vaga, nos
expressos termos da Portaria Ministerial n• 54-A, de S de fevereiro
do corrente ano, os candidatos silo convocados, "obedecida a rigoro·
sa ordem de classificaçilo, segundo normas baixadas pela respectiva
instituiçilo".
Em segundo lugar, o prazo estabelecido no projeto ~ inteiramente dcsneccss6rio, vez que, tendo necessidade de cumprirem a
exigência do nOmcro fixado cm lei, as instituições de ensino j6 complementam c publicam a listagem completa dos alunos com a maior
urgência, c por ser ela imprescindlvcl ao planejamcnto escolar, nilo
iniciam suas atividades didáticas sem o devido preenchimento das vagas publicadas cm edital.
A mat6ria, como se vê, jé cst6 convenientemente regulamentada
pela lcgislaçilo acima citada, razão por que esta Comissilo opina pelo
arquivamento do presente projeto, na forma prevista na letra c do
art. 154 do Regimento Interno do Senado Federal .
Sala das Comissões, cm 2 de dezembro de 1976.- Ruy Sanlol
Presidente eventual -Oito Lehmann, Relator- Adalberto Sena Joio Calmon- Amon de Mello- Enl••lo VIeira,
PARECER N•l35, DE 1977
Da Comllllio de Flnançu
Relator: Senador Callete Pinheiro
Com o presente Projeto, o Senador Nelson Carneiro objctiva,
conforme cst6 na justificação, "compelir as instituições de ensino
superior a convocar os excedentes, obedecida a ordem de classifica·
çilo, vinte c quatro horas após verificar-se a vaga".
Enfatizando que "a medida visa a resguardar os direitos dos alunos excedentes, que estilo sendo prejudicados pelo procedimento das
Universidades", frisa o Autor da proposição que:
" ... as expectativas dos al~nos excedentes vêm sendo
frustradas, por absurdo procedimento das instituições de
ensino superior, as quais, por razões ignoradas, deixam de
convocar os excedentes quando ocorrem vagas, seja por
desistência, transferência paro outros domicilias ou outra ra·
zilo qualquer."
A Comissilo de Constituição c Justiça aprovou, sobre a mat~ria,
Parecer do Senador Heitor Dias - aceito e assinado pelo pr6prlo
Autor da proposição- cm que diz:
- Nilo chegamos, data venla, a atinar com as razões da iniciati·
va do ilustre Autor. (;: que, pelo sistema vigorante, o processo elas·
sificatório, empregado nos vestibulares, desconhece a figura do
"aluno excedente", uma vez que o aproveitamento dos candidatos se
faz até o limite das vagas fixadas no edital (Dec. n• 68.908, 13 de
junho de 1971, art. 2•).
Salientou, ainda, o Parecer cm referência, que a desistência do
candidato ou proibiçilo regimental de matricula cm mais de um cur·
so leva à convocação dos candidatos seguintes, com obediência
rigorosa da classificalii!o.
Por seu turno, a Comissão de Educação c Cultura, examinando
o mérito, apontou o que considera "dois inconvenientes":
I•) o processo cm vigor, para classificação dos aprova·
dos nos concursos vestibulares, inadmitc a figura de aluno
excedente;
2•) o prazo estabelecido no Projeto é inteiramente dcs·
necessário, vez que as instituições de ensino jâ completam c
publicam a listagem completo dos alunos aprovados, com a
maior urgência. E nilo iniciam as nulas sem o preenchimento
das vagos publicadas cm edital.
Como se vê, estA prejudicado o presente Projeto, motivo pelo
qual opinamos - acompanhando a posição da douta Comissão de

Maio de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Educação c Cultura - pelo arquivamento, na forma do art. I 54, le·
tra c, do Regimento Interno.
Sala das Comissões, em 19 de maio de 1977, - Paulo Bro.. ard,
Presidente- Cattete Pinheiro, Relator- Ruy Santos- Heitor Dias
- Dirceu Cardoso, vencido -. Ruy Carneiro, vencido - Braaa
Junlor- Mattos Leio- Lenolr Varaas- Wllaon Gonçahes.
PARECER N• 136, DE 1977
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agradecimento, ontem proferidos na Reunião do Alto Comando do
Exército, respectivamente pelos, Generais-de-Exército Fritz de
Azercdo Manso, Chefe do EME, e Silvio Couto Coelho da Frota
Ministro do Exército, pela passagem do 3• ano deste Militar à rrent;
do Ministério do Exército.
Sala das Sessões, em 27 de maio de 1977.- Mendes Canale,

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- O Expediente lido vai à
publicuçilo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretdrio.
Í: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 149, DE 1977

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com o art.
233, § 1•, do Regimento Interno, o requerimento será submetido ao
exame da Comissão Diretora.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mattos Leão, por cessão
do nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa,)
S. Ex• não.estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Braga Junior, por cessão
do nobre Senador Jarbas Passarinho. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Confederação de Professores do Brasil, reunida recentemente
na capital cearcnse, após examinar, com lucidez e objetividade, os
graves problemas relacionados com a qualidade do ensino ministra·
do no País e com a situação vexatória do magistério, em todo o ter·
ritório nacional, lançou importante mensagem dirigida às autorida·
dcs e à opinião pública, que deve ser meditada, em seus aspectos fi.
losóficos e pragmáticos, por todos aqueles que efetivamente se in·
tercssam pelos destinos do Brasil.
O Documento de Forta/e::a, como foi chamada essa mensagem,
que reputo de alta significação, por abordar temas e problemas de
grande substância é, na realidade, um prolongamento do Documento
de Salvador, em que jã se enfatizava a angústia da numerosa classe
ante a carência de medidas tendentes a solucionar a difícil situação
em que se encontram a educação e os educadores.
Mesmo com os veementes apelos formulados em congressos e
reuniões de professores, ao longo dos últimos anos, certo é que
algumas imperfeições ainda se evidenciam, ao lado de notórias injus·
tiças, criando o desestimulo numa categoria funcional cujos
membros exercem, mais do que uma profissão, um encargo da maior
transcendência, que se liga à rormação intelectual e moral do homem
brasileiro.
As soluções, na realidade, vêm sendo adiadas ou não recebem
adequado equacionamento dos órgãos federais, estaduais ou munici·
pais, permanecendo, assim, um constrangedor impasse, que, por
vezes, desorienta, quando não aniquila aspirações e anseios.
Longe de mim afirmar que o Poder Público esteja subestimando
tais assuntos ou problemas que afligem a tantos, mas tudo indica que
os seus roteiros na seara da educação estão comprometidos com
senões que se vão tornando insan:ívcis, tal a sua incidência sobre
uma população que ultrapassa a casa dos cem milhões. E ninguém
melhor do que os educadores, que vivem o problema em todas as
suas minúcias e connuéncias, para proclamar essu verdade que nos
preocupa sobremaneira, em face dos pronunciamentos que, em senti·
do contrário, fazem algumas autoridades da ãreu educacional, em
todos os ãmbitos.
Nos planos primário e secundário, talvez mais do que no uni·
versitário, tais questões assumem proporções por vezes dramíllicus, o
que, por sinal, tem sido denunciado desta tribuna, inclusive por
parlamentares du ARENA. à frente o ilustre Senador João Calmon.
Í: necessário que o Ministório da Educaçroo e Cultura se dispo·
nha a debater, com maior realismo, esses problemas de gravidade,
que prejudicam frontalmente o desenvolvimento educacional do
Puis. Algumus reformas c experiências foram tentadas, mas os
resultados csti1o u contrnriur us expectativas dos técnicos, que espe·
ruvum rentubilidudt: muis auspiciosa.

Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeiro trunscri·
çilo nos Anuis do Senado dos discursos de suuduçuo c de

. Dul, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a signilicaçilo c u oportu·
ntdade do "Documento de Fortaleza", cm que st: acham consubs-

Da Comlssio de Economia, sobre o Projeto de Lei do
Senado n• 26, de 1968, que "fixa o entendimento da expressio
"lndenlzaçi!estrabalhlstas" nos textosleaalo que menciona",
Relator: Senador Otalr Becker
À vista de requerimento aprovado cm Plenário, vem ao estudo
desta Comissão o Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1968, que "fixa
o entendimento da expressão lnden/:ações trabalhistas nos textos le··
gais que menciona.
A proposição foi apresentada pelo ex-Senador Aarão
Steinbruch, a 20 de março de 1968, e, depois de demorada tramita·
ção, em que recebeu pareceres das Comissões de Constituição c Justi·
ça - favorável, com substitutivo; c da Comissão de Legislação So·
cial - pela aprovação, foi finalmente aprovado, cm plenârio, e
remetido a outra Casa do Congresso Nacional.
Na Câmara dos Deputados, a proposição, tendo recebido
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça c de
Legislação Social, foi remetida à apreciação do Plenário, recebendo,
ali, emenda supressivo da expressão "c na concordata" constante da
redação proposta pelo Senado para o parágrafo I• do art. 449 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Referida emenda mereceu acolhimento dos órgãos técnicos e do
Plenário da Câmara dos Deputados, sendo, então, encaminhada,
com o projeto, à apreciação final da Casa iniciadora, no caso, o
Senado Federal.
Veio, assim, a matéria ao exame das Comissões de Constituição
e Justiça e de Legislação Social, onde recebeu total aceitação a altera·
ção recomendada pela outra Casa Legislativa.
Inserida cm ordem do dia, para votação, depois de adiada, por
mais de uma vez, a sua apreciação, foi a matéria encaminhada a esta
Comissão, em atendimento, como já salientado, a requerimento, de
plenário, subscrito pelo ilustre Senador Osires Teixeira.
Como se observa - e de acordo com a preceituação constitu·
cional relativa à espécie- cabe ao Senado, nesta fase da elaboração
legislativa, manifestar-se, tão-somente, sobre a emenda da Câmara
dos Deputados (art. 58, § I• da Constituição), Está, assim, esta
Comissão limitada à apreciação da alteração proposta pela Câmara
dos Deputados, a um projeto sobre o qual jamais se manifestou, Ora,
a modificação sugerida, ao recomendar a erradicação, no texto do
projeto, da expressão " c na concordata" teve por fim atender a
pressupostos de ordem jurfdica, pois, conforme aduz o parecer da
Comissão de Constituição c Justiça do Senado, "na concordata, não
hã como falar de crédito - quando consideradas apenas as relações
entre empregado e empresa - uma vez que se não interrompem as
atividades desta, como ocorre na falência".
Assim sendo, a esta Comissão só resta acatar a decisão da douta
Comissão de Justiça, opinando, também, pela aprovação da emenda
da Câmara dos Deputados, uma vez que o projeto, já definitivamente aprovado, não é mais suscetfvcl de qualquer apreciação.
Sala das Comissões, em 25 de maio de 1977. - Marcos Freire,
Presidente - Otalr Becker, Relator - Roberto Saturnlno- Doml·
elo Gondlm- Vasconcelos Torres- Dlnarte Mariz.
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tunciadas algumas medidas e sugestões que devem ser encaradas
com o maior respeito por quem, realmente, possua espirita cívico. E
estou absolutamente confiante em que, ao ·tomar conhecimento
desses problemas, o Senhor Presidente da República haverá de
determinar providências definitivas e urgentes. Trata-se de algo
clamoroso, que não pode ser escondido, porque interessa de perto ao
progresso do Puís e tem repercussões di retas sobre o nosso presente e
o nosso futuro.
O Sr. E>eláslo Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• ·um
aparte, nobre Senador?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o
aparte a V. Ex•, nobre Senador Evelásio Vieira, que, nesta Casa, tem
trazido a debate assuntos concernentes à área educacional.
O Sr. E>elásio Vieira (MDB - SC} - Como de praxe,
V. Ex• ocupa a tribuna desta Casa, voltado para aos altos interesses
da Nação, para percutir um assunto de fundamental interesse para o
nosso desenvolvimento e que, infelizmente, não conseguiu ainda
despertar a verdadeira consciência dos homens que ocupam posições
no setor público, c a própria consciência nacional. Nossa dependência econômica torna-se a cada dia maior em relação aos países
desenvolvidos, não cm função dos altos preços do petróleo, não cm
razão de outras matérias-primas necessárias à industrialização, à
própria agropecuária, mas exatamente no item de serviços, que. é a
nossa maior carga na balança de pagamentos, porque não temos
uma tecnologia própria, não temos know-how. E por que nós não o
temos'? Porque o Poder Público não investe, pelo menos, razoavelmente, na ciência, na pesquisa, na busca de uma tecnologia, para
no terceiro estágio, alcançarmos o know-how e podermos desenvolver
este País. No setor da instrução ocorre a mesma coisa. Estamos a
cada dia, a cada instante, ouvindo manifestações de insatisfação crí·
ticas de autoridades dos mais diversos selares, quer de Governo,
quer de particular sobre a decadência generalizada do ensino, no
setor fundamental, no 211 grau, c no universitário. Temos crescido
apenas em número, não na qualidade, que vem decaindo, c isto é profundamente lamentável. Queremos que este Brasil realize a sua verdadeira decolagem para um estágio de País desenvolvido. Temos um
povo bom, temos riquezas naturais extraordinárias, temos as condições essenciais, mas não sabemos habilitar o homem para explorar
essas potencialidades, c, cm razão disso, cm vez de progredir, de se
desenvolver, o BraSil esta perdendo tempo. Veja V. Ex• que investi·
mos mais cm energia, cm rodovias - 16% - dando-nos ao luxo de
construir a Ponte H.io-Niterói, a Rodovia dos Emigrantes, a
Pcrimetral Norte e outras, enquanto o ensino, a educação, sctor
fundamental, tem sido o primo pobre nos orçamentos da Uniilo. f;
porfundamente lamentável, repito, razão por que cumprimentamos
V. Ex• por focalizar o palpitante e fundamental tema da Educação,
reproduzindo decisões do importanlc Canela ve, realizado pelos
professores no Nordeste, na sua bela capital, Fortaleza.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Expresso a
V. Ex• •. nobre Senador Evelásio Vieira, os meus agradecimentos por
esta incstimlavcl colaboração inscrta em mt:u discurso, colaboração
representada por tão lúcidos e oportunos comentários cm torno de
realidade brasileira, com enfoque especial ao setor educacional.
O Sr. Adalberto Sena (MDB aparte?

AC) -

Permite V. Ex• um

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com muito
prazer.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Nobre Senador Mauro
Benevides, não obstante V. Ex• estar abordando o assunto Educuçi\o, genericamente, percebi que entre os problemas debatidos nesse
Conchave, do Ccurl1, que é, ulil!s, a continuação de outro huvido nu
Buhiu, o problema crucial deve ter sido o da remuneraçilo dos professores. Realmente, é preciso que se ergam vozes neste Puís pura
reclumur contra isso; tn\vcz ni\o exista nenhuma clusse, jâ ni\o digo
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de funcionários públicos, mas uma classe em geral, que tenha sido
tão injustiçada até hoje com na dos professores. Esta, exutamente,
em que repousa, como V. Ex• disse, o futuro da Nação; a qualidade
do ensino está sendo reabaixada, conforme salientou, muito
justamente no seu aparte, reproduzindo, aliás, impressões gerais, o
nobre Senador Evelásio Vieira. Posso dar testemunho de dois fatos
que confirmam o que estou dizendo a V. Ex• e ao Plenârio: em
uma lei de reajustamento dos funcionários públicos, sancionada há
mais de cinco anos, encontramos disposições, nada abonadoras ao
Magistério, sobretudo com referência ao professor secundário. Em
um dos artigos, classificava-se nos níveis 21 c 22, os mais altos, do
Plano de Classificação dos Funcionários, todos os profissionais libc·
rais portadores de diploma de nivel superior. Era o caso dos professores secundários. Pois bem, nessa mesma lei, fazendo uma cxccçi!o
única, dentro dos profissionais liberais, inseria-se um dispositivo
especial, que mandava classificar o professor secundário no nivcl 19.
Quer dizer, fez-se uma discriminação somente para atingir o professor; todos os demais profissionais liberais foram beneficiados com a
disposição de ordem geral. Outro argumento que me vem à
lembrança. Recordo-me de que, certa vez, o nobre Ministro da
Educação c Cultura Jarbas Passarinho, hoje nosso colega, tomando
conhecimento de um discurso que cu fizera, aqui, no dia 15 de outubro, data dedicada aos professores, mandou-me cópia de um
decreto, que S. Ex• havia submetido ao Senhor Presidente da Repú·
blica, em que se proibia o pagamento de subvenções federais aos
Estados que nilo remunerassem condignamente os professores.
Naquela ocasião, cheguei a comentar com a funcionária do Ministé·
rio, que me trouxe a correspondência, que não era a primeira vez que
se fazia isso. Achava cu, então, que aquele decreto era mais uma
disposição legal para não ser cumprida. Há cerca de um ano, o pró·
prio Senador Jarbas Passarinho disse-me que o Tribunal de Contas
havia considerado ilegal aquele decreto, mas ele pagara as subvcn·
çõcs a todos os Estados, não obstante não tivessem cumprido aquela
disposição em relação aos professores. Ora, se aliarmos a tudo isso o
que se vem dizendo, aqui, sobretudo sobre o professor primário- a
principio se falou num Municipio que pagava professores primários
a quarenta cruzeiros- podemos concluir que a situação do Magisté·
rio no Brasil é entristecedora.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Trinta cruzeiros, diz o documento.
O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Exalo. Isso causou
espanto, e se pensou, no inicio, que fosse uma exccção. Mas não é
nenhuma cxceção. Tenho ouvido, aqui, Senadores c Deputados
falarem que, nos seus Estados, acontece a mesma coisa. Ainda outro
dia, na Comissão de Educação c Cultura, do Senado, falou-se que no
Estado do Senador Cattctc Pinheiro, parece-me que a 100 km de
Beli:m, existia professores ganhando 35 cruzeiros. Diante de tudo isso, de todas essas injustiças que se vem fazendo ao professor, é
realmente merecedor do nosso elogio, da nossa prcocupaçilo, esse
Conclave do Ceará, bem assim a repercussão que V. Ex• vem dando,
dessa tribuna, ao problema. Eu o felicito, e agradeço-lhe pelo aparte.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador
Adalberto Sena, testemunho a V. Ex• o meu agradecimento por seu
aparte e posso afirmar perante a Casa que nesse documento, cuja
leitlfru farei adiante, há um item com um cnfoque especial da
situaçioo humilhante porque passa u magistério, em decorrência dos
precuríssimos, dos buixíssimos níveis de remuneração.
Muito grato a V. Ex• pelo seu aparte, nobre Senador Adalberto
Sena.
E continuo, Sr. Presidente.
A mensagem que os professores divulgaram no Ceará, no dia I•
de maio do corrente uno, conhecida hoje de toda a Nação, contém
dcnt'mcius csturrccedoras, como aquela ulusivu a proressorus muni~
cipuis que percebem mensulmcnlc o salário de trinta cruzeiros fato agora enfatizado no aparte do nobre Senador Adalberto Sena.
Futos como esse são tão chocuntcs que nem merecem considerações

Maio de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio II)

mais longas ou profundas, pois há coisas que falam por si mesmas.
No caso específico, nem falam: gritam.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, não me posso furtar ao imperativo patriótico de dar conhecimento de tudo isso às altas autoridades
da União, deixando registrado, nos Anais desta Casa, o Documento
de Fortale:a, que passo a ler:
"A Confederação de Professores do Brasil, em reunião
de seu Conselho Administrativo, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, tendo em vista sua declaração de
princípios, expressa no Documento de Salvador, cuja filosofia reconhece ser a "Educação um dos aspectos da
complexa relação social, cultural, económica e poHtica da
sociedade", bem como reconhece ser o .. professor o elo
fundamental entre escola e a própria sociedade", vem, mais
uma vez, manifestar de público a sua profunda angústia ante
a insuficiência de medidas objetivas que solucionem os graves
problemas da Educação.
A análise da situação da Educação brasileira retrata que
permanecem, continuadamente, os mesmos problemas, com
soluções sempre adiadas. Entre eles, destacam-se:
- a qualidade do ensino ministrado no País, em todas
as âreas c graus;
- o falso ensino profissionalizante não correspondendo
à demanda do mercado de trabalho, nem às reais necessidades do desenvolvimento do País;
-a formação do professor sempre inadequada às novas
exigências, cada vez mais crescentes, do sistema de ensino;
- a improvisação de recursos humanos para a Educação, utilizando-se pessoal não habilitado para o exercício da
profissão docente;
- a falta de realização de concursos regulares para
admissão de professores, ou o não aproveitamento de professores concursados;
- a admissão de professores sem vinculação a nenhum
dos dois rcgimesjurldicos vigentes, o Estatutário e o da CLT;
- a excessiva carga horária que desgasta fisicamente o
professor e impede seu aperfeiçoamento, com o agravante de
não lhe ser proporcionada remuneração correspondente;
- a baixa remuneração atribuída à classe magisterial,
sem a justa c legal equiparação à de outros profissionais de
igual nível de formação;
- a situação vexatória de grande número de professores
qualificados que, na área municipal, percebem vencimentos.
abaixo do salário mínimo da região, chegando até à insignificante quantia de Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) mensais;
- Estatutos do Magistério contendo dispositivos que
contrariam a Lei n• 5.692/71; outros não aprovados ou
aprovados sem execução; outros com regulamentação
distorcida cm seus aspectos fundamentais; outros, ainda, cuja
execução se limita exclusivamente à parte dos deveres do
magistério;

- a insuficiência de recursos destinados à Educação, a
duplicação de verbas para fins idênticos e a falta de um planejamento adequado que estabeleça prioridade na solução dos
problemas;
- a construção de escolas cm locais impróprios,
concorrendo para maior desperdício dos recursos destinados
à Educação;
- n interferência de poHtica partidária nos negócios da
Educação, gerando injustiças e ocnsionundo prejuízos à
execução da obra educativa.
Em decorrência das situações evidenciadas, verificam-se
conseqUências altamente desastrosas para a Educação nacional, dentre as quais ressalta o decrescente nível do ensino
ministrado no País. Por outro lado, tantos aspectos desfavoráveis à profissão do magistério vêm causundo grande
dcscstímulo à classe, fator responsâvcl pela progressivu
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evasão de seus integrantes para outras atividades alheias à
sua vocuçiio, por um imperutivo de sobrevivência.

A Confederaçuo de Professores do Brasil, empenhada na
persecução de seus objetivos e coerente com a sua filosofia,
ao firmar, nesta data, o presente Documento de Fortaleza,
mais uma vez junto às autoridades responsáveis pela Política
Educacional na urgente adoção de medidas objetivas, com
vista à realidade nacional e, ao mesmo tempo, consentânea
"cm as caracterfsticas regionais, que venham solucionar os
graves problemas apontados, para que possam os brasileiros,
pela Educação, ser fiéis à sua vocação nacional, como a
entendia o Presidente Humberto de Alencar Castello Branco:
"Nossa vocação nacional - de nos transformarmos cm
um pais grande e forte, capaz de eliminar a miséria de seu povo, ser um elemento de Paz num mundo conturbado, respeitar os seus vjzinhos, exercer o poder sem violência, conquistar a riqueza sem a injustiça."
Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o texto da mensagem aprovada, no dia I• de maio, em Fortaleza, pelo Conselho Administrativo da Confederação de Professores do Brasil.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um ·
aparte, nobre Senador?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com todo o
prazer, nobre Líder Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Mauro
Benevides, nesta tarde V. Ex• faz-se porta-voz dos anseios, das
preocupações c das angústias de toda a Bancada do Movimento
Democrático Brasileiro, quiçá, não tenho dúvida, do próprio
Senado, por que também os nossos colegas da Aliança Renovadora
Nacional, sentem de perto o problema. Por outro lado, V. Ex• faz
justiça ao batalhador incansável pela causa da Educação, o nobre
Senador João Calmon. !: preciso que haja um processo de conscientização dos nossos Governos, para que considerem efetivamcntc a
Educação como investimento de base. Há países que chegam a
dispensar, de 30 a 40% dos seus recursos globais em Educação, como
é o caso da Costa Rica, pequeno pais da América Central, que ostenta, hoje, um dos maiores índices culturais das Américas. Entretanto,
aplicamos em Educação quantia irrisória. Por não alocarmos
recursos à Educação, é que o magistério se encontra nesta situação
de penúria e de desestimulo, de norte a sul, de leste a oeste do Pals.
Como sempre fiel porta-voz não apenas do povo do seu grande
Estado, do consciente povo cearense, mas também do povo
brasileiro, V, Ex• focaliza assunto da maior profundidade,-do maior
interesse nacional. Assim, tem V. Ex• a nossa solidariedade, a solidariedade de toda a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro
nesta Casa.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Sou
sinceramente grato a V. Ex•, Senador Lázaro Barboza, pela sua solidariedade e pela ênfase que dei à existência nesta Casa de um verdadeiro consenso na defesa de tudo aquilo que se relaciona com o
problema educacional brasileiro. E lhe faço justiça: nas duas últimas
sessões desta Casa, V. Ex• abordou o problema educacional na ârca
do Estado de Goiás, ocnsiilo em que contou com o apoio do ilustre
Vice-Lider Osires Teixeira, igualmente digno representante do povo
goiano nesta Casa.
O Sr. Oslres Tel•elra (ARENA - GO)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MAURO DENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o
apurtc uo nobre Senador Osires Teixeira.
o Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Mauro Bcm:vides, fuz muito bem V. Ex• cm trazer ao conhecimento
da Casa as reivindicações da Confederação de Professores do Brasil.
Somos um País, em termos suprapartidârios, preocupado com a solu·
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ção dos problemas du Educação. Todavia, todos sabemos das difi·
culdades que enfrenta o Ministério da Educação e Cultura para me·
lhor equacionar as solucões que todo o povo brasileiro rec:lama. O
eminente Ministro da Educação Ney Braga, quando recentemente
visitou a Comissão de Educação e Cultura desta Casa, fez questão de
enfatizar sua intenção de abrir as portas de seu Ministério para as
indicações de soluções, para as sugestões válidas, no sentido de me·
lho r equacionar a problemática da Educação. Tenha a certeza de que
as conclusões do Encontro da Confederação de Professores do Bra·
sil, realizado em Forteleza, haverá de receber da parte do Ministério
da Educação e Cultura, e conseqUentemente de todo Govcrno •... a
melhor acolhida, para que, na medida do posslvcl, na medida cm que
o poder nacional seja capaz, em termos de recursos financeiros c
humanos, seja encontrada solução pura esse grande problema nacio·
nal. O ideal seria que todos os problemas educacionais brasileiros
fossem resolvidos face à conclusão de um encontro como esse de
Forteleza ou de pedidos reiteradamente feitos tanto por elementos
pertencentes à Bancada de V. E~• como à Bancada da Aliança
Renovadora Nacional. No entanto, estamos cientes e conscientes de
que os problemas não podem ser resolvidos nem serão resolvidos à
base do passe de mágica. preciso um esforço nacional, um esforço
que compreenda não só a ação governamental como a ação de todos
· educadores brasileiros, de todos os homens públicos deste Pais, com
a finalidade de melhor acionar a Educação brasileira c de lhe dar
melhores caminhos. Reconhece V. Ex•, e reconhece a Nação, o gran·
de esforço desenvolvido pelo eminente Ministro Ney Braga na
inplantação da Lei n• 5.692, que dá novas diretrizcs e bases à cdw:a·
ção. Compreendo, entendo e louvo a posição de V. Ex• quando piei·
teia melhores dias para a Educação brasileira. Contudo, não louvo e de certa forma até me coloco em situação de guarda- quando ou·
ço certos apartes, como, ainda há pouco, o do nobre Senador Evclá·
sio Vieira, que, no calor do seu entusiasmo e preocupado cm solidari·
zar-se com V. Ex•, afirmou à Casa e à Nação que este Governo estâ
perdendo tempo no setor da Educação. Não nobre Senador. O
Governo não está perdendo tempo. Ao contrário! O Governo cstâ
preocupado em receber os influxos da inteligência de tantos quantos
se preocupem com o problema da Educação, como é o caso típico do
Senador Evelásio Vieira. O Governo é inteiramente receptivo às solu·
ções para os problemas educacionais. A evidência do fato de que te·
mos professores mal pagos espalhados por todo este Pais é uma
verdade. O interesse em melhorar essa situação é também evidente.
As soluções para essa problemática, isso sim, têm que sair desta
Casa. Não vale e nem é justo que aqui se fique dizendo- como disse
o Senador Evelásio Vieira- que estamos perdendo tempo na Educa·
ção, ou que se diga - como o Senador Lâzaro Barboza - que a
cada dia piora a qualidade do ensino brasileiro. Não é verdade, tam·
bém. O ensino brasileiro, nobre Senador, tem melhorado substancial·
mente nos últimos anos. A Nação inteira é testemunha: há hoje um
oferecimento de vagas extraordinariamente maior do que ontem. Se
ontem nós éramos 200 a 300 mil, ou melhor, pouco mais de IDO mil
no ensino superior, hoje somos mais de I milhão; se ontem o carente
não tinha a menor possibilidade, a menor condição de portar um
diploma superior, ai estú o Programa de Crédito Educativo do
Ministério da Educação e Cultura a oferecer condições para que,
tuntos quantos queiram, cursando as escolas particulares, possam ter
o seu diploma num esquema de pagamento posterior. Se ontem
éramos 70% de analfabetos, hoje esse percentual reduziu-se, substan·
ciulmcntc gruço.1s a uma maciça intervenção cm recursos e pessoal do
Ministério da Educação c Cultura contando com a colaboração de
inúmeras entidades de classe, sociedades civis que colaboram, neces·
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suriumcntc, com esse empreendimento. Não, a educaçüo do Brasil
niio cstú regredindo; no contr{lrio, ela está progredindo, substnn·

cialmcntc, em número e está, cm qualidade, se colocando cm posição
até invcjúvcl no conceito das nações com quem mantemos relacionamento. Hú nobre Senador, da parte de V. Ex•, uma preocupação
terrivelmente vlilida, cm trazer, a esta Casn, numa forma de alto
espírito público, as posições c ns rcivindicnções da Federação Nacio·
na i dos Professores. O que nào se podo admitir i: que, 11 garupa de
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uma pretcnsÚo como essa de V. Ex•, 11 garupa do alto sentido que
quer dar V. Ex• ao seu pronunciamento, se procure dar estocadas
negativas, se procure fazer frases soltas de que isto ou aquilo não está
certo, tentando responsabilizar o Governo por falhas na educação,
falhas que todos nós reconhecemos, mas falhas que estão sendo
elididas, momento a momento, dia a dia, instante a instante, graças 11
atuação serena, tranqUila, equilibrada e sobretudo sábia do Sr.
Ministro Ney Braga. E V. Ex•, comigo, há de reconhecer para esta
Casa e para toda a Nação, a veracidade do que afirmo. Muito
obrigado.
O Sr. Evelislo Vieira (MDB- SC) - Permita-me V. Ex• um
aparte?

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam·
painha.)- Nobre Senador, solicito a V. Ex• que conclua o seu dis·
curso. O tempo de V. Ex• se esgotou.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador
Osircs Teixeira, ni!o quero me arvorar cm excgcta dos pensamentos
cxtcrnados pelos eminentes colegas Evclásio Vieira c Lâzaro Barbo·
za, aludidos expressamente cm sua intervenção. Ambos os apartes
refletem nltido conhecimento das dificuldades pertinentes à problc·
mática educacional do País. Nada mais fizeram aqueles dois prccla·
ros Senadores do que confirmar a existência de distorções, de problc·
mas, de questões relevantes c reclamar medidas positivas, concretas c
urgentes, para supcrâ-los. E acredito mesmo que o que pleitearam, o
que postula V. Ex•, o que pretendo enfatizar neste meu pronuncia·
menta é, cxatamcntc, a necessidade de uma conjugação de esforços,
em todos os âmbitos, no federal, no estadual, no municipal, para que
se encontre, realmente, melhor roteiro para a vida educacional do
País. Acredito que nisto, hâ unanimidade nesta Casa, com criticas a
determinados aspectos da pol!tica educacional, críticas que são admi·
tidas expressamente, inclusive por homens ligados ao próprio Minis·
tério da Educação c Cultura, como é o caso do Professor Edson
Machado, Dirctor do Departamento de Assuntos Universitários do
MEC que, em pronunciamento divulgado ontem, na imp'rcnsa brasi·
!eira, reconhece uma série de distorções nos cursos de pós-graduação.
Veja, V, Ex•, é apenas um dos aspectos da pol!tica educacional
brasileira, o pós-graduação. O próprio Dirctor do DA U admite a
existência dessas distorções. Há poucos dias, por exemplo, a Comis·
silo de Fiscalização Financeira c Tomada de Contas da Câmara dos
Deputados, relacionou uma série de municípios que descumpriram,
infringiram expressamente, aquela norma regimental pertinente à
aplicação de 20% no setor educacional da respectiva comuna.
Enfim, o problema existe, é evidente, clamoroso, e cstâ a exigir
dos homens públicos, integrantes do Poder Executivo Federal, Muni·
cipal e Estadual, um empenho conjugado para que se obtenha, real·
mente, um melhor caminho para os destinos da educação, no País.
O Sr. E•elislo Vieira (MDB- SC)- Dá licença para um apar·
·te, nobre Senador?
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Faz soar a campanhia.) Comunico a V. Ex• ni!o haver mais tempo para apartes. Peço a
V. Ex• colabore com a Mesa que, com tanto brilhantismo, V. Ex•
integra.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nilo há dúvi·
da, Sr. Presidente, que terei que colaborar com a advertência de
V, Ex•, cm nome da letra regimental, embora o meu pronunciamen·
to fique privado de mais uma nova, -e tenho certeza de que seria
brilhante,- colaboraçuo do meu eminente colega de representação
partidária, Senador Evclásio Vieira.
Concluo, Sr. Presidente.
Estamos diante de uma realidade que compromete seriamente o
processo educacional do Brasil, cabendo ao Governo impedir que is·
so prossiga. Chegou a hora de encarar a verdade. Deixemos de lado,
por um pouco, as teorias, as doutrinas e os esquemas inexequlveis e
procuremos responder aos apelos que nos chegam, com medidas c
atos objetivos, imediatos c eficientes. Trata-se de uma tarefa de to·
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dos. E a consciencia nacional não pode ser decepcionada com novos
c incomprccns!vcis adiamentos ou tangcnclamcntos da questão.
Se cruzarmos os braços, estaremos prejudicando milhões de
brasileiros, cm todos os Estados, permitindo, por outro lado, que o
Magistério venha a humilhar-se, ainda mais, pela ausencia de solu·
çilesjustas c acertadas.
Esse, o clamor que estamos a ouvir continuamente - c que se
repetiu, nesta tarde, através dos apartes dos eminentes Senadores
Evclâsio Vieira, Adalberto Sena, Uzaro Barboza c Osires Teixeira.
E a ele, a esse clamor, nilo poderemos ficar indiferentes, por consti·
tuir, tal procedimento, um desscrviço à PAtria. (Muito bem I Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Dinarte Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Venho hoje à tribuna para dirigir um apelo ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, no sentido de que Sua Excelência
mande estudar a situação dos médicos que estilo sendo dispensados
em todo o Pais, em decorrencia de um concurso recém-realizado.
!;: que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos que hoje todos os
contratos silo regidos pela CLT, nossas leis trabalhistas. JA havia um
grande número de médicos contratados e que vinham trabalhando,
naturalmente, a contento, porque sabemos que no regime trabalhis·
ta, quando o funcionAria nilo estA exercendo bem as suas funções, po·
de ser demitido, devidamente indenizado, sem maior problema.
Isso, estA previsto na nossa lcgislaçi!o. Realizou-se entilo o concurso,
Sr. Presidente. No inicio, todos os médicos que tomaram parte no
concurso tinham certeza de que se tratava de um concurso de quali·
ficaçllo, significava dizer, que aquele que fosse aprovado, continuo·
ria no seu lugar. Mas, posteriormente, o concurso passou a ser de
classificaçilo, isto é, por ordem cronológica como silo, realmente, to·
dos os concursos públicos.
Agora, estilo sendo demitidos os médicos que estavam jA traba·
lhando hA anos, e sendo substituídos por outros.
Ora, naquela época - e tenho a impressão que esta Casa deve
estar lembrada- a Imprensa toda registrou o nosso entusiasmo com
o fato de termos um aumento de milhares de médicos reforçando a
assistência à populaçilo brasileira. Mas agora esses médicos estilo
sendo despedidos.
No meu Estado jA estilo sendo demitidos cerca de 60 médicos.
criando, sem dúvida alguma, problemas, por que quanto custa um
médico ao Pais? HA de se dizer que eles nilo conseguiram os pri·
melros lugares - mas esses a que e~tou-me referindo foram também
aprovados e estão sendo demitidos, para em seus lugares serem
outros nomeados. E o pior é que o número de demissilo é superior ao
das nomeações.
Quero fazer daqui um apelo ao eminente Senhor Presidente da
República, porque tenho certeza de que somente ele poderA mandar
reexaminar esse assunto.
Jâ estive duas vezes com S. Ex• o Sr. Ministro Nascimento e Sil·
va c com o Coronel Darcy Siqueira, do DASP, que me deu uma in·
formação -e por isso estou ocupando a tribuna - a de que, man·
dando os nomes ou os números, ao Ministro da Saúde ele liberarâ, se
quiser, e imediatamente, as nomeações: depende do Ministro.
Nilo sei se acontecerA o mesmo cm outros, mas no meu Estado o
número de vagas absorve exatamcnte aqueles que passaram, isto é,
os que fizeram concurso c foram aprovados. ConseqUentemente, é só
preencher os lugares vagos c a situação se torna rã normal cm relação
nos médicos, no Rio Grande do Norte. Da! cu estar aqui fazendo
este apelo ao Senhor Presidente da Repllblica ...
O Sr. E•el4slo Vlelro (MDB - SC) - V, Ex• permite um
aparte, nobre Senador?
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois não.

O Sr. E•eláslo VIeira (MDB- SC)- Apcnos para cumprimcn·
tâ·lo pela justa critica que faz ao Governo Federal.
O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço o
aparte de V, Ex• Não é propriamente uma critica, V, Ex• deve ter
notado que estou fazendo um apelo. Naturalmente o Senhor Prcsi·
dente da Rcptlblica nilo cstâ nem tomando conhecimento desse as·
sunto, mas, cabe a mim, em nome da representação do meu Estado,
tomando conhecimento como tomei, do assunto, ocupar a tribuna.
Este é o nosso papel: fazer daqui um apelo à autoridade maior,
esclarecendo o que está havendo.
Lá, no Rio Grande do Norte, a situação é esta. Nós temos as
vagas no próprio INPS; não preciso citar outras instituições ou
outras áreas que poderiam ser também absorvidas, o lPASE, Legiilo
etc. Mas, no próprio INPS existem as vagas c é por isso que ocupo a
tribuna c faço um apelo ao Senhor Presidente da República.
Estive no DASP c estive com o Sr. Ministro da Saúde. Acha
S. Ex• que as verbas são insuficientes, mas cu, que já passei por uma
administração pública, sei que quando existem as vagas, mesmo que
nilo sejam preenchidas, obrigatoriamente o Orçamento tem que ter
na rubrica a importância correspondente àquelas funções.
Esse o meu apelo. Fui procurado no Rio de Janeiro, por cxem·
pio, pelo Presidente dos Sindicatos Médicos do Pais. Queria ele fazer
um movimento nacional. Fiz ver que isso não adiantava, o que
adiantava era esclarecermos o que estã ocorrendo, porque talvez,
com isso, se conseguisse, depois dos esclarecimentos, uma solução
favorável para os médicos.
·
Sr. Presidente, confio em que meu L!der nesta Casa, o nobre
Senador Eurico Rczende, tomando conhecimento do assunto, leve-o
à consideração de Sua Excelência o eminente Presidente Ernesto
Gciscl, c teremos o caso resolvido sem maiores conseqUências, pois é
somente chegar c preencher os cargos vagos, numa hora cm que
verificamos o aumento da população c, conseqUentemente, a carên·
cia de assistência a este País tão grande.
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que eu devia pronunciar,
representando os interesses do meu Estado c certo de que o meu
L!der reprcscntarã o pensamento do meu Estado perante o Senhor
Presidente da República. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Osires Teixeira, que falará pela Liderança.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Como L!der,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já se tornou um truismo a frase segundo a qual nilo hã bom esta·
dista sem estat!stica. A história dos censos remonta às civilizações
mais antigas e, pelas tribos ainda remanescentes de períodos pré-his·
tóricos, que nilo conhecem a escrita nem qualquer tipo de memória,
além da tradição oral, vcrifica·sc que elas contam os seus guerreiros,
sabem o número dos seus componentes, como podem prever até algu·
mas crises, compulsando dados anteriores, transmitidos pelos seus
ancestrais.
Por isso a estat!stica é ti!o antiga, que sua origem se perde na
noite dos tempos.
Mas é a partir da instituição do Estado, como ordenamento
pol!tico,jur!dico c administrativo das sociedades, que esse instrumcn·
to se torna o mais precioso auxiliar dos governantes, além de ter-se
transformado, principalmente a partir deste século, com a instituição
do planejamcnto cientifico, no mais precioso conhecimento ancilar,
a serviço de todas as ciências sociais, método indispensâvel a qual·
quer tipo de experimentação.
Assim, quando, hâ quarenta e um anos, o Governo brasileiro
criava o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje
transformado cm fundação, armava-se de um instrumento
singularmente eficiente, para um levantamento mais seguro de todos
os setores da economia nacional, ni!o se limitando o seu desempenho
aos censos demográficos, ou às amostragens sctorinis até cntllo
feitas, para informar u dif!cil missão dos estadistas.
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Por lã passaram homens como Teixeira de Freitas; o cientista
Giorgio Mortarn, que só nos deixaria depois da proscrição do fnscis·
mo em seu Pais, para ocupar uma câtedrn universitâria; o escritor e
jornalista Wnldemnr Lopes, que, durante muitos anos, ainda no
Governo Vargas, foi um dos seus excelentes administradores, As
equipes que se sucederam no IBG E, nesses quarenta e um anos,
praticamente instalaram a cstat!stica cientifica no Pais c, publicando
revistas modelares, com colaboradores da estirpe de Juarez Tâvora,
Mortarn, Teixeira de Freitas e tantos outros, despertaram, nos
circulas intelectuais e administrativos, entre os pollticos e nos meios
universitãrios, o interesse por esses estudos, de importância singullir
cada vez mais crescente.
Ao relembrar esses nomes, no aniversário dessa eficient!ssima
instituição, queremos louvar, sobretudo, a continuidade da sua tare·
fa e o respeito que obteve, o prestígio de que desfruta, tamb~m indis·
pensâvel auxiliar dos nossos trabalhos.
Hoje, não hã setor da nossa economia - e esta ~ a Mssola do
IBG E- que não tenha esquadrinhados os seus números, levantados
o seu desempenho, assinaladas as suas curvas de desenvolvimento,
que não seja acompanhado pelos olhos e pelos ouvidos dessa Funda·
ção insubstitu!vcl, na contagem, na amostragem e na computação de
preciosos dados, a orientar a nossa vida administrativa.
Os trabalhos do IBGE em 1976
Seria exaustivo delongar-me, neste instante, sobre quarenta e
um anos de história do IBGE. Não há, neste Plenário, quem
desconheça os relevantes serviços prestados por essa Fundação,
durante quatro decênios. Da! por que preferimos apresentar um
breve apanhado da sua atuação mais recente,. ou seja, no ano pas·
sado, principalmente no que se refere à produção c tratamento de
informações necessãrios à elaboração e avaliação dos programas de
desenvolvimento do Governo, nas áreas de Estatística, Geod~sia e
Cartografia, bem como no que tange ao conhecimento da realidade
flsica, cconômica e social do Pais.
·
No campo das estatísticas continuas, o IBGE deu execução a
extenso programa de pesquisas, principalmente em Arcas considera·
das prioritárias, incluindo levantamentos agropecuârios e indus·
triais, além de pesquisas domiciliares.
, Assinale-se que os Censos Econômicos de 1975, com investiga·
çõcs'· muito mais amplas do que as realizadas pelo Censo de 1970,
representam inquérito minucioso sobre todas as atividadcs produti·
vas do Pais, com o levantamento da estrutura c movimento das
empresas c estabelecimentos, englobando os Censos AgropccuArios
Especiais relativos aos mercados imobiliário e de transportes, como
às instituições de crédito, seguros c comunicações, os serviços urba·
nos de saneamento, a indústria da construção civil e a energia clétri·
ca.
Procedido o levantamento de mais de cinco milhões de esta·
bclccimcntos agropecuãrios e mais de um milhão nos demais setores,
realizaram-se, no primeiro semestre de 1976, tarefas referentes ao
planejamcnto, colctados os dados do Censo AgropccuArio e prestes a
conclu!rcm-se os referentes aos demais Censos.
Mais uma Pesquisa Nacional por Amostra de DomicOios foi
levada a termo, no ano passado, definindo-se a metodologia e a
elaboração dos instrumentos de colcta, bem como o preparo da base
geográfica da investigação. Constitui-se o PNAD em amplo levanta·
menta sócio-cconômico, através de investigação domiciliar, por
amostragem, revelando características bAsicas de populaçilo c habita·
çilo, migrações, fecundidade, rendimento, mão-de-obra, força-de·
trabalho, emprego c desemprego, dados essenciais ao plnncjnmcnto
governamental, por tratar-se de tarefa de ambito nacional, cobrindo
as sete regiões ccnsitárins do País. A pesquisa aingiu cem mil domi·
c!lios, empregando, na colctn de dados, seis mil •operadores c
oferecendo uma amostragem convincente.
Também tiveram seqUência os estudos sobre necessidades
ulimcnturcs, iniciando-se os trabalhos relativos à anAlise de consistcn·
cin c no processamento de dados, concluídos nos dados referentes ao
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Estudos do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina c Rio Grande do
Sul, no que tange u Consumo Alimentar c Antropometria, feitas as
primeiras publicações no primeiro trimestre deste ano.
Relações lntersetorlals
A partir da Matriz de Relações lntcrsetoriuis de 1970, partiu o
IBGE para um programa de maior amplitude, com os seguintes
objctivos:
a) criar um marco estrutural para o Sistema de Contabilidade
Social;
b) oferecer suporte a estudos de interdependência setorial, para
o desenvolvimento de análises sobre a estrutura da economia, utili·
zadas também cm modelos macrocconômicos;
c) orientar o processo de revisão c aperfeiçoamento das cstat!sti·
cas primãrias, adeqUando-as às cxigcncias da Contabilidade Social.
O Instituto publicou, no ano passado, o resultado de estudos c
pesquisas econômicas, cm versão preliminar, restrita às Arcas das
indústrias de transformação c extrativa-mineral, bem como as
tabelas de Relações lnterindustriais, evidenciando o consumo
intermediário de produtos industriais nacionais c importados, bem
como os demais componentes de custos dos sctorcs, assim como a
origem setorial da produção industrial. Essa tabulação oferece,
simultaneamente, uma visão global c detalhada da estrutura de
economia quanto à origem, quanto ao destino dos produtos c no que
tange à composição de custos.
Foi poss!vcl acompanhar, com maior grau de precisão, o
comportamento conjuntural dos diferentes gcncros da indústria de
transformação e de cxtrnçào de produtos minerais, ampliando-se o
painel de informantes.
A1rlcultura, Geodésla e Carto1rana
Durante todo o ano de 1976, prosseguiu o IBGE na pesquisa
mensal de previsão a acompanhamento das safras agrícolas, numa
execução continua,· traduzindo, com base no calendário agr!cola,
estimativas das safras de culturas prioritárias, a n!vel nacional c rc·
gional, publicando, cm janeiro deste ano, as estimativas para 1977.
Quanto às pesquisas gcogrãficas c sóciocconómicas, descnvol·
vcram-sc os trabalhos sobre o Atlas · Nacional do Brasil,
Indicadores Sociais, Modelo de Somulação IBGE·OIT, além de
estudos dcmogrãficos c sobre Regionalização, Quadro Natural,
Estat!stica Agropecuária, pesquisas agrárias c urbanas.
No campo da cartografia, prosseguiu-se nas .operações
indispensáveis ao mapeamento sistemático do espaço territorial bra·
sileiro, obtendo-se uma rede geodésica uniforme de primeira ordem,
à disposição do Governo, como da iniciativa privada, com seguros
informes topográfico, sistemático, geográfico geral, especial e tcmâ·
tico, fornecendo-se dados preciosos para os projetas prioritários de
desenvolvimento.
Nas diversas regiões naturais do Pais realizaram-se atividndcs
de Gcodésia, condicionadas à situação das vias de comunicação c
climáticas, concluindo-se. todos o~ serviços· programados de
triangulaçilo, que já atenderam a um terço do seu programa, valendo
salientar que todos os serviços, neste campo, foram realizados na
Amazônia Legal. Também ultimaram-se cm 56% as ntividadcs de
nivelamento, sendo que, do total conclu!do, 97% atendem à Amnzô·
nin c 3% às outras regiões naturais do País.
Igualmente foram conclu!dos os serviços programados para a
ntividndc de Astronomia Geodésica, ocorrendo o mesmo no que
tange às ntividndes de Base, concluindo-se 62% dos serviços
referentes à Geodésin a Snt~litc, a maior parte dos quais ainda na
Amazônia Legal.
Foi posstvel realizar 44% dos serviços de rcnmbulação, 42% dos
serviços de Pologonaçilo, principalmente nos Estados de Mato Gros·
so, Go1ns, Minas Gerais, Rio de Janeiro c Espirita Santo.
Cumpriram-se, integralmente, I03 folhas cm escalas topogrâfi·
cus de 1:50.000 c 1:100.000, elaborando-se 27 cartas, que correspon·
dem a 82% da progrnmnçilo para o ano passado.
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O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Ciente da
Iniciou-se o trabalho pioneiro de elaboração da Carta
Aeronáutica do Brasil, na escala de 1:1.000,00, mediante convênio advertência de V. Ex•, Sr. Presidente, ouvirei o nobre Senador
com o Ministério da Aeronáutica e segundo os padrões da Organi· Mauro Bcncvidcs, que me solicitou cm primeiro lugar o aparte.
zaçilo de Aviação Civil Internacional ..
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador Osirea
Teixeira, no instante cm que V. Ex• elogia, mui merecidamente, a
lnform,tlea e Pesaoal
trajctória do Instituto Brasileiro de Geografia c Estatlstica, nesses 40
Promoveu o IBGE, Sr, Presidente c Srs. Senadores, na área de anos de ininterrupto funcionamento, desejo associar-me a esse
informática, um substancial apoio aos órgãos vinculados - SOF, tributo, tilo significativo c tilo justo, a uma entidade que tem prestaSAREM, SEMOR, DA, IGF, INOR, CNPq, FINEP, c vArios ou- do relevantes serviços ao Pais. Neste ensejo, queria mencionar o
tros, através dos vários sistemas implantados nessas entidades, cxccu· nome de um destacado servidor, de um destacado dirigente do
tando, para a SEPLAN, sistemas de elaboração da proposta IBGE, o Dr. Eurico Andrade Borba, cidadão dotado de cxtraordinA·
orçamentária, execução orçamentAria, controle de créditos, gestão rio csplrito público c indiscutlvcl competência funcional, que tem
de fundos públicos, material permanente c de consumo c contabili- sido realmente o esteio da Fundação IBGE. Na pessoa do Dr. Eurico
dade pública.
Andrade Borba saúdo o IBGE, os seus dirigentes c os seus funcionANilo somente a União se serviu do Sistema de Elaboração da rios, enfim todos quantos têm colaborado nesse lapso de tempo com
Proposta OrçamentAria, mas 13 Estados c Territórios, além do o Instituto Brasileiro de Geografia c Estatlstica.
Distrito Federal c a Prefeitura de Silo Paulo, implantando-se, cm
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Quero agrade1976, o Sistema Gcrcnclal de Acompanhamento Flsico Financeiro e cer o aparte de V, Ex•, que evidentemente deu a cor que precisava o
0 Cadastro dos órgãos da Administração Pública. Tabulaçilcs espc·
meu pronunciamento. V, Ex• fez mais que cu, personificou a
ciais ·do IBGE foram utilizadas por diversos órgãos da Arca gover· homenagem na pessoa do Dr. Eurico Andrade Borba, que na verdanamcntal c empresas privadas, implantados os três primeiros de é um condolllere de primeira categoria c conta, para felicidade do
sistemas de entradas de dados STV-1600 do SERPRO, com 48 Brasil c dos brasileiros, com uma equipe técnica de alto escol, da
teclados-vldco, aperfeiçoando a infra-estrutura para o proccssamcn· mais alta categoria, c que, seguindo-lhe os passos, prove, para o Goto dos Censos Económicos de 1975.
verno c para a empresa privada, a cstatlstica que o Brasil deve ter.
Ouço V, Ex•, nobre Sénador Evclásio Vieira, c cm seguida
Foram perfurados, Sr.Prcsidcntc, no ano passado, 6 milhões c
100 mil cartões c gravados nos sistemas 43 milhões de registras, com concluirei, Sr. Presidente.
3.234 horas de real utilização dos processadores centrais, com a
O Sr. Enlúlo VIeira (MDB - SC) - Veja, Senador Osircs
impressão de mais de 403 milhões de linhas. O tempo médio de Teixeira, como às vezes a Oposição tem dificuldades - como faz
resposta, que era de 240 minutos cm 1975, foi reduzido a 90 minutos agora- cm transmitir sua admiração, sua saudação de elogio ao Go·
cm 1976.
vcrno Federal. A informação, o dado é fundamental à atividadc do
No campo do aperfeiçoamento do pessoal, inaugurou-se no homem cm qualquer sctor, hoje mais do que ontem. Na importante
1BG E o curso de Bacharelado cm Ciências Estatlsticas, com 470 missão de informar, de fornecer os dados, de nos orientar, o IBGE
alunos nas quatro séries, enquanto nos cursos técnicos de Estatlstica ainda não é aquilo a que aspiramos, que desejamos, que queremos c
que precisamos, mas é uma entidade que tem, na verdade, prestado
c Gcodésia, cm três anos, matricularam-se 424 alunos.
incstimAvcis serviços ao Brasil, principalmente depois de 1964, c faze.
Mediante acordo com a USAID, o IBGE enviou 34 bolsistas ao mos justiça porque não somos caolhos, Queremos por isto, nesta
Exterior, inclusive para Arcas de Mestrado c Doutorado.
oportunidade cm que V, Ex• assoma à tribuna para expressar o
Abrangendo os campos da Geografia, da Estatlstica c da reconhecimento da Bancada da ARENA, também ter a associa~ilo
Gcodésia, o IBGE distribuiu aos seus usuArios institucionais, inclu- dos homens do Movimento Democrático Brasileiro, que rende o seu
sive empresas particulares, publicações sobre Região Sul, Região Cen- preito de justi~a. de homenagem ao IBGE pelo grande trabalho que
tro-Oeste, Recursos Naturais do Brasil c Encontro Brasileiro de Estu· vem realizando ao ensejo de mais uma data de seu anivcrsârio.
dos Populacionais, lançando 22 publicações, com uma tiragem de SOO
· O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Concluindo
mil exemplares, com Sinopses, Boletins c Revistas Estatlsticas.
meu dilll:urso, quero agradecer, nobre Senador EvclAsio Vieira, o
Na Arca administrativa, Sr, Presidente, Srs. Senadores, merece aparte com que V. Ex• me honra, nesta tarde, E lembro-me de quesalvo engano - o próprio Teixeira de Freitas foi quem, num amor
especial registro a implantação dos primeiros sistemas de contabllida·
de através de infra-estrutura cm processamento clctrónico de dados accndrado à cstatlstica, teria dito, cm certa ocasião, uma frase
lapidar, cm que ele dizia: "Faça o Brasil a cstatlstica que ele deve ter
cm Arcas de orçamento c finanças,
c a cstatlstica farA do Brasil o que ele deve ser",
Se fiz, Sr. Presidente c Srs. Senadores, tal resumo do dcsempc·
Nessa colocação, justifica-se plenamente a colocação de V. Ex•
nho do Instituto Brasileiro de Geografia c Estatlstica, cm 1976, o fiz Na verdade, ainda nilo temos toda a cstatlstica que devemos ter,
com o objctivo c certo de que tilo·somcntc estou dando conhccimcn· Mas, por paradoxal que pareça, temos, neste Pais, hoje, uma
to à Casa c à Nação de um acervo de serviços altamente importantes cstatlstica, até certo ponto, nilo integralmente usada; as tabulaçõcs
ao desempenho dos governos, cm nlvcl nacional, estadual c muni· económicas de ordem social, realizadas pelo Instituto Brasileiro de
cipal, além do acervo oferecido às empresas privadas, c que faço tal Geografia c Estatlstica, ainda estilo longe de ser usadas integralmenresumo na certeza de que nele vemos a homenagem, a grande te, quer pelo sctor privado c até pelo sctor público. Dar por que fiz cu
homenagem que prestamos, nesta hora, aos seus dirigentes questão de relatar, item por item, as realizações do Instituto Brasileifuncionários c técnicos - pela passagem desses 40 anos de bons ro de Geografia c Estatlstica, até para, subliminarmcntc, isso
serviços prcstados ao Pais.
significar um apelo ao empresário brasileiro, um apelo ao Governo
brasileiro, para analisarmos essas tubulações do IBGE, de que
O Sr. E>tlúlo VIeira (MDB - SC) - Permite V, Ex• UITI aproveitemos esse trabalho magnificamente realizado c que, sem
d~vida nenhuma, justifica de parte do Governo, justifica de parte da
aparte?
Oposição, cm quem reconhecemos aguerrida defensora dos intcrcs·
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permita-me V, Ex• um ses colctivos, mas sempre presente com o alto espirita público, para
breve aparte, Senador Osircs Teixeira. A Presidência já o adverte,
dizer sim ao Governo cm realizações como a que vem realizando
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito a V. Ex• con· através do Instituto Brasileiro de Geografia c Estatlstica.
clua seu discurso, pois seu tempo está esgotado,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas,)
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard- Jarbas Passarinho- Marcos Freire- Paulo
Guerra - Lourival Baptista - Luiz Viana - Orestes Qui:rcia Benedito Ferreira- Mattos Leão- Tarso Dura.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 118, de
1977, dos Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy
Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Senhor Presidente da
República, General Ernesto Geisel, e pelo Núncio Apostólico, Dom Carmine Rocco, no dia IOde maio de 1977.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Serâ feita a transcrição solicitada.

tO SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO
SENHOR PRESIDENTE DA REPOBLICA:
"Senhores chefes de Missão:
Sinto-me grato por haverem querido homenagear, na minha
pessoa, o Chefe de Estado brasileiro e, nele, o Governo junto ao qual
estilo representados e que acolhe com especial agrado e interesse a
"presença amiga" dos integrantes de tão seleto corpo diplomático.
Grato, também, estou ao Senhor Núncio Apostólico, por suas
palavras, repletas sempre de sabedoria e de generosidade, e pelo<
votos que formula em favor da concretização das aspirações de nossa
coletividade brasileira.
Meu reconhecimento, desejo estendê-lo, também, em nome de
minha mulher, às senhoras embaixatrizes aqui presentes.
Minhas Senhoras e meus Senhores,
A atmosfera deste banquete i: bem representativa do espírito
com que o Brasil tem procurado conduzir a sua política externa um espírito de cordialidade, de convivência ecuménica e de atenta
solidariedade. Sinto-me feliz em poder dirigir-me a todos para reafirmar esses sentimentos que entretemos para com a comunidade
internacional cm seu conjunto, bem como, individualmente, para
com todas as nações amigas.
Nilo sou dos que acreditam que a diplomacia tradicional tenha
sido superada pela eficiência dos modernos meios de comunicação.
Ao contrário, creio que a própria eficiência desses meios pode iludirnos, levando-nos a confundir publicidade com negociação. As relações internacionais processam-se numa trama complexa, que não
aceita simplificações, sem que se incorra em riscos à própria
segurança dos países. t: claro que uma visão histórica dessas relações
pode reduzir, a proporções menores, este ou aquele problema de
hoje, Mas, para os países atingidos, não serâ consolo admitir que a
História permita subestimar os desafios de agora. Para a geração que
vive o presente, o homem de visão não é o que antecipa o juízo dn
História, mas o que sabe tirar o melhor proveito dn realidade, para
que a sociedade se encaminhe, em bou ordem, na direção de um futuro promissor.
A diplomacia tradicional, a que se exerce através das chanceiiiTias e dos diplomatas profissionais, sabe que são, precisamente,
us diferenças entre Estados que permitem valorizar as composicile<
de interesses, a serviço de beneficias coletivos. Função precípua do
diplomata é, assim, também, a de npreender corrctumente u realidade do pars onde exerce sua missno, pois seria desscrvir u seu Governo fornecer-lhe uniu avaliação Inadequada que certamente falsenrin
as condições pura um entendimento frutuoso.
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A política externa do Brasil, terão apreendido os Senhores, é um
instrumento para a realização do objetivo máximo do País, que é o
de ver seu povo prosperar cm ordem c alcançar, no mais curto prazo
possível, melhor justiça social e desenvolvimento polftico mais perfeito. Funda-se ela em valores éticos superiores, incorporados pela
História à nossa cultura e enriquecidos pela conturbação, tão nossa,
de tolerância racial c cordialidade social. Povo naturalmente
predisposto ao convívio, o brasileiro aceita innuências construtivas e
estende, espontaneamente, sua cooperação a outros povos, sem motivações escusas, sem inclinações para o servilismo, sem preocupações
de preponderância. Na medida cm que o Pais cresce e seus interesses
se diversiõcam, e na medida, também, em que as nações se tornam
mais interdependentes, i: natural que a polftica externa do Brasil se
universalize. A esse universalismo, procuramos dar um cunho prático, fazendo com que sirva aos interesses do Brasil e aos da comunidade internacional.
O Brasil se tem empenhado, continuamente, para que as relações internacionais se encaminhem num sentido construtivo que faça
da paz, da justiça e da prosperidade um patrimônio comum.
Sabemos que nossos recursos para isso são limitados, mas
sabemos, também, que só com a conjugação dos esforços de todos
silo possíveis as grandes realizações coletivas.
Nosso primeiro campo de ação diplomática é, obviamente, o
das relações que entretemos com as nações do continente, relações
que ate.<tam, melhor do que tudo, o espírito de solidariedade a que
me venho referindo. A cooperação com países vizinhos ressalta, de
maneira muito especial, o principio da igualdade soberana entre os
Estados, a que nos aferramos com a mesma dedicação com que
defendemos o do respeito mútuo e o da não-intervenção nos
assuntos internos ou externos de outros países. Com o mesmo espírito, procuramos fazer, da cooperação regional, um instrumento de
progresso solidário.
Idêntica atitude estendemos aos países de fora do continente
com os quais se tornam, constantemente, mais estreitos e freqUcntts
os nossos conta tos. Nos últimos três anos, 26 novas embaixadas do
Brasil foram criadas fora do nosso hemisfério, o que atesta o
dinamismo com que empreendemos a diversificação das nossas relações diplomáticas.
lndices expressivos de vigor emprestado à cooperação internacional encontramos no número c na qualidade dos acordos bilaterais
assinados durante o mesmo período - 240 atas com 56 países, 193
deles jâ se encontrando cm pleno vigor.
A atitude cooperativa levâmo-la, também, aos foros universais.
Não nos agradam as conceituaçõcs dos países que estimulam
dissensões e confrontos. Antes, tudo fazemos para que uma visilo
esclarecida dos fenõmcnos internacionais conduza os Governos, na
construção de uma nova ordem polftica c cconômica mundial, a
preferirem as soluções pacíficas às que poderiam ser tentadas com
recursos à violência.
Assim, n contribuição do Brasil tem visado à solução equilibrada dos problemas globais da humanidade, daqueles que afetam o
homem nos seus direitos fundamentais de viver em paz, de construir
uma sociedade justa, de prosperar màterial e culturalmente, de se
realizar na plenitude de suas faculdades e de usufruir do bem supremo da justiça e da liberdade.
Não é minha intençilo fazer aqui um inventário dos grandes
problemas que afligem a humanidade e ocupam as atenções dos
nossos respectivos Governos. A própria experiência que os Senhores
teriio retirado das respectivas missões já os terá levado a concluir que
é inqucstion{wel o desejo do Brasil de conviver com os demais países
na busca de soluções justas e harmoniosas para todos aqueles problemas.
Essa é a mensagem que espero levem daqui, esta noite, n seus
Governos. O Brasil - como jú tive a oportunidade de dizer a todos
os Senhores Chefes de Missões Diplomúticus, ao agradecer-lhes os
votos de hoas festas cm dezembro do ano findo - é um Pnfs
amante lla paz, dn ordem, do bom relacionumcnto, du
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interdependência com os demais palscs do mundo, porque bem
sabemos que ninguém pode viver isolado". E continuaremos a "luta
pela paz c pela compreensão entre os homens, para que este mundo
seja um mundo melhor".
Agradeço a oportunidade que me deram de, mais uma vez, estar
com cada um dos Senhores. A todos desejo que sejam felizes cm suas
missões no Brasil.
Ergo um brinde pela prosperidade dos povos dos pulses que
representam c pela saúde dos respectivos chefes de Estado e de Go·

vcrno."
E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO
NONCIOAPOSTOLICO, DOM CARMINE ROCCO:
"Senhor Presidente
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. Senhor Presidente, o influxo do povo c das autoridades,
rcsponsávcs no setor interno c externo seja, sob vossa dircção, cada
vez mais construtivo na assembléia dos povos. 1'l a contribuição mais
valiosa para o bcm-estar comum e, direi, mais propíCia para o
cumprimento da missão diplomática, na qual estamos empenhados
com aquela disponibilidade que, na História, tem caracterizado este
serviço c que, desde um passado bastante remoto tem adquirido novos aspectos.
Em vossa pessoa, por isso, exprimimos ao povo brasileiro os
sentimentos de nossa Intima satisfação seja pela amizade seja pela
preciosa contribuição para o bem estar universal.
Consenti-me, por fim, Senhor Presidente, que cu convide a meus
colegas c respectivas senhoras a elevarmos a taça para a vos reiterar,
juntamente com os sentimentos de gratidão, também os augúrios de
feliz sucesso. cm vossas atividadcs, intensas c delicadas, para que se
tornem altamente salutares para todos os filhos deste grande País c
não menos benéficas para todo o consórcio internacional.
Ã Senhora Lucy Gciscl, c nela a- todas as mães brasileiras,
renovamos nossos votos de felicidade.
A vossos colaboradores nossos agradecimentos por terem aceitado participar desta reunião."

Para os chefes de missão do Corpo Diplomático acreditado cm
Brasllia constitui particular honra, nesta noite, compartilhar à mesa
convosco, com a Senhora Lucy Geisel c com os vossos mais próxi·
mos colaboradores. l'l este um acontecimento que almeja ser um
slmbolo daquela comunhão de aspirações e de propósitos que ani·
mam os povos, cujo escopo supremo é a fraternidade universal ou,
pelo menos, a mútua compreensão, alicerçada no destino comum.
Perscrutando o panorama internacional, ainda se divisam fato·
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2:
res divergentes c, às vezes, até contrastantes, ainda se alinham tam·
Discussão, cm turno único, do Projeto de lei da Câmara
bém ameaças, capazes .de alterar a caminhada rumo à concórdia,
n• 34, de 1977 (n• 2.983-C/76, na Casa de origem), de iniciafatigosa e parcialmente alcançada neste trintênio. Foco da atenção
tiva do Senhor Presidente da República, que altera a Lei
de todos, embora tímido ainda, é: o despontar de uma mentalidade
n• 5.540, de 28 de novembro de 1968, que "fixa normas de
que impede o caminhar do mundo na busca de novas bases, cuja
organização c funcionamento do ensino superior c sua arti·
solidez ainda não se descortina, cujo substrato ainda não está
cu!ação com a escola média, c dá outras providências", tendo
definido, mas que, no entanto, se faz sentir por toda a parte. Não se
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 224, de !977, da Co·
pode negar que a responsabilidade das supremas autoridades das
missão:
nações abrange o dever de orientar seus concidadãos pelos caminhos
- de Edueaçio e Cultura.
de uma evolução positiva, capaz de unir passado e futuro. Esta reali·
dade, porém, de modo algum dispensa, mas até: pelo contrário,
Em discussão o projeto. (Pausa)
aumenta o empenho daqueles que dedicam sua existência ao bem
Não havendo quem sobre o mesmo queira se manifestar, vou
comum. E aqui me refiro aos diplomatas. Estes, em seu trabalho, submctê·lo a votação.
constante, discreto, freqUentemente árduo, às vezes até privados de
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
êxitos imediatos, são a expressão na firme vontade de seus represcn· dos. (Pausa) Aprovado. O projeto vai à sanção.
tantes, da presença amiga que se aplica precisamente em favorecer a
l'l o seguinte o projeto aprovado
consecução da meta a que a Humanidade aspira cm seu íntimo: um
bcm-estar moral, social c material ainda mais adiantado, mais
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 34, DE 1977
equânime, mais humano,
(N• 1.!183-C/76, na orlaem)
Aqui, nesta cidade, animada que é de uma população radicada
Altera
1 Lei n• 5.540, de l8 de novembro de 1!168, que
no passado, mas que, ao mesmo tempo, apresenta todas as
"Oxa normu de oraanlzaçio e funcionamento do enaloo lllpecaracterlsticas de um sólido futuro, esta reunião adquire aspecto mui
rior e sua articulaçio c:om a neola média, e d' outra• provldênsignificativo, Senhor Presidente. Demonstra como o Brasil, com ral·
c:ias".
zes no passado, olha decidido para seu porvir, colhendo energias de
O
Congresso
Nacional decreta:
suas nobres tradições, impelido por seus múltiplos e criativos
Art. I• O art. 16 da Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 1968,
empreendimentos. Os augúrios que formulamos são para que, no
transcurso de Vossa Presidência, se concretizem todas c cada uma passa a ter a seguinte redução:
"Art. 16 A nomeação de Reitores c Vicc-Rcitorcs de
das aspirações da coletividade brasileira.
Universidades, c de Dirctorcs c Vicc-Dirctorcs de unidades
Por outro lado, nesta era espacial, as intcrcomunicaçõcs as·
universitárias c de estabelecimentos isolados de ensino supc·
sumiram um ritmo assim acelerado c, sob alguns aspectos,
rior, obedecerá ao seguinte:
incontroláveis, que o planeta que nos hospeda se tem mostrado cada
i - o Reitor c o Vicc-Rcitor de Universidade oficial se·
vez mais estreito. A teoria dos Estados estanques, fatalmente cede o
rão
nomeados
pelo Chefe do Poder Executivo, escolhidos cm
posto à do intercâmbio universal. A individualidade deu lugar à
listas preparadas por um Colégio Eleitoral especial, constitui·
co!etividadc; a coletividade, à nacionalidade; c a nacionalidade, à
do da reunião do Conselho' Univcrsitãrio c dos órgãos cole·
comunidade internacional. Em virtude disso, os acontecimentos de
giados máximos de ensino c pesquisa c de administração, ou
um país, favoravelmente ou nilo, causam reflexos sobre os outros, u
equivalente;
ponto de tanger o conjunto total do mundo.
II- os Dirigentes de universidades ou estabelecimentos
Meus colegas c cu, Senhor Presidente, chamados pela confiança
isolados
particulares serão escolhidos na forma dos rcspccti·
de nossos chefes supremos para realizar nossa missão cm vosso Pais,
vos estatutos c regimentos;
sentimos a dilatada bondade e a acolhida cálida do vosso povo, cm
III- o Dirctor c o Vicc-Dirctor de estabelecimento isotodas as latitudes do imenso Brasil.
lado de ensino superior mantido pela União quando consti·
Não somos menos senslvcis às atenções que nos reserva o
tu Ido cm autarquia serão nomeados pelo Presidente da Rcpú·
Excclcntlssimo Senhor Ministro das Relações Exteriores e seus
blica, c no caso de Diretor c Vice·Dirctor de unidade univcr·
colaboradores, tanto quanto os demais dirigentes das repartições ofi·
sit6ria, pelo Ministro da Educação e Cultura, escolhidos cm
ciais,
lista preparada pelo respectivo colcgindo máximo;
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IV- nos demais casos, o Diretor ser:\ escolhido confor·
me estabelecido pelo respectivo sistema de ensino.
§ I• Ressalvado o caso do inciso 11 deste artigo, as lis·
tas a que se refere este artigo serão sêxtuplas.
§ 2• No caso de instituições de ensino superior manti·
das

Pela União, será de quatro anos o mandato dos dirigentes

a que se refere este artigo, vedada a recondução ao mesmo
cargo, observado nos demais casos o que dispuserem os respectivos estatutos ou regimentos, aprovados na forma da
legislação vigente.
.
§ 3• No caso de instituições federais, a orgamzação
das Ústas para escolha dos Vice-Reitores, Diretores e ViccDiretores de unidades universitárias, quando se tratar de
universidades e dos Vice-Diretores, na hipótese de estabelecimentos isolados, será feita até quatro meses depois da posse
dos respectivos Reitores ou Di retores, conforme o caso.
§ 4• Além do Vice-Reitor, as instituições de cn~ino
superior mantidas pela União poderão dispor de Pro·ReJto·
res, Sub-Reitores, Decanos ou autoridades equivalentes, de·
signados pelo Reitor, até o máximo de seis englobadamente,
conforme dispuserem os respectivos Estatutos.
§ 5• Ao Reitor e ao Diretor caberá zelar pela manuten·
ção da ordem e disciplina no âmbito de suas atribuições, rcs·
pendendo por abuso ou omissão."
Art. 2• São respeitados os mandatos dos dirigentes das insti·
tuições de ensino superior mantidas pela União, nomeados pelo
Presidente da República e em exercício na data desta lei.
§ t• No caso de vacância do cargo de Vice-Reitor, antes da
metade do mandato do Reitor, a lista a que se refere o§ 3• do art, 16
da Lei n• 5.540, de 28 de novembro de 1968, com a redução dada pe·
lo art. 19 desta lei, será imediatamente organizada e o mandato do
Vicc·Rcitor que vier a ser nomeado expirar:\ quatro meses após o tér·
mino do mandato do Reitor.
§ 2• No caso de a vacância dar-se na segunda melada do
mandato do Reitor, este designará Vice-Reitor pro tempore até a
nomeação do novo.
§ 3• O procedimento previsto nos parágrafos anteriores será
observado cm relação aos Diretorcs e Vice-Dirctotes de unidades
universitárias e Vice-Diretores de estabelecimentos isolados, caben·
do ao Reitor, no caso dos Diretores c Vice-Dirctores de unidades
universitárias, e ao Diretor, no caso do Vicc-Diretor de estabele·
cimentos isolados, a designação pro tempore até a nomeação do novo.
Art. 3• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação e
será regulamentada pelo Poder Executivo dentro de noventa dias.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 2, de 1977 (n• 82-B/77, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do C?n~i:nio sobre .Trans·
portes Fluviais, firmado entre a Republica Federativa do
Brasil c u República do Peru, a bordo do navio da Armada
Peruana, Ucayall, fundeado no Rio Amazonas (Solimões),
nu linha de fronteira brasileiro-peruana, cm S de novembro
de 1976, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 170 e 171, de
1977, das Comissões:
-de Relações Exteriores; e
- de Tran!pOrles, Comunicações e Obru Públicas.
Em discussão o projeto,
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei en·
cerrar a discussão, (Pausa.)
Encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per·
manecer sentados, (Pausa.)
Aprovado,
A matéria vai à Comissão de Redaçilo,
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Eo seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 2, DE 1977
(N• 82-B/77, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Convênio sobre Transportes liluvlals,
Ormado entre a República Federadva do Brasil e a República
do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucayall,
fundeado no Rio Amazonas (Sollniiles), na linha de fronteira
brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica aprovado o texto do Convênio sobre Transportes
Fluviais, firmado entre a República Federativa do Brasil e a Repúbli·
ca do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucaya/1, fundeado na Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiraperuana, em 5 rle novembro de 1976.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrará cm vigor na data da
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-ltem 4:
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 93, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
obriga as empresas do Distrito Federal, que comerciam no
ramo de carros novos c usados, a terem locais privativos de
estacionamento, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.046 a 1.049, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Jusdça, pela constitucionalidade e
juridicidadc;
-do Distrito Federal, favorável ao projeto;
- de Economia, favorável, com voto vencido, cm
separado, do Senhor Senador Agenor Maria; e
- de Transportes, Comunlcaçiles e Obru Públlcu,
favorável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
Elido o seguinte
REQUERIMENTO N• 150, DE 1977
Nos termos do art. 310, alínea "b", do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 93,
de 1975, a fim de que a matéria seja encaminhada ao reexame da
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Sala das Ses.<ões, em 27 de maio de 1977.- Helvldlo Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso) requerimento.

Em votação

o

O Sr. Holvídlo Nunes (ARENA - PI) - Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Li der da Maioria, Senador Hclvidio Nunes,
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na forma do Regimento, cabe-me justificar o requerimento ora
submetido à votação, por intermédio do qual a Maioria solicita o
recxamc du matéria pela Comissão de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas.
Quando a proposição do eminente Senador Nelson Carneiro,
que obriga as empresas do Distrito Federal que comerciam no ramo
de carros novos e usados, u terem locais privativos de estacionamen·
to foi examinada pela Comissilo de Constituição e Justiça, votei com
te~trições, pelas razões que devo expressar nesta oportunidade e que
servirão de fundamento para o pedido de reexame da matéria na
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

E verdade que a matéria foi unanimemente aprovada pela
Comissilo do Distrito Federal c pela Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, enquanto na de Economia, o
eminente Senador Agenor Maria manifestou-se contrário a aprova·
ç:1o.
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O Congresso Nacional,- c particularmente o Senado Federal,
-constitui o corpo legislativo do Distrito Federal. Mas a matéria de
que cuida o projeto do nobre Senador Nelson Carneiro, constitui
marcadamcntc assunto que deveria ser objcto de tratamento no Códi·
go de Posturas do Distrito Federal. As leis dcyem procurar discipli·
nar aqueles fatos que, realmente, são de grande importância, de
relevante import:incia na vida da comunidade e sempre me pareceu
que o tratamento que se procura dispensar àqueles que comerciam
no ramo de carros novos ou usados, não tem a grandeza suficiente
para ser objeto de tratamento cm lei.
Por estas razões, Sr. Presidente, requeiro à Mesa, secundando a
proposição escrita já formulada; que a matéria seja levada ao
recxamc da Comissão de Transportes, Comunicações c Obras
Públicas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o requeri·
menta.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria sai da Or·
dem do Dia, para o recxamc solicitado.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -llem 5:
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 163, de 1976, do Senhor Senador Amaral Peixoto, que
dâ nova denominação ao Instituto de Medicina Legal do
Distrito Federal, tendo
PARECERES, soo n•s 973 a 975, de 1976, das Comis·
sões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc;
-de Educaçio e Cultura, favorávcl;e
-do Distrito Federal, favorável.
Em discussão o projeto (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada a discussão, é o projeto dado como aprovado, nos ter·
mos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai il Comissão de Redação.
!'::o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 163, DE 1976
Dá nova denomlnaçio ao Instituto de Medicina Legal do
Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal pas·
sa a denominar-se Instituto ~c Medicina Legal Leonidio Ribeiro.
Art. 2• A presente Lei entra cm vigor na data de sua publica·
ção, revogadas as disposições cm contrArio,
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Hll oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Otair Bccker.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
O Relatório das atividadcs da Associação Catarinense de
Criadores de Sulnos, referente ao cxcrclcio do ano passado,
divulgado em fevereiro deste ano, revela que, apesar da crise sofrida
por aquela atividadc produtora, o nosso Estado continua aumcntan·
do sua participação nu suinocultura nacional, uma vez que sessenta
por cento dos reprodutores de ruças puras, inscritos no "Pig Book
Brasileiro" foram de estabelecimentos cutarincnses.
Saliente-se, por outro lado, que o quadro de lnspetores da
Associação Catarincnsc de Criadores de Sulnos, atualmcnte com sete
técnicos, obteve ampliar o trabalho de Registro de Produção do

Estado c, graças ao apoio da Secretaria de Abastecimento c da
ACARESC, aquela inspeção se estendeu a 91,4% dos estabelecimentos, enquanto 97,2% dos reprodutores produzidos cm todo o
Estado recebem o Registro de Origem lnspccionado.
O número de estabelecimentos filiados àquela Associação também cresceu, bem como o número médio de matrizes por propric·
dadc. Dezcnovc granjas foram admitidas, cm 1976, no quadro social
da entidade c, enquanto no ano anterior estavam registradas no
PBB 162 granjas, esse número se elevou a cento c setenta c cinco, cm
1976, num crescimento de quase dez por cento cm um ano.
A 6 de novembro do ano pa>&3do inaugurou-se a primeira
Estação de Teste de Reprodutores Suinos, no Municipio de
Concórdia c, cm outubro, foi recebido o primeiro lote de cinqUenta
suínos que ali foram testados. Trata-se de programa pioneiro na
América Latina c que conta com o apoio c a participação do
Ministério da Agricultura, da Secretaria de Agricultura c Abasteci·
menta do Estado, da ACCS, da ACARESC da EMBRAPA c da
AiNCADESC.
A Associação, através do seu Departamento Técnico, cm
colaboração com a Estação de Avaliação de Suinos do Ministério da
Agricult)Jra, com sede cm Concórdia, continuou na identificação de
linhagens melhoradas, hoje cm multiplicação nas granjas produto·
ras, testados vinte c cinco machos c cinco fêmeas cm 1976.
Realizou-se, no ano passado, o b' Teste de Concentrados Protéi·
cos para Suínos, publicados os resultados c encaminhados aos fabri·
cantes, técnicos, criadores c entidades ligadas ao sctor, igualmente
testados os Reprodutores Landracc provenientes de Inseminação
Artificial, com o uso de sêmen congelado procedente da Alemanha,
enquanto teve seqUência o Teste de Rações Iniciais, a concluir-se este
ano.
Ainda no último ano, foi assinado convênio com a EMBRAPA,
pondo a Associação as instalações da Unidade Teste de Rações à
disposição do Centro Nacional de Pesquisas de Suínos, cm troca da
assistência deste às Estações de Teste de Reprodutores Suinos c à
Central de Inseminação Artificial.
O Departamento Sanitário da Associação realizou, no ano
passado, 9.500 testes sobre Brucelose, 5.250 de tuberculose c 740 de
Lcptospirose, com a colaboração de Veterinários do Ministério da
Agricultura, da Secretaria da Agricultura c da ACARESC.
No dia.l2 de março de 1976, implantou-se a Primeira Central de
Inseminação Artificial de Suinos do Pais, treinada a respectiva equi·
pe técnica, obtendo-se os primeiros resultados com sêmen congela·
do, graças à colaboração de empresas privadas da República Federal
da Alemanha. Registrou-se um êxito superior a setenta c quadro por
cento nas inseminações feitas, chegando a quase dez a média de
leitões nascidos por parto. Quanto ao uso do sêmen congelado, resul·
tau em 23 partos, com 215 nascimentos, numa média de mais de
nove leitões nascidos por parto.
Em três exposições-feiras realizadas, comercializaram-se 665
animais, por valor superior a 1.290.000 cruzeiros, chegando a quase
dois mil cruzeiros a média per cap/ta.
A exportação de rcproduto•es sulnos de Santa Catarina pratica·
mente dobrou, de 1975 para 1976, passando de 1.827 para 3.563 uni·
dades, subindo, igualmente, o valor total de dois milhões cento c
sessenta c cinco mil cruzeiros, para 4.177.000 cruzeiros, embora o
preço médio tenha caído de 1.185 para 1.172 cruzeiros por unidade,
O Departamento Administrativo da Associação foi reformula·
do, para simplificação do seu trabalho, tomadas as seguintes medi·
das:
a) implantação do sistema de auditoria anual sobre o balanço
de contas c atas do excrclcio, permitindo-se maior segurança aos
ussocindos;
b) estudo c implantação de um novo plano de contas para a
Contabilidade, dividido por setorcs;
c) introdução de fichas de controle para o património social;
d) reorganização dos arquivos de documentos recebidos c
expedidos;
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Concedo a palavra
e) rcproduçuo das rtchas dos associados.
uo nobre Senador José Lindoso.
Durante os doze meses do ano circulou o boletim Suinocuitura
Catarltwr.,·e, publicando informes a respeito das atividades da
O SR. JOSf: LINDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o scguin·
Associaçilo, artigos especializados c: noticiários de interesse geral.
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Realizaram-se, em 1976, 2.688 visitas dos técnicos aos associaConsidero importante pura a economia do setor energético do
dos, num percurso de quase 280 mil quilômetros, para promover
Pais a recente organizaçilo do Instituto Brasileiro do Gás, cujo
conveniente nssist~ncia aos suinocultores do Estado.
primeiro Conselho Diretor, presidido pelo Engenheiro Evandro PaiAo assinalar o brilhante desempenho da Associação Caturinenva, tomou posse no dia 19 do corrente, no Rio de Janeiro, presentes
se de Criadores de Suínos, queremos congratular-nos com a reelei~ ., ao ato, além de empresários, o General Ozicl de Almeida Costa,
çào, para o exercício 1977/79, de quase todos os seus membros,
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo e o General Arakcn de
levando ao Presidente do Conselho Administrativo, pura que as
Oliveira, Presidente da PETROBRÃS.
transmita aos seus companheiros, inclusive, do Conselho FiscaL as
!õ a importância que confiro ao fato sejustirtca porque represcn·
nossas sinceras congratulações.
ta a definição c racionalização de uma politica de gás neste País em
Estamos certos de que o Presidente, Engenheiro-Agrónomo
que o consumo de gás, cm todas as formas em que ele é utilizado no
Paulo Tramontini, não poupará esforços no sentido de contribuir,
quudro cncrgl!tico nacionul, rcprescntu 4%, enquanto nus nações
com a Associação, para a projeçào constante da suinocultura
mais industrializadas esse número vai de IO a 25%, alcançando o
cutarinense, cm nome do progresso econômico do Estado c do
máximo nos Estado!'\ Unidos, onde significa um terço da energia usaDesenvolvimento do Pai>.
da na grande nação americana.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Presidente do IBG teve oportunidade de dizer dos objetivos
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
da nova entidade e que são:
nobre Senador Luiz Cavalcante.
a) assistir aos setores vinculados ii produção, operação,
armazenamento e distribuição dos gases combustíveis de qualquer
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Pronuncia o
natureza, bem como à indústria de aparelhos, equipamentos e
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
atividades afins;
Em meu pronunciamento do último dia 24, dei conhecimento à
b) promover a cooperação e integração dos vários elementos
Casa de que novas áreas da plataforma continental vêm de ser postas
componentes desses setores ou a estes diretamcnte vinculados;
em licitação pela PETROBRÃS, sob o regime de contratos de risco.
c) recolher c prestar informações sobre questões relacionadas
Na mesma oportunidade, estranhando que áreas terrestres não tivescom as atividades c objetivos do IBG;
sem sido também incluídas na segunda licitação, lancei a pergunta:d) manter estreito intercf1mbio com as instituições técnicoSerá que, na PETROBRÃS, receia alguém que companhias estrancientílicas que, no País ou no estrangeiro, tenham em vista objetivos
geiras, ou nacionais, venham a descobrir petróleo onde ela não
semelhantes.
logrou fazê-lo?
A novcl entidade destinar-so-á, igualmente, explicou naquela
Para honra minha c alegria geral da Nação, a pergunta foi de
pronto respondida negativumente. Haja vista a noticia constante do solenidade o preclaro Presidente do Conselho Nacional do Petróleo,
.. exclusivamt:nte a reunir esforços, ·nu busca dos conhecimentos mais
O Estado de S. Paulo de ontem, vazada nestes termos:
avançados em prol de um~1 produçlio c utilização mais racionais do
PETROBRÃS INCLUI ÃREA TERRESTRE SÓ NO PRÓ· gás combuslível", E tal intento, se realizado, e creio, seguramente,
que o será, terá extraordinária repercussão, inclusive na pesquisa e
XIMORISCO
no estudo das alternativas para a substituição do petróleo na produDa sucursal do Rio
ção de gás. no Brasil. Nessa linha de pensamento, o Presidente do
A PF.TROBRÃS cogita oferecer áreas das bacias sedi·
IBG pondera:
mentares terrestres nas futuras licitações dos contratos de
risco, mas preferiu, na segunda concorrência em andamento,
.. Primeiro, o gás natural, que hoje para nós é um comincluir apenas blocos situados na plataforma continental,
bustível11não convencional", poderá se tornar importante no
porque hoje essa regiãd apresenta maiores atrativos parà as
quadro encrgêtiéo. A utilização do carvão nacional em larga
companhias internacionais e também para a empresa estatal
escala nas regiões urbanas somente será possível sob l'orma
brusileira.
gaseificada, pois sua utilização in nat11ra traria problemas de
Essa explicação foi prestada ontem por técnicos da
poluição, transporte c outros dificilmente superáveis. O próSuperintendência dos Contratos de Exploração (SUPEX),
prio álcool, hoje cogitado para combustível automotor, poórgão du PETROBRÃS responsável pelos contratos de serviderá ser usado futuramente como combustível industrial desço com cláusula de risco, a propósito de dúvidas suscitadas
de que gaseificado, aumentando as possibilidades práticas de
pelo Senador Luiz Cavulcante, em torno da segunda licitação
aproveitamento da energia solar. Da mesma formu, a potênintcrnacionul recentemente iniciada.
cia disponível das hidrclétricas durante as horas de menos
carga poderá ser convertida em hidrogénio, cuja utilização
Cumpre-nos agora esperar, embora não sem impaciência, pelo
como combustível serú certamente sob forma gasosa."
temor de que esta segunda licitação se arraste tão lentamente quanto
a primeira, verdadeira novela desenrolada cm ano e meio. Aliás, essa
Essa visada prospccllva do t~cnico nos alerta, nu complexidade
lentidão foi implicitamente censurada pelo Sr. Ministro Shigeaki do tema, pura umu cornjosa ução politica que pressupõe conhecimento e tccnologin nesse campo e confcn:, por isso mesmo. singular
Ueki ao dizer:
pupel uo IBG.
"Os técnicos da PETROBRÃS perderam muito tempo
p,lrque constato esse pupcl de gr~mdc dcstuquc, no futuro, i.l esse
na conclusão dos contratos." (0 Globo, de 16 de março de Instituto, rucr: ÍIS suus finulidatlc~. estou fi.lzendo, no Senado, o
1977)
prr:sentc registro, num ato cong:rattllatôrio, c de esperança nu açüo
Praza aos céus, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, desta feita, cfiCiiZ de seus dirigentes.
os contratos de risco cheguem a termo bem mais celeremente, pois u
Ern o que tinha a dizer, (Mui tu hl'lll! P:limas.)
verdade é que, em termos de petróleo, o Brasil vem perdendo a
O SR. PRESIDENTE (Mauro llcnevido,;) - N>•o hú muis
guerra contra o tempo.
oradores inscritos.
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pulmas.)
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão,
designando para a de segunda-feira próxima a seguinte

I
I

I
i

i

ucontccimcntos retratados com o dcsãnimo da descrença e da desventura. Não í: fl1cil contestar um mestre; í: dif!cil divergir de um professor. A missão só se torna empolgante, porque mais altaneira que a
ORDEM DO DIA
erudição está a verdade inconteste do fato. Mais do que o privilégio
do saber, vale a luz cristalina da veracidade, que a tudo sobrevive e se
-Isobrepõe. Sabemos que a réplica não é fácil de ser oferecida, nem tan·
Votação, em turno único, do Requerimento n• 122, de 1977, do to pela materialidade do seu contexto, mas pela paixão que marca o
Senhor Senador João Calmon, solicitando a transcrição, nos Anais seu debate. Não desconhecemos que divergir de um erudito festejado
do Senado Federal, da Conferência proferida pelo Padre José é tarefa pura os que não se acomodam ou se quedam ou apáticos.
Vasconccllos, Presidente do Conselho Federal de Educação, na Mas a nossa resposta vale pelo que contém de veracidade, c é
Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal.
indestrutível porque verídica sendo, o é no seu conteúdo e na sua
destinação.
-lAprendemos com a psicanálise que os impulsos não se perdem,
Votação, em turno único, do Requerimento n• 139, de 1977, do nem se recalcam impunemente. Eles se transformam e podem expio·
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a retirada do Proje- dir em fúrias desmesuradas. Acreditamos que o nobre Senador
to de Lei do Senado n• 52, de 1977, de sua autoria, que dispõe sobre farroupilhu tinha contas a ajustar com o sistema rcvolucionârio que
a exigência de prova de autenticidade para a comercialização de obra nos governa, e elas se extravazaram de forma injusta c descabida, em
de arte.
nosso entender. Vivemos instantes cm que a prudência mais simpló·
-3ria, a sagacidade mais primária, a sabedoria mais discreta são dcspcr·
Discussilo, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado tudus, também, por trovoadas de fatos tão destorcidos c que se
n• 73, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que estabelece apresentam com a roupagem de suposta limpidez, transmitindo-lhes
prioridade na concessão de benefícios aos portadores de incapaci- a desnccessidade da dúvida.
dade permanente, física ou mental, tendo
Pori:m,jamais permitiremos- é dever ético- que a cstâtua da
PARECER, sob n• 13, de 1977, da Comissão:
veracidade seja coberta com o véu do inverídico, que lhe cumpre
-de Redaçio, oferecendo a redução do vencido.
combater. A injusta apreciação dos fatos cria uma atmosfera coletiva
de inquietação, c esta intranquilidade gera deveres, entre os quais o
-4de discordar, o de não aplaudir. Eis porque aqui nos encontramos.
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar dajuritlici· De pronto, de forma segura c enérgica, recebeu o Senador Paulo
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Brossard por duas vezes resposta do nosso combativo Lider Senador
Lei do Senado no 295, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, Eurico Rczcnde. Na terceira parte da sua trilogia, rebateu-o o talcn·
que dispõe sobro autorização para porte de arma por motoristas de toso representante muranhense Senador José Sarney, que, como cm
caminhões e táxis, tendo
outras oportunidades, desincumbiu-se bem do mister que a liderança
PARECER, sob n' 119, de 1977, da Comissão:
lhe ditava.
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Mas, o tema da Reforma do Judiciário sempre foi da nossa
-5predilcção. Repórter discreto, com a cobertura especifica do Su·
MAT~RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
premo Tribunal Federal, cm nossos primeiros anos de faculdade, já
Projeto de Lei do Senado n• 3, de 1974, do Senhor Senador sentíamos o esforço sem limite daqueles venerandos magistrados, jul·
Nelson Carneiro, que altera a proporção estabelecida no art. 132 da gando toneladas de processos, na esperança vã do desafogo proConsolidação das Leis do Trabalho, reconhecendo ao trabalhador o cessual imediato. Estes, oriundos da Justiça Federal de então c de outras áreas judicantes, absorviam ín·totum a atenção daqueles exem·
direito a fi:rias de trinta dias, e dá outras providências.
piares juizes. Tudo convergia para o Supremo Tribunal Federal, de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a vez que ainda não existia o Tribunal de Recursos, ao qual foram
sessão.
deferidos poderes jurisdicionais para julgamento na. mais ampla
(Levanta-se a sessão às /6 horas e /5 minutos.) esfera de competência. ~ extinta a Justiça Federal e a Revolução de
1964 a recria.
Verifica-se, de logo, que novos encargos são delegados, com a
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HENRI·
QUE DE LA ROCQUE NA SESSÃO DE 25-5-77, E QUE, correspondente disponibilidade julgadora aos Tribunais de cúpula
ENTREGUE ..1 REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLI· do Pais. Uns localizaram de pronto o mal da não agilização da Justi·
ça, nu insuficiência de seus componentes. Mas, não foi bem assim. O
CADO POSTERIORMENTE:
Governo provisório, institufdo pela Revolução de 1930, reduz o
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. número de Ministros da nossa Corte Suprema, sendo que as vagas se
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
verificariam naturalmente com os magistrados tendo os seus direitos
Lastimamos a ausência, neste instante, do eminente Senador garantidos, o que não ocorreu. Os Ministros foram demitidos, c o
Paulo Brossard, de vez que o nosso pronunciamento é divergente de decreto falava então cm "idade avançada, invalidez física e outros
conceituaçõcs feitas por S. Ex•, no que concerne à reforma da justiça motivos relevantes", Foi quando um homem de estrutura minúscula,
brasileira. A fala de S. Ex• foi contestada de forma vigorosa, enérgi· filho das Minas Gerais, invulnerâvcl em suas crenças, como as
ca e eficiente, pelos eminentes Lideres Eurico Rezcnde c José Sarney. rochas do seu Estado natal, escreveu página de violento protesto da
Mas, pedimos vênia à Liderança da Casa para que, tambi:m, pos· qual destacamos: "E outros motivos relevantes, como se pode
samos pronunciar conceitos dentro do sentido em que encaramos a retalhar assim à vista do público a reputação de seis juizes, do mais
matéria, ajudando desta forma o Governo em assunto de tão magna alto tribunal do Pufs?l "Narramos o fato para que o Senador do
importância.
Estado do Rio Grande do Sul saiba que, de longe, bem longe, nasceu
Assim, Srs. Senadores, iniciamos.
u nossa preocupação, que se cristalizou com o passar dos tempos,
Era indispensável que a poeira se acalmasse, aquela que sacu- quanto à sorte, à independência e à intocabilidadc da Justiça da
dida pelo furor do Minuuno, virulento e indomável, impediria que, nossa Pátria. Mus u história se repete tantas vezes e, logo após o AI·
mesmo com a cluridude sem chuva, visibilizússemos o histórico da S, três eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal foram
verdade de um fato, que, embora recente, querem revesti-lo dn uposcnwdos. O futo foi de longu duta psicologicamente preparado
nubifosidude que murcu u dístüncíu do tempo. Contestando u narrati- pelo~ que neles vium juízes com tendências esqucrdizuntcs. Reagimos
va ouvida, uma preocupação nos move: o cnfoquc real dos da Tribuna purlamentur nu épocu, com todas as forças de que

...
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Espero breve a sua vinda a São Paulo, para conversar·
dio;punhamos. Valeu o nosso alerta c o de tantos companheiros cmi·
mos sobre assuntos de ordem privada, inclusive o da pos·
ncntes, que chamavam a atenção para a degola que se pretendia. O
sibi!idade da criação de um Escritório do Governo de São
eminentíssimo Presidente Castcllo Branco não permitiu que a
pretensão de alguns poucos se transformasse cm realidade pungente.
Paulo em São Luiz.
O nosso pronunciamento de então consta de livro recente, da autoria
Abraço, carinhosamente.- Adhemardc Barros."
do Professor Osvaldo Trigueiro do Valle: O Supremo Tribunal
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - V, Ex• permite um
Federal. Era um apelo fervoroso que formulávamos, naquela ~poca,
a quem tão bem conduziu o Brasil, o primeiro Presidente da Rcvolu· aparte, nobre Senador?
ção de 1964, a quem cabe mais uma vez a nossa reverência e os
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) nossos agradecimentos pela forma corajosa com que reagiu ao apelo Com muita honra, nobre Senador.
de tantos brasileiros, preocupados com o destino da nossa maior
O Sr. Oito Lehmann (ARENA- SP)- Senador Henrique de
Corte de Justiça.
La Rocquc, no momento em que V. Ex• traz ao conhecimento da
O Sr, Mauro Benevldes (MDB- CE)- V. Ex• me permite um Casa um documento de alta valia, que comprova o respeito que o
aparte?
saudoso estadista, Dr. Adhemar de Barros, tinha para com o Poder
Judiciário, peço licença para acrescentar que, tendo sido advogado
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) do ex-Governador de São Paulo c depois seu Secretário dos Ncgó.
Com muito prazer.
cios Jurídicos na Municipalidade de São Paulo, sempre observei, de
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador parte de S. Ex•, esse quase que diria religioso respeito para com a
Henrique de La Rocquc, no episódio a que V. Ex• alude, a esta altu· magistratura brasileira. E, também, nobre Senador Henrique de La
ra do seu brilhante pronunciamento, na tarde de hoje, não pode ser Rocque, várias vezes ouvi do Dr. Adhemar de Barros palavras de
olvidado o gesto nobre e digno do Ministro Antônio Gonçalves de confiança e simpatia, aliadas à profunda admiração que tinha pela
Oliveira, então Presidente da mais alta Corte Judiciária do Pais. pessoa de V. Ex•, que ele apontava como sendo companheiro dedicaComo V. Ex• e a Casa sabem, traumatizado sinceramente com a do, leal e jurista digno e culto. O nome do Dr. Adhemar de Barros
punição que atingiu a três de seus eminentes pares, Gonçalves de Oli· pertence à História do Brasil.
Ainda agora, quando a Nação se comove com o falecimento de
vcira requereu imediatamente a sua aposentadoria, afastando-se da
excelsa judicatura, cercado do respeito, do prestigio e da admiração Carlos Lacerda, vejo que faz, também, justiça ao grande Governador
da opinião pública brasileira. Foi, sem dúvida, nobre Senador de São Paulo. Nunca será demais repetir que o nobre Senador Maga.
Henrique de La Rocque, uma atitude corajosa que engrandeceu Jhãcs Pinto, o Dr. Adhemar de Barros e o Dr. Carlos Lacerda foram
as trés grandes figuras que representaram o alto comando civil da
ainda mais a figura austera daquele preclaro jurisconsulto.
Revolução de 1964. A estas rápidas palavras, acrescento o meu
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) aplauso pelo magnífico discurso que V. Ex• está pronunciando. Mui·
Nobre Senador Mauro Bcncvidcs, respondemos ao aparte de V. Ex• to obrigado.
com uma interrogação: os fatos históricos exigem, sempre, quando
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) controvertidos em sua exemplaridade, um longo perfodo que
Nobre Senador Otto Lehmann. V. Ex• traz a palavra de São Paulo,
ousaríamos denominar de hibernação , c, após esta, quantas vezes
numa hora em que ela, realmente, necessitava constar do nosso
não presenciamos à retificação de conceitos?
pronunciamento, E o faz com imensa autoridade; autoridade de
Mas é impossivcl conter a cachoeira das paixões revolucionárias quem, conhecendo o ex-Governador paulista, conheceu a grandeza
e a aposentadoria sonhada, c até então negada, dos Ministros referi·
do seu coração, conheceu, de perto, a sua obra, conheceu o entusiasdos consumou-se. Mas sobre ela não falaremos, porque entendemos
mo que ele tinha pela sua terra e a·crcnça que ele depositava na Revo.
que o poder da Revolução só tem a limitá-ló a sua própria soberania.
E se o fizéssemos, dissertaríamos para o vácuo ridlculo do subjctivo. lução que tanto ajudou a vencer.
Contudo, o ex-Governador de São Paulo foi vencido em suas
Mas, a nossa obsessão bem próxima da psicose era c é o prestigio, a
respeitabilidade, a intocabilidade do Judiciário brasileiro. Adhemar crenças. Mas o que importa, e é cxatamentc por esta motivação c
de Barros, grande líder do Movimento de 1964, conosco discutiu, pelos fatos que estamos narrando que o eminente Presidente Ernesto
dias e noites, a temática da nossa predileção, e dele recebemos e Gcisel, em visita ao Supremo Tribunal Federal, solicitava, dos seus
guardamos com carinho carta que nos dirigiu, escrita do próprio dirigentes maiores um diagnóstico da Justiça Brasileira. Pretendia
Sua Excelência, com esta solicitação robustecer o Judiciário para que
punho e que passamos a ler:
fatos pretéritos não se repetissem, instrumentando aquele Poder com
uma agilização bem maior, poupando-o de criticas c enaltecendo-o
"São Paulo, 5. Vl.1964.
em toda a sua imponência. Ela não desconhece que um poder forte,
Meu Caro La Rocque:
Considero fato positivo para o P.S.P. o adiamento das com o exercício pleno c sábio da sua missão, é intocável, pois que
eleições no Maranhão. Teremos, assim, maior tempo para não se agride quem só respeito e admiração merece da sua Pâtria.
Ele desejava, pois, e muito, que o roteiro da Reforma Judiciária
reunificação de nossas forças naquele Estado, cujo eleitorado
sempre correspondeu às nossas expectativas. Recomendo a fosse ditado pelo seu Tribunal Maior. Quis e agiu dentro desta dirc·
sua intervenção pessoal c direta, visando à pacificação de triz. O diagnóstico foi feito e o Ministro Djaci Falcão, cm boa hora
convocado pelo Presidente Castello Branco do Tribunal de Justiça
todas us áreas da família social-progressista maranhense.
Estou bastante satisfeito com a conduta da nossa Banca· de Pernambuco, para o Supremo Tribunal Federal, apresentou, ouvi·
da federal. Devemos prosseguir, firmemente, na linha de dos os seus pares e um grande número de Tribunais Federais, Esta·
apoio à ação governamental do Presidente Castello Branco, duais e órgãos de classe, o trabalho solicitado, que merecer
pois nada reivindicamos senão a preservação dos ideais de 31 encômios, entre outros, da voz insuspeita e altamente qualificada do
de Março,
Ministro Evandro Lins e Silva. E, com a supervisão tranqUila e
Entre os princípios que tenho defendido com vigor, ÔCS· vigorosa do Ministro Armando Falcão, são convocados, para
de o início, está o da intocabilidade do Supremo Tribunal Fe· deslanchur u árdua turcfu, o integro Ministro Rodrigues Alckmin c o
dera I. Considero intangível a mais alta corte de justiça do Procurador-Gerul da República, Professor Henrique Fonseca de
País. A Toga é inviolável, do contr!irio periclitarão todas as Araújo.
Falar do Professor Fonseca de Araújo, velho companheiro de
franquias jurídicas constitucionais.
Cedam arma togae .... como preconizava Cícero. Você ideais políticos do Senador Paulo Brossnrd, seria desnecessário, de
pode estar certo de que o nosso Supremo ficará imune, A vez que sobre o seu saber jurídico e qualidades pessoais, já tivemos a
oportunidade de ouvir depoimento altart1entc elogioso de S. Ex• o
tempestade í: fora dele ...
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Senador dos Pampus. Ambos, disclpulos de Raul Pilla, pnrlnmcn·
turistas adeptos du mesma fé política. Seria demasia descrever no
eminente Senador us qualidades do seu amigo e do seu contcrrnnco.
Do Ministro Rodrigues Alckmin já dissemos, mais de uma vez, que
não são todos os que sabem algo do muito que ele ensina.
E o trabalho é então feito, enleado no dia~nóstico da nossa
Corte Suprema. Remetida a mensagem, foi distribu!du, na Comissão
de Constituição c Justiça ao culto c exemplar, Senador Accioly Filho
que, de logo, se fez o seu vanguardeiro, ouvindo Tribunais de Cúpula
e dos mais variados Estados, assim como órgãos de classe interes·
sados na matéria cm estudo. Apresentando o seu trabalho, como
preliminar, o GAverno entendeu que o substitutivo que o relator
apresentara, não correspondia no que ele desejava fosse a Reforma
da Justiça Brasileira. Por isso, recusado, o trabalho do L!dcr Eurico
Ribeiro passa a ser o tema do estudo, cm busca da aprovação do
Congresso Nacional. Superado o exame do assunto pela Comissão
Mista, o seu caminho é o plenário, c(: então quando, o MDB decide
fechar a questão, com a recusa do trabalho apresentado. A nenhum
dos seus integrantes foi permitido o direito de opinar cm Scssilo
Plenária do Congresso, pois que, de logo, ao TSE era comunicada a
decisão do comando maior da Oposição, para que se configurasse o
caso da infidelidade partidária, por parte de quem ousasse
desobedecer a determinação pré-estabelecida. Era a crise.
Ora a auséncia do Habeas Corpus no corpo da Reforma, ora a
reconquista dos predicamentos da magistratura, constituíam tais
pontos óbice mortal para a aprovação da Minoria. De nada valeram
os esforços despendidos pelo eminente Presidente do Congresso
Nacional, Senador Petrõnio Portella, a habilidade diplomática do
Senador Magalhães Pinto, as conversas sem fim do Líder Eurico
Rczendc, pois a conduta do Movimento Democrático Brasileiro
tinha o cunho de irreversibilidade.
O que fazer'? Poderia o Governo retirar a mensagem, numa
prova de debilidade do Executivo? Deveria esperar que o prazo se
esgowsse pura o seu exume, e por meio dele fosse arquivada a mensa·
gem com a demonstração de que a Oposição havia impedido a
aprovação de matí:riu considerada da maior relevância para a Nação
Brasileira e a ela solenemente prometida pelo Senhor Presidente da
República? Não. Não era possível que o Governo assim procedesse.
Restava-lhe como única solução, esgotadas as chances de acordo na
área parlamentar, que se investisse do Poder de legislar e, para que
tal ocorresse, era indispensável o recesso parlamentar, nos termos da
legislação revolucionária. Desde logo, o Presidente da República
explicitou que u cessação das atividades do Congresso não tinha
outra origem, nem outra finalidade, senão a aprovação da reforma
da Justiça brasileira, há tanto tempo prometida c aguardada.
Aproveitou Sua Excelência a oportunidade pura outros retoques na
Constituição, que não nos cabe comentar, posto que nos
propusemos apenas ao exame da Reforma da Justiça.
O recesso do Congresso Nacional foi, assim, um dos componcn·
tcs indispensáveis para que o Poder Executivo pudesse legislar.
Fórmulas constitucionais não foram aventadas, mas exercitada a
simples aplicação do texto Constitucional vigente, que assim
delibera. O objetivo foi colimado, e o Congresso reaberto.
Pagou o Presidente Ernesto Geisel preço bem elevado, por fazer
o que tantos c, por tantos anos, sequer tentaram concretizar. Por que
não apresentaram antes trabalho perfeito, onde os pósteros fossem
buscar o excmplll de uma consecução Integra? Por que duvidar da
sua sinceridade, quando ele jamais faltou com a verdade em suas
fulas;\ Nação'? Por que não respeitá-lo na hora em que as circunstãn·
cius o obrigaram, face a tropeço intrunspon{vel, a decretar o recesso
do Congresso, Poder que ele jamais desrespeitou'?
Niio, Senador Paulo Brossard, S. Ex• a doação que entendem,
que da Pátria lhe foi feita, ni\o aceita e a repele, pois o que lhe
cabe í: dirigi-la, com o amor que o seu patriotismo dita. O Brasil é
nosso, de todos os seus filhos c jamais terá proprietários ou condómi·
nos. Vossn Excclênciu, no delírio do pussionulismo que cega,
afirmou 4uc cstumos govc:rnndos pela vontade una c soberana de um
verdadeiro ditador. Que ditadurta í: esta Senador, permita-nos que
lhe indaguemos, que lhe fueulta o direito de ocupar a tribuna do
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Senado para, em trilogia erudita e empolgante, dizer o que bem quis
e entendeu? Recebeu Vossa Excelência qualquer censura no
pronunciamento que ia proferir? Foi admoestado pelos conceitos
que emitiu? Que ditador é este, que permite que a Oposição formule,
sobre a sua figura de Chefe da Nação, epítetos depreciativos e que só
usa - e louvores merece por isso - o que lhe faculta o AI·S,
quando há contestação clara e indiscutível ao regime, e não n ele,
que, na realidade, se coloca altivamente acima das paixões sem
grandeza?
Desconhecemos mesmo, as dimensões de sua mágoa, quando
dedicado ao árduo trabalho do comando da Pátria, soube que o
qualificaram de insensível político, de um arbitrário, de um déspota.
Não afirmamos que a tribuna da Oposição foi usada para a prática
de injustiça irreversivel, porque o acusador, embora profundamente
invcraz na conscicntizaçào a que se impôs, não pôde, cxatamcnte,
por isso, graduar o gravamc cometido.
O Sr. José Llndo!IO (ARENA - AM) - V. Ex• permite um
aparte, nobre Senador?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA} Com muita honra, Senador.
O Sr. José Llndo!IO (ARENA- AM}- Ouvindo o discurso de
V. Ex•. observei que, no início, o nobre representante do Maranhão
fez a colocação evocativa dos seus tempos de acadêmico quando,
perlustrando os bancos da universidade, fazia o jornalismo junto ao
Supremo Tribunal Federal. E ali aprendeu- na admiração do traba·
lho dos magistrados- lições do Direito e de Justiça. O discurso de
V. Ex• tem um fio de ouro, ligando a tessitura inconsútil de seu claro
raciocínio, representado na explicação, em síntese, de que todo o
problema da reforma do Poder Judiciário, de evidente repercussãc
histórica, no registro que V. Ex• fez, através da conduta dos
governantes, com relação ao Supremo Tribunal Federal; visando
preservá-lo sempre engrandecido para que engrandecida seja, sempre
c sempre, a serviço do povo, a sua missão. V. E:<• nos conduziu até o
fato da existência do documento básico e norteador de reforma do
Poder Judiciário, que foi o diagnóstico formulado pelo Supremo.
Documento esse que, aprovado pela Corte, serviu de esteio para que
o Presidente da República mandasse a sua Mensagem com o Projeto
de Reforma a este Congresso. Do choque havido, de que nós
participamos e que representou para os parlamentares
indiscutivelmente, sofrimento, sofrimento cm favor da construção de
dias melhores para a estrutura daquele Poder, apreendemos o fio de
ouro que eu percebo e já me referi - que a história desse episódio se
fez agora - e V. Ex• relata-o e contesta os aspectos de critica
desaçaimados -a história se fez agora e como em outras oportuni·
dudes em função da fidelidade que a Nação tem para com o Supremo
Tribunal Federal, a sua Corte mais alta, onde a consciência da nacio·
nalidude se fez luminosa, pela afirmação de saber, de tranqUilidade e
de segurança dos seus integrantes.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA} Nobre Senador José Lindoso, V, Ex• com autoridade de jurista, com
a respeitabilidade que granjeou na Câmara Alta do Pais, entendeu
bem, e muito bem, o enfoque principal da nossa fala, que foi demons·
trar que o Governo da República se guiou em estudo da Alta Corte
de Justiça, no que concerne à reforma da Justiça brasileira, sem dú·
vida com falhas e com lacunas, porque obra do homem, e já dizia o
Presidente Geisel em frase feliz, só é perfeito aquilo que por Deus ê
feito.
V. Ex• assinalou muito bem que outro roteiro não poderia ser
preferido nem deveria ser optado. E não foi cm vão que S. Ex•,
procurando o Supremo Tribunal Federal, se dirigiu ao Presidente da
Cusu e de lã dcslanchamos pura todo esse trabalho, que embora,
repetimos, com algumas falhas, há de ser o inicio de que realmente o
Brasil muito precisava, a ugiliznçào dn Justiça c uma série enorme de
medidas contidas na reforma da Justiça brasileiru, e eu aqui as tenho
todas elas constantes de falas e de promessas que verifiquei em vários
pronunciamentos e discursos do Presidente da Rcpúblic:~, onde
S, Ex• com a sua utcnçUo totulmcntc voltada para o ussunto de tão
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mag11a impnrlall•:i;l di1.ia qut.: n:itl haveria de tcrmin1.1r o seu Governo
sem dar :t~l Pab a rcspnsta a c:ssc mundo de rcclumuçõcs de bra:"~ih:irn~ lJU~ JÜll a~reditavam

na Justiça porque a achav~tm tnrdia,lcn·
Vc/J.: . . , dcs~..·oncxa eum o que <I lei detcrminuvu.
Muitn gr;tto, pclo aparte de V. Ex• que vem dar grandczu c,
grand!::.:JulL:srno, :1 nos~:t f;lia.
ta

c,:~...

O Sr. Ncbon Carneiro (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um
ap;1rte''

O SI!. HE!\IUQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- f!.
um privikgio 1.H1vir um ,iurista da categoria de V. Ex•, Professor
Ncbon C:trll~:iw.
O Sr. Nelson Curnciro(M IJB- R.l)- Obrigudo a V. Ex• Tamhém cu fi!. Ioda a minha carn:ira no Supremo Tribunal Federal. Des·
de que chc~wei :1n l{iu, cm 191!, fui dos mais conslantes advogados
4UI.' tlO.:Uf1:1f<llll a sua tribuna, pldteando interesses que me eram
cnnl'i:1do~. Qu~.:ro lc:mhrar a V. Ex•, nc~s~.: rol de homens públicos,
des.,~~ gram!es homens que passaram pdo Supr!!mo Tribunal Fc~
clcr.!l, no.'> ldtinllh tcmpllS, aquch.t figura magnífica de Ribeiro da
Cu:-.! a, que ~.:~tcw pr~.::-.cntc ao momento cm que: se tornou realidade a
dcro~iç:io du Ciuv.:rno antt.:riM c a instalação do Governo Revolu·
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La Rucque, pc:lo telefone, que se tratava de ato que estava
sondo pruticado pelo Congresso Nacional. O Presidente
Auro de Moura Andrade estaria, nuquele momento gravíssimo, dech>rando vago o curgo de Pr~sidente da Reptíblica,
do qual teria desertado o Sr. Presidente João Goulart. Tudo
isso r.:ra, por assim dizer, duvidoso, pois que, no momento, de
rcul mesmo nadu ~c subia. Havia uma profundidade nesse:
movimento político "luc cm desconhecida, até os seus limites,
por todos nós, inclusive relo Presidente Aura de Moura An·
drado. Vago o cargo, o Presidente do Congresso Nacional
convocara para assumir o posto de Presidente da República,
de acordo com o texto constitucional, o Sr. Presid~nte da Câ·
mara dos Deputudos, ilustre Deputado Pascoal Ranieri
Mazzilli."
E sabe V. Ex•, rorque estavujunto de mim, ao telefone, que fui
buscar o Ministro Álvaro Ribeiro da Costa~ com S. Ex• cheguei ao
Congresso Nacional, de onde nos encaminhamos ao Palácio do
Planulto. Subimos :tqud~s dogruus e lá encontramos um grupo de
Purlamentares, que dialogarum uté a madrugada com quem estava
no andar de cimu, o Chefe da Casa Civil de então, Darcy Ribeiro.
Empossamos o Presidente Muzzili já ao amanhecer e Álvaro Ribeiro
da Costa, o Presidente da Corte Suprema, de lã não arredou um
minuto até assistir a Mazzilli como Presidente da República.

cionúrio. Mas eu queria lembrar a V. Ex•. nesta oportunidud~. é que
juntosjü cstivemos no exame de uma emenda constitucional, quando
Ocput:tJos, c qut: cnuhc a V. Ex~ ser Relator c a mim presidir a
O Sr. Nelson Carneiro (M DB - RJ) - V. Ex• quer que eu
Comissün com o ohj~.:tivo de :~sscgurar aos Est~u1os menos favorecomplete essa informação? ~ importante que fique nos Anais.
cillt)S recur.~os rara d:u aos scus juízes melhores condições de vida.
(Assentimento do orudor.) Quundo o Presidente Mazzilli resolveu asEsta l\1i :1 prcocupaç;in que nos :tssaltou quando Deputados c:: V. Ex•
sumir o Governo, porque o President~ Aura de Moura Andrade
ccn:um:nh: j:'1 ~~.: cs4ucc~.:u do cpbódio. Mas acho, se V. Ex• me perdocluruva vago o curgo de Presidente, sugeri ao Presidente Mazzilli
Dllte, I.JUI.: a granJc critica lJUI.! se podl.! fuzcr à aluai Reforma~ que: ela
que convi'dasse o Ministro Ribeiro da Costa para estar presente.
n~w ~c pn:LH.:Úpou dc:ridanu:nte com a Primeira I nst:inciu. A Primeira
Então S. Ex• pediu-me que telefonasse ao Ministro Ribeiro da
ln~t;'tnl..'i;t n;t•J tl.!rn Slllu.;i'io. Espero que a tenha na Lei Orglinica da
Costa. Eu dbse: Presidente Muzzilli, tenho muito boas relações com
M:t~islr:nur;t, porque na Emenda Constitucional não há meio de tor·
S. Ex•. mus melhores relações us tem o D~putado Henrique de La
nar mai~ ú~il a justiça de Primeira Instíincia, desobstruindo-o do
Roeque. Houve então fato curioso que deve ficar para a História dos
.:xcc~so d~ tr~tbalbu qLH: sobre c:la pesa. Mas, afinal, não me cabe
aqui rt.:spond~..:r ~ts imlagações que V, Ex• formula ao ilustre Senador acontecimentos duquela noite. O Ministro Álvaro Ribeiro da Costa
deu ;t V. Ex• a resposta que foi transmitida: "cu já despedi o meu cho·
P~IUI•l Brossard. Certamente S. Ex•, ao regrcssur a esta Casa. lerá o
sc:u dis~.:ur..;u ~..: lhe dad a devid~t resposta. Queria apenas dizer a fer, """ tenho como me locomover". Então, V. Ex• se prontificou a
truzê-lo para assistir àqu~le momento histórico, em que se passava de
\'. E\'·1 qu~..: um erro que ainda hoje se pode apontar na Reforma é
um regime para outro. Esse d~poimento é bom que fique nos Anais,
4uc c!:t n;io agilizou a Primcim lnsttmcia. Nós advogados militantes
cm homenagem ttqucle grande e saudoso Juiz, que iluminou, com a
saht•mos dis:-.o . .-\ Primeira Instância continuar([ congcstfonada, salsua bravura, a suu inteligi:ncia, a sua dignidad~. u mais alta Corte do
vo- c fao.;:ulltl:-. votos para que isso aconteça- se a Lei Orgftnica da
País.
Magistr;tturalhc der uma s~.1luçJo mnis justa c mais razoável.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) O SR. li ENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Muito grato u V. Ex•. p~la complementação tão importante para
Em primeiro lugar, nobre Senador Nelson Curneiro, V, Ex•, ouvirá,
fatos históricos que silo de ontem.
au final Ua minh:1 c:.xrosicJo, que confesso, c sem rcbuços, que algo
O Sr. Eurico Rezcndc (ARENA - ES)- Permita-me V. Ex•
ainda L: preciso f:tzcr, no que tange à Justiça brasileira, rdativamente
um npurtc'!
ü -;ua melhor a,t.tililaçtto, sobretudo na Primeira lnstãncia.
Em ~CfWildo lug;1r, V. Ex• se refere- c o faz muito bem - ao
,\.linislru :\lvar,J f\lurtinho Ribeiro da Costa, e o fuzendo traz, também. para l) seu modesto colega uma rc:cordaçUo. E quero premiar
V. E.\~ t;nm a lemhr:wça de nossa visita à Corte Suprema brasileira,

O SR. HENRIQUE LA ROCQUE (ARENA- MA)- 1:: uma
honra Líder ouvir a puluvra de V, Ex•

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES) - Está ainda na minha
atençtlo o apurto do ~minente Sr. Senador Mauro Benevides, que
renetiu a primeirtt intervenção do Plenârio sobre o seu brilhante
discurso. E os subsídios agora oferecidos pelo nobre Sr. Senador Nelson Carndro me l~vam u completar o retrato fiel daquele episódio
histórico na vida do Pttís, qual seja a deposição da maldição governamentul reinante em 1964. O Presidente do Supremo Tribunal Federul, Ministro Ribeiro du Costa -como disseram V. Ex•s, e eu
"Sr. Pr~ . . iJentc Auro Moun1 Andra,h:: por umacoincidên· sou testemunha - comrareceu ao Congresso Nacional tão logo foi
~..·ia f~.:Ji1., ao estar ;'t frente da Casa da Justiça mú:<ima do nosdeclarada a vaci1ncia do cargo presidencial, atravessou o pátio e
'n P;ti~. fui ~.:onvo.:adn, na madrugadu da noite de 2 de abril,
ingressou conosco, no meio dos parlamentares, numa marcha
p:u·;1 -.:nmr;trccer ;I C;imara dos Deputados, a fim de ter
verdadeiramente histórica, no Palácio do Planalto, para prestigiar o
I..'O!Ihe::imt:rttll do fato politiCO SObrcnatUraJ que CStarÍ:t Uli instante final da vitóri:t revolucionária. Mas a solidariedade do
ocorrcllllo. Ctlmrnccndi a gra~Jidude do momento, exuminei,
Ministro Ribeiro da Costa não ficou só na madrugada gloriosa de I•
cm .;,,n~cqllência. se, como Presidente do Supremo Tribunal, de abril de 1964. Quundo do primeiro aniversário do Movimento
de'>t:iia ou ll~l, <1tcndcr a este chamamento, pc:lus suas conseRc\'olucionúrio, cm scss;lo solene realizada no Congresso Nacional,
qil(.'n.:i:ls roliti.:a~. lnfMnwu-me o Deputado Nelson Car·
o Presidente do Sup1·cmo Tribunal Fed~ral, que continuava sendo o
ncirn, •: l:nnfirr.t•JU ess;J infurm.tçàn d Deput;tdil Henrique ele
prci(H.:ido Ministro Rihciro du Costa, compareceu emprestando

após a Revnluç:io. Era Presidente do Congresso Nacional o Senador
Auro tk t\.lour:t Andrade, que dirigiu brilhante saudação ao Presidente dac1uoh1 Cone, lilv:trc> Murtinho Ribeiro da Costu, E foi
t:X:Itamcntl! cnm l!~ses tt:rmos - confirmando a declaração de
V. l::.\~ - qu!.! o falecido Presidente, que tlinto honrou a Justiça
hr:t~.i Ieira, agradeceu aos rarlamentarcs que estiveram no Supremo:
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àquela solenidade o brilho e a dignidade da sua presença, do seu estimulo e da sua solidariedade. A Rcvoluçi!o Brasileira vem,
pc:rmanentemcnte - V. Ex• permita-me prosseguir no aparlc manifestando o seu apreço ao Supremo Tribunal Federal. Lembra-se
bem V. Ex• dos perigos e das a"'!eaças que rondavam a nossa Corte
Suprema. Houve, inclusive, um grupo de tropa amotinado, em termos de sargentos, que desejou seqUestrar Ministros do Supremo
Tribunal Federal...
O SR, HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA Chegou a seqUestrar o Ministro Victor Nunes Leal.

MA) -

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• personifica, e
faz bem, porque dá esse detalhe realmente importante.
... - em virtude de o Pretória Excelso haver invalidado a
diplornação de um militar do antigo Estado da Guanabara, o Sargento Garcia que, por ser sargento, era um cidadão inelegível. O Supremo Tribunal Federal aplicou a Constituição e a Lei, e houve a reação
subversiva de vários sargentos, sob o olhar complacent~ do Governo
Federal. Verifica-se, então, que naquele processo de decomposição
nacional de que estava sendo vítima o País, o Supremo Tribunal Federal era um dos alvos predilctos da subversão c do processo de
cornunização. Então, o mov)mcnto cívico popular militar de 1964
operou-se também para restabelecer a tranqUilidade e a segurança do
Poder Judiciário. Mais tarde c, agora, este ano, o Supremo Tribunal
Federal elabora um diagnóstico a pedido do Presidente Ernesto Gei·
sei, no início do seu Governo, diagnóstico que refletiu a unanimi·
dade da opinião de scu.s mem bras, julgando uma necessidade
precmonte e inadiável para o País; c o Supremo Tribunal Federal,
que deixou de ser vítima da sanha subversiva de alguns sargentos,
passou a ser vitima da incompreensão de urna minoria partidária
dentro da Minoria partidária do MDB, comandada pela ditadura
mental do ilustre Senador Paulo Brossard que conseguiu, com a sua
persuasão, mas também, cm alguns episódios, com a sua intimidação
junto a seus colegas, fazer com que a cúpula oposicionista fechasse a
questão, invocasse a lei de infidelidade partidária e ameaçasse de cassação os seus subordinados. Para fazer valer aquela reinvidicação do
Supremo Tribunal Federal, o eminente Presidente Ernesto Geisel,
falando cm nome da maioria esmagadora da Nação, traduzida na
presença maciça e unânrmc da ARENA- isto, atualmente e há pau·
co tempo, no retrato e na estatística eleitoral de 1976, -ofereceu à
Nação rigorosamente aquilo que o Supremo Tribunal Federal pedia.
Foi um gesto de alto apreço à nossa cúpula judiciária. Quanto à
afirmativa agora feita pelo eminente Senador Nelson Carneiro, no
sentido de que a reforma não agilizou a Justiça de Primeira lnstân·
cia, t: urna afirmativa que se assenta na incerteza das areias movcdi~
cus. Em primeiro lugar, porque não houve ainda reforma; nüo hã
que se falar em Reforma Judiciária. O que ocorreu foi a edição de
uma Emenda Constitucional que vai permitir a reforma do Poder
Judiciário. E, quanto à agilização, esta poderá ser conseguida através
de mecanismos de leis complcmontares previstos na Emenda
Constitucional, principalmente na Lei Orgânica da Magistratura. A
Emenda Constitucional é elástica, é flexível e permite interiorizar a
agilização da Justiça, que corresponde a uma problema que vem
merecendo, ora o desafio, ora a omissão de governos sucessivos, mas
que encontrou, no Governo do Presidente Ernesto Geisel, uma
administração que realmente resolveu este problema, descortinando
uma nova era para o Poder Judiciário no Brasil e deixando para trás
o pussionalismo e o radicalismo daqueles que preferem que continue
u haver dificuldades, porque, quanto mais e mais freqUentes us mcs·
mas, muito melhor para as mnstigações dos seus interesses meramcn·
te partidárias, em detrimento dos interesses nacionais.
O SR. Hi::NRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Muito grnto, Líder, pelo aparte de V. Ex•
Percebo que o relógio est{l me perseguindo e devo prosseguir
porque ttinda tenho vàrius considerações a fuzer.
Acredita V. Ex• que, embora n1lo o tenha feito, tivesse
adivinhado grande parte do que vamos ainda pronunciur, nobre
Lider Eurico Rezende. que V, Ex• antecipou parte do finul do meu
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discurso. Goswrin que V. Ex• conhecesse, c vou fazê-lo rapidamente, as últimas palavras proferidas pelo Ministro Álvaro Ribeiro da
Costa, dentro da linha de ar~umcntaçãa de V. Ex•, ·na visita que fizc ..

mos ao Supremo Trihuni!l Fcdcral, designado sob a Presidência de
Moura Andrade, quando V. Ex• dizia que ele continuava prestigiando, o ele continuava prestigiando realmente, o Poder Legislativo.
Dizia assim:
.. Estou ccrto, t:mincntcs Srs. Parlamentares e meus
dignos colcgas c Srs. fucnionários, que o Brasil, mais uma
vez, na conturbação política por que passou, a. meu ver, deve
ter-se sulvo muito sabiamente, para que continue o povo
brasileiro na senda da rcafização do seu grande dt:stino, à
somhra do regime democrático, que, parece não haver dúvida, é o único re~imc que pos:;ibilita ao cidadão e ao povo atin. giros seus objetivos e torn:1r-se digno, sob o amparo da lei,
da liberdade, pela açüo do Poder Executivo, pela atividade
legislativa c pelas garantia~ que só aqueles que têm fome e
sede dr.: justiça sabem quanto é necessário e indispensável,
pela garantia yue lhes dá o Poder Judiciário."
Continuando, Sr. Presidente, pois tenho necessidade de acelerar
um pouco meu discurso ...
O Sr. Leite Chaves (MD~- PR)- Se V. Ex• me permitir um
ligeiro aparte ...
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Desde que V. Ex• ajude seu companhdro, sendo rúpido, será um
prazer ouvi-lo.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- li. Ex• sabe da admiração
LIUe tcnh~l pu r\'. E.''···
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- E
a reciproca nàJ ~segredo; i:- ~onlissão.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR!- ... pelo seu comportamento
ncsl:l Cusa, pelo seu alto nível de conhecimento jurídico, o que: é
comprovoldo utru v~s das diversm parccc:res de V. Ex• na Comissão
de Justiça c nas s!.las interferências nos debates daquela Comissão.
Gostaria 4uc: V. Ex• me permitisse este i.lparte para que se
incorporass~.: ao seu discurso o nosso revide ao aparte do Senador
Eurico Rezende, que não foi justo com o Senador Paulo Brossard, c
muito menos com o nosso Partido. S. Ex• atribui a um discurso do
Senador Paulo Brossard, contrârio à reforma, uma determinação
pessoal e politica de se contrariar a reforma quando ele próprio sabe
que o Senador Paulo Brossard, em nome do nosso Partido, foi um
dos mais dedicados companheiros a encontrar urna solução para a
viubilidade daquda reforma. Inclusive susceptibilidades pessoais
for"m removidas pelo Senador Paulo Brossard, indo a gabinetes a
que ele jumais iria, cm outras circunstâncias, para encontrar um
mínimo de condições pura viabilizar a reforma. De outra parte, o
discurso do Senador Paulo Brossard, no instante em que o nosso
Partido fechou questão contrária à reformll. foi proferido sem passionalismo, fundado apcnus em razões, em fundumentosjurídicos. O
Senador Paulo Brossard i: um dos grandes juristas deste Pais, mais
:lo que jurista c de uma sensibilidade extraordinária aos fundamentos do Direito Constitucionul, ele tem um respeito profundo
pelo seu comportumento uqui dentro e não poderia comprometer
sua imng;em, sem que, naquele instante. ele se pronunciasse a
r"speito, mesmo porque ele era um dos Membros d11 Comissi\o Mista
indicados pelo nosso Partido. Veja V, Ex• que ele nem sequer se
inscreveu, ele fnlou na~uele instante, por solicitaçi\o de um nosso
Senador presente. O s,nador Gilvan Rocha foi quem pediu o seu
pronunciamento na ocasião, porque nem era sequer seu propósito
falar.
Dizer que ll nos:;o partidl) tomou posiçüo, upenus pelo discurso
do Senador Paulo Hrossard é menosprezar demais um partido deste,
cm que grandes jurisl:ts do llais estão integrando a nossa Bnncnda,
entre oulros podcmos citur o Senador Nelson Carneiro. O que não
podí:~mos jmm1is acreditar e nU o acreditamos é que uquelu reforma,
reforme coisa ncnhumn. O Governo haverá de ver dentro de ulgum
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tempo o desacerto daquilo. Da maneira como o Executivo recuou no estrutura a própria perfectibilidade de Deus? Que justiça é esta que,
caso das simonctas sem que houvesse sequer participação do com o aperfeiçoamento de sua mecânica, mesmo parcial, se apregoa
Congresso, haverá depois de reconhecer o erro neste caso c sem nada valer, porque não se apresenta como um todo, cm que estejam
condições de recuo após as leis ordinárias cm fase de elaboração. corporificadas todas as suas necessidades c esquecidas nilo tenham si·
Mas queremos dizer que o pronunciamento do Senador Paulo Bros· do quaisquer rcinvindicaçõcs válidas? Que reforma é esta, que, tendo
sard e o comportamento de nossa Bancada foram os mais sérios pos· tido o seu diagnóstico estudado pelo Supremo Tribunal Federal, dele
sívcis, desejando para o País uma reforma feita pela lei, com o fez o seu roteiro, mas que se afiança que assim não foi realizado?
consenso de todos e não apenas resultante de uma imposição. Muito Diagnóstico determina implicações variadas c, na realidade, nem
obrigado a V, Ex•
. todas puderam ser aceitas, o que não invalida o trabalho feito. Veja·
mos: o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Thompson Flores,
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Não participamos nobre Senador Leite Chaves do pessimismo de felicitou o Presidente da Rep~blica pela reforma alicerçada em suas
V. Ex•; pelo contrário, estamos na linha do otimismo do L!dcr bases maiores, no diagnóstico da Corte que preside, c confessa que o
Eurico Rezendc quando ele acredit~ que realmente ajustiça há de ter estudo dos seus pares foi atendido, tanto assim que todos participa·
melhorado consideravelmente na reforma que ar está, cxatamcntc ram da reunião da qual surgiu o telegrama congratulatório, Que
com essa destinação.
justiça é esta, falha, cm mutações tão esperadas pelos que almejam o
Mas é preciso prosseguir e devemos fazê-lo sem demora, porque seu melhor funcionamento? Que justiça é esta, cm que a agilização
a Mesa nos adverte que o meu tempo está esgotado,
vai ser um teste, os gastos menos onerosos uma experiência, mas que
Por fim, indagamos: qual o parlamentar violentado cm sua a sua soberania será intocável, sem dúvida, porque, sendo uma
independência de afirmAr conceitos não contestativos ao Regime c, delegação de Deus, amaldiçoado será aquele que, dela ironizando,
cm que oportunidade, as tropas que garantem o Palácio do Congros.. busca, em seu desprestígio, a hecatombe da própria Nação? Que
so, de leve, os surpreenderam com atitudes hostis? Não, Senador, a justiça é esta, cm que muitos esperavam que os Tribunais tivessem
comparação foi infeliz. O Brasil é grande demais para que possa,
num arroubo de oratória, ser comparado a qualquer pais afr~cano. nova roupagem estrutural com a cstirpaçi!o de falhas gritantes? Que
Proclamou Vossa Excelência, alto e bom som, que se os últimos fatos justiça é esta que, cm plena desesperança, deixou um mundo de
políticos aqui ocorridos tivessem tido como palco qualquer país desencantados, já agora ateus, cm descrença totalmente melancólica?
africano, a conseqUência seria o riso internacional. Não, Senador: ao Pois bem, é esta a justiça que nos outorgou o Executivo, durante o
invés do riso, aqueles que tivessem se oposto à vontade do ditador recesso legislativo,, c que, sendo obra humana, exibe, entre tantas
feroz, receberiam, como reprimenda, a masmorra mais infecta, ou a benesses, a amostragem de que, oriunda do homem, vem sempre
força mais solene. Hâ uma profunda diferença entre as civilizações com respingos de imperfeição. O Presidente da República fez o
dos países confrontados. Nada de assemelhado existe, a não ser o máximo que podia, mas ele sabe, tanto quanto nós outros, que esta
nosso desejo de ver o país africano lembrado na marcha veloz do reforma é o início de uma jornada, que, de aperfeiçoamento cm
aperfeiçoamento, hâ·de permitir que um dia dela nos orgulhemos
status de progresso que há muito atingimos.
ainda mais.
Mais de metade do período presidencial já foi cumprido, e não
As revoluções não sobrevivem, de um modo geral, do aplauso c
tivemos a honra de visitar o comandante maior do Executivo Nacio· da compreensão populares, Eclodem sempre sob o signo do entusias·
nal. Os Ministérios, freqUentamos o estritamente neccssârio para a mo de um mundo de gente que a consagra, cm fren~tica apoteose.
defesa de pleitos do nosso Estado, preferindo mesmo as antc·salas, Com a sua vigência, as armas, tantas vezes, se transformam na pr6·
para não perturbarmos a labuta trepidante dos seus titulares. Deus pria lei, como imposição de uma necessidade insuperável. ~ quando
nos concedeu, c Ele é bom também assim, à mercê irrcvcrslvcl da a política é o fato, c deixa de ser o sonho, com a realidade gritando
conscicntização da própria humildade. Não somos, pois, motivados contra os nossos mais válidos sentimentos, ~ o interesse do Estado,
por razões sentimentais.
como colctividade, se impondo ao individuo, tantas vezes o artlficc
Acreditamos na universalidade da consciência jurídica, pois ela
do seu sucesso. O entrechoque, que gera a divergência, é a grande
~o alicerce indiscutível da força avassaladora do Direito. A divcrsifi·
caçilo da cultura é inconteste c se manifesta, às vezes, cm paradoxos bandeira da Oposição. Ela se alimenta, cntilo, no cenário desse cspc·
táculo tumultuado, onde hã a necessidade inadiável da palavra da
surpreendentes. Mas o espírito do Direito c a sua imperecível cons·
justiça. E, na esteira destas considerações, aditamos: a dupla tradi·
cicntização sobrevivem no substr.ato de suas concepções, c a sua
ção, a grega c a cristã, nos ensina que sem justiça a vida nilo se torna
internacionalização como afirmamos, está na alma dos povos c da.s
possível na face da terra. Mas é quando a pergunta se impõe, de for·
nações. Devemos estar sempre preparados para a hora da amplitude
ma categórica: que é a justiça? A resposta mais precisa a esta com·
do Direito. Nilo é momento, pois, de dividir, mas, muito pelo contrá·
plcxa indagação é a que afirma que Justiça é o respeito ao Direito,
rio, de somar. Dividir o quê? Retalhar a Pátria comum? Fracioná-la
aquele definido como a razão fundada nas leis.
com que dcstinção? Será que alguns querem vê-la morta, regado o
seu corpo com o sangue dos inocentes, que nasceram acreditando na
Não acusamos o Senador Paulo Brossard de usar uma linsua·
sua grandeza? Os mestres, os homens com honra, com a bravura dos gcm incendiAria porque sabemos que as acusações que formulou,
que não conhecem o medo, são dignos de respeito. Eis por que cn· injustificadas cm nosso entender, foram o reflexo de uma crença
tendemos que o Senador Paulo Brossard, sendo portador desses prc· arraigada e não devassamos a consciência alheia, porque não permiti·
dicados, só poderia ter feito o seu pronunciamento possuldo de um mos que investiguem a nossa. O nosso sonho é ver a nossa Pátria fc·
inesperado ictus cerebral. Mas dele se recuperará, c, nesta hora, na liz c a paz reinando entre todos os seus filhos. Esta graça é a que roga·
tranqUilidade da sua admirável biblioteca, ele há·dc compreender mos a Deus. De nossa parte uma palavra, uma palavra dnica jamais
que governar nilo é fazer só o que se quer c deseja, mas, cm tantas seria pronunciada, capaz de insuflar o ódio que já domina a tantos.~
oportunidades, o que as circunstâncias e as implicações determinam indispensável, imperiosamente necessário cobrir este espantoso abis·
seja feito. Dirigir uma nação é estar de olhos fixos no seu futuro, mo, a que nos querem atrair as forças da destruição, E cm rctornan·
pagando as taxas que a sua grandeza c paz futuras exigem do prescn. do à temática da Reforma da Justiça, bem sabemos que várias sugeste. Governar é ter tranqUilidade de consciência, esta que exibe o tões, as mais válidas c úteis, foram sugeridas por eminentes dirigcn·
Presidente Gciscl, expectando de perto o povo, tantas vezes, cm filas, tcs de Tribunais de nossa Cúpula Judiciária, mas nilo puderam ser
esperando para aplaudi-lo.
aceitas. O Governo optou por outras soluções Nilo aceitou a criação
A liberdade, o seu sentimento c a sua grandeza nilo silo prcdi· de Tribunais intermediários, que teriam como função desbastar oca·
cados de ninguém, mas dá~ivas de Deus, que ao homem cumpre minho paro a Instância Superior. Muita matéria foi sugerida c bem
defender. Dcfcndamo·las com uma justiça forte, como a quis o Prcsi· sugerida, tal como n que melhor categorização outorgaria ao Mlnls·
dente da Rcpdblica. Dcfcndamo·las COnlo a quer o povo brasileiro. lério Público, mas, na primeira arrancada, não pódc ser aceita. O
E, então, indagamos: que justiça é cstn que se deseja tenha como sua Senador Acciolly Filho ouviu os clamores de presidentes ilustres dn•
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Cortes, Federais e Estaduais, de entidades intimamente entrelaçadas
à matéria em estudo, mas igualmente nem todas tiveram a guarida
do parlamentar. O Tribunal de Alçada foi mantido como imperativo
de seus estudos, A preocupação é que os processos não se percam
mais, na caminhada sem fim do tempo e do espaço. A Reforma da
Justiça não tem o esplendor da primeira brisa que refrescou o mun·
do, nem anorou como a aurora que no céu haveria de anuncihr uma
infalibilidade que, agilizada, jamais permitiria a discórdia entre as
partes, nem a dúvida na interpretação do Direito. Ao Governo Gei·
sei, a Nação brasileira passou a dever, mesmo que incompleta, a
Reforma da sua Justiça. A Pátria quer respeitâ-la pela crença, quer
amã-la pelo seu acerto. Nilo foi em vão que o Ministro Muniz Barre·
to, na Scssilo de 30 de agosto de 1924, concedia no Supremo Tribu·
nal Federal o Habeas-Corpus ao então Tenente Eduardo Gomes,
assegurando-lhe o direito de ir c vir. E o fez cm termos afirmativos:
"~ preciso que nos sacrifiquemos, julguemos desassombradamente,
sem temor de qualquer violência. O Tribunal hã de pairar acima das
tormentas c das tempestades". Mas não é só. Nilo foi ele, o Supremo
Tribunal Federal, que ordenou a soltura de centenas de coronéis,
majores, capitães c tenentes, como Odllio Denys, c Riograndino
Krucl, cm janeiro de 1925, ordenando, uns anos antes, a libertação
de trinta c três militares, envolvidos no movimento de 5 de junho de
1922? O ex-Presidente Costa c Silva e o falecido Marechal Juarcz
Tãvora nilo foram beneficiários da sua rctidão, quando, cm votos
magnificas, decretou-se a soltura de ambos? Eis alguns exemplos,
poucos mesmo, da sua serenidade que, garantindo a todos, é o freio
tão ncccssãrio à violência c ao arbítrio. Por tudo isto, por causa dis·
to, tomamos o valioso tempo do Senado da República, para mostrar
que a sua Reforma, mesmo com algumas lacunas, deu um passo bem
largo para que nos sintamos mais garantidos c mais seguros, no dia a
dia no mundo convulso cm que convivemos. Já dizia Platão, cm lapi·
dar conceito, que, para que haja Estados e Sociedades justos não bas·
ta que os governados sejam servos da lei. Mas é indispensãvel, accn·
tua, "que a lei seja senhora dos governantes". Entendemos que culti·
vã-la não é somente uma alta virtude a ser exercitada, mas o predica·
do essencial c supremo, sem o qual o Estado nilo pode ser o patrono
das sociedades humanas. Em todas as situações históricas cm que o
problema foi debatido, jamais se deixou de considcrã-lo como a qucs·
tão magna, a qual, no plano concreto, o homem deve dar as mais
perfeitas soluções de que for capaz o seu espírito. Ncm.podcria ser de
outra forma, c eis porque, cm bela definição da autoria de um pos
maiores escritores contemporâneos, Jakob Wasscrmann, cstâ dito:
"Ajustiça é o coração palpitante da humanidade". (Muito bem! Pai·
mas. O orador é cumprimentado.)
DISCURSO PRONUNCIADO PE{.O SR. LÁZA·
RO BARBOZA NA SESSÃO DE 25·5-77, E QUE, ENTRE·
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi, hã poucos dias, do Presidente da Assembléia Legislativa
do meu Estado, requerimento de autoria do meu companheiro de
Partido, Deputado Joilo Divino Dornclcs, aprovado pela Asscmblé·
ia e que tecia considerações acerca das dificuldades por que vem pns·
sando, para a sua manutcnçilo, o Hospital das Cl!nicas da Universi·
dadc Federal de Goiás. Em vista dessas ~ificuidades, o referido
hospital viu-se na contingência de diminuir sensivelmente o próprio
número de leitos que oferece à populaçilo goianu mais carente de
recursos.
Diante do alto significado daquele hospital-escola, que pertence
à Universidade Federal de Goiás, o Deputado Joilo Divino pedia a
açilo conjunta da reprcsentaçilo goiunu nas duns Casas do Congrcs·
so, no sentido de conseguir sensibilizar as autoridades federais e, as·
sim, alcançar solução pura aquele problema, que é da maior
importância.
Imediatamente fiz um contuto felefônico com o Magnifico Rei·
torda Universidade Federal de Goiús, o honrado Professor Paulo de
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Bastos Pcrilo, com vistas à obtenção de dados mais minuciosos. Sua
Magnificência, gentilmente, convidou-me a visitar as instalações do
Hospital das Cl!nicas, o que fiz cm sua companhia, tendo ainda o
prazer de contar com a presença do Dr. José Cruciano, sub-Rcitor, e
do Dr. Augusto Sampaio, Dirctor·Gcral daquela instituição.
Durante três horas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, percorre·
mos as instalações c conversamos a respeito do papel que dcscm·
penha aquele hospital, único cm Goiânia a atender a população indi·
gente ou menos agraciada pela sorte.
Fiquei impressionado com as estatísticas de atendimentos que
ali silo feitos diariamente. No exercício de 1975- basta dizer- fo.
rum atendidas 77.485 pessoas, com 4.194 internações. Jâ cm 1976, fo·
rum atendidas 83.208 pessoas, com 4.5 lO internações. Para se ter
uma idéia mais cxata, desdobradas essas cifras, vale a pena analisar o
quadro cm que o atendimento cstã dividido: consultas médicas mais
simples foram atendidas cm 1975, 14.076. Em 1976, 14.372. lntcr·
vcnções cirúrgicas; cm 1975, ali foram realizadas IJ.136 c, em 1976
esse número baixou para 12.601.
E assim, Sr. Presidente, vem aqui o quadro cstatistico analisan·
do os atendimentos pcdiâtricos, ginecológicos, ortopédicos c de
medicina tropical, que é uma divisão importante naquele hospital·
escola c que atendeu, especificamente nesse sctor, cm 1975, 7.864
pacientes, c, cm 1976,7.812.
f:: notãvcl, Sr. Presidente, a dedicação, o carinho c o esforço com
que o Magnifico Reitor da Universidade de Goiâs c a sua alta equipe
de colaboradores têm procurado dar ao hospital-escola ou Hospital
das CHnicas da Universidade Federal, para que continue atendendo
à população mais carente de recursos.
E o hospital atende, não apenas à população de Goiânia, ou do
Estado de Goiás; é significativo o número de pacientes de outros
Estados ali atendidos, notadamcntc das regiões mais pobres da
Bahia, do Mato Grosso, do Maranhão, do Piau( c Pará. E o quadro
desses pacientes das regiões mais distantes, e dcsassistidas, é o mais
doloroso poss(vcl, Srs. Senadores. Um alto índice desses atendi·
mcntos é prestado a brasileiros que vivem nas atividadcs rurais,
perdidos na imensidão do nosso interior c que, quando chegam a
procurar o hospital, jã estilo quase às portas da morte, c silo obriga·
dos, muitas vezes, a permanecer internados, de trinta a quarenta
dias, recompondo-se do estado de desnutrição e de carência, para
que, então, possam ser submetidos a uma intervenção cirúrgica.
Aquele hospital tem urgente necessidade de ver ampliadas as
suas instalações. Vale dizer, Srs. Senadores, que durante muitos anos
a Universidade Federal de Goiãs foi, uma espccic de "prima pobre",
recebendo do Governo Federal quantias muito inferiores às que rccc·
bem outras universidades de outros Estados da Federação. Entre·
tanto, se durante muito tempo ela foi quase ignorada, agora surgem
indícios de que o Ministro Ney Braga acabou por se sensibilizar c
cstã incluindo a Universidade Federal de Goiás num convênio da
maior importância e que lhe darâ condições de adquirir, no exterior,
cerca de 700 mil dólares em equipamentos, assim como, também, jã
há entendimentos para que seja deferido à Universidade Federal de
Goiâs, especificamente para o hospital-escola, cerca de 10 milhões de
cruzeiros, que pcrmitirâ à administração ampliar as bases flsicas,
dando assim melhores condições de trabalho c de atendimento a qua·
se uma centena de milhares de brasileiros que, anualmente, ali silo
atendidos.
Apesar desse esforço, Sr. Presidente, é necessário que o Govcr·
no defira, ainda, àquele estabelecimento, mais recursos para a
manutcnçilo propriamente dita daquela casa de Saúde. Basta dizer
que, do ano de 76 para cá, houve uma redução de oferta de leitos no
Hospital das Cllnicas da Universidade Federal de Goiás, por falta de
recursos para a suu mnnutcncilo.
Agora, acabo de tomar conhecimento, de que o eminente Vicc·
Lldcr do Governo, Senador Osires Teixeira, também já manteve
entendimentos na órca do Ministério da Educação. Esperamos que
esses entendimentos e o apelo que ora ruço, frutifiquem para que
possa a Universidade Federal de Goiãs dotur o Hospital das CUni·
cus, que tantos serviços tem prestado ao Puls, de melhores condições
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paru o atendimento do povo mnis dcsassistido que o procura, dando
também aos honrados servidores daqut>lc llospital nwlhores condip
ções de trabalho,

O Sr. Oslrcs Tcixciro (ARENA- CiO I - V. Ex• permite um
npurte, nobre Senador?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Com muito
prazer, eminente Senador.
O Sr. Oslre• Teixeira (ARENA- GO)- O objetivo do aparte,
nobre Senador Lázaro Barboza, é tua-somente enfatizar o depoi·
menta que devo fazer a V. Ex• Na verdade, a Universidade Federal
de Goiás, entregue a um bom homc:m pUblico do meu Estado, vem
sofrendo, nesses últimos tempos, alterações de grande profundidade
e, com isso, vem realmente enriquecendo-se, não só naquilo que diz
rcspcitll ao ensino, como também, através do Hospital das Clínicas,
que prcstn relevantes serviços à colt::tividnde goiana e à coletividade
das regiões pobres. V. Ex• mesmo disse, num preito à verdade, que a
Universidade Federal de Goiás foi, durante muito tempo, a "prima
pobre da República". De tempos a esta parte, ela vem recebendo
recursos substanciais da União, no sentido de melhorar não só a sua
faixa de equipamentos, não só construções civis, corno também,
melhorar a própria qualidade do ensino, através da adoção de dedi·
cação em tempo integral a inúmeros pmfcssorcs, sobretudo, na área
das ciências médicas·. E, ao traduzir para n CJsa c para a Nação o
estado em que se encontra o Hospital das Clínicas, ofereceu dados
cs.tatístico!i que dernonstram perfeitamente o crescente atendimento
por aquele hospital; se em 1975 se atendeu cerca de 77.445 pessoas
para 4.490 internações, cm 1976 se atendeu 83.208, para ·1.550
internações. O Magníliço Reitor chegou, inclusive, a denunciar, por
um dos jornais da C:tpital, O~ dl! Mar~;o, ..t ~it .. a.;~o J~ dilicuidudc
em que se encontrava o Hospital das Clínicas. f: o zelo do Magnifico
Reitor da Universidade Federal de Goiás, a preocupação de que ele
não possa chegar ao fim ~o ano de 1977 com a estatística nesse
mesmo crescendo. Fui sensibilizado por essa manifestação de Sua
Magnificéncia, sensibilizado pela importância que realmente tem o
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, pois sendo
Goiânia um pólo de desenvolvimento de alta categoria, porta
praticamente para a entrada da Amnzônin, recebe necessariamente
pessoas vindas de "N" Estados da Federação, cm busca de melhores
dias e das grandes of~rtas do Governo do eminente Presidente
Ernesto Geisel na Amazônia. Estas pessoas encontram ali o
Instrumento capaz de dotá-las aa corpore sano, pura que possam
traduzir dias melhores para os seus filhos o para os seus pósteros, nas
grandes áreas ricas da Amazônia. Foi essa preocupação, traduzida
publicamente pelo Magnifico Reitor da Universidade Federal.
Sensibilizado, como já disse a V. Ex•, com'csta reportagem, procurei
inteirar-me da situação, estando, inclusive, pessoalmente, com o
eminente Ministro Ney Braga, que me deu conta daquilo que V. Ex•
já revelou à Nação - de que 10 milhões de cruzeiros estão sendo
alocados, especificamente, para o Hospital das Clínicas; que 700 mil
dólares -salvo engano -estão sendo incorporados ao património
da Universidade Federal, através de recursos externos; que:: v~rbas
maciças estilo sendo alocadas para a conclusão do campuJ
univcrsit{Jrio. Além disso, informou-me S. Ex' que os recursos
necess{Jrios ii manutenção do Hospital das Clínicas jí1 estavam sendo
mobilizados pelo Ministério da Educação, para que realmente o
Hospital das Clínicus pudesse continuar m:sse crescendo de atendimento e para que a Universidade Federal de Goiás, que é, reulmente,
uma das grandes instituições que temos naquele Estado, possn desenvolver-se em prestfgio para o Estudo, em prestigio pura o Governo, c
pura que possa V, Ex•, amnnhil repetir, como agora, um elogio ao
Governo, a certeza de que, se ontem elu era a prima pobre da
República, hoje, realmente, cln est{l recebendo ruzo{lveis dotuções. r::
evidente que dificilmente terlumos todas us dotações de que necessitumos, sobretudo, parn um Estudo em que o crescimc;nto populacionul
se verifica num crescendo assustador, como é o cnso de Goiás, E
mais: inrormo u V, Ex• c t) Naçi1o que o Ministro Ney Bruga
comunicou-me que tambi:m o Instituto de Pesquisas Troricais, que é

L.,.' .. ,

4i

" .I
,;

·~,~~x~~~ . ·,~\r·:~~·~j.~l~li;1 f.r:y-~·.
-:...:.::~~~;1!'·\\~ li)Jf.)'

'::,;·

:1;1,

·..' -

Mllodel977

retllmente um pnmor de organizaçilo, entregue a homens du muis
altn c:ttc!lnríu, homens que se dedicam eficientemente u pesquisas ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Estudiosos c
rcsqui~:tdorcs do mais alto qui ln te c da maior dcdicaçUo.
O Sr. Osim Tclxdru (ARENA- GO)- Perfeitamente ... estarít n:~.:cbcmlo prtlximamcnte substanciais recursos do Ministério da
Educação pam cOntinuar nt:ssas pesquisas de doenças tropicais.
Também inrorrnu a V. Ex• que deverá ser liberado, proximamente,
um pedido de auxilio f<ito pelo Instituto de Química e Geocii:ncia
para aquisiçiio de equipumentos médicos de alta qualificação c de
uso ~.o/isticado. Aviso,'portanto: realmente, pode estar certo V. Ex•
de que parte do Ministério da Educação uma preocupação bem
gr:111de com a Universidade Federal. fi evidente que a palavra de
V. Ex•, ao reconhecer todo este esforço c ao endossar o pedido ora
feito pelo dinitmico Deputado Divino Dorneles, para que maiores re·
cursos scjum canalizados para a Universidade Federal, haverá de
encontrar- c não tenho a menor dúvida - a melhor repercussão.
dentro do Ministério da Educação. Faz bem, V. Ex•, em rcivindi·
cu r, nest~t hora, colocando realmente as coisas nos seus devidos termos, com as suas devidas proporções. E, mais do que isso, num gesto de homem público de categoria, reconhecendo as virtudes do Go·
vcrno. que, realmente, procura solucionar os problemas da nossa
Univcrsidadt', como de resto, de todas as Universidndes brasileiras,
que atravessam umu rase das melhores do ensino brUsileiro. Muito
obrigado.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) -Sou eu quem
agradcct: a V. Ex• o aparte com que me honrou.
Veja, Sr. Presidente, se alguma dúvida eu pudesse ter com rela·
ç~o ~~ libcração desses recursos, essas dúvidas já nUo existem, pois
.1cabo de ser informado pelo eminente Vicc-Líder do Governo de que
S. Ex• o Sr. Ministro da Educação vai, efetivamcnte, liberar esses
recursos ii Universidade Federal de Goías, não apenas para importa·
ção do material, do equipamento altamente sofisticado de que ela
carece, mas também os 10 milhões de cruzeiros, indispensáveis ao término de sua construção física. E mais do que isso - é o que
rcalmcntt: nos preocupa neste instante - o Governo vai liberar
recursos para suplementar o orçamento da Universidade, para as
despesas de manutenção daquele hospital.
Eminente Senador Osires Teixeira, estive naquele hospital num
feri:~do, num rlia de pouquíssimo movimento, num sâbado à tarde,
entretanto em quase todas as divisões que percorri, encontrei
p:~cientes deitados no chão, pacientes tomando soro- veja que aqui·
lo que se pode f:~zer. os honrados administradores daquele hospital o
fazem - pacientes com o soro na veia e sentados em um banquinho
ou deitados em macas, porque nilo dispunham de leitos vagos. Dar
porque V. Ex• me tranqUiliza muito ao confirmar as intenções do Sr.
Ministro da Educação, de liberar os recursos de que carece a Univer·
sidude Federal de Goiás para uma manutenção melhor do Hospital
das Clínicas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dando por encerrado este assunto, cm que houve, como verificaram V. Ex•s, unanimidade de
pcns;.tmcnto entre mim e o nobre Sr. Senador Osires Teixeira que,
p;.1ru honra minha, ê meu colcgu de representação nesta Casa, quero
aproveitar ~~ ocasião, paru percutir outro assunto, que melhor
~abcri:t num discurso autànomo c cm outra oportunidade, a fim de
nrto quchn1r n espirita de harmonia que presidiu as considerações
que at6 agora teci, de interesse direto do meu Estudo. Entretanto,
numa"""' polític:~ como o Senado da República, quando agressões
injurios:.ts são prurcrldas, elas por sua natureza, exigem reparação
imediata, sob pena de, fcítn depois, ser encarudu como intempestiva.
Assim. agqra falando como Líder, venho repelir, veementemente, cm nome da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, as
assertivas aqui lançadas, uinda h{t pouco, pelo eminente Líder do Go·
verno, o nobre Sr. Senador Eurico Rezende, quando ocltpavu u tribuna o eminente Sr. Senador pelo Murunhilo, Henrique de Lu Rocque.
O eminente Líder do Governo roi mais do que candente no
apartear o Sr. Senador Henrique de Lu Rocquc, condennndo o
procedimento do Movimento Democr(ttico Brusileiro e, cm
particular, do nobre Sr. Senador Paulo Brossnrd, no episódio du
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chamada Reforma Judiciúria. Mais do que candente, p~:rmita-mc
S. Ex• dizer, que ele foi insultuoso par;1 com um;1 das maiores fiau·
rns desta Casa, o grande jurista c Senador gaúcha que é Paulo
Brossard.
O l!mincnte Líder do Governo procurou c;mJctcriz:.~r o Senador
gaúcho como um homem radicalizado, qu(! niio aceita o diálogo, um
homem entrincheirado nus suas posições c bitolado dentro delas,
quando, na rculidatlc, o eminente Senador Paulo Brossard, ao conde·
na r veementemente a Reforma do Judici:'irio outurgaJ;J por ato
unilateral do Chefe do Poder Excl.utiYu, qut: para btu, Í11du·;ivt:,
colocou de recesso o Congresso Nacional, cstavu coberto ac razão c
não cxtcrnuvu uma posição pessoal sua, mas uma posição, t:1mbém,
não apenas do Movimento D~.:mocrútico Brasih:iro, mas de todo~; os
liberais deste Pais.
Curccc de: rundumento, Sr. Presidente:, a afirmaclio de que o
Projeto de Rcrorma mandado ao Congresso Nacional c aqui
rejeitado tenha nascido de um di.,gnóstico feito polo próprio Supre·
mo Tribunal.
Eis, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o que diz a Folha de S.
Paulo, do dia 13 de maio do corrente uno:

I

"MINISTROS DO STF CONFIRMAM BROSSARD

I

i

Brasnia (Sucursal)- O Ministro Carlos Thompson Fio·
res, Presidente do Supremo Tribunal Federal, admitiu ontem
que a reforma do Judiciário baixada pelo Presidente Gcisel
através da emenda constitucional nll 7 apenas "se inspirou no
diagnóstico do STF".
Essa posição, que é compartilhada também pelos Minis·
tros Djaci Falcão e Rodrigues Alckmim, desmente a declara·
ção do Llder do Governo no Senado, Eurico Rezende, no
debate com o Senador Paulo Bro~sard, de que o projeto de
reforma não í: do Poder Executivo, mas sim do Supremo Tri·
bunal Federal.
Na reforma, apenas o Supremo Tribunal Federal obteve
quase tudo que queria. O mesmo, contudo, não ocorreu com
os demais Tribunais: Superior Tribunal Militar, Tribunal Fe·
deral de Recursos, Tribunal Superior Eleitoral c Tribunal
Superior do Trabalho. O STM queria o fim do recurso
ordinário ao STF permitido pela Constituição aos civis
condenados por ele; não foi atendido, O TFR queria a
criação de Tribunais Regionais de Recursos e ni\o a amplia·
ção de sua composição; não obteve. O TSE queria a progres·
sivn criação de cartórios eleitorais, com funcionalismo pró·
prio- esses cartórios seriam os das cidades maiores; não foi
atendido. O Tribunal Superior do Trabalho reivindicou o
aperfeiçoamento ao STF contra suas decisões, c, embora sem
pedir ostensivamente, pretendia também a eliminação dos juí·
zes leigos; igualmente, n!io teve sucesso."

I

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -V, Ex• me permite
"m aparte?

I

OSR. LÁZAROBARBOZA(MDB-GO)-OuçoV, Ex•
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Eu não retiro uma
palavra sequer daquilo que disse ati: aqui e já posso dar um aviso pré·
vio de que não retirarei nenhuma palavra daquilo que ainda desejo
dizer, Confirmo que o Senador Paulo Brossard exercitou ditadura
mentul sobre o Movimento Democrático Brasileiro, impedindo o
entendimento em torno da proposta de emenda constitucional
destinada a implantar a Reforma do Poder Judiciúrio. Quanto u
controvérsia que V, Ex• acha que existe lendo esse tópico do noticiá·
rio da Folha de S. Paulo, devo esclnrcccr a V, Ex• o seguinte: li consta dos Anais desta Cnsu c V, Ex• deve ter lido, porque i: dever de
todos nós - um tclcgrumu do Ministro Thompson Flores, Prcsi·
dente do Supremo Tribunal Federal, dirigido ao Governo Federal,
ugrudect:ndo u comunicnçi\o da edição da emenda constitucional de
implicações judiciárins c sulicntundo, nesse tclcgrarna, que a emenda
resultou de diagnóstico unanimemente aprovado pela nossa Corte
Supremu. Quulquer briga nesse setor, que V, E'<' ou que o eminente
Senndor Paulo Brossurd queira ter em termos de polémica, o con-
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tcndor não devo ser cu, c sim o hânonin do Poder Judiciário Brusj ..
lt:iro, Sr. Ministro Thompson Flôrcs, Quanto ao argumento de que o
Tribunal Federal de Rc:cursos e o Su!'Jcrior Trihuna\ Militar ni\o
foram atendidos cm suas reivindicações, isso não é proh\emu do
Govcrnn h.:deru\, porquc se o Senhor PrcsiUente da República quis
encomendar a inspirac:1o, as linhas mestras e o diugnó~tico pura a
reforma do Poder Judiciúrio a algum órgão, ele teria que fazer essa
solicitação ao Supremo Tribunal Federal, cabcndn a css.1 Curte
colctm as sugestões e a=' n:ivindicaçcics dos outro~ est~gim judid~
rios dll l'<lb. L) Tribunal Fcdcr~d <.:c i{~çur:;o:;, ll SJfn.:rior Trihunal
Militar, o Trihunal Superior do Trabalho c outros úrgãm d<.~ Justiça
rcmetcram as suas sugestões para o Supremo Tribunal Federal, que
\ú ~;studou a mati:ria e ch~gou fl cunclu~ào úc qu~ algumas idéias
deveriam ser acdtas, outras rcjdtadas. Então, o que ~c :tpura de
tudo isto é que, ao pedir ao Supremo Tribunal Federal um
diagnóstico, o Senhor Presidente da República agiu com ah>oluta
isenção. porque não podia dirigir expediente aos outros trihunais. t.
até uma questão de ofensa à ética protocolar. O Senhor Pn:sidente
da República nUo se comunica diretamcntc com o presidente do Tribunal Federal de Recursos, neSses casos; não se comunica com o
presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nesses casos. Tem que
se comunicar com o Supremo Tribunal Federal. c foi o que de fez. Se
houve divcrgi:ncia, roi entre os órg~os inreriorcs c o órgão superior,
que é o Supremo Tribunal Federal. De modo yue a posição do
Senhor J>n:sidente du República roi absolutamente Cllrreta, e essa
correçüo foi n:co'nhecida pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal, que declarou, repito, cm tekgr:tma. seu agradecimento rela
comunicação da edição da cmcnd:t constitucionul proriciarlora da
n:formu do Poder Judiciúrio e alirmou que o diagnóstico respectivo
foi aprovado por aquela Corte, por unanimidade. O resto ~ querer
agarrar apenas a palha das palavras e jogar fora L) grão dos fatos qur:
deviam interessar. De modo qut: n;Io tenho o que rctificar. Ao contrário, tenho o que confirmar, porque estou na boa c honrada companhia do presidente do Supremo Tribunal Fedem\ c, nessr: ~IS"iunto
entre o Ministro Thompson Flôres c o Senador Paulo Brossard, a
opçf10 não pode ser cm favor dt um radical c, sim. de um cidadilo
isento, que~ o Presidentc: do Supremo Tribunal Ft:dcral.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Eminente
Líder, h:nho a impressão de qut V. Ex•. nc:sta tardc, ao apartear~mc,
m:tntcndo, com sua veemência costumeira, suas restrições causticantes cm relação ao Senador Paulo Brossard, V, Ex• apenas externa a
opinião do Lidcr do Governo e não a do liberal, não a do Mestre de
Direito Eurico Rezcndc, porque, no fundo, tenho certeza de que
V. Ex•, como todos os Senadores desta Cnsa, nutre admiração e
respeito pelo Senador gaúcho.
Dizer que a reforma do Poder Judiciúrio, outorgada pelo Presi·
dente da República, depois de colocar o Congn:sso em recc:sso, foi a
melhor opção, i: demonstrar, mais uma vel, uma f~ de oficio inabalável c descabida nos atas de exceção.
O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço V. Ex•
O Sr. Eurico Rezcndc(ARENA- ES)- V, Ex• estil colocando
mal o problema. Eu me situei, com relação ;10 comport:.tmcnto da
ditadura mental do Sr. Senador Paulo Brossard ...
O SR. L,\ZARO BARBOZA (MDB- GO)- No que V. Ex•
comete um engano, mais que isso, uma níensa!
O Sr. l::urlco Rczende (ARENA- ES)- ,.. naquele episódio
que se descnrolnvu uinda durante a discussão da emenda constitucional. Nós, absolutamente:, nào gostaríamos janwis tlt: que o Conp:rcsso fosse posto cm recesso: m~1s tamb~m n~o gostar! amos de que a
ditadura mental Oe um homc:m ~.:ondu7.isst: os acontt:cimento:-.. Nno
era pllssívcl que a intrunsigi!ncia c o radicalbmo Jc um Senador, por
mais hri\lwntl' que seja, por mais honradn que o;ci:l pes\oalmcntc, o
Sr. Senador Paulo Brossard, rudessc pr:rturhar, unpcdir o atendi-
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mento de uma reivindicacilo do Supremo Tribunal Federal, c cm
matéria isenta. Reconheço, no Sr. Senador Paulo Brossard, um

Casa, que a maneira com que o nobre Líder do Governo vem se
comportando, em rclnçilo ao nobre Senador Paulo Brossard, não é

grande talento, uma das fulgurações intelectuais, neste País, mais

evidentemente o melhor caminho de convivência para urna Casa tão

dignas de ologios. Mas sei perfeitamente que esse talento está sendo
colocado a desscrviço da Nação.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- V, Ex• não tem
nenhuma razão nas afirmativas que faz, que pecam pela injustiça gri·
tante de que se revestem. O nobre Senador Paulo Brossard também,
naquele episódio, esteve cm muito boa companhia, na companhia de .
brasileiros ilustres, homens como Aliomar Baleeiro, como Oswaldo
Trigueiro, como Faoro, Pedro Dantas, enfim, todos os liberais de
nossa Pátria. Nilo aceito c nilo concordo que V, Ex•, a esta altura,
continue insistindo na assertiva injuriosa de que o Senador Paulo
Brossard exerceu a ditadura, ditadura mental sobre o Movimento
Democrático Brasileiro. V. Ex• comete um insulto nilo apenas para
com o eminente Senador pelo Rio Grande do Sul, mas também para
com todos nós que integramos, para honra nossa, as fileiras da Opo·
sição. Nós nos reunimos primeiro na Executiva Nacional, c chegamos à conclusão de que o projeto de reforma remetido à apreciação
do Congresso era, como no dizer de Aliomar Baleeiro, anti-brasilei·
ro. Decidimos então convocar o Dirctório Nacional do MDB para
apreciá-lo e fixar, a respeito, uma dirctriz. Fez-se a convocação.
Compareceu, na outra Casa do Congresso, quase todos os Pre·
sidentes dos Dirctórios Regi011ais ... Deputados, Lideres de Aoscm·
bléias ...

nu~usta como

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Fizeram um comício
aqui na Casa.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - ... Fizemos
mais do que um comício, nobre Senador: discutimos c analisamos,
Isto porque ninguém pensa por nós, o MDB caminha pelos seus próprios pés, marca assim os setlfl próprios passos, c pensa com a
própria cabeça. Por isso - para decidir - nos reunimos cm assem·
bléia, porque nenhum Deus do Olimpo pensa pela Oposição; por
isso pensamos nós c foi cntilo, por unanimidade, naquele conclave,
decidido que o Movimento Dcmocrlltico Brasileiro deveria continuar intérprete fiel das aspirações libcrtllrias do grande povo
deste País e votar contrariamente ao pretendido projeto de reforma,
porque ele não atendia sequer às necessidades da Justiça.,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Como?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-GO) - Entlo,
eminente Senador, naquela oportunidade, encerrando o conclave por instância minha, pois S. Ex• nem inscrito estava - o eminente
Senador Paulo Brossard fez um discurso que se V. Ex• debruçar
sobre ele, vai constatar ser uma das peças mais belas dentre as
orações polfticas já pronunciadas nos últimos anos ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Quanta beleza litcrll·
ria.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- E quanto conteúdo. V. Ex• vai constatar que ali nilo hã uma só palavra, um só
adjetivo, um só qualificativo que possa ser tido como contestador, a
nilo ser, nobres Senadores, que contrariar o Governo seja contestar.
O que nilo foi correto, o que proclamamos aos quatro cantos é nossa
inconformidade, pela maneira injusta como o Congresso Nacional c
o próprio País foram tratados pelo Chefe do Governo que, ao invés
de aceitar o veredicto do Congresso, preferiu colocá-lo de recesso,
valendo-se de poderes excepcionais que nem os soberanos absolutis·
tas tiveram em séculos recuados, parn cntilo fazer-se, ao mesmo tempo, Chefe do Executivo, Supremo Juiz e também arvorar-se ainda
cm Poder Constituinte, outorgando a Reforma Constitucional, que
trazia no seu bojo a pretendida Reforma Judiciária.
O Sr. Oslre• Teixeira (ARENA - GO)- Permite-me V, Ex•
um aparte, nobre Senador?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, mais uma vez queremos deixar patenteado, nesta

o Senado.

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Sr. Presidente,
cru o que tinha a dizer,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Pediria a V, Ex• um
aparte.
O SR. LÁZARO BARDOZA (MDB- GO)- Sr. Presidente,
cu jll havia encerrado minhas considerações, mas não posso furtarme ao contentamento de receber os apartes com que querem me honrar os nobres Senadores Osires Teixeira c, novamente, o Líder do
Governo,
Ouvirei, cm primeiro lugar, o Senador Osires Teixeira, do meu
Estado, e cm seguida ouvirei o Líder do Governo, Senador Eurico
Rczendc.
O Sr, Oslres Teixeira (ARENA- GO)- A ordem hierárquica é válida.
O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não é hierarquia, é
uma questão de gentileza. Quero, cm primeiro lugar, dizer que
V. Ex• nilo Havia encerrado o discurso. V. Ex• havia baixado um
microfone, mas o outro ainda estava disponível.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Já havia dado
por concluldo, mas estou cm condições de continuar. E se V. Ex• o
deseja, continuaremos o terçar de armas, enquanto a Presidência nos
permitir. Ouço V, Ex•
O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES)- Em primeiro lugar,
quanto ao meu comportamento, aqui, na Liderança do Governo,
não aceito liçilo de ninguém, porque só aceito recomendação do
Presidente da República e aconselhamento dos meus companheiros
de Partido. Os conselhos do MDB ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Nilo dei consc·
lhos a V. Ex• dei a minha intcrprctaçilo, que é também a de toda a
minha Bancada.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex• fez restrições
ao meu comportamento como Líder. Agora, V. Ex• vai ouvir a diferença de comportamento. V. Ex• protesta contra a veemência da
minha cooduta como Líder do Governo, Se continuar interpretando,
ucm ou mal, V. Ex• vai envelhecer aqui no Congresso- c faço vo·
tos para que o generoso julgamento popular de Goiás se renove, de
oito em oito anos, - para V. Ex•. Vamos agora, rapidamente,
colocar na mesa do debate e agora, serenamente, o confronto de
comportamento de lideranças, O nobre Líder do MDB na Câmara
dos Deputados, Sr. Deputado Alencar Furtado, fez um discurso
qualificando o Governo do Presidente Gcisel de terror oficial terror, isto é, Governo que _pratica terrorismo contra o povo. Nilo
me consta que V. Ex• tenha achado que essa expressão interprete o
pensamento 4c V, Ex•- eu faço até justiça, reconhecendo que esse
conceito fez mal a V, Ex•. Só mesmo a capacidade c a resistência
democrática do Presidente Ernesto Geiscl, fizeram com que houvesse
essa necessária absorção de episódios cm nossa vida pública, Isso, na
outra Casa. V. Ex• nilo fez a menor censura, mas teve um mal-estar
com isso. Aqui, com relaçilo no Sr. Senador Paulo Brossard, que é
um radical - repito -, ele disse daquela tribuna que o eminente
Presidente Ernesto Geisel estava realizando práticas nazistas no
Governo. !'; a pior ncusaçilo que se pode fazer a um chefe de Govcr·
no, porque o nazismo representou o maior crime contra a humanida·
de, cm todos os tempos! Há historiadores modernos que dizem que
essas barbaridades nazistas extrapolaram ns barbaridades que se lizc·
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rum contra os cristãos. Pois bem, V, Ex• nilo deve ter concordado
com essa expressão altamente caluniosa, mentirosa c insultuosa.
Mas, porque o Sr. Senador Paulo Brossard exerce, realmente,
ditadura mental, V. Ex•, ao revés de censurar aquele comportamento, resolve censurar o comportamento de um lldcr do Governo que
não está usando de um insulto, está usando apenas da veemência,
que é do meu temperamento, porque V. Ex• deve ser testemunha de
que a minha convivência pessoal com todos os meus colegas aqui,
inclusive da Oposição, é a mais cordial possfvel. Mas, com relação ao
cumprimento do meu dever, V. Ex• - não tenha dúvida - pode
criar cabelos brancos nesta tribuna, pode aumentar esta faixa branca
que tem ai acima da cabeça, que V. Ex• me encontrar.\ sempre aqui,
sempre e sempre, em todas as ocasiões e quaisquer circunstâncias, na
alternação dos dias e-das noites, repelindo a brutalidade da calúnia,
da injúria e da difamação. Volto a dizer que não aceito retificações
no meu comportamento de L(dcr, a não ser por recomendação do
Senhor Presidente da República ou pelo bom aconselhamento dos
meus prezados companheiros de bancada.

pinçou, O Senador Paulo Brossard, durante, praticamente, duas
horas, daquela tribuna, uma vez sequer dignou-se a usar a palavra
Presidente Ernesto Geiscl. Maliciosamente, sempre falou o Sr. Erncs·
to Gcisel. Se isso, nobre Senador, não é desrespeito- com o tom e
com o sotaque com que S. Ex• falava - V. Ex• vai· me perdoar.
Mas, voltemos ao raciocfnio. Quando se fez, num dos salões da Câ·
mara dos Deputados aquilo que V. Ex• qualificou como mais do que
um comício ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO}- Um grande de·
bate dcmocrâtico e livre ...
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - ... cm que estavam
presentes representantes ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - ... porque o
MDB pensa por si.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Permite V. Ex• o
aparte ou não? Porque, se não permitir ...

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Vejam, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que o eminente Llder do Governo adota o
comportamento tão comum nos últimos tempos, de pinçar palavras
soltas de um discurso pronunciado pelo Deputado Alencar Furtado,
na outra Casa: pinçar, também, palavras fora do contexto de um discurso pronunciado pelo Senador Paulo Brossard para, então, fazer
exegese da palavra e nilo do conteúdo do discurso.
Isso me lembra, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma passagem
interessante da História. Platão acabara de falar em uma praça e
alguns dos seus crfticos, não encontrando nenhuma forma de denegrir o pensamento c o raciocfnio lapidar do grande filósofo, começaram a sustentar que Platão estava bêbado, ao que Sêneca respondeu:

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Ouço V. Ex•
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Estavam reunidos
naquela sala representantes do Movimento Democrâtico Brasileiro
de todo este País. Lembro-me que, passando nas cercanias da sala,
ouvia um discurso pronunciado por um dos eminentes Lideres do
Movimento Democrático Brasileiro, o ilustre Deputado Tancrcdo
Neves, E a posição que S. Ex• defendia naquele encontro não era,
cxatamente, a posição do nobre Senador Paulo Brossard, não era a
posição radical que ele defendia, não era a posição intransigente por
ele defendida. Foi aí que veio a palavra do nobre Senador e apósdeve-se ficar registrado - as palavras do nobre Deputado Tancredo
Neves, estourou a Casa de Palmas, o que evidenciava que muitos dos
presentes não estavam acordes com a idéia da intransigência, do
"Se Platão estava bêbado, a embriaguez é uma virtude." radicalismo c da intolerância. AI veio o Senador Paulo Brossard com
o seu falar tonitruantc- repito- com o seu sotaque tfpico.
Srs. Senadores, se formos pinçar palavras isoladas fora do conO SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Com o seu
texto em que foram pronunciadas tenho certeza que todos os Srs. Severbo fãcil c cultura jurfdica extraordinária ...
nadores, inclusive V. Ex•, eminente Llder, jâ terão proferido, aqui,
despropósitos, injúrias e calúnias mesmo sem o propósito deliberado
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - V, Ex• vai me
de ofender, injuriar e caluniar, Se Cristo baixasse de novo entre nós c permitir o aparte? V. Ex• me permitiu c hã de me ouvir.
proferisse qualquer dos seus santos sermões, seria enquadrado hoje
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - V. Ex• estâ
na Lei de Segurança Nacional, e quem sabe, atê crucificado de novo.
fazendo um discurso c não dando um aparte.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA -00} - Se V. Ex• não
aparte?
permite cu me calo, mas se permite ... V. Ex• está tentando turbar o
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Ouço o eminen- meu raciocínio. E continuo, então, o meu aparte. Com a palavra, o
te Senador Osires Teixeira, para que S. Ex• que hâ pouco esteve tão nobre Senador Paulo Brossard - e repito para ficar registrado com a sua voz tonitruante, seu sotaque t!pico c ar messiânico, em
de acordo comigo, não venha a dizer que eu tenho, aqui, qualquer
nome de um liberalismo canhcstro, Sr. Senador, intimidou aquela
reserva contra S. Ex•, quando passamos a discutir assuntos polftiplatéia, fez com que muitos homens como que se acovardassem
cos, em posições nntagônicas.
·
mentalmente,
O Sr. Oslres Tebelra (ARENA- GO)- Perfeito, nobre Senador! Vejamos se estamos de acordo. Vamos caminhar juntos no
racioclnio.

~~,,;v

<'~<·.'·>

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Eu protesto!

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Dependendo
dos caminhos que V. Ex• queira palmilhar. Se forem os caminhos
que conduzam este Pais à democracia e à liberdade, vamos juntos,
eminente Senador, mas se forem os caminhos do endeusamento do
poder de cxccçilo, V, Ex• irll só, nilo me levará consigo.

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO}- ... porque se tomassem atitude contrária a este liberalismo canhcstro, seriam apontados
por aí como antiliberais, como antipovo. E foi cxatumcnte dentro de
um clima dessa natureza, de intimidação c de acovardamcnto, que se
conseguiu aquilo que V, Ex•, a bem da verdade, sabe; uma falsa
unanimidade em torno de uma posição radical assumida pelo MDB.
Se isto não é ditadura, entilo, pelo amor de Deus, nobre Senador!!! ...

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Se V. Ex• me ouvir,
depois, cntilo fnrá ns observações sobre o meu rncioclnio, que - se
me permite- é lógico. Primeiro, devo, à guisa, até, de intróito, dizer
que acho que o Sr. Senador Eurico Rezendc foi profundamente
benevolente, quando simplesmente pinçou uma palavra do discurso
do Deputado Alencar Furtado c outra do discurso do Senador Paulo
Brossard. Porque, se, realmente, S. Ex• fizesse uma análise do contexto desse discurso, chegarfamos, nitidamente, à conclusão que se
truta de dois discursos altamente contcstatórios, obviamente contcstatórios: foi terrivelmente benevolente quando, simplesmente,

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB - SC) - Permite V. J;x• um
aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vejam bem como homens que ontem eram liberais,
de tanto conviverem com excepcionalidade, acabam prestando a ela
culto e vassalagem.
O eminente Senador Osircs Teixeira, num desrespeito a todos
nós, sustenta que Paulo Brossnrd, o talentoso, culto c respeitado
Senador do Rio Grande do Sul, exerceu a sua ditadura mental
minoritária contrn nqucln assembléia de homens livres,
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Eu jâ havia dito ao eminente Senador Eurico Rezcnde que o
MDB decide os seus problemas nas assembléias, porque nenhum
deus do Olimpo pensa pelo Movimento Democrático Brasileiro.
O Sr. Oslres Telxelra'(ARENA- GO)·- Só se for o Senador
Paulo Brossard esse deus.
O SR. LÁZARO BAtRBOZA (MDB - GO) - E S. Ex•
continua vituperando os discursos de Paulo Brossard c de Alencar
Furtado da outra Casa do Congresso.
Devo dizer a S. Ex• e ao Sr. Líder do Governo, eminente
Senador Eurico Rezende, que já ouvi de centenas de liberais da
maior respeitabilidade deste Pais o argumento de que os discursos de
Paulo Brossard e Alencar Furtado deveriam ser costurados em uma
espécie de "breve", um fetiche, c pendurados nos pescoços liberais
para afugentar os espiritos antidemocráticos. (Apartes cruzados.)
Ouço, para honra minha, o nobre Senador, meu colega, de
Santa Catarina, Evelásio Vieira.
O Sr. Alexandre Coota (ARENA - MA) - Desejo dar um
aparte a V. Ex•, nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Considere-se
inscrito, nobre Senador. Se a Mesa for tolerante, entraremos pela
noite adentro.
O Sr. Eve!islo VIeira (MDB- SC)- Com certa modulação da
voz, mas cm termos elegantes e altamente educados, V. Ex• repele o
insulto do Senador Eurico Rezende, Lrder da Aliança Renovadora
Nacional, quando procura atingir injustamente o Senador Paulo
Brossard e, muito mais, à Bancada do Movimento Democrático
Brasileiro . E, a estas alturas, ficamos perplexos com a postura, com a
qualificação com que somos atingidos também pelo Senador Osires
Teixeira, Vice-Lrder da ARENA.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ele recebeu um
convite da ditadura mental do seu L!der, o nobre Sr. Senador Eurico
Rezcnde.
O Sr. Evelíslo VIeira (MDB - SC) - Pior, Senador Lãzaro
Barboza, que essa qualificação de ditadura mental é a de nos
qualificar de covarde!>. Nilo, Senador Osires Teixeira, V. Ex• comete
uma grande injustiça para com os seus amigos, para com os seus
colegas do Movimento Democrático Brasileiro. Esta Bancada se
reuniu dcmoradamente, discutiu num ambiente de tranqUilidade,
sem qualquer estado emocional a dominar a reunião, e decidiu,
depois de várias manifestações, a maioria, por dois votos provavel·
mente, a prosseguir nas discussões do projeto da reforma; a minoria,
provavelmente, oito a nove votos, decidiu partir para defender a tese
de fechar a questão porque a reforma nilo atenderia, no nosso
entendimento, aos anseios da sociedade brasileira. Fomos para a
reunião do Dirctório Nacional c vários companheiros que, no dia
anterior tinham posição diferente da nossa, já estavam de acordo em
votar contra a reforma, pela questão fechada. Na rcuniilo do
Dirctório Nacional, houve várias manifestações e, no final, a decisilo
foi quase unânime pela nilo aprovação da reforma. Foi uma Bancada
que decidiu tranqUilamente sem o Senador Paulo Brossard, com a
sua grande cultura, com seu grande talento, com os seus grandes
conhecimentos em vãrias matérias, principalmente, no seta r juridico,
sem nos impor a decisão, o Diretório do Movimento Democrático
Brasileiro...
O Sr, Eurico Rczende (ARENA- ES)- TranqUilamente mal.
O Sr, Evelíslo VIeira (MDB - SC) - ... Foi essa a nossa
posição. E que nós, diante disso, nilo podemos aceitar os insultos há
pouco do Llder da ARENA e, posteriormente, de V. Ex• principal·
mente com essa qualificação de V. Ex• de nos considerar covardes,
Não, não o somos. Na Bancada do MDB felizmente não existem
covurdcs. Nós não somos daqueles que dizem sim, sim, sim.
Absolutamente. f: o aparte que desejávamos prestar a V. Ex•, subscrevendo tudo o que, nestu tarde, Hnhamos a impressão de ser nitido,
interpretando o pensamento e n posição de cuda integrante do
Movimento Democrático Brasileiro, nesta Casa.
O SR. LÁZARO BARDOZA (MDB- GO) - Agradeço o
uparte com que me honrou o ilustre Senador Evclilsio Vieira ...

M•lode 19'77

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Faz soar a campainha.)Observo que o seu tempo está concluldo. V. Ex• tem apenas cinco
minutos pura, regimentalmente, encerrar o seu discurso.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Pois não, Sr.
Presidente, prometo a V. Ex• continuar respeitando o Regimento.
Mas, quero a sua permissão para ouvir ainda o aparte do eminente
Senador pelo Maranhão, Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador
Lázaro Barboza, V. Ex• nesta tarde de hoje, aliás muito exigente,
chama a atenção para a boa convivência da Casa e dos seus
companheiros, como se convivência fosse apenas um ato unilateral.
Só pode haver convivência com ates bilaterais. Alegando-se a
respeitabilidade da Casa, da augusta Casa, como foi a expressão de
V. Ex•, do companheirismo entre Senadores, todos nós temos ouvi·
do, por parte da nobre Oposição, tudo que se pode dizer de um
Chefe de Estado c de um Partido, que é Aliança Renovadora Nacio·
nal. Claro que usou-se os bons adjetivos, os vários e diversos adjeti·
vos, inas tudo aqui de insultuoso jâ foi dito do Chefe da Naçilo, dos
seus Ministros, do Chefe de Partido e conseqUentemente dos seus
companheiros de Senado que fazem parte da Aliança Renovadora
Nacional. Então, o que peço a V, Ex•, sem entrar no mérito do seu
discurso, é que, ao exigir a boa convivência dos seus companheiros,
use o processo bilateral, que é o natural nas Casas Legislativas.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Eu agradeço o
aparte de V. Ex•, Senador Alexandre Costa, para lamentar que, no
dizer da Aliança Renovadora Nacional, pelas vozes de seus Senado·
res que me honraram com seus sucessivos apartes, a boa convivência
só pode ser fruto da transigência intransigente. Enquanto o Congres·
so Nacional diz amém à vontade do Poder Executivo, tudo navega
num mar de rosas. f: a calmaria! Basta, entretanto, que a Oposição
exercite um dos seus mais elementares direitos, reconhecido nas
Constituições d~ todos os paises cultos e civilizados, para que o
mundo venha abaixo, para que o Pais sofra o vexame, de ver, inclusi·
ve, o seu Parlamento fechado. Nilo, eminente Senador, a colabora·
ção que estamos sempre dispostos a oferecer ao Chefe do Governo é
a colaboração do patriotismo, a colaboração de dizer "sim", mas,
também, dizer "nào", com independência, com coragem e com
altivez. Outra colaboração, o Chefe do Governo nilo espere do Movi·
mente Democrático Brasileiro,
Da mesma forma com que, particularmente, tomo a palavra,
como o liz ainda há pouco, quando abordava um assunto pertinente
à Universidade Federal de Goids, tecendo elogios à açilo de um
Ministro de Estado, aqui venho, em seguida, para verberar os erros,
as omissões c os desacertos do Governo, porque nilo há Governo que
acerte sempre. Onipotente c perfeito, só Deus.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pedindo
desculpas pela demora na tribuna. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO
CARREIRA NA SESSÃO DE 26·5-77, E QUE, ENTRE·
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
POSTERIORMENTE:
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cônscio da responsabilidade que nos pesa como Senadores da
República, quando um companheiro de Bancada é acusado gra·
ciosumente de corrupção, somos obrigados a assomar a esta tribuna
para enfocar o problema, porque a passividade com que se comporta
a instituição pode nos arrastar a todos nesta avalancha.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a questão Qul:rcia nilo i: mais ape·
nas do bravo Senudor Orestes Quércia, (: uma questão da Bancada
do MDB, é umn questilo do Senado da Rcpúblicn, é umn questão do
Congresso Nucional, é uma questilo da Nação brasileira. Haja vista
u noHcin que foi pinçada nos autos de um processo 11 Torquemuda,
pinçadu no cumprimento de um dever c, por este motivo, nua conde·
no u imprcnsn e nem o jornnl que nssim o fez. Estn é a tarefa precipua
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dn imprensa, colher inform~1çõcs, informar a Naçf1o, infllrmar o
povo. E L) jornal nadtt fel. m.li:-. do que cumprir o ~cu dever. O erro
cstú num trihun:ll Sl!crctn, na existência Jc um tribunul sigiloso, de
um trihunal inquisitorial, pn.:tt:ndcndo reviver proct:s:-.os ~L Giordano
Bruno, ii .Joana d'Ar", t1 Galiicu-Galilci. Nós não pudemos, de
modo algum, Sr. Presidente c Srs. Senadores, assumir uma posição
de simp\~:s cxpcctadorcs, numu passividadt: que nos comprometerá
historicnmcntc. E a História não contemporiza. Quando forem vasculhados os Anais desta Casa hú de se dizer- se a passividade continuar -que nenhum de nós se lr.:vantou, protestando, argUindo contra trihunais secretos, a que só têm acesso os primos felizes, os privi·
legiados, cnquanto o próprio acusado nfio sabe o que cst{l sc passando, nüo sabe nem mesmo do que estú sendo acusado.
•

elementos. E aproveito, naturalmentt:, a orortunidad~: pum cnfutiznr
novamente as dccluruções aqui feitas pelo eminentc Senador Eurico
Re~:cnd~. cm apmte ao Scn~\dor Orestes Quércia, yuando da sua dcf~.:~
~a. dt.: que u Govt.:rno nadu teve ~.:om a publicação em t:st:lrdalhaço,
mt:rt:l..!t: st:r dito, pelo Correio Bra:ilit'ff,H', de que o Senador On:stes
Quércia é corrupto. A mim me parece que, se alguém tivesse de ser
levado ao b:.tnco dos réus por qualquer relação que tivesst.: com esse
episódio, teria, necessariamente, de se começar pelo jornal que fez
um estardalhaço daquilo que V. Ex• estiltcntando dizer ti Nação que
nüo há nada de extraordinário. Dc rcsto, paru linalizar, o que sei ê
que não hú processo ulgum em que o Senador Orestes Quércia esteja
sendo julgado sem direito de defesa, o que houve, c o jornal disse, é
que h{l uma comissão de investigações.

Srs. Senadores, não se explica mais este comportamc::nto já no
alvorecer do terceiro milênio. Não se explica e nem se justifica qut:,
nc::sta grande Pútria, continuemos ou pretendamos reviver tribunais
de exceçfto, tribunais secretos c sigilosos.
Eu, Sr. Prcsidcntt!, que sempre depositei no nosso ilustre
Presidente da República n maior conli;:mça, nunca liz um discurso
nesta Casa que não o levantasse no meu pavês, quero me dirigir,
nest:1 hora, a Sua Excelência o ilustre Presidente da República: quiçá
dispusesse Sua E.~.ct:lência de algum tempo para ler L'Stc :.1pdo, pura
tomar conhecimento dt:sta minha fala, deste mcu humilde discurso,
onde digo que o Sr. Orestes Quércia é hoje um património desta Nação, É um Senador da República que so elegeu com 4 milhões c 600
mil c tantos votos, reconhecido no mundo inteiro, internacionHimcnte, como o Senador da República mais votado cm todo o orbe.
Peço ao Senhor Presidente que se dchruce sobre este argumento
que apresento com toda humildade. O que hú de di?.cr o mundo c a
Naçr10 se o Sr. Orestes Quércia for condenado pt:lo nosso ilustre
Presidente da República através de informes de um tribunal de exccção? Porque a CGI é, nada mais nada menos, do que uma Comissão
Geral de Investigação: ela pode se constituir num tribunal instrutivo,
que informa, mas não num tribunal julgador.
E, se o nosso ilustre Presidente cometer este equívoco de cassar
o ilustre Senador Orestes Quércia - estou desenvolvendo este
raciocínio, Sr. Presidente, porque se subentende, pois de toda essa
pantomi~r,a, subentende-se que o desideratum ~ a CHssaçào do Senador Orestes Quércia- ...

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Nobre
Senador Osires Teixeira, agradeço o seu aparte, porque ele vai facilitar a desenvoltura do raciocínio, e me obriga a trazer a peroração
para o meio do discurso.
Eu, longe de defender o Senador Orestes Quércia ou isentá-lo de
culpabilidade nesta tribuna, quero defender o Senado da República,
defender a instituição, inserir nos Anais um protesto nosso, uma
posição nossa, que será a de exigir o julgamento do Senador Ore;tes
Qu~rda rt:lo trihunal que lht: é competente: o Supremo Tribunal Fedem I. Hojc, no p~ em que estilo as coisas, não podemos isentar o ilustre Senador Orestes Quércia, nem culpabilizá-lo. Só quem u pode são
os juizes togados, é um tribunal togado porque o que alardeia a
imprensa é que o resultado da Comissão Geral de Investigações irá à
consideração do Senhor Presidente da República, que proferirá a sentt:nça.
F o que t:U quero ~ a~:ordur o Senhor Presidente da República
para esta sentença, porque, se Sua Excdincia a proferir condenando
Orestes Quércia, estará se condenando diante do mundo e da Nação,
purquc julgou um homem através de um processo à Torquemada,
através de um processo que não teve um contraditório amplo,
através de um tribunal fechado, secreto c sigiloso, Mas, se ele conduzir as investignções, us sindicâncias apr~endidas pela Comissão
Geral de Investigações para oforum competente a que tem direito o
Senador Orestes Qut:rcia, estará se afirmando historicamente desde
que o mundo inteiro, todo o universo está a par da questão Quércia.
Já tomou o cognome de Questão Quércia, como outras que ocorrt:ram cm nossa História, como a Questão Cristie.
Hoje, é a Qucstão Quércia que ubalu o mundo, e o mundo intci·
ro aguarda a decisão do Senhor Presidente da República Federativa
do Brasil. Vejam que se ele ahsolver, se ele isentar o Senador Orestes
Quércia de culpabilidade, parecerá um ato de graça, um ato de pater·
nidadc, um ato de benevolência, um ato de piedade, um ato de
condescendência que não lhe r.cará bem. Ele não deve pretender
tomar o prcdicamento papal da infalibilidade,
Conhecemos o Senhor Presidente da República. Ele sabe que só
um tribunal togado, só um tribunal leg)timo e de direito pode analisar aquele calhamaço de contas, de escritas, de contabilidades, Isto
só pude ser feito por peritos especializa~os, nomeados pelo Juiz com·
pctcntc- perito do Juiz- pois chego mesmo a considerar aquela
perícia que o Senador Orestes Quércia apresentou aqui, feita por
uma lirma particular, completamente irrc:levante, que naturalmente
ele apresentou quase que num estado emocional de desarvoramento,
quando soh o impacto, sob a ~tmeaça de visugens, de abominações e
dn psicologia do terror- o terror d:1 cassação.
Estiio se implantando neste Pais, acredito que nào sejH com o
hcncplúcito do Senhor Presidente, a violi:ncia psicológica, o terror
do recesso, o tcrrm dtl cassaçno.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, a minha fala tem um objetivo,
Estt: objetivo ê registrar, é mnrcar nos Anuis do Scnudo- que, hoje,
como jú disse, é muis uma universidadt: do que o laboratório legislutivn dt:stu Pútriu: é mais um forum de debates e de cultura do que o
cadinho onde as carências sociais srlllmatcriulizadas através da lei para que não st: diga, no futuro, que nenhum de nós tomou conhecimento dcsse aspecto, para que mcS!lll1 o nosso ilustrt: Prt:sidcnte du

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não,
nobre Senador.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Louva-se, nobre
Senador Evandro Carreira, o gesto nobn: de V, E:<' em vir, de
público, hipotecar a sua solidariedade ao nobre Senador Orestes
Quércia. Sem dúvida que assusta acontecimentos como a da publicação cm primeira pilgina por um jornal de que: "Quércia é corrupto".
Sem dúvida, assistc razflo u V. Ex• quando, imediatumentt:, vem t:m
seu socorro, na preocupação de defender a sua honorabilidade, Mas
percchn que V. Ex• cst{l terrivelmente cuidadoso em dizer que o
jornu\ cumpriu a suu missfto. A pu r disso, V. Ex• diz que o Senador
Orcstt:s Qu&rcia t:st(l submetido a um processo de ordt!m secrcta.
Conheço o prohlcma através dos jornais c o qut: o jornal dt:nuncia U
Nação é que, por fontes suas - c cu nt10 sei quais sejam, tive u
oportunidade de ler, inclusive, que o jornal dcc\arou que o problt:mil
é uma qucstlio dl' markt•ting, ni\o é nem questfto de opção ideológica
o fato de ter conseguido informações desse teor -o jornal coloca u
situuçiio a nu, dizendo nào que o Senador Orestes Qu~rcin csti1
submetido u um processo do qual clt: n~o teve vistas pura defenderst:, mas que conseguiu colher nos autos de uma comil\são de investiga~
çào aqueles elementos. (: t.:vitlente que o proccsso - se ~ que ele
existe, ~ sccretn, t: a ímicn coisa que conht.:cemos desst: processo ~ o
que n ,inrnal nos tra1. - a mim mt: parece que o Senador Orestes
Quérci:~ nno est:'1 soh julgamento. O que conheço ê que hú uma
comissão dt: iuvestignções, du qual o jornal cons!.'guiu extrair uqueles
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na condiçilo de Presidente da República, conduzindo a nau brasileira
ele heverá- e V. Ex• deverá estar certo disto como todos nós esta·
mos - deverá estar no firme propósito de, permanentemente, defen·
der a Nação, permanentemente, defender os caminhos retas por
~ esta a oferenda que eu trago ao Senh~r Presidente da Repú·
onde há de trilhar esta Nuçilo para que nós atinjamos os objetivos
blica, que ele olhe as duas grandes faces do problema. Se ele senten·
permanentes pelos quais todos nós lutamos. E, na defesa da Nação
ciar o Senador Orestes Quércia, culpabilizando-o, de será julgado
defenderá evidentemente, a moralidade e usará de recursos
por todos os povos civilizados do mundo e por esta Nação como um
existentes, na atuallegislação excepcional, caso essa tomada de posinovo Torquemada.
ção importe na moralidade pública, nos caminhos certos que nós
deveremos trilhar. V. Ex• lamenta que tenha Suu Excelência o
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Permita-me V. Ex•
Senhor Presidente da República colocado o Congresso Nacional em
um aparte?
recesso. Repito aquilo que falei evidentemente não deve deve ter sido
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Se ele isentá·
do gosto de Sua Excelência o Presidente Geisel, tomar essa atitude
lo, parecerá que o Senador Orestes Quêrcia rastejou humildemente,
que foi feita e foi tomada, exatamente, dentro desse desiderato: não
pediu misericórdia, implorou complacência, c ficará sempre a dúvida
podia mais esta Nação aguardar a reforma da Justiça. Nilo podia
em torno da idoneidade c da honorabilidade desse nosso
mais este País caminhar em termos de justiça, a passos de cágado,
.companheiro de Bancada. Só um passo, só um caminho pode isentar
como vinha caminhando. Não podia mais a nossa Justiça de Primei·
estes dois homens que estilo, hoje, sob julgamento, estilo sub-judice:
ru e Segunda Instância se atualizar, se modernizar com recursos
o Senhor Presidente da República e o Senhor Senador Orestes Quércartorários, com instrumentos jurisdicionais capazes de bem e
cja,
melhor aplicar esta justiça, E foi exatamentc a intolerância de alguns,
Se o Senador ficar isento, poderá parecer que foi um gesto de
foi o radicalismo de posições que levou o Senhor Presidente da Rcpú·
magnanimidade, um gesto de perdão, de benevolência; se o Senhor blica a assumir essa posição que embora dita por V, Ex•, embora
Presidente da República condená-lo, parecerá ao mundo que esta
todos nós reconheçamos um ato que poderia e deveria evidentemente
Nação, que hoje almeja assomar ao patamar das grandes potências,
nilo ter sido tomado, o foi, em função e na legítima defesa dos intcres·
tem um monarca que distribui justiça através de investigações secreses nacionais que se colocam, evidentemente. acima dos interesses c
tas, sigilosas, fechadas, e, se, por acaso, alguém tem acesso a elas ê o
das posições pessoais. Muito obrigado a V. Ex•
acusado, com muita parcirnônia.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Se·
Sr. Presidente e Srs. Senadores, peço que os assessores do
nadar, deixo de comentar o tópico recesso porque ele não merecere·
Senhor Presidente levem ao seu conhecimento esta humilde contri·
feréncia, neste caso. Mas vamos à responsabilidade. O que eu pretenbuição. Eu, que sempre confiei nele, embora guarde certas mágoas,
quando da decretação do recesso, pois nunca esperei que o nosso ilus· do- e não sei se falo bem português, se sou explicito- é justamentre Presidente recuasse na sua determinação de prosseguir com o te dizer que até hoje, dia 26 de maio de 1977, empós o nascimento de
nosso Senhor Jesus Cristo ninguém, nesta Casa, abordou esta tese,
processo de distensão, ainda lhe dou alguma confiabilidade; ainda
lhe dou e espero que ele se debruce, cuidadosamente, sobre a Ques- com relação ao caso Quércia. Os Anais ficarão ai, a história vai-nos
tão Quércia, para que a nossa história nilo traga uma nódoa feia, julgar. Ninguém mostrou esse aspecto da responsabilidade da Ban·
redícula, quando temos o Tribunal togado, temos o forum competen· cada do MDB, em primeiro caso; em segundo: do próprio Senado
em não permitir, ou pelo menos protestar, que um Senador fosse
te para julgar Quércia.
acusado em decorrência de um processo sigiloso. Já que se levantou
t:::, nesta hora, cu repto os seus acusadores, os seus denunciantes
a encaminharem as acusações e as denúncias para o forum compe· essa dúvida em torno da idoneidade do Senador, não há outro cami·
nho a não ser o do Supremo Tribunal Federal. Do contrário paretente. Eu repto, hoje,
cerá sempre, se ele for culpabilizado, que foi um gesto contra o
Qui:rcia não pode ser julgado nem pelo Senado, nem por
MDB, contra o campeão de votos do MDB, contra o vexilário do
ninguém, só pelo seu forum competente, e deve sê-lo, para que fique
MDB, contra o gigante do MDB, a Nação entenderá isso, se o Se·
totalmente isento de culpa ou para que. seja· condenado. Ele deve
nhor Presidente condená-lo através informes secretos a história
ficar sob o crivo do Tribunal que lhe é competente.
também entenderá assim. Mas se ele for condenado pelo Tribunal
Ouço, novamente, o nobre Senador Osires Teixeira, com muito
competente, pelo Forum a que tem direito, pelos Juizes legítimos prazer.
aí, sim, estão isentos - a Nação, o Presidente e o Senado. Mas era
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador preciso que se dissesse isto aqui; esta ê a responsabilidade que estou
Evandro Carreira, cm determinado momento conheci uma definição querendo ressalvar e resguardar, porque ninguém havia abordado
de hipótese que me permito repeti-la para V. Ex• Disseram certa este aspecto.
feita: "Hipótese é aquilo que não é, mas que a gente supõe que seja,
Quanto às hipóteses, ninguém caminha mais sobre hipóteses do
para ver como seria se fosse". A partir daí, não gosto de discutir sob
que a própria acusação que recai sobre o Senador Orestes Quér·
hipótese. A mim me parece que a preocupação de V. Ex• em situar cio. -Silo hipóteses porquanto, tudo ,que vaga ou pervaga num tri·
aquilo que, no Inicio da sua oração, considerou de responsabilidade
bunnl secreto, silo hipóteses. As responsabilidades, os fatos concrc·
do Senador no exercício do seu mandato e irresponsabilidade do
tos, as formas indesmentíveis, as documentos hábeis- hábeis, juridi·
Senado para com os seus membros está levando V. Ex•, à guisa de
camente- só podem ser constatados por Juízes togados, por um Tri·
defender a posição do Senador Orestes Quêrcia, a fazer algumas
bunul de Direito.
colocações eminente hipotéticas. A mim me parece, e acredito que n
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, encerro, com este pedido
maioria da Casa, - senão n totalidade, com exceção de V. Ex• ao ilustre Presidente da República, que é: um homem que bem diz:
pensa que nem está sob julgamento o Senador Orestes Quércia, nem
"já sou um septuagcnúrio, não tenho por que fazer demagogia: nilo
está sob julgamento - como quis enfatizar V. Ex• - o Senhor
Presidente da República. O que houve- permita-me repetir- foi u importa mais a demng:ogia". Sei c ucredito que o Senhor Presidente
do República, ô ilustre General Ernesto Gciscl, há de querer gozar o
denúncia cm estardalhaço, cm primeira página, por um jornal desta
otium cwn dignilate.
capital, afirmando que o Senador Orestes Quércia é corrupto. E que
Outro assunto, Sr. Presidente, ó que transcorrerá no próximo
tinha por base, isso, uma sindicüncia, uma tomada de informações
dia 30 do corrente o centenário do nascimento de José Mendes Filho,
feita pela Comissão Geral de Investigações. O eminente Presidente
cujo trespasse aconteceu em 22 denudo de 1957.
Ernesto Geiscl - V. Ex• já o enfatiza à Casa c à Naçilo - é um
homem de bem, sério, correto, tranqUilo c imparcial. Nilo cube, e
O verdadeiro vate que foi Anibal Machado dizia: "Eu amo tan·
nem ele está a pensar, evidentemente, em julgar A, B, C ou D: mas,
to que me agarro hs coisus e nos seres como se fosse pcrdé-lus pura
República não diga que a imaginaçi!o criadora do Senado da
República não funcionou a ponto de lhe alvitrar uma alternativa,
uma opção justa, equânime.
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sempre" e eu acompanho o poeta nesta destinoção. Agarro-me às
amizades, principalmente àquelas que foram cultivados pelos meus
ontepassados.
José Mendes Filho era amissfssimo de meus avós, principalmcn·
te do meu avô paterno, cm casa de quem eu tive a oportunidodc de
conhecê-lo c quondo se comemora o centenário de seu noscimcnto,
não posso deixar de registrar da tribuna do Senado, alguns dados
biográficos que lhe configuravom o carátcr.
Nasceu José Mendes cm Urucará, Municfpio do Estado do
Amazonos. Ero filho do comerciante português Jose da Silva Mendes c de D. Vitório Lobato Mendes, esta, também, notural de
Urucará.
Do seu consórcio com lgnez Amélia Leol Mendes, nasceram
sete filhos: José: Domingos, que foi chefe de scção do Banco do Bra·
sil; Guiomar Jgnez, viúva do General·de·Divisão Mário Libório Pe·
reira; Maria de Lourdcs, chefe de seçào da Fazenda Pública do Es·
tudo do Amazonas; João Batista, alto funcionário do INPS; Car·
mem Sylvia, funcionária do JBGE; Jorge Alberto Mendes, médico
dos mais competentes c beictrista primoroso, cuja versatilidade en·
canta quem o lê ou o ouve; Júlio Roberto Mendes, funcionário do
Município da Guanabara, especializado em Administração Pública,
cuja competência e dedicação ao dever o'credenciam.
José Mendes Filho, dedicou-se ao comércio, mas as credenciais
de honradez, pertinácia e lealdade, reconhecidos e exaltadas peJos
seus contemporâneas ostavam sempre a lhe attibuir encargos e res·
ponsabilidades maiores.
Foi Diretor e Presidente da Associoção Comercial do Estado do
Amazonas, além de Presidente da Assembléia-Geral por mais de dois
decênios, Presidente do Conselho Superior c por fim sócio bcneméri·
to.
Exerceu várias funções honorificas, como Provedor da Santa
Caso de Misericórdia, Diretor do Instituto Benjamim Constont.
José Mendes Filho dirigiu a Companhia do Loyde Brasileiro em
Manaus; foi deputado à Junta Comorcial do Amozonas e seu Pre·
si dente por anos e anos seguidos.
Na interventoria Júlio Nery, foi Vicc-Presidentc do Conselho
Administrativo do Estado.
Fa1.endo este registro cumpro o dever de lembrar um homem
C'.>(emplo que a memória dos jovens deve guardar como emulação.
José Mendes Filho foi um homem de bem.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmos.)

CONSULTORIA-GERAL
PARECER No 40/77
Sobre requerimento em que JOÃO AURELIANO
FILHO c ORLANDO DE SÃ CAVALCANTE sollcltom
revisão de proventos.
João Aureliano Filho e Orlando de Só Cavolcante, então Assis·
tentes de Plenários, .. C". aposentados, juntamente com outros cole·
gas da mesma condiç~o c na mesma situação, reque~erom, em 1974,
revisão de seu enquadramento pura Técnico Legislativo, "C".
Suns pretensões. e a dos outros servidores que subcscrcvernm, à
êpoca, os devidos requerimentos, foram objeto de nossos Pareceres
-13, 44, 45, 46 c 47, de 1974, atravês dos quais, opinando "pelo não
acolhimento da pretensilo dos Requerentes, por injurldica, inconve·
nicnte c desprovidn de amparo lcgul", sugerimo~. no entanto,
tivessem os Postulantes r.eus proventos igualados ao vencimento de
Assistente Legislativo "B", face ao Ato n• 16/74, da Comissão
Dirctora, que decidiu, ulinul, em conformidade com o nosso ponto
de vista.
Jl- Nos Pureccres indicados, a~sim e:~aminamos a mntérin:
"Todu a urgumcntaçi\o dos Recorrentes se nlicerçu
numa pretensa similitude de funções entre o antigo curgo de

Chefe de Portaria e o atual cargo de Técnico Legislativo,
similitude inexistente, embora aceita pela Diretorio da Subse·
cretario de Pessoal.
Se real esso similitude, l: certo, estaria justificado o
pedido dos 'Postulantes, eis que o classificoçi!o de cargos,
consoante o determinodo pelo Lei n' 5.645, de lO de dezem·
bro de 1970, teria de ser feita (art. 3') "segundo a correlação
e afinidade, a natureza dos trabalhos ou o nlvel de conhe·
cimentos aplicados, o cada Grupo".
Vejamos, então, quais eram as atribuições do Chefe de
portaria, cargo em que se aposentaram os Requerentes, e
quais são as atribuições do Técnico Legislativo, bem como as
condições reclamadas ao cidadão que ocupar este cargo e as
que eram exigidas para ocupar o cargo de Porteiro.
Assim, recordemos que ao Chefe de Portaria, compete:
o) dirigir os serviços de Portoria;
b) fazer a distribuição dos funcion~rios da Portaria
pelos serviços da Casa, de acordo com as necessidades,
durante o expediente da Secretario, determinando-lhes as tarefas e fiscalizando o oção;
c) auxiliar o policiamento interno;
d) superintender a entrega da correspondência desti·
nada aos Senhores Senadores que as recebem na Agência
Postal Telegráfica, bem como os órgãos e funcionãrios da
Casa:
c) superintender a entrega de expediente externo;
f) efetuar pequenas despesas de pronto pagamento, com
as verbas que lhe forem confiadas pelo Dirctor-Gcral,
prestando contas de sua aplicação;
g) receber Atas das Sessões do Senado e Congresso
N"cional. encaminhando-as à Imprensa Nacional c Serviço
Gráfico; e
h) fiscalizar a distribuição de jornais aos funcionários c
aos Senhores Senadores.
Quanto às tarefas do Técnico Legislativo, Classe "C",
são as seguintes (Ato da Comissão Diretora n• 14, de 1973):
u) supervisionar, coordenar e orientar o relacionamento
de documentos parlamentares e pesquisos para sua elabora·
ção;
b) supervisionar e coordenar a revisi!o de originais de
documentos parlamentares, destinados à publicaçi!o;
c) supervisionar, coordenar e orientar a instrução do
processo legislativo;
d) supervisionar c coordenar pesquisas, visando a subsidiar o processo legislativo e o odministrativo;
c) supervisionar a elaboração de expedientes e informa·
ções cm documentos legislativos c administrotivos;
f) supervisionar c coordenar a redaçilo de textos noti·
ciosos, destinada ii divulgoçilo das otividades do Senado
Federal c do Congresso Nacionol;
g) supervisionar e coordenar pesquisas de elementos
destinados u reportagens especiais;
h) assistir, na qualidade de Secretário, às reuniões,
fornecendo elementos que possibilitem o elaboraçi!o da pauta
do trabalho das reuniões;
I) supervisionar c orientar pessoal especiali:ado,
objctivando o plnnejamcnto de sistemas de orquivamcnto,
controle, registro, seleçilo, tiragem, avaliaçilo c otualização
do acervo documental do Senado Federo! c do Congresso
Nacional;
j) supervisionar e coordenar a clossificaçilo, catalogação
e registro de material bibliográfico;
k) supervisionar o plunejomcnto dos serviços de lnfor·
maçi\o legislativa;
I) supervisionar c coordenor o plonejomcnto para
atuulizuç11o de novos métodos de trubalho, inclusive o
emprego de equipamentos eletrônicos e processomento de
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IV, Em favor do que pretendem, alegam os Requerentes:

dudos para armazenagem, recuperação c divulgação scletiva
de informações documentais do acervo do Senudo Federal;
m) coordenar a revisão de provas tipogrúncas de
publicações de edições técnicas;
n) coordenar a preparação de rcdação de Atas cir·
cunstanciadas das sessões do Senado Federal e do Congresso
Nacional;
o) coordenar c orientar serviços de natureza legislativa c
administrativa;
p) orientar pesquisas em documentos inerentes à ativi·
dade legislativa;
q) orientar a pesquisa, a elaboração e a indicação de
bibliogranas, visando assistir aos parlamentares na colcta de
subsidias;
r) organizar, para publicação no Diúrio do Congresso
Nacional, Avulsos e no Boletim do Pessoal, as proposições \c·
gislativas e matérias administrativas:
s) supervisionar e coordenar a elaboração de normas c
manuais de serviço na área legislativa c administrativa;
t) desempenhar, por necessidade de serviço, as atribui·
ções da Classe "B" de Técnico Legislativo; e
u) executar outras tarefas correlatas.
A simples confrontação das tarefas acometidas ao
Técnico Legislativo com as assinadas aos antigos Chefes de
Portaria revela, de maneira contundente, a enorme diferença
qualitativa entre elas, evidenciando-se nagrante superioridade das do Técnico Legislativo, no que tange à sua comple.i·
dade e importância e ao conhecimento, à cultura e à responsabilidade dos servidores.
Por isso mesmo, o Ato n' 14, de 1973, da Comissão
Diretoru, deu, às atribuições do Técnico Legislativo, Classe
~·c", as seguintes características:
"Atividades de nive\ superior, de natureza pouco
repetitiva, envolvendo Supervisão, coordenação de tra·
ba\hos legislativos e assisti:ncia na instrução de propo·
sições e outros documentos parlamentares, bem assim de
trabalhos de análise, pesquisa e recuperação da informa·
ção instrutiva do processo legislativo", ao passo que as
caracteristicas das atribuições do Assistente Legislativo,
Classe "B" (onde foram enquadrados os antigos Portei·
ros e Ajudantes de Porteiro- Ato n• 16/1974, da Com is·
são Diretora) foram assim determinados:
"A tividade de nive\ médio e de natureza repetitiva,
envolvendo execução qualincuda sob supcrvisilo c oricn·
tação, de trabalhos de apoio, em grau auxiliar, ao dcsen·
volvimento dos trabalhos de pesquisa legislativa de nfvc\
superior, bem assim atividadc:s de nível médio, de natureza repetitiva, com rormnçilo técnica."
Nilo hú, pois, como considerar assemelhadas as tarefas
do Técnico Legislutivo e as do antigo Chefe de Portaria.
Casos como o ntual jú foram objetos de parecer desta
Consultaria, de acordo com o qual decidiu a egrégia Cernis·
silo Diretora, mandando retribuir os antigos Chefes de Porta·
riu apos~::ntados com proventos cquivah:ntcs ao vencimento
do cargo de t\uxiliur de Plt:nários, "C", cargo que, se ainda
cm ntividmh:, des estariam ocupando.
Por tudo que do processo consta, forçoso é concluir pelo
não acolhimento da pretensão dos Requerentes por injurfdi·
ca, inconveniente c desprovida dt: amparo legul."
III, Daqueles Suplicantes, os dois acima referidos, Joilo
Aurcliano c Orlando dt: S:'l Cavulcuntc, jú agora como Assistentes
Legislutivos, .. C", voltam t1 presença da Egrégia Comissi\o Diretorn,
rara renovar o rldtc:udo c indeferido cm 1974, ou seja, "sejnm as
Sli:IS aroscntadorins rctifi(.!adas para Técnico Legislativo uc".
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"I- Toda a legislação erigida com vistas à implantação
da Reforma Administrativa no Serviço Público cm geral e no
Senado Federal em particular teve sempre n preocupação de
não ferir o direito adquirido, pois os seus preceitos tinham,
como é do conhecimento geral, a finalidade precipua de cor·
rigir as desigualdades a partir da Reforma, e nilo de vu\nerar
as situações jã constituidas;
2 - Com este objctivo, reuniram-se representantes dos
três Poderes da República c, após cuidadosos estudos,
apresentaram ao Congresso o antcprojcto que resultou na
Lei Complementar n• lO, de 6 de maio de 1971;
3 - Estas cautelas evidenciam o cuidado com que se
houve o Executivo no encaminhamento do assunto;
4 - Os requerentes aposentados como Chefes de Por·
taria desta Augusta Casa em 1966 c 1967, respectivamente,
cargo que correspondia ao mais alto n!vc\ dos então Oficiais
Legislativos, hoje Técnicos Legislativos, viram-se, surprc·
cndcntementc, enquadrados como Auxiliares de Plenário c,
posteriormente, como Assistentes Legislativos classe ucu,
cm flagrante dcccsso funcional e com grande prcju!zo nnan·
ceiro;
5 - Aliás, outro não foi o entendimento da douta Co·
missão Diretora, ao decidir pela retincação do enquadramen·
to de diversos outros colegas dos postulantes, tais como:
Joaquim da Costa, cuja aposentadoria foi retincada para
Técnico Legislativo "C"; Jaime Teixeira Neto, que igua\men·
te passou para Técnico Legislativo "C"; além das aposen·
tadorias de Miécio de Andrade, Rocha Matos, Mauro Cunha
Campos de Morais c Costa, Eurico Costa Macedo e outros;
6 - Seria fastidioso enumerar as interativas decisões da
Egrégia Mesa do Senado Federal, sempre no sentido de rcs·
tabe\eccr o espírito da lei e o direito ferido de seus funcionários. Por estes motivos entendem os peticionários, da tis·
si~a vênia, que os respeitáveis julgados administrativos
acima mencionados ao cogitar de hipótese igual cm gênero,
número c caso ao dos suplicantes, bastam para comprovar
ante Vossas Excelências a justeza do pedido;"
V, A pretensão dos Postulantes carece totalmente de suporte
jur!dico, como se pode demonstrar analisando, um a um, os itens em
que eles se fundamentam.
Item Primeiro
Dizem os Requerentes que a Reforma Administrativa "teve a
preocupação de nilo ferir direitos adquiridos" e "nnalidade prec!pua
de cc>rrigir desigualdades",
Efctivamcntc, o objctivo maior da Reforma foi acabar com as
distorções existentes no serviço público, procedendo a uma total
revalorização dos cargos.
que, na realidade, dada a onda comunizante e demagógica
que invadira todos os sctorcs da administração pública do Pais, a
hierarquia desaparecera totalmente do serviço público, confundindo·
se, por baixo, os valores funcionais, dessa anarquia não escapando o
Poder Legislativo,
Dcssarte, devido a essa caótica situação, v!nmos, nesta Casa,
colocados em igualdade de condições, servidores de escolaridade pri·
mt\ria c servidores de curso médio e de curso superior, para não falar
nos casos, bem numerosos, em que os funcionários de qualincação
inferior estavam acima dos de qualincaçilo universitária.
A tal ponto as coisas chegaram que se colocou, no mesmo status
funcionul, os Assessores, os Médicos e ... os Porteiros.
Ora, u Reforma Administrativa, que não foi feita para aumentar
\'ellcimentos, mas para dar a cada cargo o seu devido valor, pôs termo u
um deplorúve\ estudo de coisas, posicionando os diversos curgos em
seu cxuto lugur, dentro de uma hierurquiu indispcns{lvel uo serviço
público.
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Assim, os antigos Porteiros foram postos onde deveriam ficar,
isto é, como Assistentes de Plenários (mais tarde beneficiados com a
passagem para Assistentes Legislativos), enquanto os antigos Ofi·
ciais Legislativos c Auxiliares Legislativos passaram para Técnicos
Legislativos.
Foi feita, desse modo, a correção de desigualdades a que se rcfe·
rem os Suplicantes.
A propósito, cabe advertir que nenhum servidor foi prejudica·
do. Quase todos tiveram melhorados os seus vencimentos, aqueles
que ocupavam cargos onde por ventura a remuneração fosse menor
do que a do novo cargo, tiveram garantida a percepção da diferença.
Nenhum direito adquirido se configurou, na espécie, não havcn·
do como invocá-lo. Só se os Postulantes defendem o direito à distor·
ção salarial c à anarquia administrativa.
Item Segundo
Houve é certo, reunião dos representante dos Três Poderes, para
cuidar da Reforma Administrativa, pois não apenas na área do
Executivo, mas, também, nas áreas do Legislativo c do Judiciário, ha·
viu muito a se corrigir, na espécie,
Item Terceiro
Os cuidados com que se houve o Poder Executivo, no estudo da
matéria, não foram maiores do que os dos Poderes Legislativo e Judi·
ciário, embora estes últimos, naquilo em que puderam, fossem mais
generosos.
Item Quarto
Os Chefes de Portaria, ao tempo cm que os Requerentes, cm
atividade, exerciam o cargo de Porteiro, tinham, de fato, um padrão
de vencimento igual ao do mais alto nfvel dos então Oficiais Legisla ti·
vos.
Essa igualdade constituía, porém, uma das muitas aberrações
do serviço público, no tocante à administração do Senado, pois
repitamos, confundia-se o status de servidores dos quais se exigia,

pura exercício do cargo, curso surt:rior, ~.:om o dt: fundonúrios para
cujos misteres nad~1 mais ~e reclamava que o .~irnples curso primário.

lt•m Qu!ntll
Em fuvor do

~ostulado,

referem-se os

int~:rcssados

a certas dcci·

sões du Comissão Dirctora, citando, expressamente, os nomes de
alguns servidores favorecidos.
Relativamente a Miécio de Andrade c Rocha Matos, nenhuma
semelhança existe, entre a sua situaçàn c a dos Requerentes, pois eles
foram aposentado~ como Direton:s cfetivos.
Quanto a Jaymc Teixeira Neto, tumbém :i\!U caso cru bastante:
diferente dos em exume.
No que concerne a Joaquim da Costa, nosso Parecer (n' 72/75)
foi contrário u sua prctcns~o.
VI -O processo foi convenientemente informado pela Subsecretaria de Pessoa!, tendo a Chefe da SCl, em pronunciamento aprovado pela Diretoru daquele Órgão, observado, com muita oportunidade, "que o pedido, como está formulado no requerimento, toma o
aspecto de promoção pura e simples", e ainda, que o Supremo Tribunal Federal (Súmula 38) decidiu que "rcdassiflc"ção posterior à
aposentadoria não aproveita ao servidor aposc:ntado".
VIl - Dentro do contexto administrativo do Senado, obedecidas as normas legais vigc:ntcs a rt:spcito, os Rf.':querentes, se ainda cm
atividadc:: estivessem, não. poderiam ser enquadrados como Técnicos
Legislativos, por lhes faltar, pura tanto, um requisito fundamental: a
escolaridade exigida, ds que as atividades do Técníco Legislativo são
de nível superior.
Assim, para ascender àquela Categoria, teriam os Suplicantes,
se cm atividade, de obter, previamente, u qualificação necessária, na
qual se inclui aquela indispensável escolaridade.
VIII -O requerimento carece, portanto, de amparo legal, valendo, além do mais, como reiteração de pedido anteriormente negado pela Comissão Diretora, e, assim entendendo, opinamos por seu
indeferimento.
Brasília, 27 de maio de !977.- Paulo Nune• Augusto de F!guel·
redo, Consultor-Geral.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
7• REUNIÃO, ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE !977
Às dez c trinta horas do dia vinte e quatro de maio de mil nove·
centos e setenta e sete, presentes os Srs. Senadores Agerior MariaPresidente, Roberto Saturnino, Evclásio Vieira, Otair Hcckcr,
Mattos Leilo, Saldanha Dcrzí c Adalberto Sena, reúne-se a Cernis·
são de Agricultura, na Sala "Clóvis Bcvílâcqua,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena·
dores Benedito Ferreira, Italfvio Coelho, Paulo Guerra c Vasconcc·
los Torres.
O Sr. Presidente, ao constatar a existência de número regímen·
tal, declara aberta a rcuniilo, e dispensa a leitura da Ata da última
reunião, que, imediatamente, é considerada aprovada.
Ao Oficio "S" n• 32, de 1974, do Senhor Governador do
Estado do Amazonas, solicitando autorização do Senado Federal
para alienar à Empresa Paranapancma S/ A., Mineração, Indústria c
Construção, uma faixa de terras públicas de aproximndume'ntc
74.000 hectares, localizada naquele Estado, o Sr. Senador Roberto
Saturnino apresenta parecer pelo arquivamento da proposição. Du·
rante a discussão da mat~ria, o Sr. Presidente concede vista regímen·
tal ao Sr. Senador Saldanha Derzi.
Em seguida, o Sr. Presidente comunica que a Comissão de
Agricultura do Senado recebeu um honroso convite do Sr. General
de Exl:rcito Sy!vio Couto Coelho da Frota, o Ministro de Estudo do
Ex~rcito, para assistir, entre lO e 25 de junho próximo, uma confcrên·

ciu no Estado-Maior das Forças Armadas sobre os Batalhões
Rodoviários e Ferroviários, e, também, sobre o programa de assistência que os médicos veterinários do Exército, através de
convênios com o Ministério da Agricultura, estão prestando~ pecuária brasileira. Após a conferência será oferecido um almoço aos
componentes da Comiss~o. A Comissão aceitou o convite e
comparecerá ao importante evento.
Com a pnlavra, o Sr. Senador Evelásio Vieira propõe que u
Comissão convide o Sr. Josias Luiz Guimarães, Superintendente da
SUDEPE. pura fuzer perante ao órgão esclarecimentos sobre as
prováveis irregularidades nos incentivos fiscais criados pelo Governo
no setor, e, informar, também, quais us medidas que estão sendo
tomndas para corrigir as conseqUências negativas criadas pela mlo·
utilizaçilo dos incentivos e a conseqUente puralisução de instalações e
equipamentos, Durante u discussão da proposição formulada,
fulnram os Srs. Senudores Saldanha Der7i, Roberto Suturnino c
Mnttos Leão, que snlienturam a importância da convocação tendo
em vista os debutes que poder~o ser ali travados, mas acrescenturnm
que serin interessante o comparecimento do Sr. Josias Luiz Guimuràes, somente após o pronunciamento que o Sr. Ministro da Agricultura fnn't no plen{lrio du Crimara dllS Deputados, onde enfocar:'1
certamente o problema da SUDEPE. ,\ Comissão aprova que se
formule, então, o convite ao Sr. Superintendente da SUDEPE, pnra
dnqui a 15 dius.
A Comissi\o nprln'a, ainda. por proposta du Sr. Scnudor
Agcnor Maria, Presidente, l1 comparcc.:irncnto ao órg~o. no próximo
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dia 14 de junho, do Sr. Paulo Roberto Vianna, Diretor-Executivo do
Comissfio de Financiamento da Produção, para falar sobre a fixação
dos novos preços mínimos para os produtos agrfcolas e os níveis de
reajustamento que seruo fixados parn a safra 1977/78, no próximo
mês de julho.
Nada mais hnvendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Cliludio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comissão, a presente
Ata, que, lida e aprovada, seril assinada pelo Sr. Presidente.·~
Agcnor Murla.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
13• REUNIÃO, ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 1977
Ãs dez horas do dia vinte c cinco de maio de mil noveCentos c
setenta c sete, na Sala Clóvis Bcvilácqaa, sob a presidência do Sr. Senador Daniel Kriegcr, presentes os Srs. Senadores Nelson Carneiro,
Hclvídio Nunes, Wilson Gonçalves, Accioly Filho, Leite Chaves,
Mattos Leão, Otto Lehmann, Osires Teixeira c Dirceu Cardoso,
reune-se a Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Eurico Rczende, Gustavo Capanema, Heitor Dias, ltal!vio
Coelho, Orestes Quércia e Paulo Brossard.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente dá início aos
trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da Ata da reunião anterior~. em seguida, dada como aprovada.
São apreciadas as seguintes proposições: I) Projeto de Lei da Câmara n• 1/77 - Regula a locação precial urbana c dá outras providências e Projeto de Lei do Senadú n• 264/76 - Estabelece limite
para reajustamento de aluguéis em locações residenciais. Concedida
vista ao Senador Otto Lehmann. 2l Projeto de Lei da Câmara n•
16/77- Altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21-7-1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Relator: Senador Hclvídio Nunes. Parecer: pela prejudicialidadc. Aprovado. 3) Oficio "S" n• 4/77 do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinârio
n• 83.804, do Estado de São Paulo, inconstitucionalidade do art. 31,
inciso IV, alterada pela Lei n• 457, de 18 de dezembro de 1972,
am~as do Município de Lucianópolis (SP). Relator: Senador Otto
Lchmann. Parecer: favorável com Projeto de Resolução. Aprovado.
4) Projeto de Lei do Senado n• 304/76 - Modifica atribuições dos
Conselhos Federal e Estaduais de Educação e dá outras providências. Relator: Senador Osires Teixeira. Parecer: constitucional c jurldico, nos termos do substitutivo que oferece. Em discussão, fala o Sr.
Senador Wilson Gonçalves. Em votação, é aprovado o parecer por

unanimidade. 5) Projeto de Lei do Senado n• 83/77 - Estabelece
reajuste e correção monetária para prestações alimentícias c dá outras providências. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional e jurídico. Favorável no mérito, oferecendo Emenda n• 1CCJ. Aprovado, tendo falado na discussão os Srs. Senadores Accioly
Filho e Wilson Gonçalves. 6) Projetas de Lei do Senado n•s 269/76
- Inclui a disciplina de "Noções Gerais de Trânsito" no currículo
pleno dos estahelecimentos de ensino de I• Grau c 45/77: Acrescenta
dispositivo à Lei de Diretrizcs e Bases para o ensino de I• c 2• Graus,
de modo a tornar obrigatório o ensino de noções de trânsito. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: constitucionais c jurídicos com
a redaçào do PLS n•45/77, em vista de melhor técnica jurídica c
oferecendo a Emenda n• 1-CCJ. Aprovado. 7) Projeto de Lei do Senado n• 58/77- Dispõe sobre a validação, em carátcr excepcional,
de curso concluído em escola de nível superior não reconhecida. Retirado de pauta a pedido do Sr. Relator, Senador Mattos Lcilo. 8)
Projeto de Lei do Senado n• 231/76 - Acrescenta parãgrafo único
ao art. 37 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, dispondo
sobre o curso de Ministro Extraordinãrio para o Desenvolvimento
do Nordeste. Relator: Senador Helvldio Nunes. Parecer: inconstitucional e incorpora no seu parecer o relatório do Sr. Senador José Lindoso. Aprovado. 9) Projeto de Lei do Senado n• 92/77- Cria o Fundo Nacional dn Pesca, c dâ outras providências. Relator: Senador
Nelson Carneiro. Parecer: inconstitucional. Aprovado. 10) Projeto
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de Lei do Senado n• 316/76 -Introduz modificação na Consolidação das Leis do Trabalho. O Sr. Senador Osircs Teixeira devolve o
projeto acompanhado de voto cm separado c que conclui pela rejeição. Relator: Senador Hclvldio Nunes. Parecer: Inconstitucional.
Em discussão, falam os Srs. Senadores Accioly Filho, Nelson Carneiro c Wilson Gonçalves. Em votação, é aprovado o parecer contra
os votos dos Senadores Aceioly Filho, Nelson Carneiro c Wilson
Gonçalves que se declaram vencidos. li, 12 c 13 retirados devido ao
não comparecimento do Relator; Senador ltal!vio Coelho. 14) Projeto de Lei do Senado n• 25/77- Dispõe sobre as relações do trabalho
dos empregados cm cdi!lcios c outras edificações similares. Relator:
Senador Otto Lchmann. Parecer: Pela anexação ao PLS N• 9/75.
Aprovado. 15) Projeto de Lei do Senado n• 216/76- Altera aredução do art. 729, da Consolidação das Leis do Trabalho. Relator:
Senador Otto Lehmann. Parecer: constitucional, jurídico c favor6vcl
no mérito. Aprovado. 16) Projeto de Lei do Senado n• 61/77 Dispõe sobre o prazo prcscricional para a punibilidade do profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar a ser aplicado
pelo órgão competente. Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer:
constitucional e jurídico, favorãvcl no mérito com Emenda n• 1-CCJ.
Em discussão, fala o Sr. Senador Accioly Filho. Em votação, é aprovado unanimimcntc. 17) Projeto de Lei do Senado n• 44/77 Dispõe sobre o fornecimento de equipamento individual de protcção
aos vigias portuários c dá outras providências. Relator: Senador
Otto Lehmann. Parecer: inconstitucional. Aprovado. 18) Projeto de
Decreto Legislativo n• 9/77: Aprova o texto do Convênio de assistên·
cia recíproca para a repressão do tráfico illcito de drogas que produzam dependência, firmado entre a República Federativa do Brasil c a
República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana,
Ucayali, fundeado no Rio Amazonas (Solimões) na linha da fronteira brasileiro-peruana, em 05-11-1976. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional, jurídico c favorável no mérito. Aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rcuniilo lavrando cu,
Maria Helena Bucno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida c
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE ECONOMIA
8• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 1977
Ãs dez horas c trinta minutos do dia vinte c cinco de maio de mil
novecentos e sctCnta c sete, sob a presidência do Sr. Senador Marcos
Freire, Presidente, c com a presença dos Srs. Senadores Domicio
Gondim, Dinartc Mariz, Jarbas Passarinho, Roberto Saturnino,
Otair Bcckcr, Vasconcelos Torres c Franco Montoro, reúne-se a
Comissão de Economia, na Sala "Rui Barbosa".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Milton Cabral, Arnon de Mello, Josê Guiomard, Luiz
Cavalcante c Paulo Guerra.
1:: lida c aprovada, por unanimidade, a Ata da reunião anterior.
Silo lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres:
Pelo Senador Franco Montoro:
Parecer favorãvcl, concluindo por apresentar um Projeto de
Resolução à Mensagem n• 36, de 1977, do Sr. Presidente da Rcpl1blica, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizado o Governo do Estudo de São Paulo a elevar cm CrS 136.374.000,00 (cento c
trinta c "· .. milhões, trezentos c setenta c quatro mil cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada.
Pelo Senador Vasconcelos Torres:
Parecer favorâvcl ao Projeto de Decreto Legislativo n• IO,dc
1977, que "aprova o texto do Convênio de Abastecimento a Médio
Prazo de Produtos, firmado entre a República Federativa do Brasil c
u República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucaya/1,
fundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira braalleiro~peruunn, cm 5 de novembro de 1976".
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Pelo Senador Otalr Becker:
Parecer favorável à Emenda da Câmara dos Deputados ao Pro·
jcto de Lei do Senado no 26, de 1968, que "fixa o entendimento da
expressão" "indenizações trabalhistas" nos textos legais que meneio·
na",

Pelo Senador Dlnarte Mariz:
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado no 151, de 1976,
que "altera a redução do § I' art. 3• da Lei no 4.494, de 29 de dezem·
bro de 1965, que "regula a profissão de corretor de seguros".
Nada muis havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que li•
da e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
6• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 1977

Às onze horas do dia vinte e seis de maio de mil novecentos e se·
tentu c sete, sob a presidência do Sr. Senador Jessé Freire, Presiden·
te, c com a presença dos Srs. Senadores Leu rival Baptista, Ruy Santos, Lcnoir Vargas, Osires Teixeira, Orestes Quércia, Lázaro Barboza e Nelson Carneiro, reúne-se a Comissão de Legislação Social, na
Sala "Rui Barbosa".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena·
dores Jarbas Passarinho, Accioly Filho e Franco Montoro.
f: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui·
da, i: dada como aprovada.
São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan·
tes da pauta dos trabalhos:

Pelo Senador Leooir Vargas:
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado no 60, de 1976,
que "dá nova redação ao artigo 450, do Decreto-lei n' 5.452, de t• de
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho)."
Pelo Senador Lourival Baptista:
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n' 20, de 1977,
que "altera a redução do§ 3' do artigo 24 da Lei no 3.807, de 26 de
agosto de 1960, que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social".
Pelo Senador Nelson Carneiro:
Parecer favorável, concluindo por apresentar um Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado no 61, de 1973, que "modifica o art. 836
da CLT, especificando a competência para julgamento das ações res~isórias e dâ outras providências".
Pelo Senador Orestes Quércla:
Parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n9 4, de 1977,
que "dá nova redução ao caput do artigo to da Lei n' 6.195; de 19 de
dezembro de 1974".
A presidência concede vista das seguintes proposições: ao
Sr. Senador Lenoir Vargas, do Projeto de Lei da Câmara no 50, de
1976: e, ao Sr. Senador Lázaro Barboza, do Projeto de Lei do Sena·
do no 229, de 1975.
O Sr. Presidente determina o adiamento da apreciação dos
pareceres sobre os seguintes projetas: Projeto de Lei do Senado no
214, de 1976: Projeto de Lei do Senado no 117, de 1976; Projeto de
Lei do Sentido n• 14, de 1974; Projeto de Lei do Senado n' 242, de
1975; Projeto de Lei do Senado no 87, de 1974; Projeto de Lei do
Senudo no 223, de 1975; Projeto de Lei da Câmara no 83, de 1976;
Projeto de Lei do Senado no 233, de 1975; e, Projeto de Lei do Sena·
do n• 50, de 1976.
Nadn muis huvendo a trntur, enccrru-se n reuniUo, lnvrnndo cu,
Daniel Reis de Souzu, Assistente du Comissão, a presente Ata, que li·
da c llprovadtl, ser lo ussinad11 pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
4• REUNIÃO REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 1977

Às dez horus do di11 três de maio de mil novecentos e setenta e
sete, sob 11 prcsidênci11 do Sr. Scnndor Agcnor Maria - Presidente,
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presentes os Srs. Senndorcs Saldanha Der>.i, ltalívio Coelho, Dinurte
Mariz, Adalberto Sena, Helvldio Nunes, Ruy Carneiro, Evandro
Carreira, Luiz Cavalcante, Jarbas Passarinho, Braga Júnior o Sr.
Deputado Athiê Cury, reúne-se a Cnmhsào de Agricultura. nu Sala
Clóvis Bcvilàcqua. Encontram-se presentes, ainda, n Sr. João
Rodrigues de Alckmim, Presidente Central de Laticínios do Estado
de São Paulo, além de inúmeras outras personalidades interessadas
no problema da dminuição do índice de gordura no leite.
O Sr. Presidente, ao constatar a cxist~ncla de número regimental
declara iniciada :1 reuniiio, e dispensa u leitura <.h1 Ata da llltima reunião, que, imcdiutamcntc, é considerada ilprtlv:ldl!.
Iniciando, o Sr. Presidente comunica que pura melhor ordena·
menta dos trabalhos, vai conceder a palavr:t ao rrimdro conferencista, Dr. Fruncisco Salcs, du Assessoria Têcnico-Econt,mica do
Ministério da Agricultura, e, ao término de sua !.!Xposic~n entrará na
fase de perguntas; e posteriormente, entoo, ser:\ dada a palavra ao
Dr. Yalmo de Moraes, médico saniturista, Jo Ministério da Saúde,
para realizar sua conferência seguida de debates.
A seguir, a palavra é conccdid:1 ao Dr. Francisco Salcs, que
passa a abordar o problema do leite nos seus :ospectos de preços; de
comércio exterior; de c.:stocagem diversificada de produtos J{tcteos: e
de política tecnológica.
Encerrada a exposição. passa-se à fa>e dos debates, fazendo uso
da palavra, pela ordem, os Srs. Senadores ltulívio Coelho, Luiz
Cavalcante, Evandro Carreira e Dinarte Mariz.
Prosseguindo, o Sr. Senador Agenor Maria passa a palavra ao
Dr. Yalmo de Moraes, médico sanitarista representante do Sr.
Ministro da Saúde, que tece considerações importantes sobre o novo
índice de gordura no leite esclarecendo que "o leite para alimentação
infantil deve ser integral. Qualquer modificação resultará em
prejuízos que poderão ser irreversíveis. f: evidente- assinala ainda
o Dr. Yalmo de Moraes - que tais considerações não se aplicam
integralmente ao adulto. Estes poderão consumir, sem prejuízo, leite
com baixo teor de goraura, ou totalmente desnatado desde que
complementem sua ração diária com outros tipos de alimentos.
Entretanto, dada a excepcional relevância do leite na alimentação
infantil e no período de desenvolvimento da criança, todas as
medidas deveriio ser tomadas no sentido de ser fornecido à
população para uso geral, leite de boa qualidade, com todos os seus
componentes dentro dos limites normais, sendo o teor de gorduras
r:~unca inferior a 3% ...
Ao ti:rmino da exposição e de acordo com a ordem de inscrição,
debatem com o conferencista os Srs. Senadores Luiz Cavalcante,
Evandro Carreira e Ruy Carneiro.
Finalmente o Sr. Presidente - Senador Agcnor Maria, em
nome da Comissão de Agricultura e do Senado Federal a~radece aos
ilustres conferencistas Drs. Francisco SuJes c Yulmo de Moraes pela
presença e, tambi:m, pelos subsídios trazidos no cumpo d:o tecnologia
e no setor da saúde pública, ao sério problema do novo índice da gor·
dura no leite.
As exposições proferidas, bem como os debates travudos na
presente reunião foram gravados c as respectivas notw; t:tquigrúficas
silo publicadas cm anexo à presente Ata, com a devida autorização
do Sr. Presidente,
Nada mais havendo a tratar, encerrn-se a rcuniiio, lavrando eu
Clnudio Carlos Rodrigues Costu, Assistente du Comissüo, n presente
Ata que, uma vez aprovada, será tiSSinnda pelo Sr. Presidente e vni io
publicuçiio.
,lne.ro ti Ata da 4• Reunião da Comis.<ào de Agricultum do
Senado Federal, rea/i:ada em 3 de maio de /977 r/minada a
mll'ir as palestra.\' do Sr. Francisco Salt·.~·. da A.I'St'S.\'Oria Tt:cni·
co~l::crmômiru do Mim:'itério da Agricultura e do Dr. Yalmo tle
Morae.<, médico .<anilari.rta do Ministério da Smíde, que se
publicam cmn a de~•/tla awori:açào do Sr. Pre.o·idenl<' da
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Comi.t~lio,

Jlr~·.n'dt•lllt'.'

Senador A,::t•nor Maria

Vice-l're.<ideme: St'lwdor Otair Rt•cker
fntr}!rcu/o apanJuum•nto taqui~rt{fico da n•uniào.
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O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Está aberta a reunião.
Pura o melhor ordenamento dos trabalhos, vamos conceder a
palavra ao Dr. Francisco Snlcs, que ler6 sua exposição, para depois
entrarmos nn fase de perguntas.
O Sr. Sccretúrio sabcrú dos nobres membros da Comissão c
autl!ridadt.::> nquc\es que dcscjnm fazer perguntas. Após o debate,
1.:\llh.:~J~.:r<.:ml)~ :1 palavra no Dr. Ya!mo de Moracs, m~·di~o
sanitarista do Ministério da SaUdc, que lcrú a sua cxposiçiio, para
depois entrarmos na fase dos debates.
Concedo a palavra no Dr. Francisco Sales.
O SR. FRANCISCO SALES- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
n:cchcmos o convite para comparecer a este órgiio t~cnico do Senado
Federal, u fim de explicar o contexto no qual u decisão de baixar o
teor de gordura do leite de 3% para 2%, foi tomada.
Pnra fazi:-lo, terei de fazer uma anúlise retrospectiva das nossas
dirctrizcs de política cconômica para a pecuária de leite.
Os Srs. Senadores sabem que a pecuária de leite, no País, ainda é
um setor considerado tradicional. A maioria dos produtores isto é,
80% cstiio na faixa dos que produzem menos de 100 litros por dia. f:
uma atividade, de certa forma, de caráter de subsistência, em que se
utilizam basicamente os fatores de produçuo, terra c miio·dc-obra
(com poucas alternativas de alocação ou de emprego dentro da
economia).
Considerando esse aspecto e, ao mesmo tempo, a maneira como
se praticava a política no passado, que culminou no tabelamento do
preço do leite, política essa revestida de caráter arbitrário, sem uma
definição cm termos de i:poca c de reajuste de preços, chegamos a
situação de 1972-1973 um período quando a produção do leite
experimentou uma queda bastante acentuada.
O panorama geral do setor, quando nossa Administração as·
sumiu era o seguinte: uma queda na produção da ordem de 30\:, no
ano de 1971; um aumento de 0,4% em 1972, c, em 1973, uma pequena
recuperação, alcançando 5,5%. Ficara claro que o preço era um
elemento que dificultava qualquer expansão da oferta de leite.
Procurou, então, nossa Administração, em 1974, reajustar-lhe o
preço, que sofreu numentos mais sensíveis. Promovemos a recuperaçilo do setor, com a produção chegando a atingir um aumento de
16,2% no ano de 1974. Em 1975, como rcllexo dessa política mais
agressiva de aumento de preço, de estímulo ao produtor, chegamos a
10,9%.
Consolidada a política em termos de recuperação real do sctor,
passamos a discutir com os setorcs produtores qual seria o nlvel
adequado de preços, para que eles pudessem manter a tendência de
produção do passado, ou seja, de crescimento, e, ao mesmo tempo,
que medidas poderiam ser adotadas que as alcançasse um "platô"
mais elevudo de produção, e, portanto, fazer com que o setor
atendesse às nossas necessidades, em termos globais de crescimento
de ano a ano.
Os produtores acharam o nível real de preço de 1975 bastante
satisfatório. Ele estava bem acima dos níveis praticados no passado,
ou seja, no passado não havia uma tendt:ncia bem nítida, nem pura
crescer, nem para declinar, sendo que foi somente durante o ano de
1975 que o preço oficial do leite esteve bem acima dos nlveis praticados no passado.
Manter o preço real do leite a nivel de 1975 significaria reujust{•·
lo com base no aumento dos custos de produção dos produtores
mais representativos do setor. ·
Partimos pura o campo e tentamos levantar a estrutura de custo,
que seria, reujustnda com base no aumento dos custos dos insumos,
colocando o produtor, cm termos reais, na situação de 1975.
Resolvido o critério de reajuste, surgiu o problema de saber
quantas vezes aumentar esse preço, Recebíamos reivindicações dos
produtores para que em decorrência du inllação renjustússcmos o
preço do leite mensalmente, trimestralmente, e uté se falou em usar n
critério de exemplo do que ocorre, com a tnxa de cf1mhio, da
minidesvulorizuçào. Mas isso no setor de leite, pl1r v{lrins ra?.ões, é
pr:iticumcntc inviúvcl. Assim, resolvemos disciplinar a sistem(ltica de
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reajuste do prt:ÇI) de leite cm bases anuais ou scjn, o preço do leite
seria reajustado somcntr.: uma vez por :.1110. Isto, acaburiu com a
ncccs!!idadc dos produtores reivindicarem uumentos, quase que
dimimnentc, o que realmente, cw inviúvcl dentro do contexto global
cm que estúvamos trabalhundo,
Atualmcntc, faz-se o aumento uma vez por ano. Mas, qual a
~roca tn:lis adcquada'.' Sabemos 411c, no ano leiteiro, hú a safra c a
cntn.:ssal'ra. 1\ crnn:~~•tl'ra é o período mais Uifídl, para se produzir
leite c. num sistema de rroducUo tradicional com baixo nível
tccnolúgico, u mrturcza adversa, é 4UC contribui para a queda du
prmJuç~o. Se o produtor quiser produzir leite nessa ocasião, terá de
dispor de 11111 prL:panl pt:ssnal muior, para dar a adequada alimcntacüo ;.Jo animal, etc. i-: ele, enfim, quem intervém no processo, é ele
quem vai dctcrminar aquilo que teremos cm termos de produção.
St.:nchl os t:ustDs <.11: produç~o rnais clcvados, nessa época (maios~.:tcmhro) pcn-.;unus quc c!'llc scrh1 o momento de promover o
r~.:~Jjustc Jo prc1;o, tral.ê·lu u um nivt:l no qual poderia passar no teste.
de pcrmanênda Jo sctnr, naquilo que clwmarí;.Jmos "prova dos noV!!" tio produtor dr.: leite. Se o produtor passa na "prova dos nove'\
elc fica no sctor, porque, quando chega a safra, a n<Jturcza se encarrega de: produzir, ela é que participa do processo e leva o produtor até
t1 entn:ssafra seguinte, c assim por diantc.
É o problema que estnmos enfrentnndo. Usamos uma terminolo·
gia paru signilicur que o que produz na entn::ssafra ~o .. verdadeiro
produtor de leite", não só aqui no Drasil, como em qualquer outro
pais do mundo, inclusive, nos países europeus c nos Estados Unidos,
onde o inverno é mais rigoroso que no Brasil. Então, nesta circuns·
tàncin, a tendência da produção é cair. c o produtor de leite nessa
época difícil é efctivamente, repito, "verdadeiro produtor de leite",
com o qual nüo podemos deixar de contar, pois é ele quem vai ga·
rnntir o abastecimento de leite lluido dos grandes centros consumido·
rcs do País. Nu safra, quando as pastagens estilo boas e a natureza
ajuda, niio cxi::tc diliculdadcs, pois o leite naturalmente uflui ao
mercado, até mcsn1o por questito de ordem biológicu.
Pdas razões expostas acima, resolvemos fixar o aumento r.o
preço do leite para o mês de junho: contudo, somente um nume:tto
por ano Uunho) implkaría numa espera muito grande por parte dos
produtores cntn.: dois aumentos sucessivos, Decidimos portanto
antecipar parte do :~umento anual para março, cxatumente para dar
ao produtor o estimulo necessário pura clt! se prepnrar parn produzir
leite durante o pcrimlo de cntrcssnfra.
Quando fixamos a cota do leite em junho, nós também temos
uma finalidade: a de premiá~ lo. Quer dizer, ele rccebc uma cota que é
turmad;1 durante os trés meses de menor produção do período de
cntn.:ss~Jfra, sendo que sobre a cota o produtor recebe um prêmio na
forma de um prt!ço mais elevado. Recebi.! igualmente essa cota
durante a safra, onde ele normulmcnte produz muis do que na entressafra. Assim, premiamos o produtor de entressnfra, época em que podemos prever com exntidiio o comportamento do mercado do ludo
da oferta, ou seja, do lado da produçf1o. Nesta época o produtor
recebe cfetivamente o preço-cota. E ele vende toda a sun produção
pelo preço·cotu, pois a sua produção <: necessária, dado que a de·
manda de leite para consumo é regular, durante o ano inteiro; e a
dcmundll de manufnturudos varia cm funçiio da rcndu e de uma série
de outros l'atnr~.:s, tais como os preços do queijo, da manteiga e de
l)Utnls produtos substitutos, que t:ntr:lm na cesta de bens do
consumidor. Na época de cntressnfra a demanda de leite nas diversas
formas nnqnalrncnle c:tccd~.: a qunntidade produzida. Ncssu épocu
sahcrnns cx:namente o que acontct:t: no mercado. Qu:mdo pass:unus
paru ii safra, l)lHtndn noÍ"maJmcntc :1 nature/a inllucncia O quanto se
rmH.luz, nu s~.:ja, quanr.lo as pastagens s~o bons, a prmluç~IJ cresce õJ
níveis la is. l)Ut: podt:mus atender niiu -tó i1s nt:ces-tir.lndcs de leite pura
~.:unsumn, como tamh~m atcndcr :1 dcrnanda de lcitc rara industria·
liza..;~u. prllporcionandn i1s indllstrias de lath.:inins condições de
trabalhar t1 plcn:1 Gap:tl'idadc, c, por via dc ~:onscqU~ncia, ter condi~
çôt::> Jc estocar ldtc cm pú, quc:ijo, mantci~a L' uma série de produtos.
Cnmc:q!lcntcmL·ntc, quando n situaçUo é normal, podemos, dentro
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do plano de estocagem, passar parte desses estoques punt a cntrcssufra. ,\ política de cstocngc:m d~ produtos Htcteos é ndotuda com u
finalidade de minimizar o impacto sobre o abastecimento de leite, da
flutuação sazonal da produçuo causada pela tecnologia tradicional
do sctor, onde predomina um rebanho de duplo propósito (carne c
leite). Ainda não dispomos de um rebanho especializado para leite.
Resumindo: estocamos o leite na safra e o lançamos na entressafra
para o abastecimento e atendimento n todas as necessidades. Para
isto, fornecemos financiamentos c uma sêric de estimulas às indústrias de Jaticínios.

O comportamento da produção na safra de 1976 foi atípico. E
ui, um detalhe, u natureza pode causar-nos surpresa. Não podemos
prever com cxatidão o que pode acontecer no mercado na época da
sufru, mas podemos dizer, com 90% de probabilidade, que durante a
safra dit para formarmos estoques de produtos lácteos com u fina·
Iidade de transferi-los para u cntressufra.
A surpresa aconteceu, este ano, devido <ts chuvas terem chegado
muito cedo, e afctudo negativamente as condições de pastagens. Che·
gamos a dezembro com uma situacfio quase de "entrcssafra", ou
seja, uma demanda acentuada de leite para todos os fins e uma oferta
que nfio se comportava de acordo com a e:xpectativa, impedindo desta fo'rma transferência de estoques para a entressafra. Comentava-se
que est:ívamos atravessando uma safra com as condições de entres·
sufru, ou seja, csttivamos vivendo sob as condições de entressafra já
em dezembro. Eu tinha passado um ano nos EUA e, ao regressar, em
dezembro de 1976 pura surpresn minha, constatei junto aos meus
colegas Dr. Luiz Millon e Dr. José Ramalho, que estavam acompa·
nhundo a situação dia u dia de que cstúvamos vivendo condições de
entressafra. Disse-lhes que estavam brincnndo, pois, isto não era possível de acontecer nesta época do ano.
Na safra de 1975, por exemplo, defrontamo-nos com uma situação difícil, pois tivemos dificuldade para absorver todo o leite dos
produtores já que as empresas de laticínios não tinham capacidade
suficiente para processar todo o leite dos produtores. Nu safra de
1976, acontecia exatamente o contrítrio. O rcnexo sobre o preço de
leite ao produtor pode ser confirmado pelo Professor Alckmin, que
vive no setor hú longos anos. O produtor estava recebendo um preço
acima do preço-cota mesmo na safra, fato este rarumente observado
no passado. Começamos a perceber que não teriamos condições de
formar estoques para transferir para u entressufra, e, portanto, tudo
indicava que terütm~s de importar leite em pó pura atender a demanda durante u próxima cntressafra. Com o propósito de confirmar
nossus previsões fomos junto ao setor pura colher dados, e saber o
que o pessoal pensava da situação do mercado no presente c no futuro imediato, Aprovamos cifras que nos deixaram bastante preo·
cupados, pois ns necessidades de leite para re:constituiçào, para os
progr~1mas sociais - c paru ~1s indústrias que vendem o leite em pó
enlatudo pmccium ser hastantt: elevadas. Além disso, embora o
produtor de leite estivesse recebendo um preço ucimu do nível mi·
nimo eswbclecido pelo Governo, ele jí1 estava tendo umu defusagerr
cm termos de preço devido a altn nos preços dos insumos ugrfcolas
(mão-de-obra, rações, vacinas, etc ... ). O estado de aquecimento em
que se encontrava o mercado de leite por volta de dezembro somado
ü defasagem do produtor em termos dt: preço nos levavam u concluir
que teria mos de import:i1 um volume bastante grunde de leite em pó.
O prôximo passo estava rcclnmando com a detc:rminnçào do "quantum" n ser imporwdo. Através da CPP -- Comissi'lo Permanente dn
Pecu:hia - resolvt!nws iniciar o processo de importaçi'lo. Isto ocor·
rt:u no início do m~s dt:jandro dcstt: ~1110.
Nas primt:iras rcuniôt:s falavH-st: t:lll importar 50 mil tonc:ladus,
HO mil toneladas c atô 100 mil toneladas de leite em pó. Pesamos as
v{lrias npçôcs. Para utendcr as noss:1s ncccssidadt:s mínimas de lc:itc
em pô su!!erimos qut: se importasse .Jo mil toneladas. Mas V, Ex's
sahem qut: a nwior partc dcsse leite importado é do produto dt:snutudo, porque o leite integral tem o problema de deteriornçUo muito
rúpida. Nilo sc pode importar, por cxt:mplo, 20 mil tonclndus dt:
ldte, scrn prcvisUo dc um prato de chegada, de inspt:çi'lo. Caso niln
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chcp.uc nesse pm1o, o leite rode dclcrior:tr·,c. Enti'to, ~~ maior parti·
cip~tçàn tem de ser Jc leite cksnat:uln. Quando falamos cm leite desmttado, imcdi:lt:nncntc surge: n pn)hll:ma da gordura, ou a matéria
g:ord:t c:ncontrada nn ldtc. E corno (.;on~cg:lilr gordura paru reconstituir o lei ti!? Teriam que ser feitas import:tç.Jcs rnaciç:1s de manteiga,
par:1 se.: poder rcconslitulr u leite.: dcsnat:~do ~~ser importado. E o indicador que.: tínhamos era o de que o preço da m:mtciga no merendo
interno t!Stava clevm!issimn. c rccjmstituir nestas condiçôcs significariu tmnbém pas-.ar p:1ra o cC~nsumidor os :li tos custos da munteigu.
Portanto, scn.:rnns L1hri1wdos a importar gordura, além de j:1 ter dc
import<~r o leite cm r,·J.
Estt: :ISSUfl\(), evidentemente, rrcocupou-nns sobremodo, tendo
cm vista (J vçh1mc H scr import:Jdo, ou sej:t, upro.xinwdarncnte 30 mil
toneludas dt! leite dcsn:Hado. Restava uma única opção, a diminuição do teor de gordura do leite de 3% para 2%, ou scj<l, para aumentar a oft:rta de mutêria gord.a, a ser utilizada na rcconstituir;ilo do lei·
te t:m pô desnatado. Com !.!sta medida prucurou-sc atender o abustecimento de leite lluído nos grandcs centro~ consumidorc:~. ou seja,
quando se pensou t:m diminuir o teor de gordura. procurou-se não
somente utcndcr um maior número de consurnidorcs, mas também
gastar mcnns divisas. Prcci.~amos, sempre, considerar o momento em
que a decisfio é tomada: os c~tudos par<l a tmnaJa de decisão são fei·
tos sempre com :1trasl1 cm rt:lnçiio ao momento cm que ela cntru, rculmcnte, cm vigor, c. naquc:la époc:l, niio se tinhu id~i" da situuçUo da
nossa b•llunça de J'l:lp.amcntos, fato cstc que prcoc~1pava bastante as
~1utoridadcs govcrnnmcnta is.
Em OUll'as r:~lavnts, diminuir de 31:·;, para ~r,r, significava,
simplesmente, dar po.ISihilidauc de ofertar o leite cm quantidades
maiores :'1 popuha,::ln. uu st:ju, Htt:ndcr ao nw.ior nl1mero de consumidores possívct, u um custo rclativ:mu:nte baixo. Portanto, não
somente o problema de Hbastecimcnto foi considcr:1do mas também
o uspccto preço dcvidu ~to !'01l0 dc que: a fll~lt~ria gorda proveniente
da redução do teor de !!orUuru do leite de 3% paru 2% custa menos
do que o prcçn de mt:reado dó! nwntciga. Nu verdade, H gordura é tirada do leite nws novamcntt: rccotoc;Jdu no mesmo.
Um outro problema surgiu quando lizemos u divulgação dos
aumc:ntos de prr.:ÇLls ao produtor cm março, maio e julho, ou seju, um
aumento bustantt: granLic na dem:mda de h:ite paru todos os lins:
ulêm disso. c, principalnwntc cm funçc10 de diferenciais de preços
ei1trc o h:itc que vai para os grandes centros urbanos c o lt:itt: qut! fica
para o consumo do in1crior, h:whl uma dificuldade dc entrega. Os
grandes centros urbanos, sendo que, pnr c.<cmplo Rio c Sf10 Paulo,jâ
estavum sentindo falta dc leite na snfra. Jú se folava nté em filas nessa
época do uno, cois:1 que nunCa ocorrera. O Professor Alckmin talvez
nunca tenlw pussado por este problema na safra.
Tínhamos, cntfw. que d:tr Cúndiçilt:s l1s usinas. nno só de ntruir
leite para os grandes ccntros, m~ts, tamb~m. de utrair leite dt: outros
usos, leite que cstav<~ indo para a indústria rara fazer pó, manteiga,
iogurtcs c:tc ... Dt: certa fornw. :1 rc.:du~no do teor de gordura de 3%
pura 2% serviu de d1:1nwriz, pur:1 atrair o lt:itc para os grandes
centros consumidores c atender, também, ao outro objetivo, ou seja,
o de ter cstoqucs dt: nwt~ria gorda para ser Lltiliznda na reconstitui ..
çüo do leite cm pó que t:Stú ~t:ndo impnrtadn.
Esse é, cfctivamcnte, l1 contexto que nos levou a n:io ter outra
altcrnntivn a adotar .~cn:lo H de liirninuir de J p:1ra 2r.r_, o tc:or de
gorduru.
Por outro lado, do ponto d~~ vist;a de: politica de "markc:ting",
sabemos qu~.: atu:dmcntt: é muito ~:onHII11 st: oferecer uo consumi ..
dor todos os tipn~ de ldtc, cm tc:rJJH.1S de gordura; o leite intc:gral, o
leitt: com 2% dc tt:11r de gnn.lura- (nos Estados Unidos, o leite com
:!% ~ o mrlis comum)-, <' lt:ite L'orn 1%, c o ldtc ~omplel:nnt:ntc:
magro. Quer dizer que se oli:rece, a C~llla indivíUun, ~1quilo que ele
acha que tc:m ncces~id:1dc, cm terlllos dc gordura.
Devemos ressaltar qui! ~ Sl)mente nos gmndcs l.'entros urhunos
que o lt!ilc 2% t:s!:'t scm!l1 flll'nccido an~ consumidnrcs. Esta ~ uma
oportunidude de L'.xpormns o çonsumidnr a um novo proJuto, ou
scjtr, um produ1L1 ~·~Hn ~r:;, de tcnr de gordura que, mais u frente,
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estaria convivendo com outros: o integral, o I% e o completamente
desnatado. Acho que, mais cedo ou mais tarde, teremos no mercado
toda essa gama de leites com diferentes teores de gordura, para dar
mais alternativas de escolha ao consumidor.
Por outro Indo, quando adotamos a medida consultamos o
pessoal do D!POA c outras pessoas envolvidas no campo
nutricional, para saber se o bem-estar do consumidor do ponto de
vista dietético seria nfetado. Por outro lado, a legislação do OIPOA
ju previ: o leite 2%; sendo apenas uma questão de oportunidade
lançar esse tipo de leite no mercado.
Quanto ao aspecto nutricional, desde que considerando que o
leite é, principalmente, uma fonte de proteínas, teremos, na próxima
cxposiçüo, o assunto discutido com mais detalhe. De qualquer for·
ma, a gordura i: também, uma fonte de proteina, mas não aquilo
que de mais importante existe no leite. t;: claro que, se tirarmos toda
a gordura do leite, fica, ainda, o leite como fonte de protelou, porém
com perda total da gordura,
Esse aspecto foi considerado sendo que o consumidor recebeu,
cm março, a diminuição no preço de CrS 3,10 para CrS 3,00, quer
dizer, não tiramos a gordura do leite e continuamos a vendê-lo a um
preço mais caro. O leite teve uma diminuição no preço, E, ao mesmo
tempo, sob o ponto de vista de preço, é mais uma maneira de se aten·
der o maior número de consumidores a um preço mais acesslvel,
Além disso, temos o subsidio para o leite que favorece o consumidor.
Isto quer dizer que nunca se perdeu de vista a necessidade de se aten·
der a todos os consumidores e abastecê-los com leite o ano todo,
porque a outra alternativa seria, talvez, importar a manteiga em
quantidades absurdas, ou ter filas e falta de leite na entrcssafra. Estes
são, então, os pontos a ser considerados,
Noticiou-se, amplamente, a medida; o consumidor não estava
sendo ludibriado, cm hipóteso nenhuma. Em todos os lugares, a
SUN AB teve que anunciar que ora leito magro, com 2%, que o
consumidor estava comprando. Estamos agindo com toda a
tranqUilidade, com toda a abertura.
Isto foi o que realmente determinou a nossa decisão, nesse
ponto, coloco-me à disposição de V, Ex•s pura responder perguntas.
Anexo
DIRETRIZES DE POLITICA PARA A
PECUt\R!A BOVINA DE LEITE
I - lntroduçiio
A pecuária de leite no Brasil i: considerada uma atividade tradicional, com baixos índices de produtividade. Nus bacias leiteiras
mais importantes da Regiiio Centro-Sul do País prevalece uma
estrutura de produção atomizada, formada por milhares de pequenas
"empresas" que produzem monos de 100 litros de leite por dia c
contribuem, cm mediu, com cerca de 40 por cento da produção total.
Através de umu posquisu feita pdo Instituto de Economia Agricola
do Est:~do de Si1o Paulo constatou-se que 56% da produção do Estado c.h: Srw Puulo são originárias de empresas agrfcolns com árens
menores de 200 hectares, Esses imóveis, em número de 8.550 (86% do
total), com 720.000 vacas cm ordenha (60% do total) apresentaram
uma produtividade mediu de 3,29 litros de leite por vaca ordenhada
por tlia. As estatísticas mostram que no Estudo de Minas Gerais,
aproximadamente, 911% dos produtores filiados à 33 Cooperativas
que enviam leite pura Belo Hori1.0ntc produzem menos de \00 litros
por dia, sendo que, aproximadamente, 50% destes produtores receberam cm méuia de Cr$ 502,00 pelo leite vendido no mês de maio de
1975,
O propósito destas Diretrizcs de Politicas do governo para o se·
tnr visa alterar a situaçilo ucima, principalmente no que se refere b.
prmlutividut.lc, através de um esforço coordenado n ser exercido
pdus instituiç~es de Crédito Rural, 1\ssistência Técnica e Pesquisa, e
fornecer O'i parúmt.:trm lJliC servir:"! o de base para orientar ns decisões
de prllllu~•!o 1.: invt.::-.lilll!.:ntu dns ''cmpr~.:súrios" que atunm nus fuscs
de prndu~;'ln, pl'tH..'l'~~amcnto e distrilll1h.;ào do leite, Em outrus pnlu~

li,
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vrns, o que se pretende neste documento é propor dirctrizcs e medi~
das práticas que contribuem para formular políticas orientadas no
sentido de promover o desenvolvimento hurmõnico da indústria de
leite. Tais são us Políticas de Preço, Comércio Exterior, Estocagem
de Produtos Lácteos c de Tecnologia,
II - PoUtlca de Preços

A definição de uma política de preços para o leite tem corno
propósito orientar a intervenção do governo, que se faz necessária
em decorrência do fato que o leite (: uma das fontes relativamente
mais baratas de proteinas que silo extremamente importantes para a
nutrição do homem. Se fizermos uma análise retrospectiva da intervenção do governo no mercado de leite podemos inferir que a política de preços de \945 até o final do ano de 1966 foi dirigida no sentido
de garantir ao produtor de leite um preço minimo mais ou menos
compativel com o nivel de produtividade do sctor. Neste periodo, o
preço real do leite medido em cruzeiros reais de agosto de 1975 oscilou entre um valor de CrS 0,89 (março de \945) e um valor máximo de CrS 1,27 (agosto de 1946), sendo que o preço real médio para
o periodo 1945-66 foi de CrS \,11. Uma outra caractcristica importante deste período foi a de que o governo nunca permitiu que o preço real do leite permanecesse deteriorado por um periodo de tempo
muito longo,
Durante o período que se inicia cm março de 1966 e termina cm
maio de 1972, o preço real do leite apresentou uma tendência de bai·
xa nunca verificada em épocas anteriores. Em termos percentuais, a
queda observada foi de, aproximadamente, 24% ou seja de
CrS 1,216 (1966) para CrS 0,931 (1972). O resultado desta poUtica
foi o de desestimular a produção de leite no País, que apresentou um
crescimento médio de apenas I,2%, enquanto a procura crescia a ta~
xas elevadas, em decorrência do aumento na renda dos consumidores e na população urbana do País. Neste periodo ocorreram crises
de abastecimento de leite nos grandes centros urbanos do Pais que
obrigaram o governo a efetuar importações de leite em pó que nos
anos de 1973 e 1974 atingiram o volume aproximado de 54 mil e 24
mil toneladas, respectivamente.
A partir de outubro de 1972, o preço do leite passou a ser
reajustado pelo governo a uma taxa mais elevada do que o crcscimcn·
to do nivcl geral de preços na economia, Em termos percentuais, tivemos um aumento de, aproximadamente, 72% no preço real do leite
ao produtor, ou seja, uma elevação de CrS 0,931 (1972) para
CrS \,60 (1975), Os frutos desta politica de estimulo à pecuária de
leite já estão sendo colhidos, pois a produçüo cresceu 5,5% e 16,2%
em 1973 c 1974, respectivamente.
I,
A continuidade desta política de aumento do preço real do leite i1
se compatibiliza com o objetivo de Justiça Social, pois, se está tentan· !'I
do promover uma melhoria no padrão de vida daqueles produtores
que recebem uma renda de subsistência. Contudo, um paternalismo
excessivo por parte do governo poderia tornar-se conflitante com a
necessidade de aumentar a eficiência no setor dn pecuária leiteira. ,
1
Em outras palavras, a manutenção de um preço real ao produtor /)
acima daquele estabelecido pelas "forças de mercado" provocaria 1:
um dcsequilibrio entre u oferta e u procura de leite, que tenderia a '1:
dificultar a transferência de produtores pouco eficientes pura outras 1 !
utividades econômicus mais lucrativas, Portanto, pura evitar desc· ! I
quilíbrios" no setor, recomenda-se que o governo udote uma política ! :
discreta de reajustamento do preço de leite uo produtor com o objeti· i :
vo de manter a renda real da pecuária de leite.
i'
O critério ideal para ser usado no reajustamento de preço de !
leite é o baseado no aumento de preço dos insumos que entram no 11
processo de produção, A utilizuçi\o deste critério requer o )/
conhecimento da composição dos custos de produção dos produ· :,
tores mais representativos do Setor, Em outras palavras, uma vez 1
conhecidos os custos de leite, pussnremos u reajustar o preço de leite [!
no produtor nu mesma proporção do aumento verificndo nos custos
de produção. Contudo, é necess(,rio que se fnçn umu revi silo ! :
periódica da estruturn dos custos de produção para se levar cm conta 1
us mudnnçns tccnológicus ocorridas nu pecu{1riu de leite.
)
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A adoção do critério de reajuste, baseado no aumento dos
custos de produção, implica em rejnustar o preço do leite no varejo
na mesma proporção do concedido no produtor e à intermediação.
Isto pode vir a ser um obstáculo sério na implementação desta polfti·
cu dado que, a taxa de inflação pura a economia desejada pelo GoverilO pode diferir da tuxa de crescimento dos "custos de produção e
intermediação", que vão servir de base para o reajustamento do
preço de leite ao consumidor. Uma possível solução pura este proble·
ma consistiria na outorgução de úm subsídio para o leite, igual a dife·
rença entre a taxu de inflação desejada pelo Governo e a taxa de
crescimento dos "custos de produção e intermediação" do leite. Por
exemplo, suponhamos que o Governo a priori estabelece que a taxa
de inflação no ano de 1976 não poderá ultrapassar 20% e, canse·
qUentemenle, o preço do leite ao consumidor deveria aumentar de,
somente, 15%, dada a sua ponderação no índice de custo de vida. Se
o aumento dos custos de produção e intermediação do leite verifi·
cado no ano de 1975 for de 30%, a única maneira de resolver o impas·
se seria através da outorgação pelo Governo de um subsídio igual a
15% sobre o preço do leite ao consumidor.
De acordo com a opinião dos técnicos, produtores, dirigentes de
Cooperativas e empresas de laticínios, os preços do leite deveriam ser
reajustados duas vezes por ano, sendo que as épocas mais apropria·
das para concessão dos reajustes seriam sempre a partir do primeiro
dia dos meses de março e junho de cada ano. A antecipação de rea·
juste a ser concedida no dia primeiro de março representa uns 30%
do reajuste a ser concedido para o ano todo. O restante do reajuste,
ou seja, 70% do total, seriam outorgados no dia primeiro de junho. A
razão desta escolha está relacionada com a necessidade de se forne·
cer ao "verdadeiro produtor" de leite um estímulo para que se
prepare com antecedência para formação de cota durante os meses
de entressafra. O motivo pelo qual será dada uma antecipação de rea·
juste em março i: fazer com que o produtor estabeleça um controle de
monta para que os nascimentos se dêem no periodo de abril a julho
e, portanto, possibilite ao produtor não somente fazer uma boa cota
mas também estabilizar a produção de leite durante o ano todo, O
reajustamento do preço do leite em junho está ligado ao aumento do
salário miníma dos traballiadores, que embora seja outorgado em I•
de maio é efetivamente recebido no fim do mês. Desta forma, o
impacto do reajuste do preço de leite sobre os assalariados estaria
praticamente compensado pela elevação do salário mínimo. O criti:·
rio de reajuste do preço de leite apresentado acima aparece represen·
lado no gráfico abaixo:
11reço do
lc:il:a c.:m

Crl/l t

uumentur a eficiência da "indústria do leite" foi criado o "sistema de
que visa premiar o "verdadeiro produtor'' de leite ou
seja, aquele produtor que envie: leite regularmente para as usinas
durante o ano todo. A cota i: formada em função da mi:dia de produção dos três meses de menor produção no periodo de junho a selem·
bro. Desde que o preço pago pelo leite·cota ó substancialmente mais
elevado do que o leite excesso, o produtor tem interesse em manter
uma oferta regular de leite durante o uno todo. O produtor que
experimentu uma variação muito grande entre a produção dos meses
de safra c entressafra c, conseqUentemente, tem a maior parte d<
suu produção classificado como "excesso", recebe um preço médio
relativamente baixo. Face à prioridade que se dá ao abastecimento
de leite "in natura" pura consumo humano permanece o diferencial
de preço entre o "leite consumo" e o "leite indústria".
As diferenças climáticas de alguns estados da região Sul do Pais
para os outros estados da região Centro-Sul, fazem com que o perío·
do de entressafru para os estados do Sul seja de abril a agosto, inclusi·
ve e para os demais estados da região Centrui-Sul de maio a sctem·
bro, inclusive. Em conseqUência deste fato propõe-se que a formação
de cota dos produtores localizados abaixo do "paralelo 24" (Região
temoerada do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), seja
feita duraQte os meses de abril, maió, junho e julho, enquanto os
produtores dos demais estados da região Centro-Sul localizados
acima do "paralelo 24" (parte subtropical do Paraná, Silo Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirita Santo, Goiás e Mato Gros·
so), continuariam a formar cota nos meses de junho, julho, agosto e
setembro.
Em resumo, a politica de preços do governo visn não somente
manter a renda real do setor mas também proporcionar os estímulos
necessários para que o "verdadeiro produtor" de leite melhore a sua
produtividade e mantenha um Ouxo regular de leite enviado para as
usinas durante o ano todo,
cotu~cxcesso"

III - Polidca de Comércio Exterior
A participação do Brasil no comercia internacionul de lei·
te e produtos lácteos tem sido bastante modestu. As importaçõos pas·
saram de USS 10 milhões em 1971 para USS 26 milhões em 1974, sen·
do que o valor máximo no período atingiu a cifra dos USS 40 mi·
lhões. O volume importado tende a se elevar quando ocorrem crises
de abastecimento de leite, principalmente na época da entrcssafra.
Os baixos índices de produtividade veriflcudos para o setor não
fornecem ao Brasil vantagem compurativu na produçflo de leite.
Enquanto os nossos produtores obtêm uma médiu de 3,29 litros 'por
vaca ordenhada por dia, os produtores dos EUA e da Europa che·
gama uma mi:dia acima de lO litros de leite por vaca ordenhada por
dia. O único porduto l!icteo que temos possibilidade de exportar, no
curto prazo, ó o leite condensado, que em 1971 nos rendell,
aproximadamente, 524 mil dólares.
Uesde que u política do Governo visa elevar a produtividade do
setor e, caminhar gradualmente para umu auta·SI~ficiência no
ahasttrimemo de h•ite no pais, tornn·sc neccss:'trio desestimulur a
importação de leite c produtos lácteos, que só scrium feitas,
exccpcionulmc:nte, nas épocus c:m que us condições climítticus
advcrsus viessem ulctur substancialmente a produção de leite durante
a entrcssufru.
IV - Politica de Estucagem Dlverslficadu de Produtos Lácteos
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A ocorrência de variações sazonais bastante acentuadas nn
produção de leite tem sido a principal rcsponsúvcl pelas crises de
abastecimento de leite nos grundes centros urbanos e pelos ultos índi·
ces de cup:~cidude ociosa vcrilicudos nus indústrias de luticlnios do
pais. Hujn vistn que ulgumus filbricus de leite em pó operam so·
meme duruntc os meses de sufru (novembro u março). Com o pro·
pósito de reduzir a vuriaçilo suzonal nu produçi'\o de leite c, portanto,

O Governo, através do Conselho Nucionul de Abastecimento,
deu início, no corrcntt: uno, no Pragr:.unu de Estocagcm Diversificada
de Produtos Lúctcos, propondo-se linanciur 9.100 toneladas de leite
cm pó desnatado, 7.900 toneladas de queijo c 2.900 toneladas de
muntcigu. Buscundo sistcnwtizur cssu ntuuçào sovcrnamcnwl, que
seja adotuda uma Políticn de Estocugcm Diversincada de Produtos
Ltkteos. que deve visnr quatro objctivos b:'tsicos.
I -evitar o uviltumcnto dt: preços pagos aos produtores durante o período du sufru;
2 - cupacitur n indústria de Jaticfnios, através de concessão de
cupital de giro, condições de absorver durttntc a safra o incremento
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de oferta que (Jcorrc nessa época, evitando inclusive os dcspr!rdícios
que sc vcrilic~un habitualmente:
3 - prevenir que a indústria mantenha, durante a entrcssafra,
altos níveis de produçUo de queijo, manteiga c leite cm pó, à ex pensa
do abastecimento de leite Ouido para consumo humuno:
4 - evitar altas cspcculntiv:.ts de preços a nível de consumidor,
durante :1 cntn:ss:1fra.
Tendo cm vista estes quatros objctivos principais;. o
dimcnsion:unt.:nto dos estoques deve st!r urienwdo no sentido dc"'se
afirmar nas :-.c!!uintcs linhas mestras:
a) na capacidade inst:.iluda da indú:-~tria laticinist:.1, tendo em
mente, contudo, que cst:.1 é flexível, na medida cm que as fúbricas de
produtos lúcteos poderão proccssur uma maior quantidade de leite
através d~t utilizaçrw de turnos extras de tratialho:
b) os estoques d..:vem ser de tul monta a pc:rmitir uma variação
de preços safrajcntresafra, ou seja, seu dimensionamento busca
corrigir a sazonalidade do uhastecimcnto, permitindo porém, uumen·
tos de preços que cubram os custos de armazenagem c os riscos do
emprecndimr.:nto:
c) pan1 evitar um superdimcnsionamcnto dos estoques a serem
formarias, os riscos da t:stocngcm devem recair sobre as indústrias
que participarem do programa: Em outras paluvrus, o (Jovcrno,
criando capital de giro às empresas, mesmo a juros subsidiados, se
eximirú de garantir u compra dos produtos estocados, de modo que
as empresas· nno superestimem o volume desejado de estoques.
Os estoques d~.: queijo, manteiga c leite cm pó devem começar a
ser rormados u partir do segundo môs de surra (aproximadamente
dezembro, conrormc o inicio das chuvas), findando por voltn do mês
de março, qu~1nto o dccr~scimo na oferta se nccntua. Durante esse
período os agentes financeiros dcvcrtw financiar aos estoques na
medidu cm que esses forem sendo form<ldo!i. O prazo máximo para
liquid::H;no dos financiamentos, contudl). não deve ultrapassar a 240
(duzentos c quarenta) dias.
A eleição dt: três produtos, leite cm pó para consumo humano,
queijo c m'lnt<iga, para ruzcrem parte ao estoque regulador, prendes~: a diversos fatores, conforme relatados :.\haixo.
No caso do ll!itc cm pó, tem·sc vcrilicudo umu insuficiência na
oferta do produto nacional, sendo o Governo obrigado a lançar mão
da importação pura suprir n demanda doméstica, cm virtude du raltn
de amparo t1 indústria nacionul, embora atualmentc a produção de
lcit .... :a sulich:nte para abustecer o mercado, tanto na forma de leite
nuído. como transformudo cm queijo, manteiga c leite cm pó.
O linancinmcnto para a cstocng:em de queijo c manteiga,
permite ti indústria de laticinios melhor racionalização du produçào,
regularizando a orcrtu destes produtos uo longo do ano, além de melhorar u qualidade dos queijos. Isto porque, dadu u raltu de capitul de
giro, u indUstria nrlll tem condições de cstocur os qut:ijos- que nor·
malmentc exigem um período de mo1tur::u;Uo superior a trinta diaslançando·os no mercado, principalmente utn!Vi:s de intermediários,
sem as caructcrísticas técnicas recomendáveis.
A par destas consideruções, dcvc.sc ter em cont;;l, que
praticamente todas as empresas que distribuem leite in natura,
fabricam queijo c manteigu. Dcstu rormu, dentro du própria empresu
estes produtos competem com o leite de consumo, sendo que com a
formaçüo de estoques duruntc a sufru, essa concorrência será
diminuída.
\' -

l'oliticu Tccnológlcu

:\ modernização du Pecuf1rin de Leite no país é meta prioritária
do Governo, pois é somente pela udocào de novas tecnologias por
parte dl)S produtores que serú passive:\ elevar a produtividndc c
diminuir ns variações sazonais nu produção de leite. A introdução de
novas tecnologias, que sejam cconomici\mente viáveis, i:, em gerul,
feita o1tmv~~ de um prm:esso gradativo, que tende a absorver somas
suhstanciais de recurso. Em outras paluvrus, u transformação de um
sct11r trildidnnal nunca é feita de forma nhrupta mus, sim, utruvés de
11111 c·Jor~(l rnnrdcnndo a ser exercido pelas instituições de Pesquisa,
,\·.~i~tênt:(:\ n~mka t: C'rl:dito Rural.
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O Ministério da Agricultura, através du EMBRAPA Empresa Brasilcim de Pesquisa Agropecuária, criou o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite que tem u funcào de coordenar,
programur e executar a pesquisa ncccssúria para utingir os objetivos
do governo para a Pecuúria de Leite.
Com sua loculi?.açào no Município de Coronel Pacheco, o CNP
Gudo de Leite cstú estrategicamente situado na Rcgiii.o d~1 Zona da
Mata do Estudo de Minas Gerais, ,tendo sido programadas Ati·
vidades Satélites que irão adaptar ou gerar tecnologia, de acordo
com as necessidades regionais, nos seguintes locais: Manaus
(Amazonas), Belém (Pará), Fortaleza (Ceará), ltapetingu (Buhia),
Goiúnia (Goiás), Quissamà (Sergipe), Ponta Grossa (Paraná) e
Pclotas (Rio Grande do Sul).
O CNPG Leite, além de coordenar dirctumente us posquisas programados pura as Atividades Satélites, tumbí:m terá como runçt10 a
de orientar todas as outras Unidades da EMBRAPA, ou das Empresas Estaduais de Pesquisa, que irão trabalhar com pesquisa em
Pecuúria de Leite assim como procurar funcionar em estreito relu·
cionumento com todos os órgãos que atuarem na ún:a.
Os trabalhos do Centro, upós a aprovação do seu Projeto de
impluntuçào, estão voltados puru u montagem risicu e têcnicu de sua
estrutura básica, ao n1esmo tempo que são desdobrados esrorços no
st:ntido de:: detivumt:ntc:: concretizar a sua programação técnica t: a
implantuçào c coordenação dus Atividades Satêlites.
Em virtude du filosofia de pesquisa du Empresa estar basicamente voltudu pura os sistemas de produção e com precipuu finalidade de utingir as reais necessidades do produtor, o Centro programou sua pesquisa em sistemas de produção. Estes sistemas em
número de três (3) roram rrutos de rcuniõos de tí:cnicos du
EMBRAPA, prorcssorcs de Universidades, Extensionistas e Produtores Rurais que determinaram diferentes níveis de tt:cnologia para
exploruçt10 lt:iteira na atuul conjuntura. Os três sistemas que:: estão
sendo montados na sede do Centro atcndcrú dcstu rorma aos direrentcs níveis de Tt:cnologia encontradas no sistema de exploração e,
como conseqUência. ns pesquisas que serão desl!nvolvidas irão
atender ao universo de produtores.
Outros modelos de sistemas serão elaborados para serem
testados cm rc::giões de produçüo de divt:rsos estados, st:ndo que estes
trabalhos irão st:r conduzidos cm coordenação com os rt:spcctivos
sistemus Estuduais de Pesquisa.
O Centro está planejando uma s~rie de pesquisas, com o
objctivo de resolver problemas levantados no momonto que roi uvalinda a tecnologia disponível pura a elaboraçtlo de novos modelos.
Estt:s trubalhos ex!"lt:rimcntais abrangt:m as úreas de sistemas de cria
de bezerros, métodos de manejo de vacas solteiras e uvaliacào de
métodos de crh1 para u melhor utilizaçi10 do material genético que
existe no Pais. Paralelamente, a equipe t~cnica do Centro iniciou os
primeiros cantatas rara a impluntaçào efetiva de suas Atividades
Satélites que tert10 a finalidade de promover a pesquisa, buscando
resultados práticos c que possam ser uplicados de rormu u modificar
os sistemas utuuis de cxplonu;üo, com efetivo aumento da produção
c da produtividade c, conseqUentemente, maior lucratividade para o
produtor.
No campo espccílico du Nutrição Animnl, o Centro dest:n·
volverá as seguintes pesquisas:
I) Estudo de AlimcntaçtLo Suplementar para Vacas cm Lactuçuo na fopoca Seca:
:) Produçi\o c Avaliação de Forrageiras de Inverno:
3) Tratamento Pré· Parto cm \311\'inns Leiteiros:
4) DetCrminuçào do Valor 1\utritivo de Alimentos paru
Ruminuntcs:
5} Cansorciuçr1o de Gramíncos c Lc~umino~as;
6) Recurera~;r1o de Pastagem de Capim·Gon.lura:
7) Alimentaçlio de Bezerros Leiteiros.
Pnrn que a ~.:quipc do Centro ~.:stcja preparada L1 nlturn do
truhalho n que se pretende desenvolver 010 longo dos unos, a
EMBRAPA tem cfctivndn conv~n!os l:Oill Úl·p.rHls internacionais
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para nssessornmcnto, consultoria c desenvolvimento de pcS<.JUÍsus
bem como de treinamento cm serviços dos técnicos nacionais.
promovido treinnmento a nível de pós~graducào c doutoramento no
Brasil e no exterior, par:t o~ clcmcntns que descnvolvcrüo trabalhos
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I

no Centro.
Dest" forma, pretende o Centro Nacional de Pesquisa de Gado
de Leite, paru o ano de 1976, estar com toda sua infra-estrutura mon·
tada, procumndo j[t através dos primdros rcsultndos da pesquisa
modificar os parilmctros técnicos existentes.
.
Com o objetivo de complementar o trabalho que está sendo
desenvolvido pela EMBRAPA, foi criada a EMBRATER- Empre·
sa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rum! ...... em novembro de 1974, que dará condições para o produtor, a partir de 1976,
possa contar com um~t cstrutum suficientemente forw c ágil capaz de
efetivamcnte fazer chegar à sua propriedade u assistência que ele
necessita para produzir mais c com maiores lucros, Em outras pala·
vras, a presença da EM BRA TER, como elemento búsico, de
rcgulaincntaçiío, plancjumento c cqordenaçào, a nível federal.
visando à cxccuçüo ~lobal ordenada e padronizada da programação
do processo produtivo, isto ~. ii Asslstênciu Técnica e u Extensão
Rural, j{l se farÍI sentir a partir do prôximo ano, com as sc:guintes
defínicõcs cm torno dn pccuúria leiteira.
n) Assistí:ncia dirigida por produto - no caso especilico do
produto leite, procurando também compatibilizar a produção à
garnntia da comercializucUo, mantt:ndo-se técnicos ;dtamente treinados, cspccific"mcnte dentro da atividadc:
b) Rcgion"lização da assistência - ohjetiva assegurar a
presença de técnico na plataforma da usina e a assistência do

Sibado 28 2l37

produtor agrup:1do cm torno de cooperativas c outras empresas
rcsponsúvcis pela recepção, industrialização c distribuição de leite
pastcurizudo c:m todos centros consumidores do Pais:
c) Assisténcia orientadu -· segundo os .. pacotes tecnológicos"
previamente elaborudos pela EMBRAPA cm funçilo da região, do
grau tecnológico c do nível cultural do produtor, de sorte a possibilitar uma maior segurança c melhor desempenho do extensionista.
A úrea de atuaçilo da EMBRATER deverá cobrir 980 muniof·
pios cm todos os Estados da Federação, onde 160,560 produtores deverão ser assistidos por 657 técnicos, cujo trabalho, deverá contribuir
para atenuar os efeitos das oscilações da produção no abastecimento
de leite innatura c derivados. Parn alcançar o objctivo estabelecido, a
EM BRA TER destacou CrS 98.804.000,00 (noventa e oito milhões,
oitocentos c quatro mil cru7.ciros), que representa o suporte necessário à manutenção do seu Projeto Gado de Leite,
O entrosamento entre a Pesquisa e Assistóncia Técnica é: condi·
çüo necessúria mas n1io suficiente= para _uma elevação do nível tcc·
nológico da Pecuúria de Leite, A concessão de crédito conjugado à
Assistência Técnica vem completar os instrumentos que o Governo
estil utilit:mdo para atingir os ohjctivos propostos neste documento,
O Gc ." ·no, através do Progrnma de Desenvolvimento da Pecuit·
ria de Leito: ii'DPL), nnanciou :1tí: 31-!0-75, 3.361 projetas que atin·
giram a cifra de, aproximadamente, CrS 846 milhões, O estímulo
que o produtor está recebendo do Governo está renetindo na taxa de
juros de 7% ao ano sem correção monetária que é cobrada sobre os
saldos devcdoros. Além disso, o Governo proporciona um prazo de
12 anos com 4 anos de carência para pagamento de empréstimos u
:oicrcm aplicados cm invc:stimcntos fixos.
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O SR. PRESIDENTE (Agonor Maria)- O Dr. Francisco Sulcs
est{\ à diSJ'1osiçflo dos presentes, ln~crcvcu·sc, pan1 fazer perguntas, o
Senador ltulivio Coclho, qucestil com a palavra.

O SR. PRI'SIDENTE (Agenor Maria)- O segundo inscrito
pnra perguntas ao conferencista, Dr. Francisco Salcs, é o Scnudor
Luiz Cavalcante, que estl1 com a palavra.

O SR, ITALlVIO COELHO- Foi brilhante c concisa a cxposi·
çi\o do ilustre conferencista, sobretudo enfocando o aspecto do ~r•·
ço, Aliás, parece-me que u razão principal de 80% da produção do lei·
te serem de subsisténciu, e :~penas :!0% cm termos r.:mpresuriuis.
repousa, principalmente, no vicio da nossa politica de preços do
leite, no louvável esforço dos órgãos responsúveis, nu nossu História
-vamos dizer, do 1940 ato esta data- en1 fazer com que o custo do
leite seju barato, cm que peso a inflação, desestimulando e, muis do
que isso, impossibilitundo uma exploração emprosariul com truta·
mente ndequudo. Estu é u grande realidadc; a exploração passa a ser
uma atividade secundária, de subsistóncia.
Sr. Presidente, gostaria de saber do ilustre conferencista, se elo
puder informar: Quais os órgãos que interferem na determinação dos
preços do leite, e qual o órgão que decide, afinal, o assunto?
Outru pergunto: O critério adotado é de se considerar o indico
influcionário geral ou da alteração dos índices do custo da produção
leiteira para fixação do preço do leite'!

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Duas porguntus, e todas as
duas mais que demasiadas, o que revela que não sou membro da Co·
missüo de Agricultura; e sim um homem pouco afeito a esses proble·
mas. Sou apenas um leitor diúrio da coluna do Dr. José Rezende Pe·
rez, que volta e meia focaliza o problema do leite, O jovem e fluente
conferencista disse que u demanda do leite é constante e então, eu
pergu~turia: há dados que respondam que o consumo do leite, o con·
sumo nacional, o consumo per capila, estejam aumentando, cstucio ..
nando ou diminuindo? r: a primeira pergunta,
A segunda pergunta é a respeito do leite de soja: gostaria de
sa\Jer se já é ponderável o consumo de leite de soja c até que ponto
ele substitui o leite humano e o leite de vaca.

O SR. FRANCISCO SALES- Rculmente, V. Ex• referiu-se
ao fato de nossa pecuária de leite não ser ainda capitalizada. Não há
dúvidas de que a politica de preços praticada no passado, de certa
forma, contribuiu para essa realidade.
O SR. ITALIVIO COELHO - Considerei o assunto sob um
largo horizonte.
O SR. FRANCISCO SALES - Exato. Mns sabemos que se
pudéssemos, só com o preço, resolver a situação, seria talvez simples:
através de uma portaria da SUNAB estaria o problema du pecuária
de leite resolvido. Infelizmente, não i: tào simples assim. Além do pre·
ço, temos que tomar uma série de outras medidas, em termos de

fomento, para tirar o setor do estágio de desenvolvimento em que
está atualmente. Este varia, é claro, de região pura região no Pais; i:
um setor, como também em outras atividades, onde há diferenças
regionais em termos de produtividade. Quanto no problema da deci·
são de preços, ela é geralmente tomada no CONAB - Conselho
Nacional de Abastecimento, o qual participam os Ministros da
Agricultura, da Fazenda, do Planejamento e dos Transportes. Várias
situações são consideradas na fixação do preço do leite: a do produtor, as do intermediário e a do consumidor, sendo que este paga
todos os custos dos serviços prestados pela intermediação e do custo
do leite produzido na fazenda. O preço para o consumidor, portanto,
é um conjunto, uma somatório. de todo !i esses custos.
fõ evidente que se o consumidor pagar pouco pelo leite - a
intermediação ou o produtor -, estarú desestimulado. O primeiro
não terã condições de prestar aqueles serviços que normulmcnte
presta; c o segundo ni\o vui produzir o lt:ilc nas quantidades necessá-

rias. Se fixamos um preço muito alto, e n nu\rgem lica, então,
espremida, a intermediação pode não ter estimulo para entregar o lei·
te para consumo humnno. Se os produtos manufonurados cstUo com
os preços liberados, o intermcdiúrio vai produzir derivados do leite,
por que ele é um emprcsúrio, que visa lucros ainda que tenha uma
responsabilidade de abastecimento dos centros urbanos. E, nesse par·
ticular, eles são conscientes da sua posição. Inclusive, o Professor
Alckmin nos trouxe vários estudos, onde a intermt.:diaçüo liceu sacrificada por muito tempo, mas continuou com o ubustccimcnto,
dando toda a sua contribuição e a quota de sacrifício. Mas n interme·
diacilo nilo pode sustentar isso por muito tempo, pois ficaria com
todo o seu sistema completamente comprometido. 1\ tendência seria,
portanto, u de hmçar o leite pura outros usos, pnra fazer outros
produtos que dessem maiores lucros. Essa seria a situação u que
seria levada a intcrmediaçlto. Enfim, todos esses pontos silo
considerados no momento cm que se discute o cstubl.!lc~.:imento do
preço do leite.
O SR. ITALIVIO COELHO- Sr. Presidente, a resposta gerul
de S. Ex• me satisfez,

O SR. FRANCISCO SALES- Com relação à primeira pergun·
tu, cfetivamcnte, o aumento da demanda do leite é bastante acentuado no Brasil, porque tanto a renda como a população crescem a
taxas bastante elevadas.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Mas eu falo percaplta.
O SR. FRANCISCO SALES- Per caplta, exato; a tendência é
para o crescimento, Agora, o que estaria acontecendo, quando falo
que a demanda é regular, i: que o uso do leite na forma fluida, ou
sejn, para o consumo, durante um ano, praticamente, não se altera.
Se compararmos os meses de entressafra com os meses de safra,
veremos que as usinas entregam uma quantidade praticamente
constante de leite fluido. Em termos económicos, diríamos que a
demanda de leite pura consumo na forma fluida seria inelástica, ou
seja, embora os preços se alterem, o consumidor continua compran ..
do as mesmas quantidad..:s, pois de é um item essencial .na cesta de
alimentos do consumidor ou seja, é essencial para crianças, e pessoas
convalecontes. Por exemplo, toda mãe procura fornecer ao filho uma
quantidade mínima de leite pois, ele é um alimento essencial.
Quanto ao substituto, é outro problema. Na realidade, a
demanda se mantém regular, ou não se altera muito, cm função de
mudanças de preço, porque os substitutos são poucos. O leite de soja
pode vir a entrar no mercado, mas face aos hábitos alimentares c
tradição de consumo, acredito que o leite de soja poderia suplcmen·
tar, mas nunca substituir o leite in natura. Ele pode ser um adenda,
mas não substituto. Em outros pai ses, onde o leite de soja poderia ser
introduzido, não houve esse sucesso, Ainda é o leite de vaca o mais
importnnte e isso deve continuar no futuro, sem dúvida,
O consumo per caplta é evidente que deve estar aumentando,
porque a nossa renda per caplta está aumentando, Tenho estudos
feitos sobre orçamentos familiares, em que faço u análise do consu·
mo per caplta. e concluo que ele está aumentando, Nilo somente na
formu fluida mas cm todas as formas (queijos, manteiga, pó, iogurts
etc.), E, nesta décadu nós temos observado que o que se oferece de
produtos lácteos nus prateleiras é ulgo nunca visto antes. Quer dizer,
o sctor está passando por uma mudança bastante acentuada, em
todos os prismas. Acho que estamos vivendo, agora, na década de
70, o que seria o ponto de virada du pecuária de leite no Pafs. Nu
próxima década, de 80, é que vamos colher os beneficies. Está
huvendo, realmenle, mudnnças substunciais no setor. Isto nos dá
certo otimismo paru o futuro,
O SR, LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Muriu)- Antes de conceder a
pulnvra ao tl:rcdro inscrito pura fnzer perguntas, quero dizer ·UOS
nohres convidados que o que nos levou, u nós da Comissilo de
Agricultura do Senado Federal a convocar as autoridades aqui
presentes, nns pessous do Dr. Francisco Sules e do Dr. Ynlmo de
Morues, médico sanitarista do Ministério du Saúde, foi o fato de que
o leite, no Brasil, vem perdendo o sabor, vem perdendo aquele cheiro
caructcrístico, e, ultimamente, perdeu o seu teor de: gordura através
da Porta riu du SUNAB, que determinou u buixu desse teor de gordu·
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ru de 3% para 2%, Esta anomalin fez com que a Comissão de Agriculturu do Scnudo convocasse o médico sanitarista para, logo a seguir ii palestra do Dr. Francisco Salos, dar conhecimento à Casa,
realmente, daquilo que nos preocupa.
Com a palavra o Senador Evnndro Carreira.

'

i
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I

O SR. EVANDRO CARREIRA -Nobre conferencista, Dr.
Francisco Soles, V, S• já fez uma distinção inicial, quando se situou
na posição de economista e não de nutricionista. Vou cingir-me
apenas a uma perguntn no campo da Economia, embora reconheça
que o tema estabelece e mantém profundas ligações com a Nutrição,
mas aguardaremos o outro conferencistu,
Dr. Francisco Sales, talvez eu até discordasse da inelasticidade
da demanda do leite, achando mesmo que há uma elasticidade positiva, quer dizer, hú sempre uma procura muito grande'tie leite, sempre
uumentando, quer dizer, essa curva não é inelãsticn, há uma elasticidade positiva no sentido de maior procura. Não sei se o meu
economês cst{l muito correto, mas estou procurando sintonizar com
V, S• na linguagem económica. Sendo assim, quais as providências,
que caminhos poderíamos tomar, ou V. S' nos recomendaria como
políticos que diretriz, a nm de atender a essa demanda que cresce?
Como aumentaríamos a oferta do leite, a nm de satisfazer essa
elasticidade da demanda do leite?
O SR. FRANCISCO SALES - Sr. Senador, realmente eu
devia distinguir duas coisas. Uma, quando cu falo que a demanda do
leite é inclástica, não estou considerando o problema de crescimento
de renda c o problema de substituição que, efetivamente, desloca a
curvu de demanda, e sim considerando uma curva de demanda fixa.
Ou seja, num dado instante, se subirmos o preço do leite, vamos
dizer. em 10%, o consumo tolvez caia 2%, ou, evidentemente, pode
atê ncar constante. Então, nesse caso estou supondo, que o consumidor, tem a renda nxa. f: evidente que, no tempo, essa curva se vai
deslocando, porque o consumidor tem sua renda acrescida e o
número de consumidores vai crescendo. Este já e outro aspecto, e um
desano para nós, nobre Senador.
A nossa população cresce aproximadamente a 2,8% ao ano, atravessamos um processo de urbanização intensa, com o crescimento
das atividades dos setores secundário e terciário na Economia e isso, evidentemente, gera renda, aumentando o poder aquisitivo dos
consumidores. Esta está sendo a tendéncia histórica.
ConseqUentemente, a demanda desse tipo de alimento aumenta a
taxas bem elevadas o que constitui um desalio. Esta é uma das razões
pela qual nós volta e meia, temos que recorrer ao expediente de
imponar leite, e i: o que atualmente estamos fazendo. Mas, acredite
V. Ex• no seguinte: Hoje se está tentando introduzir através da
EMBRi\Pi\, pacotes tecnológicos nu pecuária de leite com o
objctivo de, aumentar a produtividade e portanto, acompanhar esse
ritmo crescente da demanda que estamos observando. Com respeito
no desenvolvimento da tecnologia algum progresso ;á está sendo
alcançado. Como já disse, tem que haver otimismo, pois a pecuária
de leite está passando por uma fase de transformaç~o. E, além disso,
não podemos fazer com que o produtor de hoje use as mesmas técnicas que seus avós ou os seus ancestrais usavam. As gerações anteriores nos produtores de hoje, nl'lo tinham nlternativns de emprego na
economia onde pudessem ter um nlvel de vida, mais elevado. Já com
o crescimento dos outros sctores, hoje, o produtor já tem outras alternativas de emprego nilo só el"! termos de outros produtos agrlcolas
no próprio setor primário mas também no setor secundário. O filho
do produtor hoje - isso é muito comum de se observar- já vai à
escolu, já está kudo, já tem condições de usur uma tecnologia diferente da do pui, onétodos diferentes, porque, realmente, um dos grandes
empecilhos que tem cuusudo à introdução de novas tccnologius na
pecuúriu de leite 1:, exatumente, a falta de capacidade empresarial. H
vi casos- e os senhores talvez tenham até vivido esses problemascomo o duqucle fazendeiro vizinho que tinha uma produção módin
de dez litros de leite por din, vamos dizer, de animais de bon qualidade, e em seguidn, pnssn os animais pnru o vizinho da fuzcndn encosta·
dn, que niio tem ns mesmas condições de gl!rr.:nciar ou capacidade
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administrativa, para obter os mesmos lndices de produtividade
observados anteriormente. Muitas vezes o produtor obtém uma
produção de vinte, trinta ou quarenta litros, mas tem prejulzo,
porque não está combinando os fatores de produção da forma mais
económica. Em outras palavras a perfomance do produtor do ponto
de vista técnico ê boa mas do ponto de vista económico apresenta-se
má.
Para melhorar a performance económica, é preciso que o produtor tenha um pouco mais de capacidade gerencial. Que sendo um
fato r escasso pode difJcultar a introdução de uma nova tecnologia no
setor de pecuária de leite.
Contudo, com as mudanças que estamos observando na pecuária de leite, podemos anrmar de que sob o ponto de vista dinâmico
nilo existe motivo para pessimismo. Pelo contrário, esse setor,
cfetivnmente, está passando por um processo de mudança que nos
permite anrmar que o ponto de virada da pecuãria de leite no Brasil
está ocorrendo na década de 70.
O SR. EVANDRO CARREIRA - Não acha V. Ex• que
aquela recomendação do Senador ltalívio Coelho, inicial, seria
fundamentalmente o preço? Não provocaria, talvez, um maior
estimulo para o aperfeiçoamento dessas técnicas, para o conhecimento desses pacotes da EMBRAPA, de toda essa tecnologia moderna e
um maior desenvolvimento do campo pecuarista?
O SR. FRANCISCO SALES - Estou, inclusive, bastante
satisfeito, porque o Senador está levantando uma questão da maior
relcvi•ncia. O preço que estamos praticando, não visa, vamos dizer,
desorganizar o status quo da pecuária de leite. Como já dissemos
anteriormente são produtores que produzem menos de cem litros,
são pequenos, são pessoas que, às vezes, nilo têm alternativa de
emprego, e se formos praticar uma politica de preços, sem levarmos
em conta a situação desse contingente de produtores, poderemos provocar um problema social. São pessoas que teriam de abandonar
um?. :itividade, pura eles ainda importante, pois, não teriam alternativas de emprego. Por outro lado, a introdução de tecnologia - como V. Ex• bem acentuou - tecnoligia mais capitalizada, envolve a
utilização de recursos escassos no sistema. Ora, todo economista
sabe que a demanda de fatores de produção é uma demanda derivada, ela depende do preço final do produto, ou seja, nilo é o contrário. Se se vai sancionar uma tecnologia, uma técnica, hã que se ter
o preço nnal que irá garantir essa nova estrutura, porque serão utilizados equipamentos caros, mão-de-obra mais qualificada, capacidade gerencial mais sofisticada, e tudo isso é escasso no nosso
sistema. Efetivamente, a estrutura de preços tem que ser diferente da
estrutura de preços de um sistema tradicional. Isso, historicamente,
sabemos que aconteceu, que as técnicas mais avançadas eram
introduzidas no setor que estava voltando para a exportação de produtos agricilas. Por quê? Porque os preços a que vendlamos os
nossos produtos primários no exterior eram realmente mais altos dos
do setor de subsistência. Isto possibilitava a introdução de uma
tecnologia mais avançada no setor exportador de produtos agrlcolas.
A produtividade dos setores que sempre estiveram voltados para o
exterior historicamente foram sempre elevada. Já no setor de
subsistência ou tradicional a produtividade foi, historicamente,
rclativumcntc baixa.
Quer dizer, estes são fatos que V, Ex•s. conhecem. V. Ex•s.
subcm o que está acontecendo, notadamente quanto ao elemento preço. Nilo se pode introduzir uma termologia moderna num setor tradicionul que custa relativamente sem que inicialmente o produto seja
relutivumentc caro.
Do ponto de vista estático surge um problema que ê o de
atender ils populações de renda relativamente mais bnixa, pu seja,
como vnmos, por exemplo, introduzir uma tecnologia nova, se temos
ainda vilrius etnpas de desenvolvimento no setor da pecuilriu de leite,
parn qui!imar? Mas, do ponto de vista dinümico, o que acontece?
Muitos dos itens dessa evolução tecnológica vilo bencficiur o
consumidor. Um exemplo: daqui u cinco ou dez anos, poderemos
estar '"'"luzindo um leite com umu tecnologiu muito mais uvunçndu,
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com um preço relntivo menor do que hoje c, dando lucro a todo mun·
do envolvido no sistema - lucro para o produtor, lucro para as
usinas c lucro para o consumidor, isto é, preços relativamente mais
baratos para o consumidor por um produto de melhor qualidade.
Por isso é que cu digo que não podemos ser pcssismistas, temos que
ser otimistas.
E, por outro Indo, temos uma vantagem. Como somos seguida·
res, ou seja estamos aprendendo muito com o que aconteceu com os
outros pulses mais adiantados. Estamos acumulando informações.
Nos dias que correm, sabemos, efctivamcnte, aonde poderemos ir, o
que teremos de aperfeiçoar para poder lograr esse objctivo.
Hoje, a politica que estamos praticando é apenas um cstâgÍo do
nosso processo de evolução. Ela ainda tem muitas limitações, mas já
fizemos muitos progressos cm relação ao passado. Então, à medida
cm que formos aprendendo, passaremos a estágios diferentes de
evolução. O Pais é um continente, com situações de mercado
completamente distintas, sendo que, no futuro, teremos que tratar
cada uma das realidades de acordo com as suas necessidades. Mas
isso é uma etapa na frente, requer um volume de informações muito
grande. Jã estamos implantando as estruturas, para colher estas
informações c partir para um degrau na frente, em termos de
estabelecimento de política leiteira.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Encerrando os
debates com o Dr. Francisco Salcs, vai falar o Senador Dinarte
Mariz.
O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presidente, apenas uma
observação. Não vi o inicio da explanação feita pelo nosso jovem ti:c·
nico do Ministério da Agricultura, mas quero destacar duas
providências que foram adotadas c que reputo do mais alto alcance
para a problemática do leite no Brasil.
A primeira, o financiamento que o Banco do Brasil está
concedendo, até certo ponto inteiramente compatível com as necessidades, para a compra de gado leiteiro. E em todo o Brasil.
A segunda, a medida tomada agora pelo Ministério da Agricul·
tura, relativa à limitação do preço de torta cm todo o País. Esta i:
uma medida que veio com um atraso de dez anos. Tenho a impressão
de que focalizei este assunto aqui no Senado, faz dez anos.
Exportar torta de algodão no Nordeste não é erro, mas um
crime, porque estamos deixando sair leite de região cm que a carên·
cia de alimentos para as crianças constitui a principal responsável
pela mortalidade infantil. Com essa medida do Ministério da
Agricultura, avançamos muito nesse setor, porque ni!o era possível
ter gado leiteiro no Nordeste, comprando torta de algodão a CrS
3,00. Sabemos que toda a bacia leiteira do Nordeste i: bn' •da no
alimento que levamos, em substituição ao pasto normal. f: a wrtn do
algodão, da mamona, do babaçu mesmo, e que estava sendo total·
mente exportada.
Sou um pequeno pccuarista, numa região mais pobre e mais seca
e que talvez sirva até de exemplo. Temos lã na fazenda uma espécie
de gado leiteiro - pouco, mais temos. Comprei torta para esse meu
gado, no ano, passado ou atrasado, a CrS 0,90;-e a pouco mais de um
cruzeiro durante a safra. Este ano, comprei-a a CrS 2,80, mas a
maioria dos pecuaristas não o fez, porque a CrS 2,80, dava prejuízo.
Até para o gado de engorda, na minha região, é utilizada essa torta.
Acho a medida sábia. Ela chegou, repito, com dez anos de atraso,
mas chegou. Há, ainda, outros sctorcs que necessitam da atcnçilo, do
Governo, principalmente os sctorcs técnicos. E o alimento é básico.
V. S• falou sobre o problema económico que é o principal.
Ninguém se dedica à pecuária leiteira para ter prejuízo. O fator búsi·
co, portnntD, é o económico, o alimento para o gado, a melhoria da
raÇa do rebanho. Desta parte o Governo já cuidou há muito tempo.
Nilo é de hoje que estamos comprando gado financiado pelo Banco
do Brasil, c, sendo gado leiteiro, com financiamento bem substanciul
para adquirir-lhe as matrizes. Mas volto a repetir; o nccess{orio é o
económico; c económico c o alimento do gado. Para nós, é o alimen·
to, a torta; cm outras regiões, pode ser que u dispensem pura

Malodelm

complementar com outro. Na nossa terra, nilo. Lá o sujeito tem a tor·
ta para o gado ou não tem o leite.
São as duns providências governamentais que eu desejava desta·
car, porque indispcnsí1vcis, essenciais à bacia leiteira.
De parabéns está o Governo, de parabéns está o Ministro da
Agricultura, com a adoçilo do preço de CrS 1,60 para a torta de alga·
dilo cm o conferencista, que diz que o setor está passando por uma
grande revolução e melhoria. Estamos, por todo o Brasil. A meta seguinte é a proibição de exportação, porque exportar torta é exportar
leite, í~ exportar carne, e isto é um crime.
O SR. FRANCISCO SALES- Nobre Senador Dinarte Mariz,
o que V. Ex• apontou já é o renexo da própria sistemática que esta·
mos adotando. Realmente, de nada adianta reajustarmos os preços e
deixarmos o mercado de insumos altamente aquecido, porque todo o
esforço que fizermos de um lado será tirado do outro, e o produtor
ficará sem estímulo para produzir.
O SR. DINARTE MARIZ- f: preciso, porém, que essa medi·
da seja para valer. Estamos muito habituados a ver determinadas
recomendações no papel e, na prática, serem arredadas, não serem
cumpridas. No tocante à torta é muito perigoso, porque, realmente,
ela nc:1 nas mãos dos comerciantes mais poderosos que, por lá, conseguem furar. Se for para valer, repito, o Governo e o Ministério da
Agricultura estão de parabéns pelas medidas tomadas neste setor de
vital importimciu: o do leite.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Deseja o nobre Senador ltalívio Coelho fazer mais alguma pergunta?
O SR. ITALIVIO COELHO- Sr. Presidente, tenho uma per·
gunta, que é questão de ordem, pura bem colocar o meu pensamento,
dar a ••e11ia, jil que a Presidência expôs à Comissão que o motivo desta
nossa convocação fora a possível má qualidade do leite e a sua falta
de gordura.
Tenho, porém, outro ponto de vista. Acho·a plenamente válida
c necessária para o conhecimento e debate do assunto que é muit9
importunte, emboru cu não sinta o problema da mâ qualidade do leite. Estou com o contrúrio, melhorando em muito a qualidade do lei·
te: inclusive neste década, o número de cidades - e estas têm crescido bastante - que adotaram a pasteurização do leite é apreciável,
considerável.
O leite, no Brasil, tem, realmente, melhorado de qualidade, e a
portaria da SUNAB apenas regulamentou uma situação de fato e lc·
gal existente no setor. O leite com 2% sempre existiu, estâ
regulumcntado: o leite tipo C. a base, o mais popular, com 3%, também o mais consumido no País. O leite integral é amplamente
consumido no País. Acho a situação excelente, porém digna do exame desta Comissão que cumpre, assim. as suas finalidades.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Continua com a pala·
vra o Dr. Francisco Sales.
O SR. FRANCISCO SALES - Sr. Presidente, quando falo,
por exemplo, cm mudança tecnológica no setor ou essa transição que
ele estú vivendo, esta virada, significa que, realmente, o aspecto
qualidade é vital, ô um objetivo, estú embutido no próprio processo
de mudança tecnológica. Um produtor que tem um animal melhor,
uma tecnologia melhor, que tem, enfim, um tratamento melhor, ele
vai cm.la vez muis aprimorando o seu produto, e é natural que assim
ocorra. r: um benefício, sem dúvida, pura ser entregue às populações.
O leite pasteurizado, hoje, verdadeiramente, dú garantias subs.
tunciais uo consumido r. Quando o leite eru entregue cru, como ainda
o é cm certas partes do País, por questões de trunsporte, falta de usinus de: pastcurizuçào c outros futorcs, poderia ter problema de qualidade, mas cm geral, no Brasil de hojejú se estio utilizando tecnologia
ti\o avunçl1da como cm outros pa(scs. A qua\idudc, efctivamente, é
urn ohjetivo que se cst{a procurundo atingir, c o próprio Dr. Yulmo
de Morncs poderia tecer algumas consideruçõcs n respeito, e estou
certo de que nos proporcionar{\ ulguns conhecimentos sobre este
aspecto tào impurtuntc. O meu muito obrigado pela oportunidude
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que me deram de falar a esta Casa do Congresso Nacional. Estamos
à disposição. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Nosso agradecimento
ao Dr. Francisco Sa\es, pela brilhante exposição com que nos
brindou.
A prcsençll do Dr. Yalmo de Moraes, médico sanitarista do
Ministério da Saúde, significa que a Comissão de Agricultura do
Senado terá subsidias valiosos para o estudo do leite no campo da
Saúde.
Na realidade, os aspectos de ordem económica ti:m o seu valor,
mas para nós, da Comissão de Agricultura do Senado, importa
imensamente os aspectos da Saúde.
Com a palavra o Dr. Yalmo de Moraes, que irá fazer uma expia·
nação sobre o aspecto da Saúde no campo social c o problema do
leite.
O SR. YALMO DE MORAES- Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, inicialmente, devo esclarecer que, convocado à última hora, tive
que coligir alguns dados sobre o assunto, daí porque peço que
considerem apenas aquilo que realmente eu desejaria trazer ao conhe·
cimento de V. Ex•s. Compreendo a minha responsabilidade e
compreendo a responsabilidade dos Senhores, que i: muito maior do
que a minha. Na minha explanação, entrarei em certos detalhes técni·
cos, que julgo imprescindíveis, para que o assunto seja bem compre·
endido c esclarecido.
Devo dizer que estranhei um artigo do Jornal do Brasil de
domingÔ, sob o titulo: "Leite. Procura-se um Marginal''.
Serú possivel que o leite, agora, esteja sendo colocado na situa·
ciio de marginal?
Nesse artigo, assinado por D. Maria Eduarda Alves de Souza,
que não conheço, há os maiores absurdos sob o ponto de vista
têcnico.
Lê-se, ali:
"0 leite tem 1\0g de fósforo por litro e 270mg por cento
de ci!lcio ...

Está errado
"0 leite A é pasteurizado a temperaturas muito ele·
vadas. a cerca de 146 graus."
Inteiramente errado.
O assunto dispensa maiores comentilrios, porque estaria toman·
do o tempo de V. Ex•s, mas eu pediriu permissão para ler a
conclusão desse artigo. Silo artigos divulgados pela Imprensa e, por
via de conseqUõnciu, chegam ao conhecimento de toda a populuçilo
brasileira. Então, a Imprensa também tem uma responsabilidade
muito grande naquilo que divulga.
A referida nota conclui:
"No mais, ó o que todo mundo deve saber. Que a crian·
cu precisa do: meio copo de leite por dia e o adulto. de dois
copos."
Antes de iniciar a minha explanação, devo dizer que somentt:
agora tive conhecimento du brilhante explanação de V, Ex•. Sr.
Presidente, 11 qual muito pouca coisa eu teria que ncrescentar.
Em todo o cnso, estou aqui como técnico, e, assim, desenvolve·
rd certos aspectos especificamente técnicos. Devo e~clarecer que
niio tratarei de questões relativas 1\ produção nem i\ comercialização
do leite, porque e~cupnm totalmente Unossn alçadu, do Ministério da
Saúde.
Realmente, tanto a produçi\o como u comercializaçi\o s~n
b{\sicus e dcvern ser trntudas pelos especialistas na matéria c não por
mim. Rclcmhrari~l algumns noções que julgo, como declarei inicialmente. imprccindfvcis uo esclarecimento do Wlsunto.
Em primeiro lugar, lt:mos u t.lcliniçtlo de leite: um lluido scgrc·
gado pclus gl(lndulus mamúrius de fêmeas de mamffcros dotnésth:os.
Estu é u dcliniçi\o aprovada pela Comissão Nacional de Normus c
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Pudrõcs para Alimentos do Ministério da Saúde, da qual tamb~m
faca parte.
O termo leite é reservado, segundo decreto baixado pelo Senhor
Presidente da República, para denominar "a secreção das glândulas
mamárias de f'i:mcas de mamfferos dom~sticos". Outro emprego do
termo leite i: absolutamente incorrcto, c evidentemente dA lugar a
confusões. No nosso ponto de vista, não deve ser admitido. Não
pretendia focalizar este assunto, mas falou-se em "leite" de soja. A
expressão "leite de soja" i: inadequada, não é correta.
O chamado leite de soja não i: mais do que um extrato aquoso
de semente de soja. Nada tem que ver com o leite, nl!o possui
nenhuma das suas caracterfsticas. f:: de composição inteiramente
diferente. Nilo pode substituir o leite cm nenhuma hipótese, Nl!o é
substituto do leite.
Nos outros paises, o leite de soja não é empregado como
substituto do leite. Nos Estados Unidos, é chamado leite de soja,
mas só o empregam para fins de nutrição de animais, para raçaes e
não para alimentação humana. O leite de soja poderia eventualmente
ser empregado na alimentação, mas nilo de lactentes, nem de recém·
nuscidos: em crianças c:m crescir~1ento, somente como suplemento,
nua como alimento básico.
O leite. na realidade, é um alimento extremamente complexo. ~
elaborado por um conjunto de glândulas altamente especializadas,
que são as glândulas mamárias. Estas glândulas somente sl!o en·
centradas nos animais superiores, que são os mamfferos.
Essa elaboração do leite ó muito complexa. O leite aproveita ele·
mentes do sangue e 'forma outras substâncias inteiramente diversas.
Ê um laboratório altamente sofisticado, levaria meses para elaborar
o que as glândulas mamárias fabricam talvez em minutos ou horas. ~
um processo químico excepcional, especialfssimo, e que garante um
alimento imprescindive\ ao animal mamffero, nos primeiros perlodos
de vida c em toda u sua fase de crescimento. Aqui, uma questão: para
os primeiros períodos de vida, isto é, para o lactente, menor de um
ano. pura a criança durante os primeiros perlodos, ou seja, o pcrlodo
de crescimento, o leite i: absolutamente indispensável. Fora dai, esse
crescimento não se produz satisfatoriamente, nilo há desen·
volvi menta, inclusive cerebral, satisfatório sem o leite,
Para o individuo adulto, a situação t diferente. Para o adulto, o
leite é muito desejável. O leite completa raçilo maravilhosamente, no
que se refere o cálcio e outros elementos. Fora do leite, 6 muito dlllcil
encontrar alimentos que dêem o cálcio tilo assimilável quanto o leite.
E o leite, no que se refere à gordura, de vitaminas, especialmente A e
D, para o adulto, suplementa maravilhosamente, mas não 6 indis·
pensávcl. O adulto pode perfeitamente sobreviver sem o llire; mas ele
é indispensável para a criança. Nós dissemos o leite, e nada de outro
substituto, de jeito nenhum. Substituto p!UII o leite 6 uma farsa, um
engodo que nós, nu Saúde Pública, não podemos admitir.
Agora, uma ligeira explanação sobre os componentes do leite,
pura ficar bem claro este ponto: do leite não pode ser destacado um
constituinte sem ulterar os outros. f:: que no leite, como em todos os
alimentos, temos três constituintes básicos além de outros. Os glicl·
dias ou hidratos de carbono, as protefnas ou protfdios e as gorduras
ou\ipidios são os seus constituintes básicos.
Supunha-se, há algum tempo, que os glicldios ou hidratos de
carbono c os lipídios ou gorduras tivessem uma finalidade
exclusivamente calórica, que fossem fornecedores de calorias c os
protídios ou proteínas seriam os elementos nobres constituintes do
tecido eorpornl. A rcalidude, porém, nilo é esta. Estudos posteriores
demonstraram que tl1nto os hidratos de carbono ou glicrdios quanto
ils gordurus ou lipídios podem ser também elementos plâsticos,
empregados na constituição do organismo humano. Naturalmente,
nno cntrnrci cm minúcins, mns durei alguns csclarccimcntos,
O leite tem um cupitulo muito especial no que se refere a glicf·
dios. No reino vegetal, há um glicldio ou hidrato do carbono muito
disseminado, que~ o um ido.
O leite tem um glicidio ou hidrato de carbono, que é a lactose,
nüo cncontrnda, nliús, cm nenhum outro nlimcnto. A lactose tem
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características todas especiais, porquanto ela se desdobra, produzin-· alimentos de origem animal, com cxccçào do leite, é escasso. Nos
do uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. A glicose vegetais o cálcio ocorre também mas a absorção do cálcio proveabsorvida í: um alimento calórico. A galactose.- hoje está provado niente dos vegetais é menor, I'; preciso um grande volume de vegetais
- vai unir-se às gorduras, para a constituição das chamadas para fornecer uma quantidade certa de cálcio. Da! a grande van·
glicolipinas, que são constituintes do tecido cerebral. Então, aconte- tagem do leite. I'; imprescindível nos primeiros anos de vida, na
ce o seguinte: se nós reduzimos as gorduras, não temos possibili· criança em crescimento c muito desejável no adulto, embora este não
dades de fornecer o necessário à união da molécula de galactose com necessite mais de grande suprimento de cálcio, porque já tem o
o lipídio, para formar os glicolip!dios. Estes glicolip!dios são esqueleto formado.
constituintes, como diss~. do sistema nervoso central c especialmente
A caserna é, assim, uma proteína, da maior importância. Sua
do cérebro. O cérebro não pode constituir-se se não tiver essas constituição, c caracterrsticas, não vou expor aqui, porque naturalsubstâncias. Os elementos do leite são todos interligados. A lactose é mente tomaria muito tempo. Vale uma observação, a de que o leite
um açúcar chamado "açúcar do leite", encontrado exclusivamente de vaca, tem uma quantidade de caserna bem maior do que a do leite
no leite, não há em nenhum outro alimento. A lactose, sob a ação de materno. I'; claro que o bezerro tem que crescer muito mais rapidavários microorganismos, desdobra-se com produção de ácido lácti- mente do que a criança. Mas, nos primeiros dias de vida, isso é uma
co. O ácido láctico constitui uma barreira à proliferação de bactérias desvantagem, porque a caserna cm grande quantidade nilo é tão facilpatogénicas. Abaixa o ph, transforma cm meio ácido e tem uma açào mente digerível pela criança. Entilo, é necessário uma diluição do
altamente impedicnte sobre a proliferação de microorganismos, leite, ou então uma adaptação desse leite ao organismo infantil. A
inclusive, de bactérias que podem produzir doenças, especialmente lactose tem teor mais baixo no leite de vaca. Com a caserna ocorre
bactérias que podem produzir doenças, especialmente bactérias justamente o inverso,
produtoras da chamada diarréia enteritc, que constitui a causa
Agora, vamos entrar na questão da gordura.
principal da mortalidade infantil no nosso País.
A gordura no leite apresenta-se sob a forma de uma emulsão de
Penso que nada mais há sobre o leite propriamente dito.
pequenos glóbulos. Num exame, no microscópio comum vemos
Abriria aqui. um parênteses, não queria entrar num assunto
pequenas bolinhas que têm, em geral, de dois a vinte milésimos de
muito falado, o do impropriamente chamado leite de soja, que ni\o milímetro de diâmetro. A princípio, pensou-se que esses glóbulos
tem lactose, mas uma série de hidratos de carbono, que, cm Yez de eram constitufdos exclusivamente de gordura. Depois, descoberto o
serem uma barreira às bactérias patogénicas, constituem meio de microscópio eletrônico, verificou-se que nilo era bem assim. O glóbucultura dessas mesmas bactérias. Pode constituir fator de diarréia e lo de gordura é revestido por uma membrana, constituída de uma
enterite.
série de moléculas protéicas. E, além disso, dessa membrana constam
O SR. LUIZ CAVALCANTE- V. S• está falando do leite de
umas substâncias que agem como estabilizantes, que são os chamados fosfoliprdios, quer dizer, lipfdios ligados ao fósforo. Existem sais
um modo geral, e não do extrato.
de ferro e cobre nessa membrana. E mais, na membrana do glóbulo
O SR. YALMO DE MORAES - Do cxtrato de soja. de gordura existe praticamente todo o colesterol disponrvel do leite.
Realmente, o termo correto é cxtrato, ou, então, emulsão. Não Geralmente, o colesterol é tido como um elemento indesejável. I';
podemos falar legalmente desse ex trato como sendo leite.
indesejável quando em excesso, I'; preciso levar em conta que o
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Ocorre tanto no leite da sistema nervoso é constituído em parte por colesterol. A célula nervomulher, como no leite de vaca. Deve haver algumas diferenças sa tem cerca de vinte vezes mais colesterol do que outras células do
organismo humano. O sistema nervoso não pode bem constituir-se,
também.
se não houver colesterol. Se retirarmos a gordura, o desenvolvimento
O SR. YALMO DE MORAES - Sr. Presidente, não queria,
cerebral ficará comprometido. No glóbulo de gordura também exis·
como disse, tocar neste assunto, todavia, cm face da intervenção do tem as vitaminas A e D. A vitamina A é imprescindível ao cresci·
nobre Senador Luiz Cavalcante, focalizarei alguns de seus aspectos. mcnto. Sem ela não há bom crescimento; é uma vitamina que
Indiscutivelmente, há uma diferença grande.
condiciona a função ocular. Toda a função ocular é condicionada
O leite da mulher tem cerca do dobro de lactose do leite de vaca. pela vitamina A. I'; uma vitamina que foi chamada antixeroftálmica
Então, o leite da mulher, realmente, é o leite próprio para a espécie ou axeroftal, porque há uina doença do globo ocular irreversível
humana. O dobro de lactose significa o dobro de produção de conhecida por xeroftalmia. Esta doença é o resultado da falta da vita·
galactose; esta galactose vai tomar parte na constituição do tecido
mina A. Quando essa xcroftalmia atinge certo grau de desenvolvicerebral. Isto é muito fácil de explicar, porque o cérebro do homem
mento, torna-se irreversfvel. Quer dizer, o órgão da visão fica
proporcionalmente é muito maior do que o cérebro da vaca. Tanto
quanto possível, o ideal seria o leite materno, o leite da mulher mas, irremediavelmente comprometido.
Gostaria de fazer uma observação a respeito de algo que ouvi
lamentavelmente, nem sempre isso é possível.
aqui, com o que, data venla, nilo posso concordar inteiramente. I';
Vamos entrar no segundo constituinte, também da maior unicamente como uma crítica construtiva.
importância: os protidios ou protclnas.
I'; o seguinte: O nobre Senador Evandro Carreira disse uma
O leite tem proteína inteiramente diferente de tudo quanto é coisa com a qual não posso estar totalmente de acordo.
proteína animal ou vegetal, isto é, a caseína. A caseína é uma
O SR. EVANDRO CARREIRA- Fiz uma restrição, relativaproteína com características muito especiais, porque é a única
proteína que consegue unir-se ao cálcio e ao fósforo formando um mente aos lipfdios. Quando o nobre conferencista Agcnor Maria
complexo que é o fósforocaseinato de cálcio, possibilitando assim condenava o leite totalmente por falta de lipfdios, eu disse que isso
uma absorção total, tanto no fósforo quanto no cálcio. Nenhuma ou· nào tornava o leite completamente inútil. Essa circunstância, de fato,
tornava o leite carente de gorduras, mas não queria dizer que alijava
tra protcfna fuz isso.
O organismo do animal mamlfero precisa de cálcio c de fósforo, os outros elementos nutritivos.
para a constituição do esqueleto. Este esqueleto, nos primeiros
O SR. YALMO DE MORAES- Porque a gordura é apena>
perrodos, se desenvolve de uma maneira notável. Os pccuaristas um lipfdto que produz calorias, nilo é isso.
sabem que o bezerro, tem um desenvolvimento muito grande. Então,
A gordura, em primeiro lugar, tem que se unir a outros
o que ocorre é o seguinte: somente n cnsc{nn é que tem essa cncomponentes do sangue na formação do tecido cerebral, que é um
rnctcr!stica de se unir ao fósforo e cálcio, formando o complexo tecido rico cm gordura.
fosforocuseinuto de cálcio, que é ubsorvido, com absorção total,
Em segundo lugar, as gorduras do leite têm, cm dissolução, as
lilnto de proterna quanto do fósforo e do cálcio. O cálcio nos vitaminas A e D. Retirada a gordura do leite não há nem vitamina A
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nem D. A vitamina A é indispensável uo crescimento: a vitamina D é
anti•raquftica. São vitaminas que condicionam o desenvolvimento
corporal e têm além disso uma série de funções, de relevância, tal
como a função ocular.
O que acontece é que aquele untigo conceito de que n gordura é
um simples glóbulo sem qualquer outro componente está
completamente errado, Nos glóbulos de gordura vai uma fraçào
protéica, vão sais de ferro, sais de cobre, vai o colesterol todo, vai
toda a vitamina A c a D. Com a retiruda total da gordura, o leite
torna·sc absolutamente insatisfatório à alimentação infantil. No
caso da alimentação infantil, especialmente no primeiro ano de vida,
na fase do lactente, não pode ser admitido, absolutamente, o leite
desengordurado, Isso é inteiramente inadmissível. Tivemos um caso
em Mato Grosso, onde, aliás, sustentei certa discussão com um
colega, com referência ao leite do FISI. Este colega conseguiu uma
grande quantidade de leite do FISI para Mato Grosso. Começamos
cm Corumbá; eu era, naquele tempo, Delegado Federal de Saúde da
região. Alertei o colega quanto ao cuidado que dcvcrfamos ter de
não dar só esse leite do FI SI, que é um leite desengordurado.
Como declarou muito bem aqui o nobre colega que me antcce·
deu, o leite integral é de conservação muito dirícil, a gordura com
facilidade oxida-se e depois se rancifica. Então, desengordurar o
leite pura o transporte, para a conservação, é muito cômodo, porque
os outros elementos têm um periodo de conservação muito maior do
que o da gordura do leite. O FISI, então, nos mandava, evidcntcmcn·
te, leite desengordurado. Para mandar o leite com gordura, integral,
seria preciso naturalmente uma embalagem muito especial, como
essa, por exemplo, em latas, na qual tem que se retirar o ar e
substituí-lo por nitrogénio, que é um gás inerte, porque senão o ar
oxidaria as gorduras,
Esse leite causou vários casos de xcroftalmia, apesar de serem
dados, também, as vitaminas. Mas a vitamina só é absorvida dentro
de um solvente de gordura, c o solvente gorduroso apropriado é o de
leite, porque o leite tem um tipo de gordura completamente diferente
da gordura dos outros alimentos. Na maioria das gorduras vegetais,
predominam certos ácidos graxas, saturados e insaturados, principal·
mente o ácido palmftico, o csteárico, que são saturados, c o ácido
oléico elinoleico, insaturados. No leite, há certo percentual de ácidos
graxas saturados, que têm, porém, um numero reduzido de átomos
de carbono. São ácidos de baixo peso molecular, como o ácido
butfrico, o ácido capróico, o caprílico.
I'; o caso de se perguntar: como o organismo fabrica esses ácidos
graxas que não são encontrados cm outra parte do organismo~
Só dentro das glândulas mamárias é fabricada a lactose, que é
um produto não encontrado no resto do organismo. Esses ácidos
graxos de baixo peso moleculut· também suo elaborados pelas glândulas mamárias. Esses ácidos graxos de baixo peso molecular
determinam uma fácil digestão do leite, e, além disso, uma absorção
praticamente total, tanto da vitamina A, quanto da vitamina D do
leite.
O leite, nos outros componentes, tem praticamente todas as vita·
minus. Algumas são escassas, como é o caso, por exemplo, da vitami·
nn C'. O leite de vaca tem um teor bastante baixo de vitamina C com
relaçuo ao leite materno. Lamentavelmente, n pasteurização, como
aquece o leite, provoca uma destruição dcssn vitamina C'.
O leite tem ainda uma série de enzimas. f: um produto impar,
um produto inigualável. Nós aqui, o qunnto possfvel, queremos
preservar o leite tal como ele é elaborudo pelo organismo. O ideal
seria a nlimentnção materna pelo menos nos seis primeiros meses.
Acho que isso está hoje muito di frei!. Hoje, u mulher trabalha, não
pode, afinul de contus, ulcitar convenientemente, u própriu tensão du
vida modernujt\ reduz n produçilo do leite dn mulher.
No cuso du vncn, também, é preciso tomur cuidudo purn que
seju bem nlimentudu, nilo tenha outros trubulhos, outras tensões de
espécie ulguma, porque n produçilo do leite, reulmente, estlt muito
ligada u questões de ordem nervosa. A produção do leite é de tu!
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maneira complexa que exige do organismo um mecanismo muito
eficiente interligado a todos os órgãos, inclusive ao sistemn nervoso.
Em principio, somos contrários a toda retirada de elemento do
leito. O idcul é, repito, o leite integral. Admitimos o leite a ·3% de
gordura. A experiência tem mostrado que o leite a 3% de gordura
satisfaz tanto à alimentação na primeira infüncia, quanto à do adul·
to. O leite a 2% para o adulto é admissível somente para o adulto.
Não há problema nenhum para o adulto formado, fora do período
de crescimento. Na primeira infilncia c no período de crescimento, o
leite deve ter um mínimo de 3% de gordura. De outra maneira, há
prejuízo irremediável, nuo só no crescimento corporal, como tam·
bém no sistema nervoso. A gordura é constituinte fundamental do
sistema nervoso. Povos que se alimentam corretamente, que têm um
per capita de leite elevado, silo povos desenvolvidos.
Estes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são os aspectos que cu
queria focalizar e não sei se tomei muito tempo de V. Ex•. Natural·
mente, estou pronto, a responder a qualquer pergunta. para escla·
rcccr dúvidas que, porventura, ainda persistem, uma vez que o assun·
to é vasto. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Inscreveu-se para fa·
zer perguntas, em primeiro lugar, o nobre Senador Luiz Cavalcante.
(Pausa.)
Passo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. por se
encontrar ausente temporariamente o nobre Senador Luiz
Cuvalcante.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Senador
Agenor Maria, ilustre Presidente da Comissão de Agricul1 ura.
lamentavelmente, esta belíssima aula, estu lição sublime. oportuna,
por todos os modos oportuna, prática, sensível, está sendo ouvida
por uma meia dúzia de Senadores e alguns estudiosos. Seria altamen·
te proveitoso que o ilustre Presidente tomasse a providência de regra·
var esta aula em vários cassers, para que pudéssemos levar aos nos~
sos rincões, divulgâ-la pelas radioemissoras, a fim de mostrar a
importância do leite, e o quanto nós aprendemos com estas noções
fundamentais, noções basilares lembradas pelo ilustre conferencista.
O Dr. Yalmo de Moraes nos deu uma aula, mas uma aula muito
bem estruturada, muito bem organizada, porque foram trazidos ao
nosso conhecimento os elementos essenciais, os elementos importan·
tes quanto a esse aspecto nutricionista, alimentar. Não tenho pergun·
tas, porque todas as dúvidas que eu tinha foram esclarecidas, todas
as minhas indagações foram respondidas. Fiz questão de me insere·
ver apenas para, neste registro, ressaltar a belíssima auln, prútica,
essencialmente prática, com noções essenciais a respeito do leite.
Muito obrigado pela oportunidade de ouvi-lo, ilustre Dr. Yalmo de
Moraes.
O SR, PRESIDENTE (Agenor Maria) - Quero dar conhe·
cimento ao nobre Senador Evandro Carreira, que cu já dissera antes
uo Secrctitrio da Comissão que provi~cnciasse cópias da conferência
do Dr. Yalmo de Moraes, porque desejo fazer uma exposição da
tribuna do Senado Federal, para ~onstar dos Anuis du Casa, e
promover a distribuição desta palestra por todo o Pais. V. Ex• pode
licur uhsolutamente tranqílilo, porque eu comunicara uo Secretário
da Comissilo essu minhn prctensilo.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB Sr. Presidente, faço questão da fitu gravada.

AM) -

O SR. PRESIDENTE (Agenor Mariu) - Com a palavru o
nobre Senador Luiz Cavalcante, o primeiro inscrito.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Curo
Dr. Yulmo de Morues, diante dos seus ensinamentos, da
indispensabilidade do leite muterno no periodo du lactação, ocorreu·
me aqui que ao invés da criução - o que foi muito louvl•vel - de
umu Centrul de Medicamentos, o Governo deveria ter criado untes
uma Centrul de Leite, tendo cm vista o que o Senhor disst:: que o leite
é absolutamente indispcns{!vet no primeiro uno de vidu. Assim, purcce que 11 Centr11l do Leite deveria ter prioridade.
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E agora vai a minha pergunta: Hã algum componente do leite
natural que se degrade na transformação do leite cm pó ou, cm
outras palavras, hã algum leite cm pó absolutamente equivalente no
leite ln natura?
O SR. YALMO DE MORAIS- Nilo se pode dizer que o leite
em pó seja absolutamente equivalente no leite ln natura. Hã, real·
mente, uma perda no leite cm pó. A perda principal é a seguinte:
tanto no leite pasteurizado, quanto no leite cm pó, pelo fato de que o
leite sofre um processo de aquecimento, a vitamina C, sendo bastnn·
te senslvcl à temperatura, ela se perde. Hã mais a circunstância de
que o leite materno é bem mais rico em vitamina C do que o leite de
vaca.
Com relação à lactose, nilo há perda; quanto à protclna, há uma
ligeira modificação, mas de importância reduzida. A vitamina A,
praticamente, nilo se perde, como também a vitamina D, porque são
vitaminas que resistem à temperatura.
Hã uma perda, sim, c relativamente senslvcl, de várias enzimas
do leite. Tanto que quando queremos saber se o leite é pasteurizado,
nós pesquisamos as enzimas, porque essas enzimas se perdem na
pasteurização, principalmente a fosfatase alcalina. A maneira, pois,
de se saber se o leite é pasteurizado ou não é pesquisar a fosfatase
alcalina. Também no leite cm pó se dâ essa perda. São perdas que até
certo ponto podem ser compensadas. No caso da vitamina C, pela
vitamina em substância ou então, pela vitamina C do caldo de uma
fruta cltrica.
Quanto às enzimas- seria muito interessante que o leite tivesse
essas enzimas, porém o organismo da criança, com certa facilidade,
se adapta a essa circunstância, c elabora as enzimas. Este é um fato
verificado. Evidentemente, o ideal, sob todos os pontos de vista,
seria, pelo menos, nos primeiros 6 meses, a amamentação materna.
Não desconhecem V. Ex•s que, cm muitas regiões, não hâ
outros recursos senão o de se recorrer ao leite cm pó.
Hã ainda outros aspectos que devo salientar, porque não posso
esconder coisa nenhuma.
Habitualmente, a tecnologia do leite cm pó é muito superior à
tecnologia do leite in natura, que é entregue para o consumo.
Tive oportunidade de visitar algumas fãbricas de leite cm pó e
sei que elas têm uma tecnologia muito boa.
As fábricas de leite cm pó estão situadas, geralmente, na bacia
leiteira ou muito próximo dela; de modo que recebem o leite dircta·
mente. E mais, a Nestlé c a Glória silo, por exemplo, indOstrias que
prestam assistência técnica nos produtores c, recebem um produto
bem melhor. De certa forma, o leite cm pó compensa algumas
desvantagens. Hã questão de que, para poder ser transportado,
precisa ser bem embalado.
Evidentemente, o leite cm pó quando é um leite integral tem que
ser aberto c usado dentro de um pcrlodo determinado, relativamente
reduzido, porque a gordura é extremamente scnslvcl à oxidação.
Oxida-se com facilidade c, depois, sofre um processo de altcraçilo
qulmica que se chama rancificnçilo. AI ela perde as caractcrlsticns
nutritivas. O leite· entregue às nossas usinas, geralmente vem de
longe; é tirado com pouco cuidado e chega num estado não muito
satisfatório.
A pasteurização jâ representou um grande passo, realmente,
porque destrói a maioria dos germes patogénicos. Não é um leite que
possa sor perigoso como fonte de doenças. Silo destruidos os germes
patogénicos; outros germes, porém, que silo tcrmocstãvcis, resistentes à temperatura, nilo são destruidos, Mas há a destruição da grande
maioria dos germes patogénicos. A pastcurizaçilo representa assim
um grande passo. O que o nobre colega acaba de dizer, da pnstcurl·
zaçilo cm novas usinas que se estilo instalando no Pais, representa
também um grande avanço, inegavelmente,
O leite em pó apresenta algumas desvantagens, mas, por outro
ludo, apresenta grandes vantagens. Bem o d'emonstra o fato de se ter
o leite à hora que se quer, de poder ser transportado para outros
locais, ser disponlvel em localidades onde exista pouco leite.
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Quanto ao leite em pó para crianças nos primeiros meses, no
primeiro ano de vida e mesmo no pcrlodo de crescimento, deve ser
usado o leite em pó integral.
A Ncstlé, por exemplo, produz um tipo de leite modificado, de
constituição parecida com a do leite materno. Naturalmente, para os
primeiros dias, para os primeiros meses, o leite deve sofrer uma
modificnçilo, c esta modificação pode ser feita; mas, depois do 39 mês
em diante, pode ser usado o leite em pó integral, sem qualquer
desvantagem.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Parece, ilustre professor, que
há certas formas assim de leucemia - nilo sei se silo realmente for·
mas de leucemia, mas coisa semelhante a ela - trnnsmisslvcis pelo
leite. Eu tive um amigo que perdeu uma filha, vítima de moléstia atri·
bulda ao leite. No leite cm pó, este risco está absolutamente banido?
O SR. YALMO DE MORAES- Praticamente sim. O leite cm
pó sofre. um processo físico c poucas modificações qulmicas. Como
disse, há uma alteração, não é o leite original. ~ uma alteração redu·
zida, e o organismo infantil consegue, com facilidade, adaptar-se a esse leite em pó, isto é, a um leite rcconstituldo à base do leite cm pó.
Estou falando sobre leite para a primeira infância, leite integral.
Não pode ser usado o leite desengordurado. Foi um erro esse leite do
FISI. Nós tivemos conseqUências sérias, graves. O que se pretendeu
foi nutrir a população, mas, a nutrição não pode ser por partes. Ela
tem de ser completa.
O leite em pó sofre, realmente, um processo de aquecimento c o
percentual de germes nele é muito pequeno, escasslssimo, pelo pró·
prio processamento que sofre. Não creio que haja risco de doenças
graves, sérias, causadas pelo leite cm pó, a nilo ser que esse leite seja
depois mal manipulado.
Sabemos que, de um modo geral, nossas fâbricns de leite cm pó
têm uma boa tecnologia e fornecem um produto satisfatório. Temos
feito exames de leite cm pó c o percentual de germes é muito baixo,
silo germes do ar, que não se pode evitar, mas, sem risco, tanto que
devemos ter uma parte grande da nossa população infantil, alimenta·
da com leite reidrntado, à base deleite cm pó, sem qualquer prcjulzo,
sob o ponto de vista de contaminação. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. SENADOR RUY CARNEIRO (MDB - PB) - Sr.
Presidente, tendo recebido a noticia desta iniciativa feliz de V. Ex•,
de promover reunião de técnicos do Ministério da Agricultura c de
um têcnico do Ministério da Saúde sobre a questão do leite, apesar
de não fazer parte desta comissão, fiz questão de aqui comparecer,
para assistir às explanações dos conferencistas, todavia, para ir rccc·
bcr um amigo que vem do Rio de Janeiro, tenho de me retirar, mas
não sem untes dizer a V. Ex•, aos nossos colegas que fizeram~
guntas, os Senadores Luiz Cavalcante, Evandro Carreira c Dinartc
Mariz, que sou um velho sertanejo da cidade de Pombal, na Pnralba
c a minha alimentnçilo fundamental, até hoje, sobretudo, nas viagens
que faço, é o leite. Por este motivo, interessava-me profundamente
participar desta reunião.
As explicações dos Drs, Francisco Snlcs e Yalmo de Morncs fo·
ram verdadeiras aulas, como muito bem assinalou o nobre Senador
Evandro Carreira, c também V. Ex•, Sr. Presidente. Sempre merece·
rum atenção especial de todos nós, iniciativas desta natureza, porque
vêm em benefício do homem e, por conseguinte, de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Quero agradecer a
presença do Sr. Joilo Rodrigues de Alckmin, Presidente da Coopera·
tivn Central de Lnticlnios do Estado de Silo Paulo c de todos os reprc·
scntantcs do Ministério da Agricultura, do Dr. Francisco Salcs, que,
com a sua incursão no campo da tecnologia trouxe realmente,
muitos subsidias à Casa,
Ao Dr. Yalmo de Morucs nosso profundo reconhecimento,
pelos valiosos dados que apresentou, à Casa, numa demonstração
patente de que precisamos tomar cuidado com a sociedade de consu·
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mo, que, mercantilizando-se a cada dia, na busca incansável e
permanente do lucro, muitas das vezes esquece-se da criatura,
A preocupação desta Comissão, quando convocou o médico·
sanitarista, foi só uma: alcançar para a criança brasileira,
notndamente para a criança filha do operário mais sacrificado desta
Pátria, que não tem poder aquisitivo, uma alimentação apropriada,
sadia, com o leite gordo, o leite cm pó. No Rio de Janeiro, morrem
centenas de milhares de crianças com diarréia, infelizmente
provocada pela subnutrição, e, em São Paulo, o fndice de mortalida·
de infantil eleva-se assustadoramente.
Esses fatos levaram a Comissão de Agricultura do Senado Fe·
deral a convocar o Dr. Francisco Safes, técnico do Ministério da
Agricultura, e o Dr. Yalmo de Moraes, do Ministério da Saúde. Na
realidade, causou espécie a autorização aos pasteurizadores para
tirarem I% da gordura do leite e comercializar esse leite na base de
2% de gordura, Para uma criança com I5 dias, um mês de vida, esse
leite não ia corresponder à necessidade do alimento ideal.
Acredito que as conferências do Dr. Francisco Safes e do Dr.
Yalmo de Moraes servirão não só de subsidio a este Casa, como
darão orientação a toda esta Nação, notadamente aos homens
responsáveis pelo setor da saúde pública para que possamos zelar
pelos interesses, pela incolumidade das novas gerações de brasileiros.
Os meus sinceros agradecimentos a todos os presentes, certo de
que valeu a pena a convocação dos Drs. Francisco Salcs e Yalmo de
Moraes, e o nosso reconhecimento, reiterado, ao Sr. João Rodrigues
de Alckmin, Presidente da Cooperativa Central de Lacticínios de
São Paulo, que de lá veio para prestigiar esta nossa iniciativa,
Está encerrada a reunião. (Palmas.)

I Levanta-se a reunião às 12 horas e 25 minutos.)
COMISSXO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de
Lei n• 9, de 1977-CN, que "dispõe sobre as entidades de
previdência privada, e di outras providências",
1• REUNIÃO, INSTALAÇÃO, REALIZADA EM
25 DE MAIO DE 1977
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de mil novecentos
e setenta e sete, às dczessete horas e quinze minutos, no Auditório
Milton Campos, presentes os Srs, Senadores Jessé Freire, Lourival
Baptista, Saldanha Dcrzi, Accioly Filho, Jarbas Passarinho, Altevir ·
Leal, Heitor Dias, Nelson Carneiro c os Srs. Deputados Thcobaldo
Barbosa, lgo Lasso, Gerson Camata, Frederico Brandão e Athiê
Coury, reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar c emitir
parecer sobre o Projeto de Lei n• 9, de 1977-CN, que "dispõe sobre
as entidades de previdência privada, c dá outras providências",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado·
rcs Virgflio Távora, Marcos Freire, Franco Montoro e os Srs. Depu·
lados Claudino Salcs, Mário Mondino, Osmar Lcitilo, Walter Silva,
Ruy Brito c Alceu Collarcs,
De acordo com que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, interinamente, o Sr. Senador Nelson Carneiro, que
declara instalada a Comissão,
Em obediência • preceito regimental, o Sr. Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice·Presidohte.
Distribuldas as cédulas, o Sr. Senador Nelson Carneiro convida o Sr.
Deputado lgo Lasso para funcionar como escrutinador,
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Athiê Coury .... , .... , ... , .. , .. , ...... 12 votos
Deputlldo Frederico Brandilo , , , . , .. , , , , , . , , ... , .... 1voto
Paro Vlce-Prcsldente:
Deputado Mário Mondino

, , , , , , , , , , , , , , , , , .. , , , 13 votos
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Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·
Presidente, os Srs. Deputados Athiê Coury c Mário Mondino, sendo
o primeiro convidado pelo Sr. Presidente eventual, a.assumir a dire·
çilo dos trabalhos da Comissão,
Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Athiê Coury agradece
cm nome do Deputado Mário Mondino e no seu próprio a honra
com que foram distinguidos e designa o Sr. Senador Heitor Dias,
para relatar o Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para cons·
tar cu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais
membros da Comissão c vai à publicação.
COMISSXO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensasem n• 55,
de1977·CN, do Senhor Pmldente da Repdbllcasubmetendo à
dellberaçio do Consreno Nacional o texto do Decreto-lei n•
J.S47, de 18 de abril de 1977, que "Institui Incentivo fiscal para
o setor slderúrslco, e dá outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 1977
Aos vinte cinco dias do mês de maio do ano de mil novecentos c
setenta c sete, às dezcssetc horas, no Auditório Milton Campos,
presentes os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Luiz Cavalcante,
Domfcio Gondin, Alexandre Costa, Otair Becker, Dirceu Cardoso,
Itamar Franco c os Srs. Deputados Jonas Carlos, Horácio Matos,
João Vargas, Rafael Faraco c Jorge Moura, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 55, de
1977-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.547,
de 18 de abril de 1977, que "institui incentivo fiscal para o setor side·
rúrgico, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena·
dores Arnon de Mello, Virgffio Távora, Augusto Franco, Gilvan
Rocha c os Srs. Deputados Antônio Ferreira, João Pedro, Israel
Dias-Novaes, Walmor de Luca, Jorge Ferraz c Silvio Abreu Júnior.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada.
Em seguida o Sr. Presidente, Senador Dirceu Cardoso, concede
a palavra ao Relator, Deputado Rafael Faraco, que emite parecer
favorável à Mensagem n• 55, de 1977-CN, nos termos de Projeto de
Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto cm discussão e votação, é o parecer aprovado sem restri·
çõcs.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para cons·
tar, eu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais
membros da Comissão e vai lt publicação.
COMISSXO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 6,
de 1977 (CN ), que "autoriza a transferência para o Estado do
Rio de Janeiro de bens de propriedade da Unlio".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 1977
As dczcsscte horas c quinze minutos do dia vinte c quatro de
mui o de mil novecentos c setenta e sete, no Auditório Milton Cam·
pos, presentes os Senhores Senadores Vasconcelos Torres, Alexlln·
dre Costa, Braga Junior, Mattos Leilo, Otto Lchmann, Roberto
Saturnino, Danton Jobim e Benjamim Farah e os Srs. Deputados
Ouso Coimbra, Álvaro Valle, Daniel Silva, Walter Silva e José
Bonifâcio Neto, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c
parecer sobre o Projeto de Lei n• 6, de 1977 (CN), que "autoriza a
trunsferênciu pura o Estado do Rio de Janeiro de bens rlc
propriedade du União".
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Itnllvio Coelho, José Sarney e Virgflio Távora e os Srs.
Deputados Dnrcflio Ayres, Hydekel Freitas, Osmnr Leitão, Luiz
Brnz e Jorge Moura.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em segui·
da, é dada como aprovada.
Dando inicio nos trabalhos, o Senhor Deputado José Bonifácio
Neto, Presidente da Comissão, comunica haver recebido Emenda de
autoria do Senhor Deputado Walter Silva. Prosseguindo, concede u
palavra ao Relator da Matéria, Senador Vasconoelos Torres, que
emite parecer favorâvel ao Prnjeto de Lei n• 6, de 1977 (CN), na suu
forma original, rejeitando a emenda apresentada.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com restri·
çi!o do Senhor Deputado Walter Silva, que se demonstra favorável
ao Projeto, mas protestando contra o Parecer do Sr. Relator, pedin·
do destaque de sua Emenda, para discuti-la em Plenário, Os Srs.
Deputados Álvaro Valle e Daniel Silva, acompanharam o voto do
autor da Emenda,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, e,
para constar, eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, lavrei
a presente Ata que, lida e aprovada é assinada pelo Senhor
Presidente e vai 1t publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 57,
de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.549, de 20 de abril de 1977, que
"reajusta os nnclmentos e proventos dos servidores das
Secretarias dos Tribunais Realonals Eleitoral,, e dA outras
providências".
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO, REALIZADA
EM 20 DE MAIO DE 1977
Ãs dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de
maio do ano de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton
Campos, presentes os Senhores Senadores Lenoir Vargas, Accioly
Filho, Mattos Leão, Dinarte Mariz, Heitor Dias, Benjamim Farah e
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U1zaro Barboza e os Deputados Newton Barreira, Jair Brasileiro,
Antônio José, Aloísio Santos, Milton Stcinbruch e Sebastião Rodri·
gucs Júnior, reúne·se a Comissão Mista incumbida de estudo e pare·
cer sobre a Mensagem n• 57, de 1977 (CN), que submete 1t deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• I .549, de 20 de
abril de 1977, que "reajusta os vencimentos c proventos dos servido·
res das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dfl outras
providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Augusto Franco, Saldanha Derzi, Osires Teixeira e Ruy
Carneiro c os Deputados Passos Pârto, Flávio Giovini, Magno
Bucelar, Rezcnde Monteiro cJoel Lima.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Prcsid~ncia o Senhor Senador Dinurte Mariz, que declara instalada a
Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente
eventual, Senador Dinarte Mariz, esclarece que irá proceder a
eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuidas as cédulas, o
Senhor Presidente convida o Senhor Deputado Milton Steinbruch
para runcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Benjamim Farah ............ , , , , , , .... , , .. , . lO votos
Senador Ruy Carneiro ...... , ... , ... , , , , , , , , , .. , .. , . 3 votos
Para Vicc-Presldcnte:
Senador Lenoir Vargas ............. , , , , , , , , .... , , , , . lO votos
Senudor Accioly Filho ...... , , ....... , , , , ... , , , , , , , . 3 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os Senhores Senadores Benjamim Farah e Lenoir Vargas.
Asumindo a Presidência, o Senador Benjamim Farah agradece a
seus pares a honra com que foi distinguido a designa para relatar a
matéria o Senhor Deputado Passos Pórto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, e,
pura constar, cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei
a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros da Comissão e vai à publicação.

Mulo de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo II)

MESA

LIDIRANÇA DA AIINA
IDAMAIOIIA

Presidentes

39·Secretário 1

Pelr6nio Portello (ARENA - PI)

Henrique de Lo Rocque (ARENA -MA)

lidar
Eurico Rezendo
Vice·llderes
Heitor Dias
Helvldlo Nunes
Jos' Sarnoy
MaHos Le6o
Osires Teixeira

19-Vice·Presidenfel
José lindoso (ARENA- AM)

49-Secretcirío:

Paulo Guerra

Rena lo Franco (ARENA- PA)

Saldanha Dor:i
Virglllo Távora

29-Vice·Presidente:

LIDIIANCA DO MDI
I DA rtiiNOIIA

Amarei Peixolo (MDB- RJ)
Suplentes de Secretário r

llder
Franco Montara
Vice·Lideres

l9·5ecretario:

Mendes Canale (ARENA- MT)

Sábado 28 225 I

Allevir Leal (ARENA - AC)
Ruy Carneiro (MDB- PB)

Roberto Scrturnino
Itamar Franco

29-Secretário:

Ola ir Becker (ARENA- SC)

Mauro Benevidcs (MDB- CE)

Braga Junior (ARENA- AM)

Gilvan Rocha
Lózoro Barboza
Danton Jo~im

COMISSAO DE ASSUNTOS REGIONAIS- CAl

COMISSOIS

(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Dinàrle Mariz
Vice·Presidente: Evandro Carreira

Di reter: José Soares de Oliveira Filho
Local: Anexo 11- iérreo

Telefones: 23·6244 e 25·8505 - Remais 193 e 257

Tltularoa

Suplente•
ARENA

A) SIRVIÇO DI COM155015 PIIMANINTIS
Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues CoSia

I. Heitor Dias
2. Jorbas Passarinho
3. Di norte Mariz
4. Teotónio Vilela
5. Braga Junior

1. Saldanha Dor:i
2. las' Sarney
3. Olair Becker
MDB

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreiro

Local: Anexo 11 - Tbrreo

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313

1. Eveldsio Vieira
2. Gilvan Racha

A~sistente:

lêdo Ferreira da Rocha- Ramal 312
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local! Solo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramol623

COMISSAO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

COMISSA O DE CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Daniel Krieger
1•·Vice·Prelidenle: Accioly Filho
29·Vice•Presidente: Leite Chaves

Presidente: Agenor Mario
Vice·Prosidenfe, Otair Becker

Suplente o

Titular••
Titulare•

Suplente•
ARENA

1. Ofair 8ecker

1. Di norte Mariz

2. Benedito Ferreira
3. llallvio Coelho

3, Mattos Leóo

2. Saldanha Der:l

4. Paulo Guerra

S. Vasconcelos Torres

ARENA
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
1O,

Accioly Filha
Gustavo Capa nem a
Daniel Krieger
Eurico Rezende
Heitor Dias
Helvídio Nunes
Wilson Gonçolves
ltalivio Coelho
Otlo Lehmann
Osires TeiJ(oira

1. MaHos Leéo
2. tono/r Vergas
3. Arnon do Mello
4. Vasconcelos Torres
5. Millan Cobrai
6. Benedito Ferreiro

MDB

MDB
1. Agenor Maria

1. Adalberto Seno

1. Dirceu Cardoso
2. leito Chaves

2. Lázaro Barboza

2. Roberto Saturnino

2. Evelásio Vieira

3, Nelson Carneiro

3, Ruy Carneiro

1, Franco Montoro

4. Paulo Brossard
5. Orestes Quérda
A~sistcniL':

Claudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 o 313

Reunióes: Torças-foiras, às 10:30 horas
local: Solo ~'Clóvis Bovilcicquo" -Anexo ll ·- Ramal 623

Assistcnro1 Maria Helena Buono Brandão- Ramal305
Reuniões: Quartas.feiras, às 10100 horas
Local: Solo "Clóvis Bcvílócquo"- Anexo 11- Ramo/623
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COMISSIO DO DISTIITO PIDIIAL- (CDP)
(11 membros)

COMISSIO DIIDUCAClO I CULTUIA- (CIC)
(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

PresidÕnter Wilson Gonçalves
Vice·Presidonter Ruy Carneiro

Vico-Prosidontet Evelóslo Vieira

Suplanta•

Titularei

Presidontet Joóo Calmon

Titulara•

Suplanta•
ARENA

ARENA
1. Heitor Dias

1. Augusto Franco

2. Paulo Guerra
3. Catteto Pinheiro
4. Osires Teixeira

2. José Sarney
3. Braga Junior

S. Soldonho Derzi

S. Luiz Cavalcante

4, Altevir Leal

1. ~arso Outra
2. Gustavo CaponemCI
3, João Calmon
A, Otto lehmann
5, Jorbas Passarinho

1. Holvldlo Nunes
2. Ruy Santos
3. Arnon do Mollo
A. Heitor Dias

6. Catteto Pinheiro

6. Wilson Gonçalves

MDB

7. Virgilio Távoro
8. Alexandre Costa

MDB
1. Itamar Franco

1, Evandro Carreira

2. Lázaro Borboza

2. Nelson Carneiro

1. Evelásio Vieira

1. Franco Montara

2. Paulo Brossard

2. Itamar Franco

3. Adalberto Sena
Assistente, Cloide Mario B. F. Cruz- Ramal 598

3. Ruy Carneiro

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Assistente: RonaldÕ Pacheco de Oliveira- Ramal 306

Loca h Sala ''Clóvis Bevilácqua 11 -

Anexo 11 - Ramal623

Reuniõesz Quintas-feiras, às•l 0:00 horas

COMISSlO DI FINANÇAS- (CF)
(17 membros)

Local: Sala "Rui Barbosa 11 - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
Presidontet Paulo Brossard

COMISSlO DIICONOMIA- (CI)
(11 membros)

Vico·Presidontet Dom! cio Gondim
Titulara•

COMPOSIÇÃO

Suplanta•
ARENA

Presldenter Marcos Freire
Vico·Presidenter Vasconcelos Torres
Suplanta•

Titular••
ARENA
1. Milton Cabral

1. Cattote PinheirO
2. Augusto Franco

2. Arnon do Mollo
3. Jose Guiomard

3, José Sarnoy

4. Luiz Cavalcante
5. Paula Guerra

S. Jorbas Passarinho

4. Domlcio Gondim

6. Vasconcelos Torres
7. Dinarte Mariz

1.
2.
3.
1.

Tootônio Vilela

1. Catteto Pinheiro

Alexandre Costa
Wilson Gonçalves

2. Heitor Dias

7.
B.
9.
1O,
11.
12.

Mattos leão

Tarso Outra
Virgflio Távora
Magalhães Pinto
MDB

1. Paulo Brossard

MDB
1. Agenor Maria
2. Orestes Quórcla

Assistentet Daniol Reis do Souza- Ramal675
Reuniõost Quartcs·felras, ãs 10t30 horas
11

Lourival Baptista
Daniel Kriogor
José Guiomard
José Sornoy
Saldanha Dorzi

Ruy Santos
Braga Junior

B. Otalr Beckor
1. Franco Montara
2. Marcas Freire
3. Roberto Saturnino

3.
4.
S.
6.
7.

Oomlcio Gondim
5. Helvídio Nunes
6. Lenoir Vergas

Locolt Sala Rul Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

2. Evelásio Vieira
3. Gllvon Rocha
4, Robt~rto Saturnlno
S. Ruy Carneiro

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

Asslstontoo Côndido Hipportt- Ramal 676
Reuniõest QtJintas·felras, às 9t00 horas
local! Sala "Cióvl'i Bovilácqua"- Anexo 11- Ramaló23
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COMISSlO DI LIGISLAÇlO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Sábado 28 2253

COMISSlO DI RILAÇOIS IXTIRIOIIS- (CRI)
(lS membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente, Jessl§ Freire
Vice·Presldento, Orestes Quércia

ntularal

Presidente, Magalflães Pinto
1<'-Vice·Presidentet Saldanha Derzi
2'i'·Vice·Presidentet Nelson Carneiro

Suplanta•
ARENA

1. Jessé Freire
2. Ruy Santos

1. Braga Junlor

2. Virgllio Tóvora

3. Lenoir Vergas

3. Osires Telxeiro
A. Domlcio Gondim

4. Jarbas Passarinho
S. laurival Baptista
6. Accioly Filho
MDB
1. Franco Montara

1. lózaro Borboza
2. Ruy Carneiro

2. Orestes Quércia

3, Nelson Carneiro
Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675
Reuniões, Quintas-feiras, às 11 tOO horas
local! Sala "Clóvis Bevilócqua11 - Anexo 1/- Rama1623

Titulara•

Suplantai
ARENA

1. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho

2. Alexandre Costa

2. Fausto Castelo-Branco

3. Virgílio Távora
4. Jessé Frolro
S. Arnon de Mollo
6. Saldanha Dorzi
7. José Sarney
B. João Calmon

3. Holvldio Nunes
4. Dom leio Gondim
5. Jarbas Passarinho
6. Luiz Cavalcante

9. Augusto franco

COMISSlO DI MINAS I INIIGIA- (CMI)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente, Jarbas Passarinho
Vice-Presidente, Luiz Cavalcante

Titular••

10. Offo lehmonn
MDB
1. Danton Jobim
2. Gilvan Rocha

1. Marcos Freire
2. Paulo Brossard

3. Itamar Franco

3, Roberto Saturnino

4. leito Chaves
S. Nelson Carneiro

Suplantai
ARENA

1. Milton Cabral
2. Oomlcio Gondim
3. Arnon do Mello
4. Luiz Cavalcante
S. Jarbas Passarinho

1. José Guiomard
2. Paulo Guerra
3. Vlrglllo Távora

Assistente, Cdndido Hippertt- Ramal676
Reuniões: Quortas·feiras, às 10100 horas
local: Sala ''Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621e716

MDB
1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

1. Gllvan Rocha
2. Franco Montara

COMISSlO DI SAIIDI- (CS)
(7 membros)

Assistente. Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniões, Quintas·felras, às 10,30 horas
local, Sala "Clóvis Bevllócquo"- Anexo 11- Ramal623

COMPOSIÇÃO
PresiCente, Ruy Santos

COMISSlO DI IIDAÇlO- (CI)
(5 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente, Adalberto Sena
Vice·Presldente, Helvidlo Nunes

ntulara•

Suplanta•
ARENA

1. Holvldio Nunes
2. Otto lehmonn
3. Saldanha Dorzl

1. Vlrglllo Tóvora
2. Arnon do Mollo
3, Jorbas Passarinho

MDB
1. Danton Jobim
2. Adalberto Sono

1. Dirceu Cardoso

Asslstentttl Macio Carmen Castro Souza- Ramal 134
Reuniões, Qulntas·felras, às 12,00 horas
Local, Sola "Clóvis Bevlldcqua"- Anoxo 11 -Ramal 623

Vice·Presidente, Altevir Leal

Titular••

Suplanta•
ARENA

1. Altovir leal
2. Ruy Santos
3. Cattole Pinheiro
4. Fausto Castelo·Bronco
S. Lourlval Baptista

1. Saldanha Dorzl
2. ltallvlo Coelho
3. Oslros Teixeira

MDB
1. Adalberto Seno
2. Gllvon Rocha

1. Benjamim Farah
2. Ruy Carnt'lro

Assistente• l6da Ferreira da Rocha- Romal312
Reuniões, Qulntas·felras, Os ll,QO horas
local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716
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COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

COMISSAO DI TRANSPORTIS, COMUNICAÇ015
I O IRAS PlliLICAS- (CT)
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

t>residente: Milton Cabral
Vico·Prcsidonte: Augusto Franco

Presidente: Lourival Baptista
Vice·Presidentez Ale)Candre Costa

Suplontel

r:tularea

ARENA

Titular••

1. Alexandre Costa
2. Braga Junior

1. Josó Guiomard

2. Vasconcelos Torres

1.
2.
3.
4.
4.

3·, Dinarte Mariz

3. Virgílio Távora
4. Augusto Franco

S. Milton Cobrai

MOB
1. Adalberto Seno
2. Benjamim Faro h
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1, Agenor Maria

ARENA

Alexandre Costa
Luiz Cavalcante
Braga Junior
Lourival Baptista
Maltas Leão

Suplonte1
I. Otto Lohmann
2. Toot6nio Vi/ola
3, Wilson Gonçalves

MDB

2. Dirceu Cardoso

1. Evandro Carreira
2. Evelásio Vieira

Assistente: lêdo Ferreiro do Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas·feiras, às 9:00 horas
tocai: Solo "Rui Barbosa':- Anexo 11- Ramais 621 e 716

1. Lázaro Barboza

2. Roberto Soturnlno

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
ReÚniàesz Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 o 716

COMISSA O DE SERVIÇO PllBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

I) SIIVIÇO DI COMISIOIS MISTAS, IIPICIAII
I DIINQUIIITO

Presidente: Benjamim Farah

Vlce·Presidente: lenoir Vergas

Titulare•

Suplo!ltel

Coml11le1 Temporária•

ARENA
1. lenoir Vergas

2. Accioly Fil~o
3. Augusto Franco
4. Heitor Dias
5. Saldanha berzi

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema

C~efe: Rut~

3. Mottos Leão

Telefone: 25·8505- Ramal303
1) Comissões Temporários para Projetas do Congresso Nacional
2) Comissões Temporárias para Apreciação do Votos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do Regimenta
Comum).

MDB
1. Benjamim Farah

1. Danton Jobim
2. Lázaro Barboza

2. Itamar Franco

de Souza Castro

Local: Anexo li- Térreo

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 67AJ
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cloide Maria B. F. Cruz- Ramal 598;
Mauro Lopes do s,p- Ramal310.

Assistente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas
Local: Sala "Rui Barbosa" -Anexo 11- Ramais 621 e 716

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

TERÇA

HORAS

QUINTA

ASSIS~E!I'rE

RONALDO

09:00

C,F.

CLOVIS BEVIL.ICQUA
Rumn1 - 623

CAIIDillO

c.;.. R.

CLOVIS BEV!LICQUA
Rurtal - 623

I.llDA

09:30

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
Ro.ma.1.a - 621 e 7l6

SONiol

C.A.

CL~VIS BEV!I./.CQUA
Rumo.l - 623

CL~UDIO

C.E.C,

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

CLEIDE

RUY BARBOSA
Rumo.io - 621 e 716

CI\IIDIDO

c.o.F.

RUY BARBOSA
Rnn.a.:.a - 621 a 716

RONALllO

C.L.S.

C!AVIS BEVIL.ICQUA
Rumo.1 - 623

DAli! EL

c.s.

RUY BARBOSA
Ral!llllU .. 621 o 716

LEDA

C,R,

CLOVIS BEVIIo.tCQUA
Ramal - 623

~lAR! A
CAR!o!I!M ·

c.n.E.

S AL A S

Ç'JARTA

c.s.N.

RUY

DARBO~A

COSTA

lO:OO

ASSISTENTE
ll:OO
LEDA

Rumu1u - 621 e 716

c.c.J

CLOVIS BEVIL\CQUA
Rurtul - 623

MARIA
HELENA

c.M.E.

RUY BARBOSA
Rumulfl .. 621 o 716

RONALDO

c.E.

RUY BARBOSA

10:00

10:30

S A L AS

RUY BARBOSA
Ramuio - 621 c 716

10:30

09:00

ASSISTENTE

C.T,
10:00

HO?..;S

S AL AS

RnmLÜD " 621 o 71G

DANIEL

12:00

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
Seçlo I (Cimara doa Deputados)
Via-Superffcie:
Semestre

Via-Aérea:

. . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00

Semestre

. . . . . . . . . . . . . Cr$ 400,00

Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 400,00

Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 800,00

Exemplar avulso . . . . . . . Cr$

Exemplar avulso . . . . . . . Cr$

1,00

2,00

Seçlo li (Senado Federal)

Via-Superffcie:
Semestre

Via-Aérea:

. . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00

Semestre

. . . . . . . . . . . . . Cr$ 400,00

Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 400,00

Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 800,00

Exemplar avulso . . . . . . . Cr$

Exemplar avulso . . . . . . . Cr$

1,00

2,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, Vale Postal,
pagáveis em Brasllia ou Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil S.A.
Agência Parlamento, Conta-Corrente nll 498705/5, a favor do:

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1 . 203 -

Brasflia - DF

OlÁ RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

:,c11dídos uos portadores de incapacidade permanente, ffsicn ou
n· ·:lltal. Aprovado em segundo turno. À Câmara dos Deputados.
- Projeto de Lei do Senado n• 295/76, do Sr. Senador Agcnnr Maria, que dispõe sobre autorização para porte de arma por
motoristas de caminhões e táxis. (Apreciação preliminar da
juridicidade.) Discussão encerrada, tendo sua votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 3/74, do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que altera a proporção estabelecida no art. 132 da
Consolidação das Leis do Trabalho, reconhecendo ao trabalhador o direito a férias de trinta dias, e dá outras providên·
cias. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.

Malodel971

dades da Minerações Brasileiras Reunidas- MBR. na Serra do
Curral e, principalmente, na mata do Jnmbeiro, nus proximi·
dades de Belo Horizonte.

SENADOR EURICO REZENDE- Homenagem de pesar
pelo falecimento do Dr. Pedro Feu Rosa.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- RETIFICAÇOES
-A ta da 66• Sessão, realizada em 23·5· 77
-Ata da 67• Sessão, realizada em 24·5-77
3- CONSULTORIA-GERAL

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR ITAMAR FRANCO- Encaminhando ii Mesa
alicio solicitando ao Governador do Distrito Federal cópia do
Relatório n' 006-77-DPA·SEF, do Departamento de Auditoria
da Secretaria de Finanças, no tocante à conta "Dívidas Diversas
da Companhia Urbanizadora da Nova Capital". Ação imediata
do Governo Federal, através da Secretaria Especial do Meio
Ambiente, no sentido de preservar reservas naturais face n ativi-

- Pareceres n•s 41, 42 e 43, de 1977
4- ATAS DE COMISSOES
S- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO
NENTES

DAS

COMISSOES

PERMA·

ATA DA 72• SESSÃO, EM 30 DE MAIO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

O ilustre Senador Leite Chaves, designado relator, afirmou no
seu parecer:

Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Junior- Evandro Car·
reira - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho Renato Franco- Alexandre Costa - Henrique de Ln RocqueJosé Sarney- Hclvidio Nunes- Petrõnio Portella- Mauro Bene·
vides - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinnrtc Mariz Ruy Carneiro- Gilvan Rocha- Lourival Baptista - Ruy Santos
- Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - Gustavo Capanema Itamar Franco - Otto Lehmann - Mendes Canale - Evclâsio
Vidra- Ota ir Becker- Tarso Outra.

a) que a proposição apresenta "dois pontos dignos de reparos:
o primeiro se refere à trlplice classificação de tais bens cm neccssâ·
rios, supí:rfiuos c de luxo, parecendo estas duas últimas categorias
apresentarem o mesmo conteúdo semântico, pois o luxo se caracteri·
za pela superfluidade; o segundo defeito está no demasiado arbltrio
conferido no poder regulamentar, sem qualquer parâmetro indicati·
vo, no projeto, à caracterização daquelas categorias";

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número re·
gimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECERES N•s 237,238 E 239, DE 1977
Sobr• o Projeto de Lei do Senado n' 224, de 1975 que
"Dispõe sobre nxaçuo dos limites de prazos e juros nas vendas
u crédilo, e dai outrus provldêncius".
PARECER N• 237, DE 1977
Da Comi,.uo de Constituição e Justiça
Rclatnr do Vencido: Senador Hclvldlo Nunes
O nobre Senador Agenor Maria apresentou o Projeto de Lei
nll 224f75, que -'dispõe !iobrc a fixaçUo dos limites de prazos c juros
nus vendas u crédito de bens de consumo".

b) em conseqUência, que se impunha a conveniência da elabora·
çiío de emenda substitutivo, para podar do projeto o excessivo arbl·
trio do poder regulamentar e, assim, melhormente adequá-lo nos
objetivos pretendidos pelo Autor.
A Comissão de Constituição e Justiça, por maioria de votos,
entendeu que, apesar da manifesta constitucionalidade e juridicidadc
a proposição, no mérito, não deve prosperar, por inconveniente.
Na verdade, o substitutivo desvirtua os propósitos perseguidos
no projeto original e estabeleceu definições que não atendem à natu·
reza dos bens que o Senador Agenor Maria procurou dar tratamento
especial.
De outrn parte, a fixnçilo de limites de prazos e juros, numa economia dinâmica e inflacionária como a brasileira, poderia, no invés
dos beneficias desejados, contribuir ainda mais para agravar ns difi·
cu Idades, sobretudo da classe mí:dia, faixa em que se situa u imensa
legião dos que recorrem à comprus a crédito dos bens de consumo.
É n redução do vencido. Contrário quanto ao mérito, por incon·
venientc.

SuJa dus Comissões, em 12 de maio de 1976, - Accloly •"Ilho,
Presidente- Hclvldio Nunes, Relator- Nel110n Carneiro, vencidoHenrh1ue de La Rocque- Otto Lehmann- José Llndo110- Heitor
Dlus.- Leite Chaves, vencido.
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VOTO VENCIDO DO SR. SENA DOR LEfTE CHAVES:
Preocupado com os sacriflcios Impostos ao consumidor pelo
sistema de vendas a crédito c com os seus efeitos innacionúrios, pro·
põe-lhe o Senador Agcnor Maria o escalonamento de prazos c taxas
de juros, segundo a esscncialidade dos bens de consumo vendidos a
prazo.
.
Aceitável, em tese, a proposição, apresenta, no entanto, dois
pontos dignos de reparo: o primeiro se refere à triplico classificação de
tais bens cm necessários, supérnuos c de luxo, parecendo estas duas
últimas categorias apresentarem o mesmo conteúdo semântico, pois
o luxo se caracteriza pela supernuidadc; o segundo defeito estú no
demasiado arbítrio conferido ao poder regulamentar, sem qualquer
parâmetro indicativo, no projeto, à caracterização daquelas catego·
rias.
Digno de aprovação o escalonamento de prazos c juros, bem
como a cominação legal aos infratorcs, além de procedente a crítica
ao sistema de crediário adotado pelo comércio lojista, em prejuízo
do consumidor e agravante do processo innacionário, com apelo
exagerado à propaganda, que encoraja, pelos menos afortunados, a
aquisição de artigos de luxo, cm detrimento da economia popular.
Indiscutível sua procedência quanto ao mérito, a proposição
não apresenta mácula de inconstitucionalidade, além de conforme à
sistemática jurídica, mas merece reparos, do ponto de vista da técnica legislativa- dadas as duas vulnerabilidades que lhe indicamosdaí porque consideramos indispensáveis alguns reparos que redundarão no substitutivo que, ao nnal apresentaremos.
Nesse substitutivo, propomos uma nova classificação (art I•)
que evita a confusão entre bens supérnuos e de luxo, ao mesmo
tempo em que oferece parâmetros capazes de conduzir o Executivo a
ampla e conveniente abrangência da mercadologia brasileira,
ampliando o prazo regulamentar (art. 5•) para noventa dias, dada a
complexidade da matéria.
Prevemos, no art. 3•, a reclassificação do bem, segundo a supernuidade do seu acondicionamento, a ser considerada na regulamentação c, quanto à pennlogia (art. 4•), optamos pelo módulo do
salário mínimo, permitida a carroção automática anual.
Para desencorajar a importação de bens supérnuos, colocamos,
na caracterização das categorias, em especial proteção a indústria
nacional.
Quanto ao prazo e juros (art. 2•). parece-nos que os produtos
essenciais não se vendem a crédito para pagamento cm mais de um
ano, comportando juros mais baixos, pela própria velocidade de sua
,
comercialização.
No que tange aos demais, praticamente seguimos os ditamês da
proposição substituenda.
Cremos que, com as modificações propostas, sem conferir
exagerado arbítrio ao poder regulamentar, o projeto atende aos
objctivos- que apoiamos- do Senador Agenor Maria.
a) facilitar o consumo dos bens essenciais c necessários,
desencorajando o consumo de artigos importados;
b) reduzir o consumo dos bens suntuários. nus operações a
crédito, pelo encurtamento do prazo de pagamento c elevação dos
juros;
c) conter, parcialmente, o processo innacionário, pela carroção
de um dos seus componentes mais evidentes, que se encontra no abuso do crediário.
Face. ao exposto, somos pela aprovação do presente projeto nos
termos do seguinte:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 224, DE 1975
"Dispõe sobre Oxaçiio dos limites de prazos c juros nus
vendas a crédito, e dá outras pro•ldênclas",

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Nas vendas a crédito, os bens de consumo serão elas·
si ficados, quanto uo prazo de pugumcnto c lls taxas de juros, em:
I - bens essenciais;
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11- bens necess6rios;
III- bens supérnuos.
§ I• Consideram-se bens essenciais os alimentos produzidos no
País, bem como artigos de vestuário, livros didáticos, móveis e
utensílios nacionais, cm cuja conrc:cção não se incluam componentes
importados, bem como materiais destinados à construção de casas
populares
§ 2• Consideram-se bens necessários os clctrodomésticos,
veículos de tração ou automotorcs destinados à lavoura, ao transporte de cargas e de tipo popular para uso pessoal, produtos químicofarmacêuticos para uso humano ou animal c artefatos de medicina
reparadora, de fabricação nacional.
§ 3• Consideram-se supêrnuos todos os artigos estrangeiros,
ou cm cujo fabrico haja componentes importados, bem como aqueles destinados à satisfação do luxo.
Art. 29 Será observado o seguinte critério, nas vendas a crédito dos bens de consumo caracterizados no artigo anterior:
a) prazo máximo de I (um) ano c juros não superiores a 1,5%
(um e meio por cento) ao mês, para os bens essenciais;
b) prazo máximo de 2 (dois) anos c juros mensais de 1,5% (um e
meio por cento) a 2% (dois por cento) para os bens necessários;
c) prazo máximo de 6 (seis) meses, com juros mensais até 3,5
(três e meio por cento), para os bens supêrnuos.
Art. 3• Os estabelecimentos comerciais e as empresas financeiras que infringirem o disposto nesta lei r.carão sujeitos à multa
equivalente a dez sálarios mínimos da respectiva região e ao dobro
na reincidência.
Art. 4• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
90 (noventa) dias, relacionando, por analogia, os bens caracterizados
no artigo 1•, com alterações previstas no artigo 3•
Art. 5• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 6• Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, cm 5 de maio de 1976.- Leite Chaves.

PARECER N•l38, DE 1977
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Jes!lé Freire
O eminente Senador Agcnor Maria trouxe à consideração da
Casa a proposição, ora apreciada por este órgão técnico, visando a
instituir disciplina legal, dentro de limites rígidos, para as vendas a
crédito de bens de consumo.
Para o nm de estabelecer tetas quanto a prazos e juros, classinca
os bens de consumo em três categorias; necessários, supêrnuos e de
luxo.
O prazo mínimo de dois anos e juros máximos de 1% ao mês são
os parâmetros cstatuídos para as vendas a crédito de bens necessários.
Os bens supêrnuos teriam o prazo máximo de um ano com juros
mínimos de 2,5% ao mês.
Finalmente, o prazo máximo de 6 meses, com juros mínimos de
3,5% ao mês seriam os limites para as vendas dos bens de luxo.
Nilo é o primeiro e, infelizmente, nua deverá ser o último
projeto a tentar a sonhada aventura de vestir camisa de força na lei
da oferta c da procura,
Tem-se dito e repetido que alguns povos, os latinos em especial,
confiam demuis na força da lei como disposição normativa formal,
sem se ater muito ao problema da exeqUibilidade.
Encanlllm-se com a formulação em hipótese, marginalizando o
essencial, pois, n lei somente gunha alma e vive no exuto momento
em que se encontra com o fato concreto a que visa reger c disciplinar.
Todos estamos tranqUilamente seguros de que o mais cuidadoso
conceito do que seja bem essencial, bem supêrnuo e bem de luxo, dificilmente terl1 uma tradução operacional dentro do quadro da vida
dos fatos. A começar pelo relutivismo destes, com vuriuções no
tempo c no espuço. Se dúvida pudesse cxi~tir u esse respeito. bustnria
lembrar o tormento dn doutrina c da jurisprudência para resolverem
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os problemas vinculados à triagem das bcnefeitorins necessárias,
úteis c voluptuárias a que se refere o art. 516 do Código Civil.
O Poder Legislativo perdeu o primado no comando econômicosocial do Pais porque a velocidade dos acontecimentos exige a
imcdiatidadc de ação que se constitui virtude do Poder Executivo.
Nesse quadro, a problemãtica de juros exige, para acompanhamento de sua rápida evolução, a estratégia da flexão máxima.
Dai por que a matéria está entregue ao Banco Central.
A lei, antes mesmo da clareza, da precisão c da objetividade,
precisa ter a virtude da exeqUibilidade.
·
Temos leis demais, leis desnecessãrias.
Faltam-nos leis, leis necessãrias.
Perdemo-nos na elaboração quantitativa daquelas, sem deixar
tempo útil para a preparação qualitativa dessas últimas.
Cada nova lei inexcqUivcl signil'tca golpe de morte sobre a
autoridade da lei.
Embora ressalte evidente que o projeto é produto da melhor intenção, em que pese seu elevado propósito no sentido de encontrar
uma fórmula capaz de beneficiar o povo, a grande verdade é que não
deve ser aprovado porque carrega o vicio maior da inviabilidade,
Sala das Comissões, cm 27 de outubro de 1976. - Renato
Franco, Presidente, cm exercício - Jeosé Freire, Relator- Arnon de
Mello - Augusto Franco - Cattete Pinheiro - Roberlo Satumlno,
vencido, com voto em separado- Jarbas Passarinho- Vasconcelos
Torres- Lulz Calvacante.
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR
ROBERTO SATURNINO:
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10. r,: ainda posta em destaque, na justificação, que o projeto
confere no Poder Executivo a competência para sua regulamentação,
oportunidade em que deverá ser baixada relação dos bens de consu·
mo que se classificarão nas três categorias indicadas, em ordem
decrescente, quanto à essencinlidade.
11. Relatando o projeto na Comissão de Constituição e Justiça,
o Senhor Senador Leite Chaves realizou detida anúlise do mesmo.
Considerou-o aceitável, em tese, mas formulou duas objeções: a
primeira, considerando imprópria a triplico classificação ndotada
para os bens, argume~tando, que bens .rupérj/uos e de luxo apresen·
tum o mesmo conteúdo semântico; e a segunda objeção prende-se ao
"demasiado arbltrio conferido ao poder regulamentar, sem qualquer
parâmetro indicativo, no projeto, à caracterização daquelas categorias".
12. Para corrigir as referidas inconveniências, preservando a
proposição na sua substantividade, o Senador Leite Chaves propôs
um substitutivo a ela, na qual os bens silo classificados em essenciais,
necessários e supérfluos, seguindo, cm três parágrafos, as respectivas
conceituações.
13. r,: também modificado o sistema de multa previsto, substituida a referência a uma quantia- CrS 5.000,00- pela menção a uma
equivalência a de: salários mínimos da respectiva região.
14. Estabelece, ainda, duas limitações a serem observadas pelo
Poder Executivo na regulamentação da medida prevista.
15. A douta Comissão de Constituição e Justiça, todavia, não
acolheu o ponto de vista ex ternado pelo Senador Leite Chaves.
16. Redigindo o vencido, o Senhor Senador Helvldio Nunes dis·
se que "a Comissão de Constituição e Justiça, por maioria de votos,
entendeu que, apesar da manifesta constitucionalidade e juridici·
dade, a proposição, no mérito, não deve prosperar, por inconveniente''.
17. Referindo-se ao >ubstitutivo, fez o reparo de que ele "desvirtua os propósitos perseguidos no projeto original e estabeleceu definições que não atendem à natureza dos bens que o Senador Agenor
Maria procurou dar tratamento especial". Sua conclusão final foi:
COntrârio quanto ao mérito, por inconveniente".
18. Passando ao exame da matéria, do ângulo de interesse desta
Comissão de Economia, reconhecemos que a proposição tem
méritos indiscutlveis, associados a seu fim preclpuo. Esse objetivo
consiste, destaque-se, em criar facilidades para a aquisição de bens essenciais e dificultar a continuação do processo de endividamento
crescente das camadas de renda mais baixa na compra de bens
supérfluos.
19. Pode-se dizer, a propósito, que o comprometimento das
classes de baixa renda de nosso Pais com os crediários atinge, hoje, a
nlveis alarmantes e distorce a estrutura da demanda em favor da
produção de artigos de lu~o.
20. São válidas, achamos, as objeções formuladas pelo Senhor
Senador Leite Chaves a alguns aspectos da proposição e seu
substitutivo, em nosso entender, aperfeiçoou bastante a mesma, sem
frustrar-lhe o objetivo colimado. Admitimos, porém, a conveniência
de modificá-lo em <!o is pontos.
Opinamos assim, na linha das presentes considerações, pela
aprovação do projeto de lei examinado nos termos do seguinte:

O Projeto, de autoria do eminente Senador Agenor Maria,
disciplina as vendas a crédito de bens de consumo, quanto ao limite
de prazo e taxa de juros. E, para efeito do objetivo colimado, classi·
fica esses bens de consumo cm: I - nccessãrios; II - surpérfluos, e
III -de luxo.
2. Fixa, a seguir, critérios a serem observados nas vendas a
crédito dos bens de consumo referidos, estabelecendo limites para
juros c prazos de financiamento em cada um dos três casos.
3. Através de outra disposição o projeto prescreve sanções para
os que deixarem de cumprir suas normas: "ficarão sujeitos a multa
de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), e ao dobro desse valor, no
caso de reincidência, com os reajustamentos determinados pela Lei
n• 6.205, de 29 de abril de 1975".
4, Justificando a medida que propõe, diz o Autor da proposição
que, em decorrência da politica salarial implantada no Pais, a maioria dos brasileiros está sendo compelida a comprar a prazo os mais
diversos bens de consumo. E as compras financiadas silo propicia·
das, geralmente, sob pesados juros, dentro, às vezes, de prazos
exíguos.
5. Observa, dando prosseguimento à justificação, que o atual
sistema de crcdiãrio ado ta do pelo coméf'cio lojista é altamente prejudicial à economia popular, constituindo-se, inclusive, em fator de
aceleração do processo innacionário em curso no Pais.
6. Iludidos, assim, pelas aparentes facilidades de prazo os
consumidores de menor poder aquisitivo vão adquirindo bens
supérfluos, de que obviamente não necessitam, assumindo encargos
superiores, cada vez mais, às suas disponibilidades financeiras.
7. Trata-se de um comportamento que se explica c que se
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO
confunde com a própria sociedade ,de·consuino, a' qual aciona seus ·
· .. N•224,DE 1975
instrumentais de publicidade para assegurar a sobrevivência do siste"Dispõe 10brc a flxaçio dos limites de prazos de juros nos
ma de produção cm massa e de desperdlcio em que se apóia.
vendas a crédito, e dd outras pro•ldênclas."
8. Esses múltiplos estimules à aquisição de bens supérfluos,
O Congresso Nacional decreta:
frisa o Senador Agenor Maria, "estll conduzindo o povo brasileiro à
Art. I• Nas vendas a crédito, d~ bens de consumo, serão elas·
absoluta desordem financeira e a um verdadeiro caos social, com
si ficados, quanto ao prazo de pagamento c às taxas de juros, em:
imprevisíveis repercussões cm nossu economia'',
I - bens essenciais;
9. l·ll1, pois, um grave problema social a exigir providencias e
estas consistiriam, principnlmcnte, na fixação de critérios para as
II -bens necessários:
III - bens supí:rnuos.
vendas n crédito- "criando-se facilidades pura a aquisição de bens
necessúrios, dilicultando·se as aquisições de bens supérfluos ou de
§ \' Consideram-se bens essenciais os ulimcntos produzidos no
luxo".
Puis, bem como urtigos de vestuário, livros didáticos, móveis c utensi·
11
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lias de fabricação nacional, em cuja confecção não se incluam
componentes importados, bem como materiais destinados à
construção de casas populares.
§ 2• Consideram·se bens necessários os elctrodomi:sticos,
veículos automotores destinados ao transporte de cargas, bem como
os de tipo popular para uso pessoal, produtos químico·farmacêuti·
cos para uso humano ou animal e artefatos de medicina reparadora,
de-fabricação nocional.
§ 3• Consideram-se supérfluos todos os artigos estrangeiros de
consumo final, ou em cujo fabrico haja componentes importados,
bem como aqueles destinados à satisfação do luxo.
Art. 2• Será observado o seguinte critério, nas vendas a crédito
dos bens de consumo caracterizados no artigo anterior:
a) prazo não inferior a 2 anos até um máximo de 3 anos c juros
não superiores a 2% (dois por cento) ao mês, para os bens essenciais.
b) prazo máximo de 2 (dois) anos c juros mensais não supe·
ri ores a 2% (dois porcento) para os bens necessários;
c) prazo máximo de 6 (seis) meses, com juros mensais ati: 3,5%
(três e meio por cento), para bens supérfluos.
Art. 3• Os estabelecimentos comerciais e as empresas financeiras que infringirem o disposto nesta Lei ficarão sujeitos à multa
equivalente a dez salários mínimos da respectiva região e ao dobro
na reincidência.
Art. 4• O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
90 (noventa) dias, relacionando por analogia, os bens caracterizados
no artigo 1•
Art. 5• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6• Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 27 de outubro de 1976. - Roberto
Saturnino.
PARECER N• Z39, DE 1977
Da Combsiio de Finanças
Relator: Senador VlrgHio Távora
Cabe-nos o exame do presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre Senador Agcnor Maria, que dispõe sobre vendas a crédito de
bens de consumo, quanto a prazos e taxas de juros.
2. A proposição foi rejeitada pelas doutas Comissões de
Constituição e Justiça e de Economia desta Casa. Na primeira. a rejeição fundamentou-se na inconvenii:ncia da proposição, enquanto
na segunda a recusa fundou-se na inviabilidade do Projeto.
3. Ambas as razões de rejeição apontadas traduzem bem as
dificuldades que a presente proposição encontraria, no plano jurídico e no econômico, caso fosse aprovada.
4. No campo jurídico o Projeto i:, de fato, inconveniente por
estabelecer disciplina extremamente rfgida e estática a questões
dinâmicas e flexíveis por suu própria natureza.
A lei- tomada a expressão, aqui, no seu sentido estrito- deve
objetivar, essencialmente, a permanência. Portanto, à lei- ainda na·
quele sentido- deve ser reservada a regf:ncia de fatos c atas mais ou
menos permanentes, scdimcntados, cujos efeitos na ordem cconômica e social tenham uma certa duração no tempo, de longa maturação
e lenta modificação.
Daí por que, questões como essas - critérios para as vendas a
crédito, prazos e taxus de juros-, por serem de mutação rápida e
obedecerem n variações muitas vezes conjunturais, devam escapar do
ümbito da lei ordinária para melhor se situarem no campo normati·
vo dos regulamentos ou cong~nc:res, tendo cm vista, sobretudo, a suu
maior ugilidade normutiva.
Por isso mesmo, não é sem razão que o urt. 49, inciso Vl, du Lei
n• 4,595, de 31·12·64, confere ao Conselho Monetário Nacional
compt:ttncia exclusivu pum
"Disciplinnr o crédito cm todas us suas modnlidudes e us
operações crcditfcius cm todns us suas formus .... ~•
S. Por outro lado, no plano cconõmico, u proposição é inviável,
porque cstubclcccriu umn fixuçiio de prazos, tuxus de juros e cncnr·
gos incomputlvcis com n nccessúria fluidcl dns medidas de pollticu
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económica, trazendo certamente prejulzos ao próprio desenvol·
vimento do Pais.
6. Ante o c:xpot:to, considerando a inconveniência c a inviabili·
da de do presente Projeto de Lei, somos pela suo rejeição.
Sala das Comissões, em 5 de maio de 1977.- Paulo Brossard
Presidente - Vlrgfllo Távora, Relator - l!uy Santos - Alexandr~
Costa - Eveláslo VIeira, vencido - Evandro Carreira, vencido Danton Joblm, vencido- Saldanha Derzl- Lourlval Baptista.
PARECERES N•o Z40, Z41 E Z4l, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1976 (n• 619·
C, de 197Z, na Casa de orlaem), que "determina levanta·
mentos prévios de custo para Dxaçio de preços de produtos
agrícolas''.
PARECER N•l40, DE 1977
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Agenor Maria
No dia 6 de maio último, esta Comissão aprovou Parecer em
que solicitamos audiclncia do Ministério da Agricultura, a respeito
d~ Projeto que "determina levantamentos prévios de custo para flxaça~ de preços de produtos agrícolas". Naquela oportunidade,
salientamos que "a Proposição é considerada de grande interesse
para. o agricultor, .mas institui o que denomina de lucro ra:oáve/, que
prcc1sa ser convenientemente explicado".
A Primeira Secretaria do Senado Federal, pelo Oficio n• 187, de
12 de maio de 1976, solicitou ao Gabinete Civil da Presidência da
República as providclncias necessárias, reiterando o pedido a 16 de
junho pp (Ofício n• SM/317).
No dia 22·6-76. o Ministro de Estado da Agricultura cncami·
nhou a esta Casa o Ofício G M n• 341, em que diz:
- A citada Proposição não seria desaconselhável se !'os·
se uma complementação ao Decreto-lei n• 79, de 19 de
dezembro de 1966, que em seu artigo 5• estabelece que "os
preços básicos serão fixados por decreto do Poder Executivo,
levando em conta os diversos fatores que influem nas cota·
ções dos mercados interno e externo, e os custos de:
transporte até os centros de consumo e portos de escoamen·
to".
Conforme se verifica nas informações adicionais lAne•o
1), prestadas pela Comissão de Financiamento da P~odução,
custos de produção "desempenham papel de alta relevância
na análise técnica que levaria à fixação dos preços mi·
nimos .....
Além disso, a consideração de custos de produção não
seria desaconselhável pela vinculação, atualmente existente,
de preços mínimos e crédito agrícola.
Entretanto, ao vislumbrarmos a proposição em termos
fuctuais, entendemos ser a mesma carente de fundamentos
que a caracterizariam como medida aconselhável, pois,
conforme foi destacado pelo ilustre Deputado Zacharias
Selemo, " ... de um lado o preço seria um prf:mio c um
estímulo ao produtor inepto, de outro lado transferiria ao
ugricultor elicientc renda muior do que a esperada, ou seja,
seu lucro passaria de ruzol•vel (... ). Por outro lado, o Projeto,
se uprovndo, levaria n incorrer em custos sociais mais
elevados do que os prevalecentes no :ltual sistema e, ainda
muis, fmiu com que houvessem efeitos redistributivos na
r<nda seta ria!".
Tendo cm vista o que purece ser uma tentativa de
conciliação, a Comissão de Agricultura e Politica Rurul
propôs, cm 1973, um Substitutivo que, em seu urtigo 3•,
cstabc\ccc: "Na flxar.;i\o dos preços mrnimos serão considerado.< os custas de produção c o lucro do agricultor, incluindo·
se nesta a parcela referente Ujustu remuncruçào de cnpitul
investido", Proposiciio que seria ruzollvcl se estivesse
complcmcntundo o suprucitudo Decreto-lei. Entretanto, no
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revogar as disposições em contrário, tanto substitutivo poderiu, como o Projeto enfocado poderá estar revogando (e não
complementando) o Decreto-lei no 79/1966, o que não 0
rc:comcndflvel.
Assim sendo, por entendermos que uma política de
preços agricolns, cm termos globais, não deva ser estabeleci·
da unicamente em termos de custos de produção, mas tam.
bém conside(ar os diversos elementos que compõem um
mercado, sobretudo a posição relativa da oferta e da procura
e os vários aspectos apresentados pela Comissão de Financiamento da Produção, desaconselhamos a aprovação do
Projeto de Lei, conforme o original.
Deste modo, a nossa opinião é contrária à matéria pelas
razões expostas."
No Anexo I, a Comissão de Financiamento da Produção
informa que, há anos, vem efetuando levantamentos que, embora
tenham caráter precário, recentemente conseguiu compor um proje·
to de pesquisa que permitirá obter custos de produção. Esse projeto
deverá ter execução completada em junho do próximo ano.
Adverte u CFP que o custo de produção não é nem deve ser o
único determinante do preço dos gêneros agrícolas, pois "o seu nível
dependerá das expectativas de mercado interno e/ou externo". Para
a Comissão de Financiamento da Produção, o acompanhamento do
custo de produção, na politica de fixação de preços mínimos, tem a
seguinte ordem de prioridade:
a) produtos voltados para o abastecimento interno, e objeto da
politica econômica de substituição de importação. O conhecimento
dos custos de produção, neste caso, é fundamental para que a politica de preços possa se orientar com respeito à intensidade com que a
proteçào deve ir sendo removida, dado que o custo de produção é
superior ao preço internacional;
b) produtos voltados principalmente para o abastecimento
interno, porém sem necessidade de proteção. Neste caso, sua
importância é garantir o suprimento normal da demanda interna.
Principalmente nos produtos de maior elasticidade de preço de
oferta, pequenos erros no planejamento na produção, acarretando,
em conseqUência, custos adicionais à sociedade;
c) produtos voltad.os à exportação, para os quais o País exerça
virtual poder de monopólio ou possa exercer, pelo menos, alguma
pressão sobre os preços. Para tais produtos, o conhecimento do
custo de produção se faz necessário, se o País pretende adotar uma
política racional de produção e exportação, explorando as oportuni·
dades que as condições de mercado lhe oferecem:
d) produtos voltados para a exportação, para os quais o País
seja meramente um tomador de preços, e sem nenhum programa
especial interno que vise alteração das vantagens comparativas a
favor. O preço relevante a ser dado, nesse caso, é aquele dado pelo
mercado internacional (depois da decomposição FOB/porto de
exportaçilo).
Verifica-se, portanto, que nos cabia razão, quando julgávamos
nebulosa a expressão "lucro razoável",
Diante das razões expostas, opinamos pela rejeição do presente
Projeto de Lei.
Sala das Comissões, em 18 de agosto de 1976.- Renato Franco,
Presidente- Agenor Maria, Relator- Paulo Guerra -llall•lo Coelho - Adalberto Sena.
PARECER No 241, DE 1977
Da Comlssio de Economia
Relator: Senador PauloGuena
De autoria do ilustre Deputado Herbert Levy, o Projeto de Ltli
n• 16, de 1976, determina levantamentos prévios de custo para fixa·
ção de preços de produtos agrlcolas.
Submetido ao exame desta Comissilo, cumpre-nos tecer
algumas considerações quanto ao seu mérito.
Basicamente, a proposição determina que os preços dos produ·
tos ugrlcolns, fixados pelo Conselho Monetário Nacional ou outro
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órgão do Executivo, levem em conta o seu custo direto e indircto,
bem como, n margem de lucro razoável pura o agricultor,
compreendida u remuneração do investimento e a do próprio la·
vrador.

Em primeiro lugar, devemos alertar que a politica governamen·
tal de preços mínimos e crédito agrícola não se encontra vinculada
somente aos custos de produção, mas, também, às e.tpectatlvas de
mercado interno e/ou externo e ao.< objetivos do Plano Nacional de
Desen1•ob•ímento.
Quanto nos custos de produção, estes têm desempenhado papel
de alta relevância na análise técnica que leva à fixação dos preços
mínimos, pois cada produto tem merecido um tratamento próprio e
diferenciado, segundo as suas caracterlsticas, a saber:
I') produtos voltados para o abastecimento interno e objeto de
politica econômica de substituição de importação;
2') produtos voltados principalmente para o abastecimento
interno, porém sem necessidade de proreçào;
3•) produtos voltados à exportação, para os quais o País exerça
virtual poder de monopólio ou possa exercer, pelo menos alguma
pressão sobre os preços; e
4•} produtos voltados para a exportação, para os quais o País
seja meramente um tomador de preços, e sem nenhum programa
especial interno que vise a alteração das vantagens comparativas a
seu favor.
Da mesma forma, são cumpridas as disposições vigentes do arti·
go so do Decreto·lei n• 79/66, que estabelece que "os preços bãsicos
serão fixados por decreto do Poder Executivo, levando em conta os
diversos fatores que influem nus cotações dos mercados interno e
externo, e os custos de transporte até os centros de consumo e portos
de escoamento".
Como vemos, apesar das dificuldades naturais, quanto à quali·
dade e disponibilidade de informações, a política do governo de pre·
ços mi~imos e de crédito agrícola, tem procurado considerar os fato·
res endógenos e exógenos que possam intervir nas atividades agrl·
colas.
Contudo, seria desastroso ao sistema fixar preços que induzam
a uma renda maior do que a esperada, pois implicaria em maiores
custos sociais e num efeito negativo na redistribuição setorial de ren·
da.
Por outro lado, ao revogar as disposições em contrArio, o Proje.
to elimina a consideração dos fatores contidos no artigo S• do De·
creto-lei n• 79/66.
Portanto, todos os aspectos nos levam a propor a rejeição do
Projeto de Lei n' 16/76, que "determina levantamento prévio de
custo para a fixação de preços de produtos agrícolas", por contrariar
as normas da sistemática atual de politica de preços mínimos e cr~di·
tos agrícolas, do Governo Federal.
Sala das Comissões, em 29 de setembro de 1976.- Ruy Sanftla,
Preside~ te em exercício- Paulo Guerra, Relator- Canele Pinheiro
-Franco Montoro- Aaenor Maria- Arnon de Mello,
PARECER N• 242, DE 1977
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Roberto Saturnlno
Na forma regimental, chtga ao exame desta ComissAo de
Finanças o projeto de Lei da Câmara que determina levantamentos
prévios de custo pura fixação de preços de produtos agrícolas.
Tramitando na Câmara dos Deputados, a proposição recebeu
pareceres da Comir.são de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidude, e favorâveis das demais Comissões Técnicas da Casa, tendo sido aprovado em Plenârio nu Sessão de 24 de
março de 1976.
Já no Senado Federal, manifestou-se a Comissilo de Agricultura, inicialmente, pelu audiência do Poder Executivo e,
conclusivamente, pelu rejeiçilo do projeto. A Comissão de Economia
opinou pelu rejeiçilo da proposiçilo, por contrariar as normas da
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sistemática atual de poUtica de preços mlnimos c créditos agrícolas
Apenas a tftulo de ilustraç1lo, vale consignar o seguinte trecho
do Governo Federal.
da justificação do projeto, onde o Autor, em traços veementes, profliObjetiva o projeto determinar, conforme expressa o artigo 2•, ga a situação apontada:
que os preços dos produtos agrfcolas, fixados pelo Conselho Monctá·
"Esses eleitores, geralmente prestigiosos cidadãos locais,
rio Nacional ou outro órgão do Poder Executivo, levem cm conta o
constituem risco paru a popularidade dos membros que exerseu custo de produção direto e indireto, bem assim margem de lucro
cem o mando partidário e que não querem, por isso, admitir
razoável para o agricultor, compreendida a remuneração do
no seio do Partido quaisquer novos elementos .. perigososn.
investimento c a do próprio lavrador.
Dai negam-se a receber determinados pedidos de filiação que
Ao determinar a fixação dos preços, a proposição apenas
constituiriam ameaça à posição cómoda de que desfrutam.
estabelece que se leve cm conta os custos c margem de lucro razoável.
Dessa forma, os candidatos à filiação ficam à prevê dos
Levar em conta não significa obrigatoriedade de fixação do custo e
autênticos "donos" do Partido, que facilmente rechaçam
do lucro.
seus adversários potenciais."
São muitos os fatores a considerar c a serem somados na fixação
dos preços. E a iniciativa busca determinar levantamentos de custo,
Como solução ao que considera calamitosa para o sistema
que entendemos ser de grande conveniência. Procedidos tais icvan· partidário, o ilustre Autor do projeto sugere seja adotada a fórmula
lamentos por órgãos realmente capacitados, estaria o Governo em de também admitir·se a apresentação do pedido de filiação perante o
melhores condições para fixar preços.
Juiz Eleitoral, para encaminhamento à Comissão Executiva ou à
t a nosso ver, indispensável o conhecimento dos custos de Comissão Provisória do Municlpio. E, neste ponto, aduz: "Segundo
produção nas diversas regiões deste grande Pais, cm que se observam sugerimos, o pedido de filiação será encaminhado dirctamcntc ao
profundas diferenças nas condições de produção, de região Rara rc· cartório eleitoral do Municlpio, cujo escrivão, depois de processá-lo,
devidamente, remeterá as respectivas fichas ao órgão partidário
gião.
Preocupa-nos, sobremodo, o empobrecimento do agricultor bra· competente, para a necessária apreciação. Daí em diante, sob o
sileiro. Enquanto forem fixados pr:ços sem levar cm conta os custos pqotetor manto da Justiça, os prazos da lei passarão a ser observados
e sem a verificação das condições regionais, continuar-se-A a empo· c cs direitos.do pretendente à filiação, por certo, serão amplamente
brecer o agricultor, em prejulzo da consolidação de uma agricultura asscgl.lrados"
A proposição está conforme a preceituação constitucional dos
forte, imprescindlvel ao nosso País.
São freqUentes as queixas dos lavradores contra os preços fi. arts. 89, item XVII, letra c; 43 e 56, e se apresenta em condições de
xados pura seus produtos. Exemplos: o leite, a cana-de-açúcar e ou- juridicidadc c técnica legislativa.
No que concerne à sua conveniência c oportunidade, é de se
tras lavouras.
No que diz respeito ao aspecto financeiro, é de se observar que ressaltar o objetivo ético a que se propõe, procurando impedir práti·
se trata de medida destinada a instituir mecanismos de verificação de ca abusiva que se vem instaurando no processo de filiação partidária,
custos .inanceiros essenciais aos estudos que levam à fixação de pre· contrariando os objetivos verdadeiros que inspiraram a legislação
especifica.
ços pelo Conselho Monetário Nacional.
As alterações que o projeto recomenda só prejudicarão àqueles
E os Ministérios da Fazenda, da Indústria e do Comércio, e da
Agricultura, poderão firmar convénios para a execuçio dos que, cm verdade, se servem dos seus postos, na direção partidária,
para promover discriminação condenável, em favor de seus próprios
levantamentos necessários.
interesses.
Ante as razões expostas, conclulmos pela aprovação do Projeto
Um fato superveniente ocorreu na sessão ordinária do dia 18
de Lei da Câmara n• 16, de 1976.
dçstc, a aprovação do Projeto de Lei, oriundo da Câmara dos
Sala das Comissões, em 5 de maio de 1977.- Paulo Bro111rd, Deputados, que "amplia os atuais mandatos nacional, estaduais e
Presidente - Roberto Saturnlno1 Relator - Ruy Carneiro municipais dos Dirctórios".
Saldanha Derzl, vencido- Evandro Carreira - Wilson GonçalvesEm conseqUência, a presente proposição perde a sua oportuni·
Lourlval Baptista, vencido - Ruy Santos, vencido - Alexandre Cos- dade c finalidade, pelo que a consideramos prejudicada.
ta, vencido- Danton Joblm- Eve"slo VIeira.
Sala das Comissões, cm 25 de maio de 1977.- Daniel Krieaer,
Presidente - Helvfdlo Nunes, Relator - Nelson Carneiro - Otto
Llllnnann - Leite Chaves - Wilson Gonçalves - Accloly Filho PARECER N• 243, DE 1977
M~ttoo Leio- Oslres Teixeira.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n• 16, de 1977 (n• 3.332/77, na Casa de
origem), que "altera dlsposlthos da Lei n• 5.682, de 21 de
julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partido& Politlcos)",
Relator: Senador Helvidlo Nunes
O projeto sob exame altera vários dispositivos da Lei n• 5,682,
de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Polfticos - a fim de regularizar situações que estão a exigir disciplina mais adequada.
Conforme salienta o autor do projeto, o processo de filiação
partidária tem dado motivo a abusos de parte de pessoas que
compõem certos Diretórios Municipais, us quais "passam a dispor
de poderosa arma contra membros potenciais do Partido, negando·
se a receber-lhes os pedidos de inscrição ou, mais propriamente, de
filiação",

PARECER N• 244, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio
"S" 4, de 1977 (Oficio n• 4/77- P·/MC, de 24-3-77, na orl·
gem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taqulgráD·
cas e do acórdão proferido pelo STF nos autos do Recurso
Extraordinário n• 83.804, do Estado de Silo Paulo, o qual
declarou a Inconstitucionalidade do artigo 31, Inciso IV,
letra c, da Lei n• 421, de 24-12-70, olteroda pelo Lei n• 457,
de 111-12-72, ambas do Munlciplo de Luclonópolls, Estado de
Sio Paulo.
Relator: Senador Otto Lehmann

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, com o Ofl·
cio "S" 4, de 1977, (Oficio n• 4/77-MC, na origem) oferece à
Tui situação - esclarece o autor - se deve ao fato de que a consideração desta Casa do Congresso Nacional, para os fins prcvis·
legislução coloca o processo de filiação partidária unicamente a crité- tos no artigo 42, VII, da Constituição do Brasil, cópias das notas
rio dos Diretórios Municipais c, na falta destes, dos Diretórios taquigrâficas c do acórdão proferido por aquela Corte de Justiça nos
Regionais ou dus Comissões Provisórias,
autos do Recurso Extraordinário n• 83.804, do Estudo de São
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Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 31,
inciso IV, letra e, da Lei n• 421, de 24-12-70, alterada pela Lei
n• 457, de 18-12-72, ambas do Município de Lucianópolis, Estado
de São Paulo.
Com o Recurso Extraordinário n• 83.804, cm que foi recorrente
Natalino Guido Galli c recorrida a Prefeitura Municipal de
Lucianópolis, o eminente Ministro Xavier de Albqucrque proferiu
um voto sucinio, conhecendo do recurso e lhe dando provimento,
_
para declarar inconstitucional a matéria sob exame.
Com efeito, arrimado no parecer da douta Procuradoria Geral
da Rcpúblicu, verilicu~se que o Município de Lucianópolis instituiu a
d'tscutida taxa de conservaçlio de estradas, o que nl\o i: vedada por
lei, tanto que consagrada na Súmula 346, do Pretória Excelso.
Ocorre, todavia, que a ilicitude se deu por incidir o tributo sobre a
dimensão da propriedade rural, base utilizada no cálculo do imposto
territorial.
A referida prefeitura, na mesma linha de outros Municípios,
erroneamente, adotou cm seu Código Tributário a taxa de conservação de estrada, devida pelos proprietários rurais, e cobrada na
base de CrS 1,00 por hectare, afrontando o art. 77, parágrafo único
do Código Tributítrio Nacional, c ferindo o artigo 18, § 2•, da
Constituição.
.
Compulsando a Carta Magna, verificamos que, para a cobrança
de taxa, não se poderá tomar como base de cálculo a que tenha ·servido
para incidência de lmpO.\'to.
O Supremo Tribunal Federal, em numerosos julgados, tem
repelido as leis municipais que, "adotando critérios muito engenhosos\', terminam vinculando a 'mcidéncia das taxns de conservação de
estrada de rodagem sobre a propriedade rural, que já está sujeita a
tributo federal.
Acompanhando o Voto do Relator, o Plenário da Suprema
Corte de Justiça, por unanimidade de votos, conheceu do recurso e
lhe deu provimento para declarar a inconstitucionalidade da
mencionada lei municipal. em acórdão que tem u seguinte ementa:
"Taxa de Conservaçüo de Estradas. Cálculo baseado em
alíquota incidente sobre o número de hectares dos imóveis
rurais; sua ilegitimidade à luz da recente jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido c provido,
declarando-se inconstitucional o art. 3 I, inciso IV, letra c,
da Lei n' 42 I, de 24- I2-70, alterada pela Lei n• 457, de I8- I272, ambas do Município de Lucianópolis, no Estado de São
Paulo."
Conswtuda u obediência aos nspectos formuis estabelecidos no
art. !16, da Constituição, e na forma do nrt. 42, VIl, da Ld Maior,

combinado com o art. 100, 11, do Regimento Interno do Senado Federa), formulamos o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 21, DE 1977
Suspende a exccuçiio do art. 31, Inciso IV, letra c do Lei
n' 421, de 24-12-70, altcruda pela Lei n' 457, de 18-12-72,
ombos do Município de Lnclonópolls, no Estudo de Suo Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único, ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos
termos da decisão dcônitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
cm 2 de junho de 1976, nos autos do Recurso Extraordinitrio
n• 83.804, do Estado de São Paulo, a execução do art. 3 I, inciso IV,
letra e da Lei n• 421, de 24 de dezembro de 1970, alterada pela Lei
n• 457, de JS de dezembro de 1972, ainbas do Município de
Lucianópolis, no Estudo de São Paulo.
Sala das Comissões, cm 25 de maio de I977. - Duniel Krle~er,
Presidente - Otto Lehmunn, Rchuor - Nelson Curneiro - Leite
Chaves- Wilson Gonçalves- Accioly Filho- Muttos Leiio- Osircs Teixeira.
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PARECER N• 245, DE 1977
Do Comissilo de Constltulçüo e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 44, de 1977, que "dispõe sobre o fornecimento de equlpomento Individual de proteção aos vlglus portuários,
e dd outras providências",
Relator: Senador Otto Lehmonn
O Projeto sob apreciação, de autoria do ilustre Senador Nelson
Carneiro, objetiva tornar obrigatório, por parte das entidades
estit•adoras (sic), o fornecimento de equipamento individual de
protcçüo aos trabalhadores avulsos que exerçam funções de vigias
portuários, c regulamenta a matéria, estabelecendo, cm síntese, que:
1. O custeio desse equipamento será coberto por taxa incidente
sobre cada tonelada de mercadoria movimentada nos portos:
2. O valor dessa taxa será reavalizado, anualmente, pela
Superintendência da Marinha Mercante:
.
. .
3. As quantias arrecadadas serão deposttadas, por mdtcação
dos Sindicatos Interessados (sic), na Caixa Econômica Federal ou
Banco do Brasil, em conta vinculada:
4. As entidades representativas dos vigias portuários (sic) deverão
"incluir em suas propostas orçamentárias as dotações referentes ao
custeio de equipamentos" e, mais que isso, os .. demais e~ cargos P.c~ti
nentcs à proteção contra riscos de acidente e danos à saude dos vtgtas
portuários, cujo ressarcimento será atendido pelo valor fixado no art,
2•, ou seja, pela taxa acima referida.
A proposição, inicialmente, deixa de definir o que scj~m, a)
entidades estivadorus: b) sindicatos interessados e, c) enttdades
representativas dos vigias portuários, omissão que deixa perple~o o
analista da matéria.
Tanto assim que se torna difícil o entendimento do procedimento proposto, senão vejamos: se o ônus pelo fornecimento do
equipamento de que trata é deferido, na forma do art. 1~, às ~~am_a
das entidades esti••adoras, não há porque, segundo nossa mtehgencta,
seja tal despesa objeto de inclusão na previsão orçamenlária das
denominadas emidades representativas dos vigias portuários, como
manda, adi:mte, o§ único do art. 3•.
.
Outrossim, se i: estabelecida uma taxa para atender ao custeto
da medida há de ser explicada qual a fonte das dotações que o referido§ único do art. 3• manda incluir nas propostas orçamentárias das
entidades representativas dos vigias portuários. Ou confundem-se
tais recursos?
Ainda com referências ao mesmo dispositivo do Projeto, não
pode ser aceita como de boa norma legislativa e_iurfdica, que a
receita originada pela cobrança da taxa, ou provemente de dotação
cspcciõca, seja desviada do Om a que se destina, para co~ ela
atender-se aos "demais encargos pertinentes à proteção contra rJscos
de acidente c danos à saúde". A medida é, ademais, tanto mais
estranha, por serem os encargos relativos às questões de segurança e
higiene de trabalho, deferidos à exclusiva responsabilidade dos
empregadores, que devem, como determina o art. 165 da CLT,
fomect•r ~ratuitamente, exatumente aqueles ''equipamentos de
protcçào individuul, tais como: óculos, luvas, máscaras, capacetes,
cintos de segurança, calçados e roupus especiais e outros".
Verifica-se, portanto, que o Projeto esquemati_za um sist~ma de
recolhimento e distribuição de recursos quando exiSte na Legtslação
Consolidada do Trabalho, exatumente todo um Capitulo regulando
o assunto de forma simples e eficiente.
Sob o aspecto da harmonia da proposição com o Direito Constitucionul, há de destacar-se dois pontos:
I. Que a mutéria ao criur atribuições para a SUNAMAM,
extrapola os limites du competência privativa que o art. ~I, !~cm V,
da Cartu Mugna, pois compete ao Presidente da Reptlbhcu dtspor
sobre a estruturação, arrihuicrit•s c funcionamento dos órgilos da
udministraçào fedcrul".
2, Que, apesnr das lições doutrinúrias. que .informum o Pur~cer
desta Comissão, sobre o PLS n• BB/75, não c uphcável uqucla dcctsão
ao caso presente, pois trutuvu-sc enll\o de isentar do imposto de
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renda os proventos du inatividade e pensões recebidas por pessoas
com 70 ou mais anos de idade - isto é, alteração de uma norma
tributária-, enquanto ugor:1 o que se pleiteia, ao arrepio do art. 57,
item I, da Lei Maior, é a criação de uma taxa, como tal curactt!rizudu
a matéria }inancdra, pois, é a própria Constituição, cm seu art. 8~',
item XVII, alínea e, :10 conferir a competência legislativa da União,
que subordina todo o elenco das finanças públicas à expressão direito
financeiro. Tanto isto é verdadeiro que, no art. 55, item 11, assinala
que o Presidente da República, nos casos que especifica, poderá cxpe·
di r decretos-leis sobre "linancus públicas, inclusive normas tributúrias", Existem, evidentemente. referências a "matéria tributf1ria'\
mas esta não pode ser dissociada du "matéria linanccira", atinentc
:10 título de Direito Financeiro indicado no art. 8•, XVII, c, salvo
cm compreensíveis cxccpcionamcntos it norma, como no caso do
referido Projeto n• 88, de 1975.
Nu apreciação do mérito, vale u pena ser destacado que não
existem, nem foram ressaltadas na Justificação do Projeto, quaisquer
razões que aconselham a adoção da medida proposta, nem vislumbramos onde a função de vigia portui~rio possa ter similitudes de
riscos com as atividades dos estivadores consertadores e conrerentes
de carga e descarga nos portos. Nem onde os vigias portuários
diferenciam-se dos seus colegas de outras espécies profissionais, quer
em relação ao tipo de trabalho que exercem, quer em relação ao tipo
de estabelecimento ou logradouro cm que tal se realize.
Diante do exposto, e embora reconhecendo os elevados propósi·
tos de seu ilustre Autor, somos contrário ao Projeto, quanto ao
mérito, bem assim por injurídica e inconstitucional.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1977. - Daniel Krieger,
Presidente- Oito Lehmann, Relator- Wilson Gonçalves- Accioly
Filho - Helvídlo Nunes - Leite Chaves, vencido - Manos Leio Nelson Carneiro- Oslres Teixeira.
PARECER N• 246, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n' 316, de 1976, que "Introduz modificação na
Consolldacão das Leis do Trabalho".
Relator: Senador Helvídio Nunes
O eminente Senador Nelson Carneiro, através do Projeto de Lei
do Senado n• 316, de 1976, que visa a introduz modificaçi\9 na
Consolidação das Leis do Trabalho, repete, com pequenas inovações
de técnica legislativa e indicação de nova fonte inspiradora da matê·
ria, Projeto de Lei do Senado n' 29, de 1975, tambi:m de sua autoria.
Designado Relator da primitiva proposição, o então Senador
Orlando Zancancr proferiu parecer, acolhido por esta Comissão, que
afirmava a inconstitucionalidade c injuridicidadc da proposição.
Assim, não me resta outra ulternativn senão a de subscrever,
mais uma vez, as conclusões adotadas por esta Comissão na reunião
de 15 de outubro de 1975.
O parecer é pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 316, de
1976, por inconstitucional.
Sala das Comissões, cm 25 de maio de 1977. - Daniel Krleger,
Presidente - Helvldlo Nunes, Relator - Oslres Teixeira - Mattos
Leão - Nelson Carneiro, vencido - Wilson Gonçalves, vencido Aecloly Filho, vencido - Otto Lehmann.
ANEXO AO PARECER N• 246, DE 1977
PARECER N•517, DE 1975
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 29, de 1975, que "altera u rednçiio do purú·
grufo único do artigo 513, du Consollduçiio dus Leis do Trubu·
lho".
Relutor: Senador Oriundo Zuncuncr
O eminente Senndor Nelson Carneiro, nutor do projeto soh exa·
me dcstn Comissüo, intcntu n inclusUo, entre us prerrogativas dos
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sindicatos de empregados,. de poder nscall7.ar o cumprimento da le·
gisluçiio trabalhista.
Alega que a simples leitura dos artigos 511 c 513 de Lei Consolidada - além de outros dispositivos pertinentes à organização c
funcionamento dos sindicatos- basta porajustificar a proposição.
Lamentamos não concordar com os propósitos aduzidos pelo
ilustre subscritor do projeto, simplesmente porque sua adoção só te·
ria cabimento, se vingasse, no País, o regime corporativo, onde são
cometidas atribuições administrativàs aos sindicatos.
Ademais, como conceder prerrogativa a pessoas jurídicas de
direito privado para fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista no i1mbito das empresas. tarefa que implicaria cm usurpação
das finalidades do Departamento Nacional do Trabalho.
As prerrogativas dos sindicatos, constantes da Legislação Trabalhista, não alteram sua natureza jurídica. Não é o sindicato órgão do
Estado. Ele e os elementos que o compõem são pessoas de direito
privado. O exercício pelo sindicato de poderes ou funções públicas,
parece-nos bem delimitado na legislação pertinente. Ora, atribuir-se
ao sindicato compcti:ncia para fiscalizar o cumprimento da legisla·
çào trabalhista no âmbito das empresas, não se harmoniza com a
sistemática e a tradição do direito brasileiro, no tocante à espécie.
A Constituição, em seu art. 13, § 3• dispõe:
"A União, os Estados e os Municípios poderão celebrar
convênios para cxccucão de suas leis, serviços ou decisões, por
intermédio de funcionários federais, estaduais ou municipais."
Assim, a Carta Magna autoriza o Governo a delegar, mediante
convênios, aos Estados e Municipios a função de fiscalizar as leis tra·
balhistas. Essa ação fiscolizadora só poderá ser exercida por agentes
do Poder Público, - da União, dos Estados ou dos Municípios - e
nunca por particulares, ainda que representantes de sindicatos. Estes
últimos, como representantes de classes, não têm condições de iscn·
çào de ânimo para se colocarem equidistantes dos possíveis conOitos
das relações laborais.
Cumpre salientar que os arts. 626/642 da Consolidação das Leis
do Trabalho dispõem sobro a fiscalização, a atuaçào e a imposição
de multas aos infratores das normas de proteçào ao trabalho. Em
decorrência, us empresas ficam obrigadas a possuir o livro "lnspeção
do Trabalho", onde os lnspetoros do Ministério do Trabalho regis·
trarão sua visita ao estabelecimento.
O Decroto n• 55.841, de 15 de março de 1965, que baixou o Rc·
guiamento da lnspeção do Trabalho, dispõe em seu art. 5•:
"A insp'l:çào do trabalho será promovida em todas as
empresas, estabelecimentos e locais de trabalho sujeitos à
legislação do trabalho, estendendo-se aos profissionuis
liberais e instituições sem lins lucrativos que mantiverem
trabalhadores como seus empregados".
Vale salientar que o Depurtamento Nacional do Trabalho recrutarú, por concurso público de provas e tftuios recentemente realizado, mais de 2.000 candidlltos a lnspetor do Trabalho.
Entre reconhecer-se as passiveis f:~lhas no mecanismo da fiscalizoçào do trabalho c que podem ser corrigidas, vai muita distância
com a temerária ndoçilo das medid:1s pretendidas com o projeto.
Parcc~m-nos sobejas us rnzõcs aqui uduzidas e que nos conscientizam da inconstitucionalidade e injuricidade da proposiçilo, não
obstante os elevados propósitos de seu autor, patenteado em nu me·
rosos e nobilituntes projetas, sempre voltados pura os trubL•Ihadores
cu mdhori~1 de suu condição social.
Assim, opinamos pela sua rejciçUo, unte us ruzàes expendidns,
Sala das Comissões, em 15 de outubro de 1975.- Accloly Filho,
Presidente- Orlando Zuncuner, Relmor- Helvídlo Nunes- ltoll·
vlo Coelho - Leite Chaves - Heitor Dlus - Nelson Carneiro,
Vencido- llcnrhrue de Ln Rocljuc.
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VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR OS!RES
TEIXEIRA:
Solicitei vista do Projeto, já com Parecer contrário do 'ilustre
Relator, nilo somente cm homenagem ao seu Autor, o nobre Senador Nelson Carneiro, mas pelo desejo dc'nprofundnr·mc nos propósi·
tos que, à primeira vista, me pareceram bem justificados na proposi·
çilo.
Do exame que procedi no Projeto, porém, verifico que
procedem inteiramente os Pareceres (o primeiro referente ao Projeto
n• 29, de 1975, equivalente no contcudo que se reproduz na proposi·
çào que ora examinamos) que lhe obstam a tramitação.
Em primeiro, porque o parágrafo (mico do artigo 513 da CLT já
concede aos Sindicatos de empregados a prerrogativa de "rundar c
manter agências de colocação", Aliás, mesmo que nilo houvesse tal
parágrafo unico, nenhuma lei impediria a criação de agências de
emprego pelos Sindicatos.
Em segundo, porque a fiscalização, pretendida na letra b do
parágrafo unico que o Projeto deseja para o artigo 513 da CLT,jâ é
feita pelo Sindicato no momento cm que constitui a Cooperativa
Habitacional, cuja função é exatamcntc a de amparar os seus associados, membros do Sindicato, nos instantes dos convénios c contratos
que silo firmados com as empresas construtoras c o BNH.
Acrescente-se, ainda, a circunstância de que existe órgão
governamental - o INOCOOP -com objctivo de oferecer assistên·
cia às referidas Cooperativas de Habitação.
O Projeto, pois, é inócuo e conflitivo, o que me leva a votar pela
sua rejeição.
Sala das Comissões, cm 25 de maio de 1977. - Oslre• Teixeira.
PARECER N•247, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Ju•tlça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 92, de 1977, que "cria o Fundo Nacional da
Pesca, e dá outras providencias".
Relator: Senador Nelson Carneiro
De autoria do nobre Senador Vasconcelos Torres, o Projeto n•
92, de 1977, visa a criar o Fundo Nacional da Pesca, alimentado por
"um vigésimo do total das folhas de pagamento das suas tripulações,
taxa destinada ao fomento da taxa". O Fundo seria administrado
por um Conselho, integrado pelo Diretor da SUDEPE, um rcprescn·
tanto de cada Estado da Federação que possua fábrica de produtos
de pesca e seus derivados, um representante do Ministério da Ma·
rinha e outro do Sindicato dos Pescadores.
O Conselho seria um órgão do Ministério da Agricultura,
presidido pelo respectivo Ministro. Ainda que procedentes sejam as
razões expostas na justificação, o Projeto padece, a meu ver, do vfcio
de inconstitucionalidade. da competência exclusiva do Presidente
da Republica a iniciativa de leis que "criem cargos, funções ou
empregos ou aumentem vencimentos ou a despesa pública". ~ o

e

meu voto, s.mJ.
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Deputados, que aprova o texto do Convênio de Assistência Reciproca para a Repressão do TrAfico ll!cito de Drogas que Produzem
Dependência, entre o Governo da Repúblico Federativa do Brasil c o
Governo da República do Peru.
Informa a Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem
Prcsidcnciol que o Convênio cm pauta foi concluído atendendo à po·
lfticn globo! dos dois palses de combater o trAfico de drogas que acar·
rctam dependência, mediante uma cooperação eficaz. O referido
documento finaliza esclarecendo:
"0 Convênio visa a sistematizar essa cooperação,
especifica suas formas, dispõe sobre consultas, intercâmbio
de informações c assistência mútua técnico-cientifica bem co·
mo prevê a colaboração necessária para a realização de
operações conjuntas, cm zonas de fronteira, cm casos concretos de tráfico illcito de drogas ou de atividadcs conexas que
pela sua importância c natureza interessem a ambos os
países.''
O tratado cm qucstilo, vazado cm 16 artigos, cria um instrumento legal, no plano externo, disciplinador da repressão ao tráfico ilfci·
to de drogas que produzem dependência.
Para os lins do ato internacional ora sob o nosso exame entende·
se por droga capaz de produzir dependência "qualquer substância
natural ou sintética que ao ser administrada ao organismo humano
altera o estado de ânimo, a percepção ou o comportamento, pro·
movendo modificações fisiológicas ou psíquicas.

e

previsto o estabelecimento de uma mútua assistência técnicocicnt!lica, bem como a troca de informações sobre traficantes entre
os organismos nacionais encarregados da repressão ao trâfico de
drogas.
As Partes Contratantes declaram aceitar as recomendações da
Io Conferência Regional de palscs limítrofes, subscrita cm li de
julho de 1975, c se comprometem a processar os responsáveis pelo
delito de tráfico de entorpecentes, comunicando à outra parte as sentenças condenatórias pronunciadas.
Com o objctivo de facilitar a cooperação entre os dois Estados,
scrilo realizadas consultas periódicas para o intercâmbio de informa·
çõcs c avaliação de resultados obtidos na repressão ao delito, bem co·
mo visitas reciprocas de pessoal especializado.
Em todos os casos concretos de trâfico ilfcito, as autoridades
competentes prestarão a cooperação ncccssAria para realizar
operações conjuntas cm zonas de fronteira.
Deverão ser tomadas medidas no âmbito interno de cada parte
no sentido de erradicar plantações c cultivos clandestinos dos quais
possam ser extraídas substâncias consideradas como drogas.

Sala das Comissões, cm 25 de maio de 1977.- Daniel Krleaer,
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Wilson Gonçalves Accloly Filho- Helvldlo Nunes- Otto Lehmann - Mattos LeãoOslres Teixeira.

Caberá à Comissão de Constituição c Justiça desta Casa, no
âmbito de sua competência regimental, examinar as disposições do
presente Convênio c verificar suo adequação ao ordenamento jurldi·
co interno do Pafs.

PARECERES N•s 248 E 249, DE 1977
Sobre o Projeto de Decreto Lealslatlvo n• 9, de 1977, que
"aprova o texto do"Convi!nlo de A!lllolincla.&eclproca para a
Repressão do Tráfico llfclto de Droaas que Produzem
Dependênclu, firmado entre a República Federativa do Brasil e
u República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana,
Ucayali, rundeado no Rio Amazonas (Solimões), na linha de
rrontelra brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976",

Os governos do Brasil c do Peru, cônscios do grave problema
que representa a proliferação do uso indevido de substâncias
entorpecentes, resolveram disciplinar a repressão, no plano interna·
clonai, através do presente instrumento.
A iniciativa é altamente meritória c rosta·nos esperar quo as
autoridades vinculadas ao Poder Executivo possam levar a bom
termo as disposições contidas no Convénio.

PARECER N• 248, DE 1977
Ou Comissão de Reloções Exteriores
Relator: Senodor Otto Lehmunn
Nu forma regimentul esta Comissilo é chamudu a opinar sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1977, oriundo do Cümura dos

Ante o exposto, somos pela aprovação do presente ato interna·
clonai na forma do Projeto de Decreto Legislativo anexo.
Suln das Comissões, cm 24 de muio de 1977. - Magalhiles Pinto, Presidente- Otto Lehmonn, Relator- Saldonho Derzl- Dom!·
elo Gondlm - Helvldlo Nunes - VlrgOio Tdvora .- Leite Chaves ltomllr Franco- Danton Joblm- Nelson Carneiro.
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PARECER N• 249, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Nelson Carneiro
Vem ao exame do Senado Federal, depois ~c aprovado pela
Câmara dos Deputados, com parecer favordvcl, unânime, da Comis·
silo de Constituição c Justiça, o Projeto de Decreto Legislativo n• 9,
de 1977, que aprova o texto do Convênio de Assistência Recíproca
para a repressão do tráfico ilícito de drogas que produzem dcpcndên·
cia, firmado entre a República Federativa do Brasil c a República do
Peru, a bordo do navio da Armada peruana, Ucayali, fundeado no
Rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brasileiro-peruana,
cm S de novembro de 1976.
Da leitura atenta dos dczcsscis artigos que integram o acordo
nada encontrei que pudesse ser acoimado de inconstitucional,
injurídica ou inconveniente. Ao contrário, vale ressaltar, não só a
oportunidade, mas a conveniência das medidas ajustadas entre os
dois países, com o objctivo dc,pôr termo a um comércio por todos os
títulos prejudicial c condenável.
~o meu voto.
Sala das Comissões, cm 25 de maio de 1977.- Daniel Krleger,
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Hel•fdlo Nunes - Wilson
Gonçal•e• - Accloly Filho - Leite Chaves - Otto Lehmann Osires Teixeira- Mattos Leio.
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João de Oliveira Filho ("Quer Conhecer a Constituição?"- Forense- 1974) vincula o assunto desse item ao
Decreto-lei n• 200.
Assim, cstll evidenciado que o Projeto de Lei do Senado
n• 231, de 1976, padece, no meu entender, de inconstitucio·
nalidadc c por isso deve ser rejeitado."
2. Observe ainda, por importante, que iniciativa semelhante
originária na Câmara dos Deputados, objcto da Proposta de
Delegação Legislativa n• I, de 1976, que objctiva delegar poderes ao
Presidente da República para elaboração de Lei criando o Ministério
da Ciência c Tecnologia, também não logrou êxito na Comissão
congêncrc da outra Casa do Congresso.
Assim, quer através de projeto de lei ou de proposta de delegação, a via para a criação de Ministérios encontra incontornável
obstáculo de ordem constitucional.
Adoto, cm decorrência, o parecer, da lavra do Senador José
Lindoso, ao Projeto de Lei n• 231, de 1976.
Sala das Comissões, cm 25 de maio de 1977. -Daniel Krleger,
Presidente - Helvldlo Nunes, Relator - Wilson Gonçal•e• Accloly Filho- Oito Lehmann- Mattos Leio- Oslres Teixeira Nelson Carneiro,
PARECER DO SR. SENADOR JOSE LJNDOSO, A
QUE FAZ REFERENCIA O PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITU!Çif O E JUSTIÇA:

PARECER N• 250, DE 1977

ArgUindo que instrumentos legais, os mais diversos, vêm
esvaziando a Superintendência do Desenvolvimento do NordesteSUDENE, criada pela Lei n• 3.692/59, para supervisionar,
coordenar c controlar a elaboração c execução de projetas a cargo de
órgãos federais na região, propõe o Autor do Projeto de Lei
n• 231/76, Senador Marcos Freire, que seja atribuído, pelo Poder
Executivo, a um Ministro Extraordinllrio para o Desenvolvimento
Relator: Senador Helvídlo Nunes
do Nordeste, "a função de orientar, coordenar c supervisionar todas
Apresentado pelo Senador Marcos Freire, o Projeto de Lei as medidas tendentes ao desenvolvimento global da região c sua
n• 23i, de 1976, visa a "acrescentar parágrafo único ao art. 37, do definitiva integração cconõmico-social ao resto do País".
Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, dispondo sobre o
A proposição pretende vincular à jurisdição do Ministro
cargo de Ministro Extraordinârio para o Desenvolvimento do Extraordinllrio para o Desenvolvimento do Nordeste a SuperinNordeste".
tendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), o Fundo de
Datada de i5 de setembro de 1976, a proposição, acompanhada Emergência do Abastecimento do Nordeste (FEANE), o De·
de justificação, foi distribufda ao Senador José Lindoso, c o rcprescn· parlamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), o Banco
tante amazonense só a devolveu, instruída com o parecer, ao final da, do Nordeste do Brasil (BNB), a Comissão de Desenvolvimento do
sessão legislativa anterior, jã sem tempo, portanto, de ser apreciada Vale do Silo Francisco (CODEVASF), o PROTERRA, o
POLONORDESTE e o Projeto Sertanejo,
nesta Comissão.
Dispõe, ainda, sobre os servidores, dotações orçamentárias c
No parecer de tls. i4 a 17, o Senador José Lindoso, após cxami· emprlli!a o Poder Executivo a designar o novo Ministro dentro de 60
nar a matéria do ponto de vista doutrinário c legal, assill) o concluiu:
(sessenta) dias, contados a partir da vigência da lei.
Na longa justificação, reclama que a SUDENE, nascida para
"Observe-se que o Autor deseja sarar males, por ele
ser
uma
agência dcscnvolvimcntista, sofreu um esvaziamento institU·
apontados, através de lei, determinando a nomeação de um
Ministro Extraordinârio para o Desenvolvimento do Nordcs· cional externo c interno.
Na série de dificuldades apontadas, ressalta a questão do
te. Nesta linha, justificar-sc·ia, tambl:m, o propalado Minist6·
plancjamcnto
nos seguintes termos:
rio da Amazonas,
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 231, de 1976 que "acrescenta pariarafo
único ao artigo 37 do Decreto-lei n• lOO, de lS de fevereiro de
1967, dispondo sobre o cargo de Ministro Extraordinário para
o Desenvolvimento do Nordeste".

Mas, o entendimento da política de valorização de âreas
problemas foi cxatamcntc considerada pelo Decreto-lei
n• 200 que, no art. 39, ao desenhar o quadro de assuntos de
competência de cada Ministério, aponta como atribuição nú·
mero um do Ministério do Interior, o Desenvolvimento Re·
gional.
O Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho
("Comentârios à Constituiçilo Brusilcira - Emenda Consti·
tucional n• I, de 17 de outubro de 1969" - Vol. 2 - Ed.
Saraiva- 1974- pág. 138) informa que a Emenda n' I, de
1969, acrescentou ao texto constitucional o item V ao art. 81,
o qutil estabelece ser privativo do Presidente dn República
dispor sobre a estruturuçilo, ntribuiçi\o e funcionamento dos
órgilos da Administraçilo Federal c opinn que essa matéria
lhe parece vcdudnno legislador.

"A falta de um Plano de Desenvolvimento Regional
condiciona a fragilidade da SUDENE. Anteriormente
existiam os Planos Dirctorcs (elaborados na c para a Região)
aprovados c discutidos pelo Conselho Deliberativo,
posteriormente levados ao Congresso c transformados cm
Lei pelo Executivo. Hoje, o Plano vem de cima para baixo: o
I c 11 PND, no que diz respeito ao Nordeste, silo mera dcsa·
grcgaçilo, por Regiões, dos diversos "planos" ministeriais o Nordeste não mais expõe suas reais necessidades."
O Projeto tem umn carga de alto teor crítico ao Governo nu
condução de sua política dcscnvolvimcntista no Nordeste.
Um dos esforços mais significativos ~o Brasil moderno foi o de
racionalizur a sun Administração, aparelhando convenientemente o
Poder decisório para eliminar o cmocionnlismo. O sistema de
plancjnmento estabelecido atende com cficdcin nesse objctivo.
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Mus ele se raz cm harmonia com os preceitos constitucionais. A
Cartu Magnu vigente, no seu art. 8•, V, define como da competência
da União planejar e promover o desenvolvimento cu scgurançu na·
cionais c o art. 43, IV, diz que cube ao Congresso Nucionnl, com a
sllnção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias
de competência du União, especialmente planos c programas
regionais de dcsenvolvimenlo.
Acontece que existe um ordenamento relativamente a essa·mnt(: ..
ria. O Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, no seu nrt. 7
dispõe que u ação governamental obedecer:\ o plancjamento que vise
a promover o desenvolvimento económico-social do Pais c a
segurança nacional nomeia como seus instrumentos bítsicos:
a) plano geral de Governo; h) programas gerais, sctoriais e
regionais, de duração plurianual; c) programação financeira de
desembolso. O detalhamento dessa matéria consta do Capitulo V,
Titulo III - Do Planejamcnto, do Orçamento Programa c da
Programação Financeira.
Naturalmente que o Poder Executivo estabeleceu a regulamenta·
çào da matéria através de diversos decretos, sendo que o Decreto
n• 71.353, de 9·11-72, instituiu o Sistema Nacional de Plnnejamento
e a esse sistema vinculado estão a SUDENE e a SUDAM.
Os Planos Nacionais de Desenvolvimento que têm sido aprecia·
dos pelo Congresso e se constituem em lei configuram, em última
análise, uma síntese dos programas setoriais e regionais.
Ainda é a Constituição, no seu art. 81, V, que dispõe competir
privativamente ao Presidente da República "dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da Administração Federal".
O Projeto sob análise, como se constata, acrescenta parágrafo
único ao art. 37 do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967,
determinando que o Poder Executivo atribua a um Ministro
Extraordinário tarefas pertinentes ao desenvolvimento do Nordeste.
O seu art. 2• dispõe sobre o funcionamento desse Ministério do Nordeste, vinculando a ele diversos órgãos federais que sairiam da órbita
do Ministério do Interior.
A Administração Federal está disciplinada pelo Decreto-lei
n• 200, já referido, e norteada por cinco princípios fundamentais
(art. 6•): I) Planejamento; 11) Coordenação; III) Descentralização;
IV) Delegação de Competência; V) Controle. O que parece esvaziamento é, em grande parte, racioc ,lização, na base desses princípios
da vida governamental e não sob um critério geográfico. Os Ministérios foram organizados para atender grandes setores, os quais
ubrungem regiões.
"Observe-se que o Autor deseja sarar males, por ele apontados,
através de lei, determinando a nomeação de um Ministro
Extraordinário para o Desenvolvimento do Nordeste. Nesta linha,
justificar-se·ia, também, o propalado Ministério da Amazônia.
Mas, o entendimento da politica de valorização de áreas
problemas foi exatamentc considerada pelo Decreto-lei n• 200 que,
no seu art. 39, ao desenhar o quadro de assuntos de competência de
cudn Ministi:rio, aponta como atribuição número um do Ministério
do Interior, o Desenvolvimento Regional.
O Professor Manocl Gonçalves Ferreira Filho ("Comentários:\
Constituição Brasileira - Emenda Constitucional n• I, de 17 de
outubro de 1969" - vol. 2 - Ed. Saraiva - 1974, pág. 138)
informa que a Emenda n• I, de 1969, acrescentou ao texto constitu·
cional o item V ao art. 81, o qual estabelece ser privativo do
Presidente da República dispor sobre a estruturação, atribuições c
funcionamento dos órgãos da Administração Federal c opina que
cssu mutéria lhe parece vedada ao legisludor.
João de Oliveira Filho ("Quer Conhecer a Constituição'?" Forense, 1974) vinculu o ussunto desse ilcrn at) Dccrt:to-Jci nY 200,
Assim, está evidenciado que o Projeto de Lei do Senado n• 231,
de 1976, padece, no meu entender, de inconstitucionalidade c por
isso deve ser rejeitado.
r: o pmcccr.
Sala dus Comissões, 30 de novembro de 1976.- José Llndoso,

Maio de 1977

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à
publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Otair Becker, primeiro
orador inscrito,

O SR. OTAIR BECKER (ARENA SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 23 o eminente Presidente Ernesto Geisel recebeu a visita
de ISO (cento c cinqUenta) líderes sindicais do Espirita Santo, no
Palúcio do Planalto. Na ocasião, o Chefe do Governo falou de
improviso aos trabalhadores capixabus, suas palavras tendo sido
publicadas em todos os jornais do dia seguinte.
Foi um pronunciamento afirmativo, uma conclamação para o
esforço comum de engrandecimento nacional. Aludiu às potcn·
cialidades de nosso território, da população brasileira, destacando as
qualidades características de nosso povo, cujo espirita de
nacionalidade é soberbo.
- Por outro lado- disse o Presidente Geisel -, ao lado dessa
base física e dessa população que nós temos, continuamos a ser um
Pais pobre. Pobre porque não tivemos ainda a capacidade de conjugar adequadamente essa base física com a base humana e assegurar
ao Pais o desenvolvimento que ele precisa ter.
E encerrou o Presidente Geisel seu improviso com uma afirma·
ção que há de ter unânime apoio da Nação:
"Não devemos esperar de outros que eles venham resolver os nossos problemas. Poderão cooperar, sem dúvida.
Poderão trazer recursos financeiros. Poderão trazer a tecnolo·
gia. Mas, no fundo, o futuro do Brasil só depende de nós, do
nosso esforço."
Sr. Presidente, Srs. Senadores: o eminente Presidente da República expressa, nessa sua afirmativa final, uma verdade que, está por
demais claro, deseja seja do conhecimento de todos os brasileiros.
Não basta que dela se apercebam alguns e até mesmo muitos,
sobretudo aqueles que têm conhecimentos mais amplos. E: preciso
que o povo todo dela se convença e, assim, animado de espírito forte,
se dê ao exaustivo trabalho de enriquecimento nacional.
Creio que toda a Nação apóia as palavras do Chefe do Govcr·
no: nosso futuro depende de nós, brasileiros; de nosso esforço e de
nossa capacidade de trabalho c realização. Seremos nós que tornare·
mos grande, rico, feliz e socialmcntejusto este belo Pais. Ajuda c
cooperação do Exterior poderão nos valer muito, facilitando e apressando a conquista desse futuro e, mesm9, tornando-a menos árdua
para nosso povo. Mas a tarefa de construção é nossa. Nós é que teremos de resolver nossos problemas, conquistar lugar de realce no
mundo.
Precisamente por concordar plenamente com os pontos de vista
expressos pelo eminente Presidente Ernesto Geisel é que sinto do
meu dever aqui estar, pura algumas observações sobre aspectos divcr·
sos de um problema que se tornou desafio maior para o alcance do
objctivo de engrandecimento nacional a que aludiu o Chefe do Governo. Refiro-me ao problema energético, cuja gravidade e, sobretudo, prioridade são hoje proclamadas por todos que se preocupam
com o futuro brasileiro.
Sr. Presidente, o Correio Bra:iliense do dia 13 de maio publicou
declarações feitas pelo Ministro das Minas e Energia no Paranâ,
aonde fora visitur a Refinaria de Araucária. Disse o Ministro Ucki
que as obras da Usina de São Mateus, pura exploração do xisto,
serão iniciudus cm 1980 c a primeira etapa da produção será de 25
(vinte c cinco) mil burris diários. Alongou-se Sua Excelência cm
obscrvuçõcs sobre o empreendimento, bem como o desafio da expio·
ração de nossa imenso rcservu de xisto pirubetuminoso, que é u
segunda do mundo. Dus declarações do Ministro das Minas c
Energia, diffcil é ulguém extrair preocupação com u solução vigente
de um problema que nos asfixia e poderá custar-nos dcmusiudumcn·
te caro, se continuar sujeito a returdnmentos. O Ministro fulu tranqUilo, como se o Puis não estivesse sofrendo pesudumcntc ns canse·
qUêncius du crise cncrgéticu, com tcrrrvds sucriffcios puru o povo
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brasileiro. E fuz afirmações diversas das que fizera o Gen. Arukcn
de Oliveira, hfl aproximadnmcntc um ano, nu Comissão de Minas e
Energia do Senado, quando disse que a produção inicial da Usina de
São Mateus seria de 51 (cinqUcntu c um) mil barris diários.
A Folha de S. Paulo do dia 21 publicou declarações do Sr. Carlos Sanches Escurncz, Consultor da ONU rara o Desenvolvimento
Industrial, segundo as quais o Brasil é o único País do mundo com
condições de fabricar um combustível renovúvcl, em substituição no
petróleo, que é o álcool para a mistura carburante. E logo aduz: o
Programa Nacional do Álcool está atrasado, asseverando, com a
experiénciu de quem trabalha na racionalização de uma usina de
Campos, no Estado do Rio, que "o Governo, até 1980, não canse,
guirá produzir a quantidade do Álcool prevista no Plano, porque o
programa está atrasado e só roram autorizadas a operar, em todo o
Brasil, 15 (quinze) destilarias. O previsto era 38 (trinta e oito) refi·

narias".

Impelido pelo agravamento da conjuntura cconômico-finan·
ceira, a despeito das diversas medidas adotudus no decorrer deste
ano, o Presidente Geisel tomou u decisão de delegar ao Ministro da
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Fazenda poder para exercer à controle de preços, numa deliberação
que obteve amplo apoio dos especialistas, conforme evidenciou n
imprensa. Surgiram, no entanto, de escalões do Governo, decla·
rações reticenciosas, reveladoras de descontentamento e discordância, na confirmação de inaceitável autonomia de setores governamen·tais de vital inOuéncia nu vida cconômico-financeiru do País. E a
imprensa, já no dia 26 de maio, devulgavu informações de "fontes da
PETROBRÃS", afirmando a impossibilidade de congelar a gasolina. Não me interessa a exatidào ou nã·o da assertiva, mas evidente
que ela abula a firmeza da decisão presidencial, apresentando-a ao
público como irreal e destinada ao fracasso. Mais recentemente, a
imprensa divulgava declaração de Ministro de Estudo, de que a correção monetária seria alterada, forçando u presença, na televisão, do
Ministro Mário Henrique Simonscn para negar o fato e tranqUilizar
os detentores de Cadernetas de Poupança.
Sr. Presidente, se fôssemos aludir a notícias contraditórias e, no
mínimo, peturbadoras que a imprensa publica quase diariamente,
oriundas de importantes setores do Governo, este nosso pro·
nunciamento não teria fim. Forçoso, assim, deixar de lado todo esse
cipoul, a fim de abreviarmos estas considerações.
Imperioso, no entanto, que mencione as reportagens do jornalis·
ta Alberto Turner, publicados no O Estado de S. Paulo, sob o titulo
"Petróleo, o preço da dependôncia", em que é analisada a atuaçijo da
PETROBRÃS na busca do óleo essencial ao nosso desenvolvimento,
à estabilidade económica c social e à própria segurança nacional.
Não é meu intento, até por escassez de tempo, examinar o mérito dessas reportagens. Parece-me, porém, inquestionável estarmos diante
de um trabalho sério, de fôlego e que está a merecer atento e mi·
nucioso estudo. Exalto, aqui, informação do Assessor de Imprensa
da Presidência da República, Coronel Toledo Cumargo, de que a
PETROBRÃS dará resposta a essas reportagens, o que é imprescin·
divel. Da mesma forma, merece apoio e registro a disposição expres·
sa pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, nu qualidade de Presidente
da Comissão de Minas e Energia, de promover, nesse órgão, cri·
terioso estudo do assunto, ouvindo especialistas autoridades aptas
a falar sobre o problema.
Sr. Presidente, a premissa, com que todos estamos de pleno acor·
do, de que o futuro do Brasil depende de nós, brasileiros, como o pro·
clamou o eminente Presidente Ernesto Geiscl, impõe que o problema
energético seja objeto de estudos amplos c profundos, não só puru u
adoçf1o de politica certa, como pura aferir a performance de todos os
órgUos c empresas rc:lucionudos com o problema. Creio que hoje,
mais do que nunctt, sUo certas us pnluvrns do ex-Presidente Médici,
quundo nlirmou ser chegado o momento de cessar de ntirar pedras,
paru a soma de esforços visando a construçiio deste Pufs. Não objetivo u dcscohcrlU de cscúndalos, nem críticas U ução de órgi'\os do
Govc:rno ou i1 PETROBRÃS. M~1s, não h(l como ocultar a nc~cssida·
de urgente de upuraçfao do que consta das reportagens do jornalista
Alberto Tumor.

O Sr. Itamar Franco (MDB aparte'?
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MG) -

Permite V. Ex• um

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC)- Com muito pra·
zcr.
O Sr. Itamar Franco (M DB - MG) - Não é para atirar
pedras, também, mas para lembrar a V. Ex•, que se referia ao pro·
hlcma do xisto, que o primeiro decreto sobre a sua industrialização
- imagine V. Ex•- data de 19 de setembro de 1950, quando se pre·
tendia explorá-lo no Vale do Paraíba, e naquela época jâ se preconizava uma produção de cerca de 10 mil barris por dia. Veja então,
V. Ex• o atraso na programação do xisto, neste País. Era o aparte
que queria dar a V. Ex•
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC)- Agradeço, hon·
rado; o aparte de V. Ex•, Senador Itamar Franco, que tem sempre
participado de meus pronunciamentos, enriquecendo-os com informações, com adendos muito importantes. O objetivo deste discurso,
eminente Senador Itamar Franco~ é alertar aos meus nobres pares de
que é chegada efetivamente a hora de se desmontar, no Brasil, o
errudo e se começar a construir o certo.
O Sr. Ruy Santos (ARENA aparte?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Com prazer, emi·
ncnte Líder.
O Sr. Ruy Santos (A RENA - BA) - O problema está posto
muito antes de 1950. No primeiro Governo do General Juracy
Magalhães, nu Bahiu, o xisto de Maraú foi estudado e mandada
amostra destilada para a Alemanha, e o ex-Governador chegou a
contratur a montagem de uma usina que, enviada ao porto de Hum·
burgo, não veio para o Brasil, porque ocorreu o golpe de 1937. Esses
estudos estão todos feitos e acabados nu Bahia.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Eminente Se·
nador Ruy Santos, igualmente, o seu aparte enriquece o meu discurso, e é o mesmo que dizer, neste momento, que é chegada a hora
de se agir, pois parece que neste País, nós nos acostumamos a reagir
ao invés de agir. Vemos, assim, pelos apartes de V. Ex• e do Senador
Itamar Franco, que, desde mui to, o Brasil se preocupou com o apro·
veitamcnto do xisto. Está faltando, apenas, algo c esse algo nada
mais é, eminente Lidcr e amigo, grande Senador Ruy Santos, que
açào, que cabe a todos nós, brasileiros.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Um pequeno acréscimo:
e não foi para adiante o trabalho em Maraú, porque, pouco tempo
depois, descoberto petróleo, em Lobato, se disse que não havia mais
nccossidade de se pensar no xisto.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Uma vez mais,
muito obrigado pela participação de V, Ex•
Prossigo, Sr. Presidente:

fi imperioso e urgente o esclarecimento da opiniilo pública, a
fim de que u Nação possa confiar e, dessa forma, dar sua indispensá·
vel constribuiçào pura a solução de nossos grandes problemas, o
mais agudo deles o energético, seguido daquele relativo ao controle
da inflação. Necessário que se proceda a minucioso e imparcial exame da utuaçào da PETROBRÃS e das decisões no sctor energético.
Se erros, abusos e desvios ocorrerum, precisam ser identificados
para que sejam corrigidos, e o Brasil não fique condenado ao
agravamento de problemas que sr.gurumente terminarão por nos
levar n um poço por demais profundo, o povo brasileiro pugando
preço insuportúvel c se comprometendo u própria soberania
nacional. Ê preciso que a I'ETROBRÃS, realmente ciosa de suas
inluner~1s rcspomnbilidadcs, desça de um pcdcstul que u colocu ucima c fora do ah.:wu.:c de tudo, para uma atitude patriótica c de
humildade, que nos permita exutu uvaliuçào dn situuçUo, sem o que
não huvcrú estrat~gin que nos conduza a ruturo seguro cm sctor tilo
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vital. O conhecimento do que ocorre ou se passou é condição sine
qua non para que caminhemos com acerto c a própria empresa estatal
venha a nlcnnçar, desta ou daq~eln forma, os objetivos que.
justincam sua existência: dar petróleo ao Brasil.
O que tem determinado lentidão nn execução do Programa Na·
cional do Âlcool c tantas outras delongas incomprccnsfvcis para a
Naçuo, como a da realização dos contratos de .risco?
Suo questões vitais para o desenvolvimento brasileiro; a 'saúde
da economia nacional, a estabilidade social c a própria segurança
nacional. Esta é, conforme está expresso na Constituição, dever de
todos e cadu um dos brasileiros, que por ela é responsável. Nilo se

pode, portanto, alegar sigilos e segredos cm áreas e setores de cuja
ação acertada depende basicamente nosso futuro. Este depende de
nós c, assim, temos que ter perfeito e total conhecimento do que
ocorre c se deu nessas úreas e nesses setorcs, para as medidas
porventura neccssoirias. E, n~o é demais insistir, o cxnto conhecimento de tudo isso é indispensável para que a Nação conne no
Governo e, neste connando, se una para o gigantesco esforço de
engrandecimento do Brasil. Esforço que só é viável se livre e cons·
ciente, o que jumuis se dará enquanto informações fundamentais
forem mantidas como sigilosas ou secretas, na cristalização de um
fosso entre Nação e Governo, na multiplicação da desconnança do
povo na açiio do Governo, ou de órgãos e empresas de importância
imensa puru n~sso futuro.
Sr. Presidente, o futuro do Brasil depende de todos nós, brasileiros. Nunca de órgão isolado do Governo ou de empresas por mais
poderosas que sejam, como a PETROBRÃS. Por mais que possa, o
Governo pouco poderá, sem a confiança c o apoio da Nação inteira.
Eis por que entendo urgente que façamos uma pausa para averiguações, que permitam a correção de erros porventura cometidos e,
sobretudo, o surgimento de um entendimento sem o qual jamais
ulcançaremos construir o futuro deste Pafs. E esse entendimento só
poderá surgir após à opinião pública forem dadas todas as infor·
mações necessárias, a fim de que, consciente e livremente, nos unamos todos para atender ao apelo presidencial, desincumbindo-nos de
nosso dever de construir o grandioso futuro do Brasil!
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA.
Pronuncia o seguinte disçurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Pela Lei Complementar no 11, de 25 de maio de 1971, foi criado
o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL) e o
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL).
Desde a promulgação desse edito legal, que o trabalhador do
campo vem recebendo, cm todo o Pafs, beneficias até então
reconhecidos mas jamais concretizados.
O FUNRURAL, no decorrer de sua breve existência, já ~restou
ao campesino brasileiro inestimáveis serviços assistcnciais, cumprin·
do rigorosamente a nnalidade para o qual foi criado.
O seu Relatório·síntese referente ao exercício de 1976 nos
oferece um atestado inequívoco de sua eficácia no mecanismo
previdenciário de nosso Pais.
Pelas cifras assinaladas, verinca-se que essa instituição prestou
ao rurícola um trabalho sem precedente cm nossa História, destacnn·
do·se a aposentadoria por velhice, por invalidez ou cm amparo
previdenciário, Acidentes de Trabalho e Auxilio Funeral.
Os números consignados no citado Relatório oferece a dimen·
são do trabalho executado desde o ano de 1972 c a encácia de sua
presença na administração pública federal.
Assim, Sr. Presidente, em 1976, foram dispensados CrS
4.511.022,00 em pagamento de aposentadoria por velhice: CrS
430.892,00 em aposentadoria por invalidez; CrS 807.679,00 cm pen·
são: CrS 751.617,00 em amparo previdcnciário: Cr$ 15.458,00 em
acidentes de trabalho e, finalmente, CrS 61.461,00 cm auxilio funeral.
Desse modo, foram beneficiadas 1.811.892 pessoas cm todo o
Brasil, sendo 87.049 nu Região Norte: 776.652 na Regido Nordeste:
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503.357 na Região Sudeste: 358.837 na Região Sul e 86.087 na
Região Centro·Ocste,
Agora, i: intenção do Governo incorporá-lo justamente com
outros órgãos, cm um só organismo previdenciário.
Será, Sr. Presidente, que essa unificação produzirá os efeitos
desejados não prejudicando o homem do campo, que tem no
FUNRURAL um efetivo instrumento de amparo já demonstrado na
prática desde a sua criação?
Contudo, Sr. Presidente, e&~ando o Governo Federal na firme
disposição de integrar vários órgãos previdenciários numa só institui·
çüo, e a mensagem que assim decide já se encontra no Congresso, o
fará com os resguardos necessários para não prejudicar os seus
bcncnciários diretos, inclusive aproveitando suas estruturas
administrativas e o seu pessoal qualincado, a fim de que não haja
solução de continuidade nos serviços prestados.
O Sr. Otalr Beckcr (ARENA - SC) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Com muito prazer, eminente Senador Otair Becker.
O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC} - Eminente Senador
f:lcnrique de La Rocquc, efetivamcnte, toda a racionalização busca a
melhoria na eficiência, na produtividade e na economia dos recursos
materiais c financeiros. Creio que o Governo Federal se tenha
inspirado nesses fatores para buscar fazer as modificações que agora
acabam de chegar ao Congresso Nacional. Estou inteiramente de
acordo com V. Ex• Será que essa racionalização continuará a
produzir os frutos tão benéncos para o homem do campo c que
vinham sendo proporcionados pelo FUNRURAL, como acaba
V. Ex• de enumerar cm seu belo discurso?
O SR.,HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Muito grato, nobre Senador Otair Becker. Somando à opinião que
não só é minha, mas do Estado do Maranhão, V. Ex• traz um apoio
valioso ao que foi feito neste País pelo FUNRURAL. Há certas leis
que, executadas, niio correspondem às previsões que as ditaram, c
outras, e nestas incluo aquela que institucionalizou o FUNRURAL,
que são na realidade o espelho da sua previsão c o desejo do
legislador.
Disse muito bem o nobre Senador Otair Becker, que seu desejo,
como o meu, é o de que a legislação proposta pelo Executivo não
permita solução de continuidade nesse setor, para que nós outros, lâ
pelas barrancas do Tocantins e outros locais bem distantes da nossa
capital, possamos ouvir do caboclo da nossa terra os elogios que
ouvimos constantemente do FUNRURAL. Que Deus permita a
previsão no nobre representante de Santa Catarina, que tanto tem
lutado pelo seu povo.
Continuando, Sr. Presidente.
Dentro deste princípio, faço desta tribuna um caloroso apelo no
Ministro da Previdência e Assistência Social, o eminente homem público Nascimento e Silva, no sentido de que S. Ex• examine
detidamente todos os aspectos que envolvem a fusão dessas entidades previdenciárias, assunto já decidido, mas que cm sua
regulamentação, por certo, ensejará um exame completo do assunto.
Tenho certeza de que o Ministro Nascimento e Silva, sempre
atento aos problemas da sua Pasta, a qual dirige com rara efic'ii:ncia,
dará a este pronunciamento a atençilo que sempre tem dispensado a
todos os apelos formulados e que dizem respeito à sua área
administrativa no Governo Federal.
Outro assunto: Desejo, com a maior ênfase, congratulur·me
com o Sr. Jorge Wolney Atalla, pois este diniímico brasileiro recc·
bcu, na· noite de 26 de mui o de 1977, o titulo de Homem do Ano da
Ciimnrn de Comércio Brusii·Estados Unidos, em solenidade rea·
lizndu no Pluz;, Hotel em Novn Iorque. Foi qunndo o rcnomado
industrinl paulista lançou 11 idéin dn crinçuo do Ministério do Comí:r·
cio. O ilustre Presidente dn COPERSUCAR examinou nlguns
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aspectos da economia brasileira, cm seu discurso agradecendo a tão
rara honraria:
"a nossa maior semeadura ni!o é nos campos, A grande
semeadura que o Brasil ora realiza é a que cstâ fazendo nas
suas escolas. Havera; matematicamente, lormialívcts con·
seqUências positivas c criadoras num Pals que conta atual·
mente com 30 milhões de crianças c jovens cm suas escolas de
todos os graus."
Destacou, no final de seu discurso, que
"com o arejamento profissional soprando sobre o
campo, o Brasil jll é o maior produtor mundial de açúcar de
cana, o segundo maior produtor de soja, o segundo maior
produtor mundial de cacau, o maior produtor mundial de
café, o segundo maior produtor mundial de mamona, o
quarto produtor mundial de milho, c o detentor do terceiro
rebanho bovino do mundo. E, ainda este ano, nosso Pals
assume também a liderança mundial na produção de âlcool
anidro, a partir da cana-de-açúcar, como opçilo energética,
No campo industrial o Brasil jâ é o oitavo fabricante de
aut~móvcis, um dos maiores produtores c compradores de
navtos, um grande CXP,Ortador de calçados c tecidos c o maior
exportador mundial de ferro."
Enalteceu também o Sr. Jorge Atalla o atual relacionamento
entre o Brasil c os Estados Unidos.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Mauro Bcncvidcs.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Ã noite de ontem, ocorreu, 'concomitantemente, a instalação
solene, no Centro de Convenções de Fortaleza, de dois magnos con·
claves, reunindo figuras exponenciais da classe odontológica
brasileira.
Trata-se, Sr. Presidente, do V Congresso Nacional de Odontologia c do 11 Congresso Ccarcnse de Odontólogos, que contaram
com expressivo !ndicc de adesão, ultrapassando a casa dos mil parti·
cipantcs. De todo os recantos do Pa!s, chegaram à Capital alencarina
numerosas delegações, a maior das quais a do Rio de Janeiro, inie·
grada por trinta profissionais daquele ramo da ârca da Ciência da
Saúde.
Falando na solenidade de abertura, o Dr. Aldo Frota,
Presidente da Comissilo Organizadora dos Certames~ ressaltou a im·
portância das duas expressivas promoções, dando as boas-vindas aos
dentistas brasileiros que ali se fizeram presentes.
Em nome das autoridades convidadas, discursou o Secretário de
Saúde, Dr. Lúcio Alcântara, aplaudindo os nobilitantcs objctivos
daqueles importantes cometimentos cicnt!ficos.
Hoje c amanhã, prosseguirão os trabalhos, com a realização de
palestras, debates c conferências, a cargo de figuras proeminentes da
Odontologia brasileira.
Ao realçar, hoje, a cfctuaçilo do V Congresso Nacional c do II
Congresso Ccarcnsc de Odontologia, salldo, como ccarcnsc a todos
os integrantes de tilo relevantes iniciativas, c testemunho ~ minha
confiança cm que os cursos ministrados c as discussões de teses c
proposições scrilo altamente proveitosos para os rumos da
Odontologia entre nós.
Registro, pois, Sr. Presidente, a realização desses conclaves
que iêm como sede a cidade de Fortaleza, Capital do meu Estado,
fazendo votos para que se revistam de brilhantismo c de êxito.
(Muito bcnil Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Evcldsio Vieira.
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O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Consciente de suas obrigações com o momento histórico
brasileiro, o MDB tem reiterado, sempre que é exigido pelas
circunstâncias, a indicação dos erros da administração pública c
apontado as soluções mais viáveis para que se atinja o progresso
desejado.
No cumprimento de ,nossa alta missão, temos procurado
abordar objctivaincntc os grandes problemas da vida brasileira,
tentando prestar uma contribuição às soluções que possam propor·
cionar o progresso que desejamos c queremos, na busca de um bem·
estar mais cfctivo.
Nossa preocupação se volta, com constância, para as cxccpcio·
nais potencialidades no campo da agropecullria, para o apro·
vcitamcnto racional do que a natureza nos oferece, num Pais
com terras abundantes, com sol, chuvas c um ruralista inteligente,
dedicado, ordeiro, disciplinado, tenaz, estóico. Nilo temos sabido,
todavia, explorar convenientemente tais condições: falta uma açilo
inteligente, dinâmica c capaz de habilitar o homem do campo para
que possa, cm escala sempre maior, transformar essas riquezas cm
bens úteis às sociedades brasileira c mundial; falta a instrumcntaçilo.
Hoje, ao falar da agropccullria, vamos dedilhar a tecla do
Seguro Rural.
·
Sofrendo prcjulzos com sinistros de suas moradias, decidiram
no século XVII os colonos dos Estados alemães formar uma união c
estabelecer plano contra tais incêndios. A idéia frutificou c irradiou·
se à Islândia, onde seus camponeses criaram uma modalidade de
seguro que garantia, além das casas, também os rebanhos.
O grande salto do Seguro Rural, entretanto, veio a verificar-se
dois séculos após, com planos c esquemas progressivamente
aperfeiçoados, mercê da aplicação de conhecimentos correlatos de
novas técnicas c das lições ditadas pela experiência.
O Seguro Rural, hoje, é praticado cm enorme número de palscs,
sustentado cm bases consistentes c constituindo-se num componente
notllvcl, poderoso, a impulsionar a economia agropecullria dos
mesmos.
No Brasil, o Seguro Rural é ainda um sonho dourado para a
quase totalidade dos agricultores. lnstituldo pelo Presidente Gctlllio
Vargas cm janeiro de 1954, pela Lei n• 2.168, dava cobertura aos
produtores de trigo, café, algodão hcrbllcco, arroz, pequenas lavou·
ras de culturas mllltiplas, garantindo também os rebanhos contra
riscos que lhes são peculiares, Ã Companhia Nacional de Seguro
Agrícola, então criada, sob a forma de uma sociedade de economia
mista, cabiam os encargos de exploração c desenvolvimento da
atividadc.
Embora reconhecendo na ocasião como peça importante para
uma boa política agropccuâria, o Seguro Rural não foi devidamente
estruturado c, assim, não pôde ter condições de cumprir a alta
finalidade para que foi criado.
Apenas aqueles plantadores que desenvolvem culturas como
algodilo, soja, trigo c hortigranjeiros podem obter as garantias de
seguro rural - c, assim mesmo, somente os que desenvolvem suas
atividadcs nos Estados de Silo Paulo c Minas Gerais c os contempla·
dos com o PROAGRO, que passaram a ser exonerados de obrigações financeiras relativas a operações típicas de crédito rural, de
custeio c investimento, cujo pagamento seja dificultado pela ocorrên·
cia de fenômenos naturais, pragas c doenças que atinjam bens, rcba·
nhos c plantações.
Em discurso pronunciado na cidade dcCuritiba,a lO de outubro
de 1974, estamos bem lembrados, o Presidente Ernesto Gciscl
anunciava que dava inicio, naquele instante, às atividadcs do
Programa de Garantia da Atividadc Agropccuâria - PROAGRO,
lançado pelo seu antecessor c que constitula o primeiro passo para a
institucionalização do Seguro Rural, antiga c justa reivindicação dos
produtores rurais.
Quase 4 anos silo decorridos c nilo passamos do primeiro passo
na intenção da lnstituclonalizaçilo dnquilo que, segundo o próprio
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Presidente Ernesto Geisel, é uma antiga e justa reivindicação dos
agricultores c pecuaristas: o Seguro Rural.
Do PROAGRO raramente se ouve falar e o pouco que se ouve é
de críticas.
.Porque entendemos a agropecuária como mais rápido e melhor
cammho para o deslanche do nosso desenvolvimento econômico e social, dentre os vários existentes, é que voltamos hoje a nos ocupareste tema, de extraordinária importância para o setor.
Implantar em todo o Brasil o Seguro Rural, beneficiando a
todos os que se dedicam à agropccuária, é uma providência necessária, indispensável e urgente, segundo nossa ótica. Inegavelmente
ele se afirma como um componente altamente valioso na moderna
estrutura econômica das Nações, porque, desenvolvendo-se num
quadro onde são eventuais as secas, as geadas, as granizadas, as
inundações, as pragas, as doenças e as infestações, o árduo labor
rural está exposto, a cada momento, a ser atingido ou destruido, o
que provoca prejuízo e, não raras vezes, a ruína parcial ou total da
empresa ou do pequeno produtor. E como em nosso meio a ampla
maioria dos colonos carecem de recursos suficientes. sem condições
para enfrentar tais riscos, desponta com elevada evidência o Seguro
Rural como solução de relevância social e econômica.
Pela impotência do agricultor diante dos riscos peculiares aos
seus empreendimentos decorre, forçosamente, a inibição das
invorsões, a dificuldades de saldar compromis!Os, a redução do seu
poder de compra, o seu desânimo, a sua frustração, o abandono do
seu meio rural. A ausência do Seguro Rural é uma das várias causas
do grnnde êxodo do campo para as cidades.
O ruralista segurado, proprietário ou não da terra que cultiva
ou onde possui criação, tem garantidas as colheitas c a vida dos ani·
mais, mesmo quando arrendados ou emprestados. E: que a apólice de
seguro, por ser documento idôneo, substitui, para as operações de
crédito, a garantia hipotecária, permitindo ao colono o financiamcn·
to de sua produção. E sabe-se que, hoje como ontem, é elevado o
número de ruralistas que deixam de contrair financiamentos para
aumen~ar suas produções por não desejarem entregar suas propricda·
des a hipotecas. Segurado, vem a fixação do homem à terra o maior
inc~emento da atividade agropecuária, mediante a apli~açi!o de
ma1ores recursos, e, em caso de sinistro, o prosseguimento do trabalho, a tranqUilidade e a segurança do ruralista.
Vale também destacar que, sendo urgente, nas classes rurais, a
tarefa sempre maior de extensão rural através da qual se induza na
mente do colono a necessidade de captação de novas técnicas agri·
colas, para maior produtividade, representa o Seguro Rural também
um real subsidio para a educação do ruralista, uma vez que os
agrônomos, veterinários e demais elementos do Seguro Agricola
cumprem também papel de legítimos extcnsionistas. Esse dado de
caráter educativo é de grande valia, indubitavelmente.
~st?ndo ?ssim sobejamente patenteada a grande função
economtco-soctal do Seguro Rural - fixação do homem à terra
garantia de crédito para proprietário ou não-proprietário da terra o~
da criação, instrumento de educação na área rural, estabilização e
maior desenvolvimento agropecuário - torna-se meridianamcnte
claro que o Seguro Rural, além de interessar fundamentalmente a
cada ruralista, tem na sua implantação a força de elevada conveniên·
cia nacional.
Como as Empresas Seguradoras não se interessam pelo Seguro
Rural, deve o Governo agir com urgência, no sentido de implantá·lc
em todo o Pais.
Temos falado, constantemente, nesta Casa, da necessidade d,
instrumentarmos, capacitarmos e propiciarmos melhores condições
ao nosso homem do campo, pura que ele possa desenvolver a su
ati~idade com muior eficiência, buscando muior produtivídud"
ma1or safra, u fim de que possamos alimentar, melhor, os brasileiro
a preços menores, pura que possamos alcançar maiores excedcntt-.
das nossas safras ugricolus, pura podermos exportar mais o
conseguirmos, atruvés dos produtos de origem agropecuáriu, equili·
brarmos e ulcunçurmos supera••lt nu balunçu comercial.
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O Governo Federal vem anunciando a intençilo de fortalecer e
drenar mais recursos para o desenvolvimento da nossa agropccuúria.
No enta~to, tem ficado muito nas promessas, nas boas intenções,
sem passar para a ação efetiva. E, cm razão disso, temos perdido tem·
po em buscar maior produção, em buscar um maior descnvolvimen·
to para o sctor da agropccuária que se refletirá, inegavelmente, no
maior desenvolvimento da economia do próprio Pais.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex•?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Com maior pra·
zer ouço V. Ex•
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Evelásio Vieira,
o problema do Seguro Rural é uma necessidade que já entrou em
funcionamento h:í muito tet.tpo. Infelizmente, ele não é agilizado
porque não há um fundo correspondente para cobrir as perdas c danos que acontecem em determinadas regiões do Pais. O Banco do
Brasil, o Banco do Nordeste emprestam facilmente, mas aquele mes·
mo agricultor que teve facilidade para levantar o empréstimo para
fundar a safra, ele não tem facilidade para alcançar a cláusula seguradora para defender a produção, porque, infelizmente, o financeiro
continua sobrepondo-se ao econõmico. O financeiro não quer correr
o risco e quem continua correndo o risco é o econômico. A ocorrência do risco partindo do económico em defesa do financeiro é
que cria essa situação. V. Ex• toca num tema de alta rcsponsabili·
dade e que poderá, na realidade, concorrer, se sanado e resolvido,
não só para o desenvolvimento da nossa produção como para a
fixação do homem à terra, porque nos dias aluais, no Nordeste ou no
Norte, quiçá até mesmo no Paraná por conta das geadas, não é todo
agricultor que quer plantar, através de hipoteca de sua propriedade,
correndo o risco de perder a sua produção e ser obrigado a responder
com a propriedade que está hipotecada, no pagamento daquele
dinheiro que foi levantado exclusivamente para formar uma nova
produção. O que é preciso é que o Governo entenda que, nesse setor,
é necessário que o cconômico fique acima do financeiro, para que cs·
se agricultor possa, na realidade, ter possibilidade de trabalhar,
produzir com tranqUilidade, o que acontece na indústria e no comércio. A indústria adota seguro contra fogo, contra tudo. O comércio,
por sua vez, tum bém ado ta o seguro. A agricultura que concorre com
tudo para este Pais fica com a maior responsabilidade, sobrecar·
regando tão.somcntc aquele produtor rural que não dispõe de
numerário, pois 95% desses produtores fundam as suas safras através
de dinheiro dos bancos, especialmente dos bancos oficiais. Quero
congratular-me com V. Ex• E: um tema de alta responsabilidade reafirmo - c muito oportuno. O Governo deve encará-lo dentro do
sentido social e econômico, deixando de lado o financeiro. Não é pos·
sível é que, infelizmente, se continue preservando o interesse do
financeiro cm detrimento do cconômico, da produção c especialmcn·
te da sociedade brasileira. Muito obrigado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDEl- SC)- Nossos agradeci·
mcntos, Senador Age no r Maria. V. Ex• lembra bem. Existe seguro
para quase tudo, e não existe seguro para o nosso ruralista. ~ um
hom_cm que vive num clima de insegurança, de intranqUilidade, an·
gusttado. ~ um homem que desenvolve a cultura do arroz, do trigo,
do milho ou do feijão, entretanto, surge uma seca, uma granizada,
uma enchente ou uma praga, e ele perde tudo, vai para a ruina total.
Temos experiências de outros paises, temos experiências já realizadas
?e.st." Pais, cm 1954. Temos a experiência de Silo Paulo que, em 1953,
tnletou o seguro agricola, atendendo u alguns tipos de cultura; c
agora Silo Paulo está realizando um avanço, ampliando essas ativi·
dudes. Estâ provado, com o seguro que se desenvolve em Silo Paulo,
cm Minas Gerais, que ele é um componente, é um futor importante
no desenvolvimento da agropecuâriu.
Não entendemos é o Governo ter anunciado, hú quuse 4 unos,
que u implantação do PROAGRO seria o passo inicial e decisivo
pura u impluntuçilo do seguro rural neste Pais; e, decorrido tunto
tempo, nilo tenha udotudo outras medidas no sentido de vir u implnn·
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tar em todo o Pais o seguro agrário para dar mais segurança ao
nosso agricultor, para que ele tenha maior estimulo, para sua melhor
fixação na área rural. E possível que o Governo alegue, como tem
feito sempre diante dos seus desacertos, quando falta uma açl!o mais
ágil, mais dinâmica, que é em razão da carência de recursos: mas, o
Governo tem possibilidades de investir, porque muito mais ele in·
veste na infra-estrutura para atender ao crescimento urbano de nosso
Pais.
Veja V. Ex• que até 1940, 2/3 da população brasileira estavam
no interior, na zona rural e I/3 apenas nos centros urbanos. Hoje,
praticamente, verifica-se o contrário: o êxodo sempre maior: e por
quê? Porque o agricultor é um desprotegido, o agricultor não recebe
o apoio e o estímulo para se manter na exploração da terra, produ·
zindo para si e produzindo para a Nação, alimentando mais a sacie·
dade mundial.
E por essas razões que nós, hoje, ocupamos a tribuna desta
Casa, para dizer da necessidade e da urgência de o Governo ma teria·
lizar cm todo o Brasil o seguro rural, para que ele possa se constituir
num instrumento a mais do desenvolvimento mais rápido, mais
efetivo da agropeeuária brasileira. Esta é mais uma contribuição
patriótica, sem má fi:, sem derrotismo, do Movimento Democrático
Brasileiro ao Governo Federal.
O Sr. A1enor Maria (MDB- RN)- V. Ex• me permite ainda
um aparte?
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O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer, Senador Agcnor Maria.
O Sr. A1enor Maria (MDB- RN)- Senador Evclâsio Vieira,
eu falei sobre o aspecto financeiro e me lembrei que passaram na semana passada por Brasnía dois pecuaristas daqui do'Trilingulo Mineiro. Um pecuarista me disse que tinha vendido um lote de 400
novilhas Nclorc, todas elas. enxertadas, para um marchante. Perguntei· lhe porque ele tinha perpetrado aquele crime, pois eu considerava
um crime vender um lote de 400 novilhas sclecionadas, enxertadas,
para um marchante, para o corte. Respondeu-me ele que o dinheiro
daquelas 400 novilhas, aplicado hoje na Caderneta de Poupança,
rendia o dobro, se ele fosse esperar que aquelas novilhas des$Cm cria,
daqui a um ano, quando os bezerros estivessem com três meses, se
tudo tivesse corrido normalmente cm termos financeiros, ele teria
perdido mais de SO%, e que ele, independente de ser um pccuarista, é
também um comerciante e aplica o dinheiro onde vê mais segurança,
cm termos de beneficio, de lucro. Se o lucro maior estâ realmente no
mercado de capitais, se o lucro maior i: encontrado no mercado fi.
nanceiro, através justamente da aplicação desse dinheiro, ni!o tinha
porque ele ficar segurando esse lote de novilhas para ter um prCjulzo
superior a SO%. Da!, a necessidade que o Governo tem de com.
preender que é inoportuno que o financeiro continue a sobrepor o
econômico porque assim sendo, o que vai acontecer é que a maioria
do povo, que puder deixar de trabalhar, vai deixar, uma vez que ni!o
tem sentido o quadro que se verifica: quem trabalha c quem produz
não tenha a renda suficiente para se desenvolver; c quem apenas tem
o dinheiro, só o dinheiro. tenha condições realmente de evoluir, de
multiplicar o seu lucro, enfim sobrepor-se a tudo. Conheço, através
dessçs próprios pecuaristas, pessoas que têm patrimõnio de quarenta
milhões de cruzeiros e não estilo conseguindo a rentabilidade de
quem tem um capital de dez milhões. Quem tem um capital cm
espécie, hoje, no Brasil, de dez milhões de cruzeiros c pode fazer
desse dinheiro os lances que o mercado oferece, as oportunidades de
comércio que se verificam por a(, poderá estar ganhando muito mais
dinheiro do que aqueles que têm um patrimônio econõmico. Assim,
o que está provado é que o patrimônio que vale, hoje, é o patrimõnio
financeiro c nilo o cconômico. Um patrimõnio financeiro pc 20% po.
derá dar um rendimento maior do que um patrimônio cconômico de
100%, Muito obrigado a V, Ex• c acredito que o seu pronuncia.
mento é oportuno, para que o Governo estude com profundidade
todas essas nuunças para nós encontrarmos o caminho e o modus
vivendi entre o capital c o trabalho.
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• faz um re·
gistro que é outro exemplo da politica não adequada no campo da
agropccuúria brasileira. No Sul, vai aumentando o número de
pecuaristas que estão vendendo matrizes, inclusive para recolher di·
nheiro, porque a pecuária de corte, como a leiteira, não estão apre·
sentando uma rentabilidade que satisfaça, e está havendo diminuição
naquela área,
Agradeço muito a sua segunda contribuição a este discurso que
fizemos nesta tarde abordando o Seguro Rural, prometendo voltar a
abordá-lo com outros aspectos, com outros subsidias, na defesa de
um fator importante para o maior desenvolvimento da agropecuária
neste Pais, o Seguro Rural. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estâ finda a Hora do
Expediente,
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Acham-se presentes, apenas, 30 Srs. Senadores. Não há, portanto, quornm para deliberação. Em conseqOéncia, os itens I c 2 da
pauta, em fase de votação, ficam adiados para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
estabelece prioridade na concessão de benefícios aos porta·
dores de incapacidade permanente, ffsica ou mental, tendo
PARECER, sob n• 13, de 1977, da Comissão:
-de Redaçio, oferecendo a redução do vencido.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada,
Encerrada a discussão, é o projeto dado como definitivamente
aprovado, nos termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

fi o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido, para o 2• turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1976, que estabelece prlorld1de
na concessio de beneficio• aos portadores de Incapacidade per·
manente, fl•lca ou mental.
O Congresso Nacional decreta:
Ar~. I• Terão prioridade, no Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS), os processos de concessão de beneficias aos portadores de incapacidade permanente, flsica ou mental.
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 295, de 1976, do Senhor Sena·
dor Agenor Maria, que dispõe sobre autorização para porte
de arma por motoristas de caminhões e táxis, tendo
PARECER, sob n• 119, de 1977, da Comissão:
- de Con•t!tulçio e Juitlça, pela injuridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para dis·
cuti·lo, irei declarar encerrada a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Por falta de quon1m, fica sua votaçilo adiada,
O SR. PRESIDENTE(José Lindoso) -Item 5:
MATI::RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n• 3, de 1974, do Senhor Sena·
dor Nelson Ct1rnciro, que ulteru n proporção estabelecida no

2m.

Terç~;felra 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho, rcconhc·
ccndo,ao trabalhador o direito a férias de 30 (trinta) dias, c
dá outras providências.
A Presidência, nos termos do art. 369, letra a, do Regimento
lntcrno_..p.c~jara,prcj.udicado o,projcto de lei, cuja ementa acaba de
ser anlill.t;WI,a~I'Ólli' 11\*·JJ'fotO V~!tto·lci n• 1.535, de 13 de abril de
I 977, já regulamentou a matéria de forma a atender aos objctivos da
proposiçªo,
A matéria será arquivada.
O SR. ·PRESIDENTE (José Lindoso) - F,11gotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCÓ (MDB- MG. Pronuncia o scguin·
te discurso, Sem revisito do orador.) -· Sr. Presidente, Srs. Se·
nadares:
Primeiramente, desejo encaminhar a V. Ex•, Sr. Presidente, o
seguinte oficio:
GSIF CN945 /77
Brasília, 30 de maio de I977
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Pctrônio Portclla
DO. Presidente do Senado Federal
Nesta.
Scnhor.Prcsidcntc,
Face a Constituição Federal c o Regimento Interno do Senado
Federal, solicito a V. Ex• requerer ao Excclcntlssimo Senhor Govcr·
nadar do Distrito Federal, Eng' Elmo Scrcjo Farias, cópia do Rclató·
rio número 006·77-DPA:SEF, do Departamento de Auditoria da
Secretaria de Finanças, lançado às folhas 12-29 c 33 do Processo
número 451.659/77, no tocante à conta "Dívidas Diversas", da Companhia Urbanizadora da Nova Capital. - Itamar Fraaco, Vice-Lídcrdo MDB.
Sr. Jlresidcntc, outro assunto é para comentar o que se passa
com o meio-ambiente da grande Belo Horizonte.
Desde 1971 que providências são pedidas para salvar a mata do
J~mbciro, que tem grande parte de sua floresta no Município de
Nova Lima; cm Minas Gerais.
Em I975, face a várias denúncias, houve por bem a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais constituir uma CP! para estudar as
inconveniências da açi!o das Minerações Brasileiras Reuuidas, a
MBR, na Serra do Curral, principalmente a mata do Jambciro.
O ilustre Deputado Jorge Caronc propôs que o Estado, com a
Prefeitura de Nova Lima, estudasse uma maneira de controlar c
reprimir este c outros ataques contra a natureza na região.
Recordemos, Sr. Presidente, a CP! da nossa Assembléia Lcgis·
lativa, Do rc.latório, temos o depoimento do Dr. Afonso Paulino,
que diz o seguinte:
O Dr. Afonso Paulino, cm seu depoimento, afirmou que, cm suma, "a cxccuÇilo do ~hamad~ "Projcto'dc i\guas Claras", realizado
pelo Grupo Hanna, sob o nome de Minerações Brasileiras
Reunidas", trouxe as seguintes conseqUências que denominou de
\\desastrosas":
a) "Poluição das águas c destruição das nascentes que abastecem grande parte da população da grande BH. c, naturalmente as cidades de Nova Lima e Raposos";
b) "Destruição da Mata do Jambciro", única reserva natural
num raio de 200 km cm torno de Belo Horizonte;
c) "Destruição da barreira natural de montanha, que garantiu a
Belo Horizonte um excelente clima (seco c frio)";
d) Extinção do Vera-Cruz, pura que a RFF pudesse cumprir o
contrato de transporte de minério de ferro celebrado com a MBR;
e) O contrato entre a MBR c a Fcrrobcl, prejudicial aos intcrcs·
ses desta c, cm conseqUência, aos intcrcssés da Capital;
f) Destruição da fauna, nu mata do Jambciro.
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Passemos, agora, Sr, Presidente c Srs. Senadores, à resposta do
Ministro das Minas c Energia, face as informações do Departamento
Nacional da Produção Mineral ·c da Informação 622/75, de
12·12-75, da Consultaria Jurídica:
O Sr. Ministro esclareceu, de acordo com esse parecer, a sua
aprovação.
Vamos informar à Casa, ainda, Sr. Presidente - porque
necessário se torna - que o documento que vou ler está desclassificado do seu carátcr sigiloso, podendo assim ser revelado.
Repito, Sr. Presidente, o documento não é mais sigiloso:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério das Minas c Energia
Consultoria Jurídica
Processo MME/GM/00236/75-CONFIDENCIAL
Rcf.: Denúncia formulada pela Assembléia Legislativa de MG contra Minerações Brasileiras Reunidas MBR.

lnrormaçio CJ n• 622/75
I
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
através do Oficio n• 1.595/75-CM, de 20·8-75, submete à
elevada consideração do Exm• Sr. Ministro, substitutivo ao
Requerimento n• 430 daquela Casa, que requer o encaminhamento do relatório, de inteiro teor, da CPI sobre as atividades da MBR, na Serra do Curral, inclusive para o
Governador de Minas Gerais c para o Dirctor do Instituto
Histórico c Artístico Nacional.
2. Em seu relatório a CPI da Assembléia Legislativa
apresenta as seguintes conclusões:
"A) DENÚNCIA, na forma do art. 106 do Decreto
n• 62.934/68, perante o Ministério das Minas c Energia,
requerendo a caducidade dos decretos de Lavra explorados
pelas Minerações Brasileiras Reunidas, pelos seguintes
motivos:
I. Por ser suas at/vldades altamente prejudiciais aos ln·
teresses do Brasil.
..... "pois é sabido que o Brasil despende o dobro de
divisas com a importação do aço do que recebe com a exporta·
çi!o de minério."
2. Porque sua ativldade contraria aot Interesses da Segurança Nacional.
"(;nosso dever defender nossas jazidas estratégicas."
3. Por ser prejudicial aos interesses da Rede Ferroviária
Federal.
4. Prejudicial à populaçao e ao Estado de Minas Gerais.
"Nilo hâ como negar que a populaçilo de Minas Gerais
se viu privada, cm virtude do contrato MBR - RFF da
utilização da linha ferroviária Belo Horizonte-Rio." ...•..

"E para Minas Gerais?
O que recebe o nosso Estado? A título de imposto único
sobre minérios, cm 1974, apenas recebeu I 13 milhões de cru·
zeiros,
11

o 1 O O I 1 1 o O O I o o o I I o o o I O I o o o I I O o I O 11 I I o o I o I O I I O 11 o o o I

A MBR estâ longe, pelo que se verifica, de iniciar sequer
a segunda etapa prometida de seu projeto, ou seja, a pelotizn·
çilo, quunio mais u terceira, de siderurgia".

- '"----·
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S. Por ln/ração do disposto nos Itens IX, XI e XII do
art. 54 do Decreto n' 62.934, que r<gulamentou o Código de
Minas, que reza:
"IX - promover a segurança c a salubridade das habi·
laçõcs existentes no local:

.... xi

..

:.::~~i;~; ·~~~~í~ã~ '.j~ ·~r:·~~ 'ci~ é~'d~ ;.·.~i;~~t~· dos
trabalhos de mineração;
XII- protcacr c conservar as fontes de llgua, bem cnmo
utilizá-las segundo os preceitos t«:nicos, quando se tratar de
jazidas da classe VIII.

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

B) Que a Assemblila promova, de Imediato, o tom·
bamenro da Mata do lambeiro e da árta qut vai da crista da
Ser;a do Curral ati o Pico dt Bt/o Horizonte.
C) Qut a Assembléia promova entendimentos com o cht/e
do executivo mineiro, visando a criação dt uma secretaria de
minas, pedras t metais preciosos."

IJ
3. Das conclusões do Relatório da CPI diz respeito à
llrca de atuação desta Secretaria de Estado a DENÚNCIA
oferecida na letra "A".
4. Assim, passemos a analisar a Dcn6ncia apresentada
nos termos do art. 106 do Decreto n• 62.934/68 (Regula·
menta do Código de Mineração - RCM), requerendo a
caducidade dos decretos de concessão de lavra à MBR.
S. Dispõe o referido dispositivo legal:
"O processo administrativo de caducidade ou de anula·
ção da concessão de lavra, instaurado ex·offlclo ou mediante
denúncia comprovada, obcdcccrll ao disposto no§ I• do artigo
anterior." (grifamos.)
6. Por outro lado, o inadimplcmcnto das obrigações de·
correntes das autorizações de pesquisa ou das concessões de
lavra, considerando-se a gravidade da infraçilo, acarretam as
seguintes penalidades, nos termos do art. 99 do RCM:
I -Advertência;
11- Multa;
III - Caducidade.
7. A·pcna de caducidade da concessão de lavra aplica-se
na ocorrência das seguintes infraçõcs (art. I02 do RCM):
1- quando o infrator,

apesar de advertência ou multa:
a) prosseguir no descumprimento dos prazos de inicio
ou reinicio dos trabalhos de pesquisa ou de lavra;
b) prosseguir na prlltica deliberada dos trabalhos de
pesquisa cm desacordo com as condições constantes do titulo
de autorização;
II - quando o infrator, embora multado por mais de
duas vezes no intervalo de um ano, prosseguir no descumpri·
menta das determinações da fiscalização;
lll - prática de lavra ambiciosa ou de extraçilo de
substância não compreendida no decreto de lavra, indcpcn·
dcntcmcntc de advertência ou multa;
IV - caracterização comprovada de abandono ou
suspensão definitiva dos trabalhos de pesquisa ou de lavra.
III

g, Cabe ao administrador instaurar o processo
administrativo de caducidade ex-ofjTclo ou mediante de·
núncia comprovada, vcrincada a ocorrência de alguma das
infraçõcs do art. 102 do Regulamento do Código de Mi·
ncração.
9, Ocorrida a denúncia cumpre ao Departamento Na·
clonai da Produção Mineral diligenciar no sentido de vcrifi·
cnr u sua pro<;lldência que, caso positivada, enseja a instauração do processo administrativo.
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10. Assim, a caducidade de decreto de lavra é pena a
ser imposta por ln/ração a dispositivos da lcgislaçi!o mine·
râria (Código de Mineração, art. 65 c respectivo Regulamento, art. 102), mediante a instauração de processo
administrativo ex·ofjTc/o ou por denúncia comprovada, c que
será objcto de Decreto do Governo Federal (Código de
Mineração, art. 63, § 3• c RCM, art. 99, § t•).
IV
II. Dos motivos apresentados pela CPI para que seja
decretada a referida caducidade, os quais estão enumerados
no n• 2, deste parecer, somente o de n• 5 refere-se a infraçõcs
à legislação mincrária (art. 54, itens IX, XI, c XII do Regulamento do Código de Mineração).
12. A infração aos citados dispositivos enseja a apli·
cação de multa de lO (dez) salários mlnimos mensal de maior
valor do Pais, consoante dispõe o item 11 do art. I00 do
RCM, c não a pena máxima de caducidade.

v
13. O Departamento Nacional da Produção Mineral
(fls. 22 a 43) determinou as necessárias diligências para vcrifi·
car a procedência da Denúncia apresentada pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, mediante estudo
realizado no Processo DNPM 1559/67, no Projeto de Águas
Claras c cm vistoria realizada ln /oco nos dias 7, 8 c 9 de ou tu·
bro próximo passado, concluindo pela sua improcedência, pc·
los seguintes motivos:
"a) vem ocorrendo o rebaixamento da cumcada da Ser·
ra do Curral com observância das áreas tombadas pelo Patri·
mônio Histórico;
b) vem sendo controlada a poluição do ar ocasionada
pelas poeiras provenientes dos trabalhos de lavra, considcran·
do-se que a mina cstâ situada nas cercanias de Belo
Horizonte;
c) nova captação do Córrcgo Águas Claras cstâ sendo
construlda para substituir a captação do Córrcgo Maccna
cuja barragem vinha sendo assoreada;
d) na barragem do Ribeirão do Prata a água foi captada
também para a cidade de Raposos, continuando as sobras
fluindo normalmente;
e) que a rcgii!o ê muito acidentada c coberta por vcgc·
tação (Mata do Jambciro) situada na sua maior parte fora da
área da concessão; c
f) trata-se de uma lavra conduzida dentro de critérios
técnicos, empregando 38 profissionais entre Engenheiros de
Minas, Engenheiros Mctalurgistas, Engenheiros Mecânicos,
Engenheiros Elctricistas, Geólogos c outros profissionais de
nlvcl superior; 30 técnicos de nlvcl médio, 131 funcionários
administrativos, 401 operários especializados c 43 operários
nilo especializados."
VI
14. Quanto nos demais motivos da Denúncia (n•s I n 4)
que, como já foi dito, não constituem infraçõcs à lcgislaçi!o
mincrária vigente, temos a tecer as seguintes considerações:
I• motivo - Por ser suas arivldades altamente prejudiciais
aos interesses do Brasil.
Aqui trata-se da politica federal de incremento à extra·
ção c à exportação de minério de ferro traçada nas Exposi·
çõcs de Motivos n•s 70/66-GB c 50/68, dos Ministros das Mi·
nas c Energia, Fazenda, Indústria c Comércio, Transportes,
Plancjamento c Secretário-Geral do Conselho de Segurança
Nacional, que, após aprovação presidencial, vem sendo bem
desenvolvida, conforme atesta o DNPM.

2• motivo- Porque sua at/v/dade contraria aos interesses
da Segurança Nacional.

2274 Terça-feira 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

O Decreto-lei n• 314, de 13 de março de 1967, define os
crimes contra u segurança nacional, a ordem polfticn c social.
A segurança nacional i: a garantia da consecução dos
objctivos nacionais contra antagonismos, tanto internos
como externos (Art. 2•).
A segurança nacional comprc:cnde, essencialmente,
medidas destinadas à preservação da segurança externa e
interna, inclusive a prevenção c repressão da guerra psicológi·
ca adversa c da guerra revolucionária ou subversiva (Art. 3•). ·
A segurança interna, integrada na segurança nacional,
diz respeito às ameaças ou pressões antagônicas de qualquer
origem, forma ou natureza, que se manifestem ou produzam
efeito no âmbito interno do Pa!s (§ I• do art. 3•).
Não se enquadram nestes dispositivos as razões apresen·
tadas na Denúncia.
Por outro lado, não são jazidas estratégicas, ou melhor,
zona declarada Reserva Nacional, nos termos do art. 120 do
Regulamento do Código de Mineração, as jazidas de ferro
exploradas pela MBR.

3• motivo- Por ser prejudicial aos interesses da Rede Ferroviária Nacional.
Tanto o Ministério dos Transportes quanto a própria
RFF não .c manifestaram a respeito desta afirmativa.

4• motivo - Prejudicial à população e ao Estado de Minas
Gerais.

Quanto à população estar privada da linha férrea Belo
Horizonte-Rio, não compete a esta Secretaria de Estado
tratar da matéria.
No tocante à receita proveniente da arrecadação do
Imposto Único sobre Minerais, trata-se de legislação tributária que vem ~do cumprida normalmente.
VIl

15. Por todo o exposto, esta Consultaria Jurídica
manifesta-se pela improcedi:ncia da Denúncia formulada
pela Assembléia Legislativa, podendo, salvo melhor juizo, ses
arquivado o presente processo e encaminhado Aviso do
E•m• Sr. Ministro ao Presidente daquela Casa do Legislativa
dando ciência da conclusão do assunto.
Brasília, 12 de dezembro de 1975.- Marco Antõnio Tor·
res Lenzl, Consultor Jurídico.
Hoje, Sr. Presidente, o assunto é novamente ventilado devido ao
pedido da MBR ao instituto Estadual de Florestas, para proceder ao
dcsmatamento de 43 hectares. Antes, é importante assinalar que
quando da implantação do chamado Projeto de Águas Claras a
MBR solicitou e obteve do Instituto Estadual de Florestas licença
para dcsmatar - note bem Sr. Presidente - 240 hectares. A MBR
diz que a autorização foi dada e, ainda mais, ratificada pelo instituto
Brasileiro de Florestas, o que a nosso ver i: um absurdo.
O atual Prefeito de Belo Horizonte, segundo os jornais, i: con·
trârio ao desmatumento de 43 hectares, pois as árvores, segundo essa
autoridade, estão junto a um curso d'água que abastece o Rio das
Velhas, sendo, pois, de fundamental importância pura os mananciais
da Grande Belo Horizonte.
A devastação da regii\o pode contribuir pura acelerar u perda
dos mananciais, mas o assunto não é d~ competência da municipuli ..
dude, alirmu o Prefeito Luiz Vcrano.
O ilustre Deputado Huroldo Lopes da Costa afirma da tribuna
da Assembléia Legislativa:
"Toda a cidude cstú lendo nas manchetes dos jornais
mais umu irwcstidn da MBR contra a preservnçilo do meio
•mbieme ~das condições de vida do povo belorilontino.
Esta cusa cstú pcrmnncntcmcntc upontundo à opinii\o
pública us graves conseqUências que podcrilo decorrer du
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omissão do poder público, em face da açiio incscrupulosa de
certas empresas, especialmente a MBR.''
As palavras do Deputado Haroldo Lopes da Costa, do MDB,
Sr. Presidente, eu us encontro no Esrado de Minas de 28 de maio de
1977.
Justo assinalar que o Governo mineiro tell) definido uma poll·
tica bastante agressiva na proteçüo do ,meio, bem como aos recursos
naturais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por todos estes motivos, perguntamos: O IBDF realmente ratificou a decisão do I EF para o desmatamento de 240 hectares, solicitado pela MBR, quando da implantação
do chamado Projeto de Águas Claras?
Há uma Secretaria Especial do Meio Ambiente neste País, cria·
da pelo Decreto n• 73.030, de 30 de outubro de 1973.
"O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 81, itens 3• e 5•, da Constituição, decreta:
Art. I'
Do órgão e seus fins.
Fica criada no Ministério do Interior, subordinada dirctamentc ao Ministro de Estado, a Secretaria Especial do
Meio Ambiente (SEMA), órgão autônomo de administração
direta, nos termos do art. 172 do Decreto-lei n• 200, de 25 de
fevereiro de 1977, com a redução dada pelo Decreto-lei n•
900, de 29 de setembro de 1969, orientada para a conservação
do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais."
Ainda há, Sr. Presidente, o Decreto-lei n• 1.413, de 14 de agosto
de 1975, que no seu art. I• diz o seguinte:
"As indústrias instaladas, ou que se instalarem, cm Tcrri·
tório Nacional são obrigadas a promoverem as medidas
necessárias a prevenir ou corrigir os inconvenientes e preju!zos da poluição e da contaminação do meio ambiente."
Diz o parágrafo único do Decreto n•l.413, de 14-8-75:
"As medidas a que se refere este artigo serão definidas
pelos órgãos federais competentes no interesse do bcm-estar,
da saúde e da segurança das populações."
Como disse, Sr. Presidente, hã uma SecretAria Especial de Meio
Ambiente. Face à gravidade do problema e aos altos propósitos de
sua criação, não é possível a este órgão do Governo assistir
tranqUilamente à instalação de um Projeto como o de Águas Claras,
realizado pelo Grupo Hama, cujas conseqUi:ncias, entre outra, pode·
mos realçar us seguintes: a) poluição das águas c destruição das
nascentes que abastecem grande parte da população da Cirande Belo
Horizonte e, naturalmente, as Cidades de Nova Lima c Reparos: b)
destruição de parte da Mata de Jambeiro, única reserva de mata
natural num raio de 200 quilômetros em torno de Belo Horizonte, o
que contraria a política conservacionista do Governo Federal.
Razão porque, Sr. Presidente, solicitamos desta tribuna a
interferiiticia imediata da Secretaria Especial do Meio Ambiente
contra a açiio predatória da Minerações Brasileiras Reunidas na
Grande Belo Horizonte,
Acreditamos, Sr. Presidente, que possa haver crescimento
econõmico com a necessária preservação do meio.ambicntc dentro
da linha proposta pela Declaração de Princípios, aprovada cm 1972,
pela Organização das Nações Unidns.
Diz o urtigo I• dessa Declaraçi\o:
"0 homem tem o direito fundamental de liberdade, de
igualdade e de desfrutar de condições de vida adequadas em
meio de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna c
gozar do bem-estar; e tem u solene obrigação de proteger c
melhorar o meio umbicnte para us gcruções atuais e frutos."
Com esta lembrança, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esperamos
uma açilo imediata do Governo Federal, através da Secretaria Especial de Meio Ambiente, Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem!
Palmas.)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR
FRANCO EM SEU DISCURSO:
AVISO N• 008/76- CONFIDENCIAL
Em 6 de janeiro de 1976
A S. Ex• o Senhor
Deputado João Ferraz
DD. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais
LLM/dqm.
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Senhor Presidente:
Tenho a honra de acusar o recebimento do Oficio n• iS9Sf1S,
dessa procedência, em que V. Ex• encaminha o teor, por cópia, do
Substitutivo do Requerimento n• 430 e do Relatório da Comissão
Parlamentar de Inquérito constitulda para apurar MSslveis ir·
regularidades praticadas pela Minerações Brasileiras Rcomdas MBR, na Serra do Curral, cm Belo Horizonte.
2. A respeito do assunto, apraz-me encaminhar a V. Ex•, em
anexo, cópias da Informação do Departamento Nacional da Produ·
ção Mineral - DNPM c da Informação n• 622/75, de 12 de
dezembro de 1975, da Consultoria Jurldica desta Secretaria de
Estado, que mereceram minha aprovação.
Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex• meus protestos
de elevada estima e distinta consideração. - Shlgeakl Uekl,
Ministro das Minas e Encr~ia
O SR. PRESIDENTE (Jo$é Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Eurico Rezendc.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES, Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O Estado do Esplrito Santo perdeu recentemente um dos seus
mais ilustres filhos e dedicados servidores. E a vida pública do meu
Estado desgalhou-se com este fato lutuoso, que nos dà a oportunida·
de de recordar c de ter saudade.
Recordar algumas caracterlsticas fundamentais do Dr. Pedro
Feu Rosa c mostrar que a sua conduta refletiu um destino de grande
utilidade, nilo somente no trato da coisa pública, mas também nos
estremecimentos da filantropia c da solidariedade humana. Médico,
dedicou-se até o fim dos seus dias ao contato com as camadas menos
favorecidas pela fortuna, Através da nobreza da sua profissão, pres·
tou longa assistência médica, de inicio, à sua terra natal, o Municlpio
da Serra, depois, também na região metropolitana de Vitória.
Graças à confiabilidadc do povo no seu esplrito público, sentimento
este estimulado pelo reconhecimento do seu amor ao próximo, ele foi
guindado à condição de Deputado Estadual.
·
Como seu antigo colega na Assembléia Legislativa, posso aqui
testemunhar a constância da sua atividadc parlamentar cm favor do
desenvolvimento do meu Estado, sobretudo na àrca da programação
social. Os seus projctos, apresentados numa época cm que nilo havia
aquela contenção constitucional cm termos de iniciativa, drenaram
. para vârias instituições, bcncflcios materiais do poder p'úblico, Esse
acervo de realizações permitiu que ele penetrasse profundamente na
memória, no reconhecimento c na gratidão da seqUência de nossas
gerações,
falecido recentemente, os seus conterrâneos c seus coes·

taduanos uniram-se em um preito de homenagem àquele que soube
cumprir exemplarmente, quer na condição de homem público, quer
na Qualidade de médico, a plenitude dos seus deveres.
Deixou viúva Donn Leonor Miguel Fcu Rosa, uma senhora que
desde a adolescência vem se dédicando, permanentemente, na
alternação dos dias c das noites, a obras de assistência social.
Formaram os dois, quer no companheirismo conjugal, quer na
identidade de sentimentos c de propósitos, um casal vocacionado c
intensamente dcdicudo à solução dos problemas populares.
O Dr. Pedro Feu Rosa exerceu, também, as funções de médico
legista, chefe desse serviço cm meu Estudo c, no excrclcio dessus fun·
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çõcs, granjeou grande conceito pela sua cultura técnica c pela sua
assiduidade.
De1xa ele uma alongada descendência, merecendo, neste instan·
te, destacar duas nguras: Dr. Antônio José Feu Rosa, ex-Deputado
Estadual, ex-Deputado Federal e atual Procurador do Estado, e Dr,
José Maria Feu Rosa, eleito, no último pleito, Prefeito do Municlpio
da Serra, terra natal do vulto desaparecido e um dos principais colê·
gios eleitorais do interior do Espírito Santo.
No momento cm que a morte leva paro o outro Indo da vida o
Dr. Pedro Fcu Rosa, meu fraterno amigo, a cuja famllia me liguei
sentimentalmente desde o principio da minha vida pública, registro
nesta Casa a consternação do meu Estado c, pessoalmente, a
grandeza da minha recordação e da minha saudade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Não há mais oradores
inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 45, de
1975 (n• 366-B/71, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei
n• 1.411, de 13 de agosto de 1951, que dispõe sobre a pronssão de
Economista, tendo
PARECERES, sob n•s 524 a 527,dc 1976, e 164 a 167, de 1977,
das Comissões:
-de Legl•laçiio Social - I• Pronunciamento: favorável, nos ter·
mos do Substitutivo que apresenta; 2• pronunciamento: contrário ao
Substitutivo de Plenário e pela manutenção do Substitutivo anterior·
mente oferecido, com as submendas que apresenta:
- de Con•tltulçio e Justiça, /P pronunciamento: pela constitu·
cionalidadc c juridicidade do Substitutivo da Comissão de Legisla·
ção Social, com as submendas que apresenta: 2• pronunciamento: pe·
la constitucionalidade e juridicidadc do Substitutivo de Plenário,
com voto vencido do Senhor Senador Jtallvio Coelho c voto vencido,
cm separado, do Senhor Senador Leite Chaves;
-de Economia, /P pronunciamento: favorável ao Substitutivo da
Comissão de Legislação Social c às subcmcndas da Comissão de
Constituição c Justiça: 2• pronrmciamento: contrário ao Substitutivo
de Plenário, e ratificando seu parecer anterior, com voto vencido cm
separado do Senhor Senador Arnon de Melo:
. .
-de Flnançao, J• pronunciamento: favorável ao Substttuttvo da
Comissão de Legislação Social c às submendas da Comissão de Cons·
tituiçào e Justiça; 2• pronunciamento: favorável ao Substitutivo de
Plenário.
-2Votação, cm turno único, do Requerimento n• 122, de 1977, d.o
Senhor Senador João Calmon, solicitando a transcrição, nos AnaiS
do Senado Federal, da Conferência proferida pelo Padre José Vas·
concellos, Presidente do Conselho Federal de Educação, na Comis·
1ão de Educação e Cultura do Senado Federal.

-3Votação, cm turno único, do Requerimento n• 139, de 1977, do
Senhor Senudor Vasconcelos Torres, solicitando a retirada do Projc·
to de Lei do Senado n• 52, de 1977, de sua autoria, que dispõe sobre a
exigência de prova de autenticidade paru u comcrciuliznçào de obra
de arte,

-4Votação, cm primeiro turno (uprecinção preliminar da juridici·
dadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
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Lei do Senado n• 295, de 1976, do Senhor Senador Agcnor Maria,
que dispõe sobre autorização para porte de arma por motoristas de
caminhões e táxis, tendo
PARECER, sob n• 119, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidadc.

-SDiscussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 19,
de 1977 (n• 3.295-B/77, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que fixa as dirctrizes para a proteção à
utilização dos faróis, faroletes c demais sinais visuais de auxilio à•
navegação na costa brasileira, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 205, de 1977, daCÓmissilo:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a ses·
são.

(Levanta-se a sessão âs 16 horas e 15 minutos.)

ATA DA 661 SESSÃO, REALIZADA EM :zJ.S-77
(Publicada no DCN- Seçio II- de 14-S-77)

RET!FICAÇ0ES
No texto da Convenção para a Facilidade do Tráfego Mar!timo
Internacional, concluída em Londres, a 9 de abril de 1965, sob os
auspícios da Organização Marítima Consultiva lntergovernamental
(IMCO), que acompanha o Projeto de Decreto Legislativo n• 16/77,
que aprova o texto da referida Convenção:
Na página 2017, 21 coluna, no Artigo IX da Convenção,
Onde se lê:
... , vencido tal prazo, de fazer parte da Convenção.
!. A presente Convenção estará aberta à assinatura ...
Leia-se:
.... vencido tal prazo, de fazer parte da Convenção.
Artigo X
I. A presente Convenção estará aberta à assinatura ...
Na página 2023, 11 coluna, na letra E- Limitação da responsa·
bilidade do armador, constante do Capitulo Quinto - Disposições
Diversas,
Onde se lê:
5- Norma. Os poderes públicos ...
Leia-se:
5.10- Norma. Os poderes públicos ...

ATA DA 671 SESSÃO, REALIZADA EM 14-5-77
(Publicada no DCN- Seçio II- de 15-S.77)

RETIFICAÇOES
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Onde se lê:
Reooluçio A.319 (IX), de 12·11·1975
EMENDA Â CONVENÇÃO INTERNACIONAL
DE 1977SOBRELINHASDECARGA
Leia-se:
Resolução A.3!9 (IX), de 12·11·75
EMENDA Â CONVENÇÃO INTERNACIONAL
DE 1966 SOBRE LINHAS DE CARGA
Na pAgina 2074, 11 coluna, no item (3) constante do Artigo 29
da EMENDA Â CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE 1966 SO·
BRE LINHAS DE CARGA,
Onde se lê:
(3)- Emendas por Conferência:
requerimento de um Governo Contratante ...
Leia-se:
(3)- Emendas por Conferência:
(a)- Por requerimento de um Governo contratante ...
No Projeto de Lei do Senado n• 103/77, que "altera dispositivo
da Lei n• 1.711 de 28 de outubro de 1952, que dispõe sobre o
Estatuto dos funcionários Públicos Civis da União":
Na pâgina 2075, I• coluna,
Onde se li::
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. I•·Secrc·
tá rio.
São lidos os seguintes
Altera dlapoaltbo da Lei n• 1.711, de 18 de outubro de
1951, que "dlapõe sobre o Eatatuto dos Funclon,rlos Públicos
Civis da Unlio".
Leia-se:
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O expediente lido vai à
publicação .
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. !•·Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 103, DE 19?7
Altera dlspo~ltho da Lei n• 1.711, de 18 de outubro de
1952, que "dispõe sobre o Estatuto dos Funclon,rlos Ptlbllcos
Civis da Unlio ",

.················ ................................... .
No Projeto de Lei do Senado n• 105j77, lido no Expediente,
que dispõe sobre a concessão do sa!ârio-famllia aos trabalhadores au·
tônomos, pelo Sistema Geral da Previdência Social:
Na página 2076, I• coluna, no final do segundo parágrafo da.
justificação do projeto,
Onde se lê:
... ,de31 demarçodel977;
Leia-se:
... ,de 31 de março de 1971;

No texto da Resolução n• A.319 (IX), que acompanha o Proje·
to de Decreto Legislativo n• 17/77 (n' 97-B/77, na Câmara dos
Deputados), que "aprova o texto da Resolução n• A.319 (IX), apro·
vada pela IX Assembléia da Organização Marítima Consultiva
Intcrgovernamental (INCO), cm 12 de novembro de 1975, que
contém u Emenda à Convenção Internacional de 1966 sobre Linhas
de Car~u":

S~bre o processo de habllltaçio preliminar referente~ Tomada de Preços n• 01/77.

Na pilgina 2073, 2• coluna, após a Exposiçuo de Motivos do Sr.
Minislro das Relações Exteriores.

·objctivando a contratação de serviços de vigiiAncia armada
para os Blocos residenciais do Senado Federal (Blocos "C", "D" c

CONSULTORIA·GERAL
PARECER N• 41/77
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"G"' da .SQS 309), c para serviços de transportes, a Subsecretaria de que correspondem às duas licitações. Ambas as cauções foram feitas
Património promove a necessária licitação, pela modalidade de To· na Caixa Económica Federal, quando o Edital indicava o Banco do
mada de Preços.
Brasil ·como estabelecimento depositário. Considerando que foi
11-0 Edital de Tomada de Preços n•OI/77 estâ perfeitamente indicado como beneficiário o Senado Federal, c estando plenamente
conforme a !egis!açilo reguladora, e adota critérios sc!etivos de ai· atingido o objetivo - garantia da proposta - entendemos nilo ter
cance geral para aferição de capacidade técnica e idoneidade finan· relevância nem a inversão de número nem a troca do estabelecimento
ceira dos licitantes.
dcpositãrio.
Em seu tftulo I, c em seu ANEXO (números I a 6), trata o ato
Quanto aos demais documentos, atendem às exigências do
convocatório da habilitação preliminar, fixando as exigências mfni· Edital c estão completos.
mas de quàlificação, limitando até as 18 horas do dia 25/5/77 as ins·
crições.
b) Selen- Serviço Técnicos Profissionais Lrda.
III- Conforme consta da Ata, as 18 horas do dia 25/5/77
Quanto
a essa licitante, verifica-se que para atender os
foram apresentados documentos de inscrição de 4 (quatro) empresas
requisitos de idoneidade t~cnica foram apresentadas 3 (três) declara·
do ramo.
· ' IV- Registra a Ata, ln fine, que a Comissão de licitação, após çõcs, sendo uma do Minist~rio da Fazenda, atestando a prestação de
examinar a documentação, comunicarâ o resultado do julgamento serviços de vigilância c segurança armada, vigente hã mais de um
da habilitação prévia, no mesmo local, às 18 horas de 6•·feira, ano, com faturamcnto mensal superior a Cr$ 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros); uma da Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia,
27/5/77.
'
V- O Sr. Primeiro-Secretârio solicitou desta Consultaria, o de São Paulo, atestando serviços de vigilantes c faxineiras, indicando
exame dos documentos, com emissão de parecer circunstanciado. Á. que "o somatório de suas últimas faruras ultrapassou a lmporrâncla de
exigUidade do prazo deferido e o volume da documentação a ser exa· Cri 228.000,00"; uma dcelaraçilo do DNPM, referente a serviços de
minada impedem incursões de maior profundidade na doutrina e segurança e vigilância armada, no valor mensal de Cr$ 34.560,00.
Esse aspecto scrã abordado adiante. Os demais documentos estilo
jurisprudência pertinentes à matéria.
VI -Na hierarquia das normas reguladoras da licitação, o completos, cm ordem, c atendem às exigências do Edital.
Edital subordinado à legislação especffica, assume extraordinãria
c) Confederal S/A- Comércio e Indústria
importância. Entendemos que o processo de licitação é, por natu·
A documentação dessa Empresa, apresentada cm ·bloco, atende
reza, formalista, e, conforme decisão do Tribunal de Justiça de Silo
Paulo, publicada no Boletim de Jurisprudência Adcôas, 1974, às exigências do Edital n• 01/77, e também do 02/77, à exccçilo do
item 4 "d" do Anexo, referente à cauçilo. Como nilo há no Edital
Ementa ri• 29.059,
exigência da apresentação de requerimento de inscrição, em
"nada se pode exigir além ou aqucm do edital, que é a lei in· separado, ou em conjunto, mas tão-só de documentos que especifica,
terna da concorrência."
a falta de requerimentos em separado é irrelevante, por nilo exigida
Em "Licitação e Contrato Administrativo", 1973, pâg. 15, en· no Edital. Quanto à falta de comprovação de cauçilo, scrâ examinasina Holy Lopes Mcire!les:
da adiante.
"A vinculação ao edital é principio bãsico de toda licitação.
d) Dinâmica- Empresa de Serviços Gerais Lrda.
Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital
Relativamente a esta Empresa, da mesma forma que com
o modo c a forma de participação dos licitantes c no decorrer
do procedimento ov na realização do julgamento se afastasse relação à Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais, observa-se,
do estabelecido, ou admitisse documentação c propostas cm entretanto, que uma das declarações apresentadas para wova de
desacordo com o solicitado. O edital é a lei Interna da l/eira· capacidade técnica- a fornecida pelo Departamento de Administra·
çào, e, como ral, ,;ncula aos seus lermos tanto os 1/cirantes ção do DASP- se refere a valor anual superior a Cr$ 400.000,00. Os
quanto a Administração que o expediu. E lmposlti'o para am· demais documentos estilo cm ordem, completos c conforme o Edital.
bas as partes e para rodos os Interessados na 1/clraçào."
VIl -Anotados esses pontos que chamaram nossa atenção, na
apreciação dos documentos, passemos ao exame de cada um, sob
No mesmo sentido Manocl ae Oliveira Franco Sobrinho, ln aspectos que se nos afiguram relevantes.
"Comcntârios à Reforma Administrativa Federal", págs. 266/267:
O Edital, ao tratar da Habi!itaçilo, cm seu inciso I, se refere às
" ... O Edital se vincula à responsabilidade da Administração. exigências de seu Anexo. E o Anexo, que trata "Da Habilitação
E suas indicações formais consubstanciam uma vontade que Preliminar", estabelece:
deve ser precisa c clara, exata nos requisitos à habilitação,
1.1. Somente scrilo recebidas c abertas as propostas dos
explicita quanto ao que pretende e quer."
interessados que, até·o dia 25-5-77, esrNertm credenciados
"Sem dúvida, é o Edital o docum~nto jurfdico formal básico
junto ao Senado Federal, para o que lerão que sarlsfa:tr os
mais importante no sistema licitatório. Todos os atas rclacio·
requistros relari,os a:
nais dele dependem até a assinatura do futuro contrato."
''
"Uma vez divulgado (publicado) tomando carátcr
condicionante de lei interna, suficientemente esclarecedor em
c) Capacidade financeira e garantia da proposta
suas cláusulas, passa a obrigar na vinculação Administração
e proponentes, nilo cabendo a nenhuma das partes, sem moti·
Preceitua o inciso 4.1 "d" do Anexo:
vos, legais, fugir das estipulações regradas."
"A garantia da proposta scrd comprovada mediante
Dentro dessa linha de valorização do Edital como lei interna da
documento que ateste o recolhimento da cauçilo a que se
licitação, como poder de vincular aos seus termos a Administração e
refere o item 4.1 do Editul."
os interessados, examinamos toda a volumosa documentação
apresentada com vistas à habilitação prévia, cm face do Edital.
E o inciso 4.1 do Edital, agora referido, diz:
Verificamos o seguinte:
"As licitantes dcverno fazer prova de depósito caucioná·
a) Empresa Jul: de Fora de Serviços Gerais Lrda.
rio no Bunco do Brasil, cm nome do Senado Federal, cm
dinheiro ou titulo du dfvidu pública, no valor de Cr$ ...
Embora huja inversilo de número da Tomudu de Preços, foram
15.000,00 (quinze mil cruzeiros)."
fcitus duns cauÇões: uma de Cr$ 25.457,15, c outru de CrS 15.000,00,

················· ............................... ..
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Parece portanto exigir o Edital que os interessados, atê o dia
25-5-77, tivessem que satisfazer, entre outros, os requisitos de "garan·
tia da proposta", mediante comprovação do depósito de CrS ...
15.000,00 (quinze mil cruzeiros).
A Confederal S.A. -Comércio c Indústria, não havendo atcn·
dido a exigência do Edital, relativamente à caução de garantia da
proposta, não teria completado os requisitos para habilitação prévia.
Em voto proferido no Mandado de Segurança n• 19.903,
impetrado perante o STF contra a Mesa Diretora do Senado
Federal, salientou em seu voto o Ministro Thompson Flores:
"Aderindo a impetrante às condições impostas no
Edital, lei entre as partes, sujeitou-se a elas: Impedia cumpri·
las. Não o fez, todavia, nem no prazo previsto no Edital, nem
no que se lhe seguiu, ao ensejo da reclamação. Era o
suficiente para ser eliminada, de plano, da habilitação às
licitações." (Revista de Direito Administrativo, da FGV,
Vai. 108, pág. 320)
Assim seria, no caso cm exame, se o próprio Edital não houvcs·
se estabelecido disposição contraditória, a deixar fundada dúvida
sobre a oportunidade de se comprovar a caução.
De fato, no item "2. DAS PROPOSTAS", estabelece que "veri·
ficada a necessária habilitação", serão recebidas e abertas as propos·
tas, que deverão preencher "sob pena de serem desclassificadas, os
seguintes requisitos" (inciso 2.2):

Maio de 1977

CONSULTO RIA-GERAL
PARECER N• 42/77
Sobre o proceuo de habilitação preliminar à Tomada de
Preço• n• 2, de1977.
Através da Subsecretaria de Patrimônio o Senado promove
licitação, sob a modalidade de tomada de preços, para contratação
de serviços de limpeza e conservação, para o edificio principal,
Anexos I e II, Serviço de Transportes e Blocos C, De G da SQS 309,
do Senado.
11 - Dada a exiguidade de tempo para exame de volumosa
documentação rererente às duas Tomadas de Preço (01/77 e 02/77),
reportamo-nos às considerações de ordem geral expcndidas no
Parecer n• 4 I/17, quanto a Editais, e que também se aplicam ao caso

em exame.
lll - Apreciando a documentação das diversas interessadas, à
luz do Edital, observamos o seguinte:

a1 Clean Mas ter Limpeza e Conservação Ltda.
Conforme consta da alteração contratual, a Empresa iniciou
suas atividadcs a 22·8·76. Deixou de apresentar: - I) a Guia de
recolhimento da caução; 2) prova de recolhimento da guia alusiva à
Certidão Negativa da Lei 2/3, que portanto não tem validade;
3) Certidi!o de Quitação do Imposto Sindical "Empregados"; 4) a
certidão de regularidade com o PIS está vencida, c portanto sem validade.
b) Dinâmica- Empresa de Serviços Gerais Ltda.

di juntar o comprovante da caução feita no Banco do
Brasil S.A., em nome do Senado Federal, no valor estipu•
lado"

Das 3 declarações destinadas a comprovar capacidade técnica,
uma, a do 6• Comando Aéreo, atesta serviços de faturamcnto anual
de CrS 800.000,00. Demais documentos completos.
c) Confederal S/A- Comércio e Indústria.

Ora, se para a habilitação prévia já se houvesse juntado o
comprovante da caução, não faria qualquer sentido, porque inócua,
a exigência de novo comprovante da mesma caução, por ocasião da
abertura das proposlas. e sob pena de desclassificação.
Assim, entendemos que o Edital, por ambíguo nessa parte, ensejou duas oportunidades para comprovação da cauçiio: ou na
documentação para habilitação prévia, ou acompanhando a pro·
posta. As licitantes que apresentaram o documento na. primeira oportunidade, estão isentas de fazê:lo na segunda; a que não o fez, poderá
ter juntado o documento à sua proposta, o que se verificará quando
da abertura.
VIII- Ao tratar do requisito de Capacidade Técnica incorre o
Edital em lamentável imprecisão, ao exigir 3 declarações que atestem
o perfeito cumprimento de obrigações da mesma natureza do objeto
da presente Tomada de Preços, "no valor mínimo de Crl/00.000,00
cada, dos serviços executados". Nenhuma exigência quanto a pe·
ríodo em que a obrigação perfaça CrS 100.000,00: se no contrato
global, se em um ano, se em um mês.
· E, nào havendo o Edital, lei específica, precisado a exigência, ao
intérprete niio é dado criar distinções. Entende-se que a apresentação
de 3 declurações que comprovem, cada uma delas, a execução a con·
tento de serviços no valor mínimo de CrS 100,000,00, no seu total,
atende à exigência.
Assim, e partindo-se do principio de que a Administração nilo
pode exigir nada ah'm do edital, conclui-se que u Dinãmica-Emprc·
sa de Serviços Gerais Ltda. e a Selen - Serviços Técnicos Profis·
sionuis Ltda., atenderam aos requisitos do Edital.
Pelas razões expostas, entende est:1 Consultaria que a documen·
taçiio upresentuda habilitu à Tomada de Preços n• 01/77, as quatro
c:mprc:sus que: se cundidalnrum à prc:stuçilo de serviços de vigilfmcin.
Brasília, DF, 27 de maio de 1977. -Paulo Nunes Augusto de
Fl«ueiredo, Consultor·Gerul.

A documentação apresentada está completa, ressalvando-se
apenas a falta da guia de recolhimento da caução, de que adiante se
tratará.
d) Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda.

O número da Tomada de Preços cstâ trocado em relação ao
valor da Guia de recolhimento da caução, e esta foi recolhida à
Caixa Econômica Federal e não ao Banco do Brasil. Demais
documentos em ordem e conforme o Edital.

•l SITRAN -Indústria e Comércio Ltda.
Documentação completa e em ordem conforme o Edital.
f') CONSERVO- Serviços Gerais S/ A.
Documentação completa e em consonância com o Edital.
IV - O Edital de licitação é expresso, no item 6.1., no sentido
de que "nilo podcrilo habilitar-se as firmas:
d) que tenham menos de 12 (doze) meses de estabele·
cidas no Distrito Federal."
Ora, conforme consta dos atos constitutivos e alterações posteriores, a Ciean Mastcr Limpeza c Conservação iniciou suas
atividades a 22·8· 76, estando, por disposição expressa do Edital,
impedido de licitar na presente Tomada de Preços. Além disso, não
atendeu às exigências dos incisos 4.1. "d", 5.6., 5.7, 5.8, 5.11. Deve,
portanto, ser dcclarda Inabilitada.
V- O Edital exigiu~ no inciso 4.1. uc''.
"documento que ateste ter a firma habilitante um capital
igual ou superior a CrS 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros), totalmente integralizndo até o din 30 ele abril de
1977, devidamente apro\'ado e registrado na Junto Comer·
cial."
A empresa Dinâmica - Empresa de Ser·:iços Gerais Ltda.,
anteriormente inscrita na Tornada de Preços 03/76, comprovou um
capital social totalmente subscrito c intcgrulizado, no montante de
CrS 2.512.000,00 (dois milhões quinhentos c doze mil cruzeiros),
conforme Rcsistro n• 8.63 I da Junta Comercial.
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Esse capital passou a Cr$ 3.114.000,00 (tri:s milhões cento c
quatorze mil cruzeiros), também totalmente intcgralizado
(Documento registrado, este ano, na Junta Comercial, sob n• 9.724).
VI- Relativamente à Confederal S/A- Comercio c Indústria,
reiteramos o pronunciamento do Parecer n• 41/77. Havendo am·
biguidade do Edital quanto à oportunidade de comprovação do reco·
lhimento da caução, admite•Se que a guia acompanhe a proposta,
nos termos do inciso 2.2., d, devendo essa Empresa ser considerada
habilitada.
VIl - Consideramos irrelevante a troca de números das Guias
de caução da Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda., bem
como a circunstância de ter sido feita essa caução junto à Caixa
Económica Federal. O depósito, tanto no Banco do Brasil quanto na
Caixa Económica, é garantia efctiva da proposta, devendo essa
Empresa ser considerada habilitada, do mesmo modo que a
SITRAN - Indústria e Comércio e a CONSERVO - Serviços
Gerais SfA.
VIII - Pelas razões expostas, e pelas demais constantes do
Parecer n• (77, entende esta Consultaria que devem ser declaradas
habilitadas: Confederal S/A- Comércio e Indústria; Empresa Jui:
de Fora de Sen•iços Gerais Lida; S!TRA N - Indústria e Comércio
Ltda; e Conservo Ser~•iços Gerais S/ A. Deve ser declarada lnablli·
/adas Clean Mas ter Limpeza e Conservação Ltda.
Brasília, 27 de maio de 1977. - Paulo Nunes Augusto de Flguel·
redo, Consultor-Geral.
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que aprovou o Regulamento da Lei n• 3.807, de 26·8-60. Este bcncllcio é devido a partir do cfetivo recolhimento do segurado à prisão
(art. 101, parAgrafo único, do Regulamento supracitado) c tem por
finalidade o amparo social dos dependentes do acusado,
VI- Sem pretendermos entrar no mérito do assunto, devemos
admitir que talvez seja prematura a rescisão do contrato de trabalho
do indiciado, sem que a Justiça tenha se pronunciado através de
sentença definitiva cm processo a ser iniciado cm decorrência do
Inquérito recém-instaurado, tal como sói acontecer em casos semelhantes, relativamente ao servidor cstatutArio.
Vil - A rescisão pretendida, no momento, somente poderia ser
feita com o pagamento das vantagens previstas na CLT, ou seja, aviso pri:vio, férias, 13• salário e FGTS, decorrentes da dispensa sem
justa causa.
VIII- A Consolidação 'das Leis do Trabalho, cm seu artigo
482, especifica:
"Art. 482. Constituem justa causa para rccisão do con·
trato de trabalho pelo empregador:

di ·~~~ci~~~~a~ ·~ri~.i~~i ·ci~ ~~~;~~;ci~: ~~~.-.ct~· ~~· i~~~~d~:
caso não tenha havido suspensão da pena."
Comentando este dispositivo, Eduardo Gabriel Saad (in Consoli·
dação das Leis do Trabalho Comentada, 8• Edição, pág. 189) assim de
manifesta:
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"A condenação criminal do empregado mencionada no
urtigo em epigrafe torna-se uma justa causa para a rescisão
Sobre Oficio SF jSSSG/N• 0445/77, de 211-4-77, do DI·
do contrato de trabalho quando cria a impos;ibilidade
retor da Subsecretaria de Serviços Gerais, comunicando ato
material do cumprimento do que se ajustou. Todavia, ainda
delituoso perpetrado pelo Agente de Portaria, Classe "C", do
que ocorra a suspensão da pena, pode o empregador promo·
Quadro de Pessoal CLT, RAIMUNDO FRANCISCO ALver a dissolução do contrato de trabalho se o ato praticado
VES DE SOUZA.
pelo empregado ó daqueles que afetam a confiança indispen·
Através do expediente 0445(77, de 28 de abril de 1977, o Dirctor
sável nos pactos laborais."
da Subsecretaria de Serviços Gerais encaminhou ao Senhor Diretor·
IXCabe observar, conquanto óbvio, que pode o Senado, no
Gerai' cópia da ocorrência 0847, de 19 de abril do corrente ano, regis·
trada nu Primeira Delegacia Policial desta cidade, na qual se verifica momento em que o desejar a sua Administração, rescindir o contrato
haver sido preso RAIMUNDO FRANCISCO ALVES DE SOUZA, em causa, como o de qualquer outro servidor regido pela CLT, rcs·
Agente de Port"ria, Classe "C", do Quadro de Pessoal CLT, desta guardadas as formalidades legais.
X- Ante o exposto, não esquecida a competência do Senado,
Casa do Congresso, lotado no Serviço de Transportes, acusado de
haver assassinado seu colega Antônio Pereira da Silva e a Sr• Orfisa acima indicada, e ressalvado o critério que a Comissão Dirctora haja
por bem adotar na apreciação da matória somos de opinião que,
Ferreira dos Santos, fora das dependências do Senado.
l i - Por despacho de 29 de abril último, o Senhor Diretor· paru agir como teria de fazê-lo em relação a servidor do quadro
Geral remeteu os autos à Subsecretaria de Pessoal, com vistas ao permanente, o Senado somente deverá rescindir o contrato de trabalho de RAIMUNDO FRANCISCO ALVES DE SOUZA se cquan·
processo de rescisão de contrato de trabalho.
III- Devidamente informado pela Subsecretária de Pessoal, · do ele for condenado, definitivamente, pela Justiça.
Torna-se, igualmente, oportuno, ponderar que caberâ ao
foi a matéria submetida à consideração desta Consultoria·Gcral.
IV- O servidor RAIMUNDO FRANCISCO ALVES DE Senhor Presidente da Comissão Dirctora, na forma do estabelecido
SOUZA, presentemente, é apenas indiciado em inquérito instaurado no Ato n• 2, de 1973, da referida Comissão, em seu artigo 2•, alfnea
b, dispensar o servidor, com apoio no permissivo do art. 482, item d,
pela autoridade policial, achando-se à disposição da Justiça.
V- Nu sua condição de servidor regido pela legislação traba· da Consolidação das Leis do Trabalho.
~o parecer, s.m.j.
lhista e, asssim, contribuinte d" Previdência Social, ele se encontra,
Brasília, 20 de maio de 1977. - Paulo Nunes Auflllsto de
hoje, em gozo do "Auxilio-Reclusão", institufdo pelo art. 43 da CLT
e regulamentado pelo Docreto n• 72.771, de 6 de setembro de 1973, Figueiredo, Consultor-Geral.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de Estudo e Parecer Sobre o Projeto de Lei n•
OS, de 1977 (CN), que "Altera a Lei n• 6,385, de 7 de dezem·
bro de 1976, que dispõe sobre o Mercado de Valores Moblll6·
rios e cria a Comlss~o de Valores Moblll6rlos",
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 1977
Às dezessete horas tio dia vinte c quatro de maio do uno de mil
novecentos c sctcnUI c sete, no ,\udit6rio do Senudo Federal, prescn·

tes os Srs. Senadores Vasconcelos Torres, Lourival Baptista, Helvf.
dia Nunes, Ruy Santos, Wilson Gonçalves e Roberto Saturnino e os
Srs, Deputados Angelina Rosa, Adriano Valente, Hélio Campos, Ge·
ruldo Guedes, Celso Barros, Yasunori Kunigo e João Gilberto,
reúne-se 11 Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre o
Projeto de Lei n• 05, de 1977 (CN), que" Altera a Lei n• 6.385, de 07
de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de vulores mobi·
liítrios c cria a Comissão de Vulorcs Mobiliários",
Ddxum de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Se·
na dores Milton Cnbrul, Aususto Franco, Jarbus Passarinho, Agenor
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Ma ria c Nelson Carneiro e os Srs. Deputados Fernando Gonçalves,
lvahir Garcia, Rosa Flores c Dias Menezes.
Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da reunião anterior,
que logo após é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Sr. Presidente, Deputado João Gilberto, concede a palavra ao Sr. Senador Wílson Gonçalves, Relator da matéria,
que emite parecer favorável ao Projeto.
Posto cm discussão e votação, é o parecer aprovado por
unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para cõnstar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serà assinada pelo Sr.
Presidente c vai à publicação.

mcnto ao Senado Federal, conseqUentemente ao Pais, da influência
que esses Projetas têm hoje no desenvolvimento da nossa agricultura,
1:: com grande satisfação que passo a palavra ao ilustre cxposi·
to r, para desenvolver o tema de sua conferência ante esta Comissão.
Com a palavra o Dr. Hélio Palma de Arruda.

COMISSÃO DE AGRICULTURA

O SR. HI::LIO PALMA DE ARRUDA - Senador Agcnor
Maria, ilustre Presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, e mais Srs. Senadores.
1:: com muita satisfação que, mais uma vez, o nosso Dcpartamcn·
to se faz presente a esta Comissão, para trazer, cm termos da filosofia, não só aquilo que estamos realizando no sentido da implantação de Projetas, como também para dar conhecimento ao Senado
Federal daquilo que pretendemos realizar, a curto prazo, cm termos
de colonização, principalincntc na Região Amazónica.

S• REUNIÃO, ORDINÁRIA,.
REALIZADA EM !O DE MAIO DE 1977

SUMÁRIO

Às dez horas do dia dez de maio de mil novecentos e setenta c
sete, presentes os Srs. Senadores Agenor Maria, Presidente, Adalberto Sena, Evelásio Vieira, Mendes Canalc, Saldanha Derzi, Otajr
Becker e Roberto Saturnino, reúne-se a Comissão de Agricultura nh
Sala Clóvis Bevilácqua.
O Sr. Presidente, ao constatar a existência de número rcgimcn·
tal, declara abertos os trabalhos, após ter sido dispensada a leitura
da Ata da reunião anterior, que, cm seguida, é dada como aprovada.
Inicialmente, o Sr. Senador Agenor Maria comunica que, com o
convite formulado ao Dr. Hélio Palma de Arruda para proferir
conferência sobre o tema "Os Projetas de Colonização no Brasil", fi.
cou a intenção de se dar conhecimento ao Senado Federal e ao País,
da innuência que esses projetas têm hoje no desenvolvimento da nossa agricultura. Em seguida, a palavra é concedida ao Dr. Hélio
Palma de Arruda, Dirctor do Departamento de Projetas c Operações
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -INCRA.
Ao término da Exposição, a palavra é franqueada, para aqueles
que desejam dirigir perguntas ao conferencista. Na oportunidade,
pela ordem de inscrição, fazem uso da palavra os Srs. Senadores
Saldanha Dcrzi, Adalberto Sena, Agenor Maria, Evclásio Vieira c
Ruy Carneiro.
Ao final, o Sr. Presidente - Senador Agcnor Maria, em nome
do Senado Federal e da Comissão de Agricultura agradece a presença do conferencista e assinala que o Dr. Hêlio Palma de Arruda
trouxe à Comissão subsídios suficientes para que se possa, de ora em
diante, defender todos os programas que tém cm vista melhorar as
condições c os problemas fundiários do nosso Pais.
A exposição proferida, bem como os debates travados na prcscn·
te reunião, foram gravados e as respectivas notas taquigràficas são
publicadas em anexo à presente Ata, com a devida autorização do
Sr. Presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Cláudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comissão, a presente
Ata, que, uma vez aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente c vai à
publicação.

Anexo a Ara da 7• Reunião da Comissão de Agricultura do
Senado Federal, rea/l:ada em /0 de maio de i977, destinada a
ouvir a palestra do Dr. Ht!lio Palma de Arruda, Diretor do
Departamento de Projetas e Operações do Instituto Nacional
de Coloni:ação e Reforma Agrária -INCRA, que se publica
com a devida autor/:acão do Sr. Presidente da Comissão.
Presidente: Senador Agenor Maria
Vice·Presidenre: Senador Ora/r Becker
Integra do Apanhamento Taqulgrófico da Reunião
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Há número regímen·
tal. Declaro aberta a reunião.
Quando a Comissão de Agricultura deliberou convidar o Dr.
Hélio Palma de Arruda pura proferir conferência sobre o tema "Os
Projetas de Colonização no Brasil", ficou a intenção de dar conheci·

1- COLONIZAÇÃO NO BRASIL
-Colonização Oficial
-Colonização Particular
-Incentivos
II - POLITICA GOVERNAMENTAL DE OCUPAÇÃO DA
AMAZONIA
III -SISTEMÁTICA DE COLONIZAÇÃO OFICIAL
- Quadro da Estrutura da Programação Operacional dos Projetas
-Quadro de Níveis Operacionais
-Integração Institucional
I.- COLONIZAÇÃO OFICIAL
-Mapa de Localização dos Projetas
- Quadro de Assentamento nos Projetas da Transamazóniea c
Rondônia
-Quadro de Estrutura Física
-Quadro de Produção dos Projetes de Rondônia
-Quadro de Produção dos Projetas da Transamazónica
-Quadro de Programa de Educação
2.- COLONIZAÇÃO PARTICULAR
- Diretrizes
-incentivos
-Quadro das Empresas de Colonização Particular Registradas
-Quadro de Loteamento de Imóveis Rurais
- Produção Agropecuária dos Projetas de Colonização Particular
IV -INSTRUÇÕES ESPECIAIS DO INCRA
-Alienação de Terras Públicas de até 500 mil hectares
-Alienação de áreas de até 72 mil hectares
- Participação das Cooperativas Agropccullrins
V- PROJETOS ESPECIAIS
- Projeto Especial Serra do Ramalho
- Projeto Agrocunavieiro Abraham Lincoln.
COLONIZAÇÃO NO BRASIL
Colonlzaçilo OOclal
A ação do Governo, no passado, se fez sentir através da criação
de órgãos especificas que visavam no equacionamento dos problc·
mas agrários da época e à ocupaçúo de espaços vazios.
A análise dos empreendimentos realizados durante mais de um
século demonstrou a necessidade da reformulação daquela politica
de colonizuçuo.
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Dentre os fatores considerados na análise, poderão ser citados:
a. A escolha das áreas, sem se levar em conta a realidade
gcocconômica e de infra-estrutura básica, para assegurar o êxito de
qualquer empreendimento colonizador;
b, Lentidão no processo de legislação das terras c na demarcação dos lotes destinados aos colonos;
c. Falta de orientação técnica por parte dos encarregados da
administração dos núcleos, que raramente conduziam o empreendimento no sentido econômico;
d. Insuficiente assistência técnico-financeira aos parcelciros,
pela ausência de um plancjamento integrado para a área
a ser colonizada, e sem que fossem, simultaneamente, previstos rc:cursos financeiros e humanos;
e. Legislação inadequada.
Deste modo, a existência de fatores que emperravam o curso
normal de uma colonização, e conhecendo-se que todo o processo
colonizador deve estar condicionado a projetas especificas, de modo
a eliminar, de princípio, qualquer solução imediata, foi que o Governo brasileiro, através da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964,
criou o Estatuto da Terra.
Este instrumento legal, nos seus arts. 55 a 72, deu à colonização
uma feição atualizada, em face de novas concepções de importância
politica, social c econômica, possibilitando a diferença entre
povoamento e colonização.
O Estatuto da Terra enfoca a colonização como um processo
que visa a facultar o acesso à terra de um maior número de indivíduos, seja pela formação de propriedades individuais, seja através de
empresas de caráter comunitário.
Nos primeiros anos de vigência desta lei, o Governo deu
prioridade aos programas de Reforma Agrária, pois eram uma
imposição desfazer tensões sociais de certas áreas que reclamavam
atuação imediata c restabelecer nelas um clima de tranqUilidade, sem
postergar, entretanto, os problemas do desenvolvimento rural. Tanto assim é que o Estatuto da Terra criou o Instituto Nacional do
Desenvolvimento Agrário - INDA, c o Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária- IBRA.
Com o advento do Decreto n• 1.110, de 9 de julho de 1970, as
duas autarquias foram extintas c criado o Instituto Nacional de
Colonização c Reforma Agrária - INCRA, que absorveu as atribuições c competência daqueles órgãos.
Os dois órgãos extintos, possuindo diretrizes próprias c
objetivos definidos, desenvolveram, durante seis anos, a política de
governo que dividia entre eles as atribuições distintas de Colonização, Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural. Como saldo positi- ·
vo de suas atuações, apresentaram várias realizações determinadas
pelo Estatuto da Terra, tais como:
- lnstituici!o do Imposto Territorial Rural- ITR;
-Cadastro de imóveis rurais c o zoncamcnto agrário;
- Disciplinação da colonização oficial e da particular;
-- Regulamentação do arrendamento e da parceria, essenciais
ao controle dos contratos agrários;
- Estímulo ao cooperativismo, ao sindicalismo c à elctrificaçiio rural, fixando-se as bases do desenvolvimento rural.
Os eventos citados serviram, dentre outros, de base para que o
Ministério da Agricultura, através do INCRA, executasse os planos
do Governo federal dentro do Programa de Integração Nacional PIN, que coloca como projetas prioritários:
a. a abertura das rodovias de integração nacional;
b, a colonização ao longo dessas rodovias;
c. a primeira etapa do Plano de Irrigação do Nordeste c
progrumus de colonizução dos vules únicos dessa Região.
Constituem metas prioritiorias do INCRA: implantar projetas
de coloniznçilo oficial e particular no longo dos eixos viários da
Amazônia Legal (Decreto n• 1.164(71), ligados aos objetivos do
Programa de Integração Nacional; açuo discriminatória no longo
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como área que apresenta maior impacto, o território Federal dc-Rondônia); a implantação de projetas de assentamento nas áreas
prioritárias de Reforma Agrária, a partir de reformulação de seus
atuais projetas e dinamização de novos, dentro das dirctrizcs do
PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras c de Estímulos
à Agroindústria do Norte c Nordeste); aperfeiçoar o sistema de
tributação sobre a terra c a atualização dos conhecimentos sobre a
estrutura agrária do País, com o rccadastramcnto geral de imóveis
rurais; carreação de recursos para promover a clctrificação rural, o
cooperativismo c o sindicalismo no campo, levando, assim, o
desenvolvimento a extensas áreas da Nação,
Colonlzaçio Particular
A colonização particular foi prevista pelo Estatuto da Terra c
sua regulamentação, como complementar à ação do Governo, desde
que coadune suas atividadcs às normas legais c às instruções executivas emanadas dos órgãos públicos responsáveis.
O PIN prevê a participação da iniciativa privada não só nos próprios empreendimentos oficiais, como mediante o estabelecimento

de incentivos para projetas privados de colonização nas Rodovias
Transnmazônica e Cuiabâ-Santarém, o que demonstra a atual tendência do Governo para congregar as iniciativas, pública e particular, em prol do desenvolvimento do Pais.
As diretrizes para a participação das empresas privadas nas
áreas definidas no PIN foram fixadas no Decreto n• 68.524, de 16-471, que estabelece:
"A participação se fará pelas empresas colonizadoras
registradas no INCRA que preencham os requisitos de idoneidade técnica e financeira c os fixados para esse fim cm
instrução própria.
Novos critérios, assim, vêm sendo adotados, fruto da experiência colhida desde que a colonização particular foi iniciada e adotada
no Brasil.
A razão da existência de empresas colonizadoras reside na execução de projetas específicos, os quais se integram no programa de
colonização da empresa, do qual constituem parte orgânica. O projeto se traduz, pois, concretamente, na utilidade de colonização, c a
empresa realiza seus fins através da sua implantação.
Sendo o INCRA o órgão governamental competente para os
assuntos de colonização, cabe-lhe, portanto, exercer o controle das
empresas c de seus projetas, através de instruções especificas, as
quais estabelecem a metodologia de elaboração desses projetas c os
requisitos que devem ser satisfeitos pelas empresas a serem registradas no Instituto. O INCRA exerce, posteriormente, controle da execução desses projetas, através de vistorias técnicas, que denominamos de auditagcm técnica.
lncentl•os
Conforme previsto no PIN, o Governo federal, por meio do
Conselho Monetário Nacional, destinou recursos do Sistema Nacional de Crédito Rural para atendimento das empresas particulares de
colonização, sendo os agentes financeiros o Banco do Nordeste
Brasileiro S.A. c outros bancos oficiais de atuação dentro da área da
Amazônia e do Nordeste.
Para a Regiilo Amazônica, o Programa Especial de Crédito
Rural, do Programa de Redistribuição de Terras e de Estimulas à
Agroindústria do Norte e Nordeste- PROTERRA, prevê financiamentos através do Banco da Amazônia S.A. c Banco do Brasil S.A.,
para atender programas de redistribuição de terras, projetas de colonização particular, empréstimos fundiários, financiamentos de projetas de expansão da agroindústria e assistência financeira à modcrnizaçilo das propriedades rurais.
Além dos incentivos de ordem financeira já citados, as empresas
privadas de colonizuçào vêm recebendo, por intermédio do INCRA,

dus rodovius dn Amazôniu Legal, objctivundo ordenar o povonmen~

incentivos de natureza técnicu, administrutivu ~ tributária. Os dois

to espontâneo, e complementar a colonização oficial e particular (como exemplo de povoamento espontüneo, utunlmente, podemos cttar,

primeiros sob u forma de orientação na cluboração c tramitação dos
seus projetas, e o tributário correspondendo a uma rcdu;ão do ITR
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vel com os recursos disponíveis no País. O processo de preparaç;\,,
foi moroso c curo; niio se deu valor ii participação dos bencficiârio&·
houve desvinculação entre os responsáveis pela elaboração e os
encarregados da implantaçiio; as projeçõe& de custos e bencffcios
POLITICA GOVERNAMENTAL DE OCUPAÇ./i.O
nem sempre representaram a realidade local.
DA AMAZÚNJA
Os pontos levantados revelaram, ainda, uma lilosofia de tra·
Para acelerar a ocupação da Amazônia e sua integração com o bulho essencialmente paternalista, baseada no princípio de que o
Nordeste e o Centro-Sul desenvolvido, o Governo federal decidiu futuro colono ou purcelciro nada tem a dar, seja quanto à experiênexecuta; uma série de medidas vinculadas ao Plano de Desenvolvi· cia de vida ou qualquer tipo de conhecimento ou colaboração. Como
mento Sócio-Econômico do País e ao Programa de Integração Nacio· decorrência, houve uma defasagem entre o nível tecnológico de
nal (PIN), o> quais, em última análise, objetivam corrigir as dispari- plunilicaçüo de projetes e as suas reais condições de implantação,
dades regionais que o Brasil apresenta e, ao mesmo tempo, elevá-lo à entravando a aceleração do processo de colonização e reforma agrll·
••categoria dos países de alto nível de desempenho em todos os selo· ria, onerando seus custos e dificultando o acesso à terra. Ao mesmo
res, com taxas de crescimento do Produto Interno Bruto, estavel- tempo, a necessidade de conciliar um certo grau de seletividadc dos
mente, na ordem de 9% ao ano e de expansão industrial acima de investimentos programados com.o interesse governamental em desen10%.
volver. com rapidez c economicamente, as árca's menos favorecidas
A fim de que o Pais possa desenvolver,se de maneira harmônica, do País, através de uma racional alocação de recursos, obrigou o
necessita promover uma racional ocupação e utilização do espaço INCRA a definir uma politica de ação, de maneira a racionalizar a
disponível, o que está previsto no Programa de Integração Nacional, execução desses projetes, segundo prioridades estabelecidas sob os
quando preconiza:
pontos de vista da otimização do retorno dos investimentos e da cria-o deslocamento da fronteira agroeconômica, com vista ao ção" de novos empregos, em função de diversos níveis de restrição or·
aproveitamento de áreas desocupadas no Nordeste, Norte e Centro- çamentilriu.
Oeste, mediante a instalação de colônias agrícolas; o incentivo à coloTais prelimin·ares levaram à proposição de uma nova sistemâ·
nização particular; o aproveitamento racional dos recursos naturais ticu de programação nesse campo ainda carente de instrumental
e a reorientaçiio das correntes migratórias do Nordeste, evitando o apropriado e literatura especializada compatível com a realidade
seu deslocamento para as áreas metropolitanas do Centro-Sul;
brasileira, e que, sendo fruto de várias experiências de campo,
-a fixaçiio e aproveitamento da mão-de-obra subempregada procurasse expor fundamentos, requisitos e especificações a punir
ou desempregada, sobretudo do Nordeste, integrando na economia dos quais pudessem ser tomadas decisões.
de mercado uma grande faixa de populaçiio de baixa renda, que vive
Nesse sentido, foi elaborada, por um grupo de técnicos da autar·
ainda num regime de economia de subsistência;
quia, uma Metodologia de Programação Operacional para projetas
-o estabelecimento de bases para efetiva transformação da de assentamento de agricultores (I) (1). Esta Metodologia, voltada
agricultura da região semi-árida do Nordeste e a ampliaçiio do seu essencialmente à parte executiva do Projeto, agrupa as diversas ativiparque industrial, de forma a constituir uma espêcíe de mercado dudes em 3 grandes Unidades de Trabalho, a saber:
comum com a Amotzõnia:
a) organização fundiária;
-a articulação entre o sistema nuvial amazônico e a rede rodo·
b) organização agrária;
viária do Nordeste e do Alto-Amazonas com o sistema rodoviário do
c) promoção agrária,
Centro-Sul do País, visando a criar condições para o desenvolvi- desdobradas em seis subunidades que se caracterizam através de
mento de um sistema de circulaçiio em todos os sentidos para servir doze Programas Básicos, e assim pode ser descritas.
de suporte ao estabelecimento de novos atividades econômicas;
ORGANIZAÇÃO FUNDIÁRIA - que objetiva a definição
-o acesso às regiões de ocorrências minerais com exploração
da situação jurídica das terras a serem distribuídas, bem como a delieconõmica.
A implantação do Programa de Integração Nacional já ê reali- mitação do loteamento, distribuição ffsica das parcelas, a fixação dos
limites do Projeto e das áreas destinadas a serviços. Constitui um
dade, destacando-se, nu primeira fase:
-a construção das Rodovias Transamazônica c Cuiabá-San- :onjunto de elementos físico-jurídicos, indispensáveis, e funcionando
como pré-requisito para o bom desenvolvimento do cm'preenditarê:m:
· -a colonização ao longo daquelas rodovias sob a responsabili- mento. São subunidades de trabalho: Regularização Fundi'llria e
Topografia.
dade do INCRA;
-a J• fase do Plano de Irrigação do Nordeste; e
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA- que objetiva a mobilização c
-o Plano de Colonização e Reforma Agrária dos Vales
a organização dos recursos humanos e a promqção c(ou organização
úmidos do Nordeste.
dos recursos comunitários. Constitui um conjunto de elementos sóComplementando as medidas preconizadas pelo PIN, o Presicio-institucionais que se agrupam em duas subunidades de trabalho:
dente da República, através do Decreto n• 1.164/71, declarou indis·
a) Organização Social, compreendendo atividades que visam a
pensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais as terras devoprover a comunidade de sólida organização com vistas a possibilitar
lutas situadas na faixa de 100 km de largura de cada margem das
o aumento da produtividade dos fatores, em especial melhorar adisrodovias amazônicas, construfdas, em construção ou projetudns,
tribuição e utilização da força de trabalho disponível.
integrantes do Plano Rodoviário Nacional e do Fundo de Integração
O Sistema de Organização Social agrupa os beneficiários cm
Nacional, ao longo das quais se prevê a implantação de projetas de
Unidades Agrárias de Trabalho e Produção (UATP), que contam
colonização, e de indústrias, com diretrizes a serem traçadas pelo
um mínimo de 6 a um máximo de 12 unidades agrícolas, cujos
Corn;elho de Segurança Nacional.
ocupantes assumem todas as responsabilidades definidas nos PrograAs áreas destinndas à colonização e reforma agrária na Ama· mas perante a Administração do Projeto. O critério para agrupazônia que estão sendo discriminadas perfazem o total de 311.265.300 mento é o da vizinhança, uma vez que todos os bcnefici6rios se
ha.
dedicam, de uma maneira geral, ao mesmo tipo de atividude. Além
das vuntugens de curá ter econôrnico anteriormente mencionados, as
III-SISTEMÁTICA DE COLONIZAÇÃO OFICIAL
UATPs suo instrumentos de participação permanente dos beneficiáAnálise sumária dos Projetas de Colonização c Reforma Agrá- rios nus utividadcs desenvolvidas, preparando-os convenientemente
ria elaborados anteriormente, indica que ns técnicas de elaboração e para :1 gestão futuru do empreendimento.
Ainda qunnto' Us atividndcs de organizuçilo social, no que se
seu conteúdo constituírum, muitus vezes, reul obstáculo à incorporação de um número significativo de fam!lins num custo computf· rcrerc ao assentamento dos pnrcclciros, estilo previstos critérios pnrn
lançado sobre a 1\reu total do imóvel destinado ll colonização parti·
calar, uma vez que o mesmo passa a incidir sobre as parcelas.
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selcção de bcncfici{lrios, critérios esses decorrentes de exigências
legais c de experiências colhidas na prática.

das àquelas âreas por equipes constituldas de
centrais.

b) Infra-estrutura Social, compreendendo atividades que visam
u fornecer à comunidude um suporte institucional adequado, nos
campos da suúde, habitação e educação.

A adoção dessa Metodologia, com a conseqUente racionaliza·
ção de atividudes, permitiu estabelecer critérios e normas para
execução das Programações Operacionais, os quais vém-sc afirman·
do como experiências extremamente positivas.

PROMOÇÃO AGRÁRIA - que objetiva a organização das
unidade1 agtlcolns eu promoção de adequado sistema de estimulo e
distribuiçiio da produção. Constitui-se em um conju.nto de elementos
agrocconômicos, agrupando duas subunidades de trabalho:
a) Uso da Terra, compreendendo atividadcs que visam à
organizução das unidades de produção, bem como à promoção da
construção da infra-estrutura física necessária:
b) Economia da Terra, compreendendo atividades que visam
criur cu desenvolver eficiente sistema de distribuição da produção.

dos órgãos

Assim, podem ser apontados os seguintes aspectos:
-Administração- O n~mero bãsico de funcionários~ calcula·

do em função dos níveis operacionais do Projeto e do número de fa·
míliasjá(ou a serem assentadas, de acordo com a tabela DASP.
- lmegraçilo Institucional - A Administração do Projeto
procurará, por todos os meios, obter a integração da estrutura institucional já existente a nivel municipal, estadual ou federal atuante
na área.
J

J

;I

Os projetas süo executudos através da montagem de 12
Programas Básicos (Programa Operacional), constituindo cada um
desses Programas uma unidade autônoma, por obedecer a diretrizes
específicas, com vistus a objetivos precisos. Face às grandes metas a
serem utingidas, todos os Programas süo entrosados entre si.
Constituem elementos essenciais de cada Programa:
a. definição da política de ação;
b. form ulaçüo de diretrizes operacionais;
e. fixação de objetivos;
d. estabelecimento das atividades estratégicas e tarefas essenciais:
e, definição da sistemática de ação;
r. estabelecimento de padrões de controle, (níveis operacionais),
que permitam acompanhamento simultâneo de todas as atividadcs e
a rcalizução de modificações da programação, quando necessários,
assim como o estabelecimento de novos padrões e nlveis de
atendimento, buscando sempre a relação ótima entre produto e
recursos.

- Unidades Agrárias de Trabalho e Produção (1JATP). Cada
um dos parceleiros integrantes de uma UATP será o encarregado de
um ou mais serviços, que são escolhidos pelos próprios com a apro·
vação dos demais membros. Já existem cm funcionamento, em vá·
rios projetas do INCRA, e com pleno êxito, cerca de 250 UATPs.
-Sistema de Transparre- Para os P!Cs da Transamazónica c
Cuiabá-Santari:m, foi adotado o critério de selcçilo por Estado c o
transporte custeado pelo INCRA; entre as experiências realizadas
com diversos tipos de transporte, ficou demonstrado, na prâtica,
como mais aconselhável, o realizado por via aérea (menor custo com
hospedagem e refeições, menor desgaste dos parccleiros). Para os de·
mais PICs, a seleção de parceleiros para preenchimento das parcelas
vagas é feita através de convocaçã,o na área do projeto.
-ldentij/caçilo e se/eçào de par,·•leiros- Com base em exigên·
cias legais (Estatuto da Terra, Lei n• 4.504, de 30-11-64, nrt, 25), o
INCRA elaborou um sistema de identificação efou seleção dos bene·
ficiârios potenciais dos PICs, com base cm formulàrios próprios e
normas especificas.

O quadro anexo possibilitará uma visão dos 12 Programas BásiO "IC" - Formulário de Identificação c Classificação - dà
cos e re~poctivas atividades estratégicas, cumprindo observar que ênfase à força de trabalho e experiência agropecuária do conjunto
"nos Programas de Execução Detern.inada" sua implantação e familiar, aspectos esses considerados básicos na execução dos
desenvolvimento süo de inteira responsabilidade do INCRA. e nos ~rojetos.
de "Execução Promocional" ejou "lntegracional" essa responsabili-.
O Formulário contém, ainda, dados que dilo indicad.ores vâli·
dade compete a outras organizações ou entidades atuantes nas àreas
dos para a elaboração das Programações Operacionais, sobretudo na
dos Projetas, cabendo no INCRA a coordenação dessas atividadcs. ·
fase inicial dos projetas.
Quanto :1 supervisão, controle e avaliação da execução das
Trata-se de um sistema simples e objctivo, para aferir se o
Programações Operacionais, mantém o INCRA uma sistemática
própria que ó atendida através de relatórios trimestrais de atividades candidato possui um mlnimo de condições para realizar atividades
executadas nos Projetas, e viagens periódicas de supervisão realiza. agropccuárias, bem como condições flsicas para levá-las a termo.
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Integraçilo Institucional
Para evitar ntunção paralela e a conseqUente dispersão de recur·
sos, u integruçUo institucional vem sendo largamente utilizada na
implantação e desenvolvimento dos Projetas Integrados de Colonização.
Através de convénio ou contratos firmados com entidades públicas ou particulares atuantes nas áreas de projeto, o INCRA lhes
transfere a execução de atividades, rescrvando·se apenas o controle c
u coordenaçüo dus mesmas.
Assim, cm relação aos seis programas, caracterizados como de
naturew promocional efou intcgrncional, estão participando os
segui ntcs órgãos específicos:
Programa 7- Educação- Ministério da Educação e Cultura
e Secretários de Educação.
Programa 8- Saúde e Previdência Social - Ministério da
Saúde e as Secretarias de Saúde.
Programa 9- Habitação Rural- Ministério do Interior.
Programa lO- Empresas Cooperativas- Ministério da Agricultura.
Programa I I - Crédito- Rede Bancária Oficial e Particular.
Programa I2- Comercialização- Ministério da Agricultura.
(COBAL, CJBRAZEM, etc), Cooperativas e iniciativa particular.
Essa divisão de trabalho e concentração de recursos têm funcionado harmonicamente no Projeto Altamira I, mostrando o acerto
da iniciativa.
O próprio Ministério dos Transportes, incumbido de fiscalizar
as obras das empreiteiras que construíram a Transamnzônica, e elas
próprias muito se beneficiaram do au•ílio mútuo com o INCRA. As
instalações do DNER e das empreiteiras, por exemplo, mediante
acordo, se incorporarão ao Projeto de Colonização, à medida que
seus serviços forem sendo dispensados da construção c manutenção
da Transamazônicn.
COLONIZAÇÃO OFICIAL

ao pequeno produtor a elevação contlo·•a da renda real c sua partici·
paçilo no merendo consumidor, além de beneficiá-lo com os progra·
mas de Previdência e Assistência Social. Com metodologia própria, a
Colonização Oficial, através de atividadcs de c•ecuçilo direta e de
cunho promocional que atendem às reais necessidades da fixação do
homem à terra, registra resultados concretos.
Dos 48 projetas e•ccutados pelo INCRA 16 se encontram eman·
cipados, totalizando 40.074 famílias assentadas, ou seja, aproximada·
mente 200.370 pessoas.
· N.n Amazônia Legal a iniciativa se vê cfctivada cm 16 projetas,
implantados em 6 Estados e um Território, com vist~s a orientar o
nu•o migratório espontâneo de agricultores sem terra do Nordeste e
Centro-Sul do País. Esses projctosjá assentaram 29.987 fam!lias.
No Território Federal de Rondônia - como já dissemo• onde o fluxo migratório é dos mais intensos, o INCRA atua através
de sete projctos de Colonização, dos quni5 seis situados na fai•a de
influência da BR-364 c um ao longo da BR·3 I9, ramal AhunãGuajará·Mirim:benefioiando 1+.632 famnias.
Na faixa da Transnmazônicn encontram-se cm execução 3 projetas: Altamira, Mnrabâ e Itaituba, além do Projeto Agro-Cana·
vieira Abraham Lincoln, abrangendo um total de 9.312 famOias
assentadas.
Procura-se, nesses projetas, introduzir culturas tcmportlrias
mais convenientes, e se verificam as condições da manutenção ou
introdução de culturas permanentes de e•prcssivo valor económico.
Cita-se, por e•emplo, o cultivo do cacau, café c seringueira cm Ron·
dônia, cana-de-açúcar, cacau e pimenta-do-reino na Transamilzcl-

nica.
Além disso, tem-se procurado incrementar o desenvolvimento
da pecuária, sobretudo cm Rondônia, através da organização de
feiras e exposições ngropccuárias anuais, com o apoio financeiro dos
órgãos de crédito que atuam na Região. O Quadro h• 6 demonstra a
importância dessa iniciativa à modernização e melhoria do setor
pecuário no Território.

Atento às orientações contidas no II PND, o INCRA como
responsável pela realiznçiio da Política de Colonização c Reforma
A e•pansão da produção e•ige uma infra-estrutura btlsica, cujos
Agrária, descentralizou suas atividndes através das Coordenadorias investimentos são feitos na abertura c conservação de estradas vici·
Regionais, em número de 15 atualmente, com ação cm todo Terri- nnis que, ligadas às rodovias federais e estaduais, garantirão o escoa·
tório Nacional, adotando, em cada Região, soluções julgadas mais menta da produção nos mercados consumidores. Nos projetas da
convenientes para a expansão da agropecuária e colonização.
Amazônia legal construíram-se 3.141 km de estradas vicinais at6
Unindo-se aos esforços governementais da integração nacional, 1975 c 2.885 cm c•ccução em I976, com 10.905 c 3.950 metros dQ
foi dada i:nfase à ocupaçiio produtiva da Amazônia e do Centro- pontes de madeira, respcctivamcnle.
Oeste, pela orientação do flu•o migratório de agricultores sem terra.
Na educação, dispõe-se de uma rede com 579 escolas; atenEssa politica de ação enseja a diminuição progressiva dos mini- dendo a 36.388 alunos, nas áreas de I• Grau, além de 108 postos do
fúndios e a integração de contingentes populacionais, assegurando MOBRAL em funcionamento.
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COLONIZAÇÃO PARTICULAR
Dlretrlzes

As dirctrizes pura a participuçiio das empresas privadas nas
C1reus definitivas do PIN foram fixadas no Decreto n• 68.524, de
16·4·71, que estabelece:

A Colonização Particular foi prevista pelo Estatuto dn Terra e
sua regulurizuçuo, como complementar à nção do Governo, desde
que coadune suas atividades às normas legais e às instruções executi·
vus emanadas dos órgiios públicos responsáveis.

"A participação se furll pelas empresas colonizadoras re·
gistradas no INCRA que preencham os requisitos de idonci·
dudc técnica c linunceiru c os fixados pnrn esse fim cm instru·
çào própria."

O PIN prevê a participação da iniciativa privada, não só nos
próprios empreendimentos oficiais, como mediante o estabelecimen·
to de incentivos pura projetas privados de colonizaçilo nas Rodovias
Trunsamazônica e Cuiabll-Santarém, o que demonstra a atual
tcndênciu do Governo para congregar as iniciativas, pública e
pmticular, cm prol do desenvolvimento do Pais.

Novos critérios, nssim, vêm sendo adotudos, fruto du expcriên·
cia colhida desde que u colonização particular foi iniciada e adotada
no Brasil.

A razão da existência de empresas colonizadoras reside nu
execução de projetas específicos, os quais se integram no progrumn
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de colonização de empresa, do qual constituem parte orgânica. O
projeto se traduz, pois, concretamente, na unidade de colonização, e
a empresa realiza seus fins através de sua implantação.
Sendo o INCRA o órgão governamental competente para os
assuntos de colonizaçiio, cabe-lhe, portanto, exercer o controle das
empresas e de seus projetas, através de instruções cspecir.cas, as
quais estabelecem a metodologia de elaboração desses projetas e os
requisitos que devem ser satisfeitos pelas empresas a serem registra·
das no Instituto. O INCRA exerce, posteriormente, controle da
execução desses projetas, através de vistorias técnicas periódicas, que
denominamos de auditagem técnica.
Conforme previsto no PIN, o Governo federal, por meio do
Conselho Monetário Nacional, destinou recursos do Sistema Na·
cional de Crédito Rural para atendimento das empresas particulares
de colonização, sendo os agentes financeiros o Banco do Brasil S.A.,
0 Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste Brasileiro S.A.
Para a Região Amazónica, o programa especial de crédito rural
do Programa de Redistribuição de Terras e de Estimulas à Agroin·
dústria do Norte e Nordeste- PROTERRA, prevê financiamento,
através do Banco da Amazônia S.A., c do Banco do Brasil S.A., para
atender a programas fundiários de redistribuição de terras, a finan·
ciumentos de projetas de expansão da agroindústria e assistência
financeira à modcrnizaçiio das propriedades rurais.
Além dos incentivos de ordem financeira já citados, as empresas
privadas de colonização vêm recebendo, por intermédio do INCRA,
incentivos de natureza administrativa c tributária. Os dois primeiros,
sob a forma de oricntaçiio e tramitação dos seus projetas, e o tributá·
rio correspondente a uma reduçiio do ITR lançado sobre a área total
do imóvel destinado à colonização particular, uma vez que o mesmo
passa a incidir sobre as parcelas,
ÃREAS DE AT~ 500 MIL HECTARES
PARA A COLONIZAÇÃO PARTICULAR
O Ministério da Agricultura aprovou uma Instrução Especial
do INCRA que prevê para a Amazônia Legal, dentro da politica de
ocupação dos vazios demográficos e expansão da fronteira agrlcola,
a incorporação de novas terras ao processo produtivo, dando espe·
cial énfase à integração entre os setorcs públicos e privados,
A Instrução Especial de n• li fixa critérios para alienação de
terras na Amazônia Legal, mediante licitação, para atender as cmpre·
sas particulares de colonização que se disponham a complementar a
ação do Governo, nos programàs de colonização oficial. Para elas, o
INCRA reservará terras arrecadadas na Amazônia Legal c as vende·
rá mediante licitação cm áreas de até 500 mil hectares, desmembra·
das em parcelas que vão de 100 a 500 hectares cada uma.

lntearaçio e Desenvolvimento

i

medir c demarcar os imóveis que se originarem na divisão da llrca
licituda em glebas, de acordo com o seu anteprojcto, sob supervisão e
homologação do INCRA, no prazo de até dois anos, a contar da
data da assinatura do contrato de alienação do imóvel licitado ao
património público.
Haverá rescisão de contrato, igualmente, nos casos cm que, por
inadimplência, nilo forem cumpridas todas as fases do cronograma
do projeto aprovado, O licitante receberá de volta a importância
paga e lhe serão indenizadas as bcnfcitorias neccssllrias ao projeto,
deduzidos os seus débitos hipotecários, porventura existentes.
ALIENAÇÃO DE ÁREAS AT~ 72 MIL HECTARES

Incentivos

i
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O apoio dessa Politica está no Estatuto da Terra e na legislação
complementar que estabelecem a forma pela qual se dará a integra·
çilo, entre os setorcs público c privado no campo da colonização
oficial c particular, para que seja alcançada a melhor utilização
económica e social das terras públicas.
Assim, a participação das empresas particulares de colonização,
na ocupação da Amazônia, visa a completar e ampliar a açi!o do
Governo no sentido de facilitar o acesso à propriedade rural, através
de empresas organizadas, cm áreas previamente identificadas co~o
de interesse para implantação de projetas particulares de colomza·
çilo.
Dentro desse espirita e objctivando imprimir um maior ritmo às
atividadcs de ocupaçilo c exploração econômica das terras públicas, o
lN C RA vem fazendo licitação de lotes de 500 a 3000 ha e cm breve
áreas até 66.000 para exploraçilo agropecuária e 72.000 hectares para
exploração Oorcstal. A do edital a ser divulgado brev;mente;
compromisso dos licitantes de aceitarem a rcgularizaçilo da Sltuaçilo
dos eventuais possuidores de posse, com cultura efetiva c morada ha·
bitual no imóvel, a ser feita pelo INCRA; obrigação dos licitantes de

A alienação, mediante licitação, de imóveis arrecadados pelo
INCRA na Amazónia Legal, com áreas superiores a 3 mil hectares,
só poderá ser feita com a prêvia autorização do Senado Federal e
com audiência do Conselho de Segurança Nacional.
Essa é uma dàs condições básicas da Instrução Especial n• 12
que o INCRA baixou com data de 27 de fevereiro deste ano, c que
foi assinada pelo Ministro Alysson Paulincll!, da Agricultura. A
Instruçlio dispõe os critérios para alienação, mediante licitação, de
imóveis rurais arrecadados pelo INCRA c situados na Amazônia,
com áreas superiores a 3 mil hectares, para a execução de projetas de
atividades de interesse agrlcola, pecullrio ou agroindustrial, por
pessoas de direito privado ou órgão do Poder Público.

Condições Básicas
Para essas alienações as áreas irão até: 66 mil hectares nos projc.
tos agropecuârios e até 72 mil hectares nos projetas norcstais, Além
da próvia autorização do Senado c da audiência do Conselho de
Segurança Nacional, slio consideradas, também, como condições
básicas, para o desenvolvimento das licitações, a transcrição do titu·
lo originário c depósito da planta e memorial no Registro-Geral de
Imóveis, referentes ao imóvel a ser licitado.
E indispensável a definição prévia da destinação do aproveitamento económico do imóvel; apresentação, com a proposta, na
licitaçiio, de anteprojeto no qual conste um plano sintético de exploração económica do imóvel, sua divisão cm glcbas, se for o caso, as fi·
nulidades da exploração c fases anuais de trabalho, de acordo com o
modelo constante do edital a ser divulgado brevemente; compromis·
so dos licitantes de aceitarem a regularização da situação dos cvcn·
tua is possuidores de posse, com cultura efctiva c morada habitual no
imóvel, a ser feita pelo INCRA; obrigação dos licitantes de medir c
demarcar os imóveis que se originaram da divisão da área licitada cm
glebas,' de acordo com o seu anteprojeto, sob supervisão e homo·
logaçiio do INCRA, no prazo de até dois anos, a contar da data da·
assinatura do contrato de alienação do imóvel licitado, sob pena de
rescisão, com a reversão do imóvel licitado ao patrimônio público.
Ha verã rescisão de contrato, igualmente, nos casos cm que, por
inadimplência, não forem cumpridas todas as fases do cronograma
do projeto aprovado. O licitante receberá de volta a importância
paga e lhe seriio indenizadas as bcnfcitorias necessárias ao projeto,
deduzidos os seus débitos hipotecários, porventura existentes'.
PARTICIPAÇÃO DAS COOPERATIVAS AGROPECUÃRIAS
A Instrução Especial n• 13 do Instituto Nacional de Coloni·
zaçiio c Reforma Agrária - INCRA, aprovado pelo Ministério da
Agricultura, disciplina a participação das Cooperativas Agropccui•rias nos programas de colonizaçilo da Amazônia, com o objetivo
de dinamizar a ampliação da fronteira económica nacional, com a
transferência de agricultores associados às cooperativas agrope.
cui1rias de regiões de estrutura agrária onde se registre ocorrência de
minifúndios, para a área da Amazônia,' transferindo com eles o
potencial econômico, social e cultural de que silo portadores.
Outra mctu é possibilitar, com a transferência de proprietários
de minifúndios, o reagrupamento de propriedades rurais, nas áreas
de origem c elevar como conseqUência do processo, a produção agrl·
colu nacional.
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As cooperativas interessadas cm áreas para colonização na
Amaz6nla aprc~entar4o ao INCRA uma exposição sumária de seus
objetivos c metas, solicitando a área desejada c juntando a relação
nominal de seus associados, com data c número de suas respectivas
matrículas, área de terra que cada um possui, número de cadastro do
imovcl no INCRA, al~m de cspcçificar a Cllploraçio principal à qual
o cooperado cfctivamcntc se dedica.
Ainda como procedimento preliminar, a Cooperativa interessada deverá enviar ao INCRA a relação nominal dos prováveis candidatos à transferência c área necessária para instalação desses novos
colonos no território amazonense: cópia dos três últimos balanços:
comprovação de capacidade t~cnica passada por sctor especializado:
comprovação de idoneidade financeira c compromisso de aceitar as
normas, orientação, fiscalização do INCRA, inclusive na modificação dos Estatutos Sociais para a criação do Setor de Colonização.
O INCRA, de posse dessa documentação, procederá à realização dos estudos para definir o interesse do Orgão no atendimento
da pretensão. Em caso de conclusão favorável, adotará as seguintes
providências: convocará a Cooperativa para escolha da área, que deverá enquadrar-se dentro dos objctivos preliminares por ela definidos: assistirá à Cooperativa na reforma estatutária, o que deverá
ser feito no prazo limite de três meses, e dará toda orientação necessária à elaboração do projeto.
Tam~m ficou definido que será concedido um prazo para
implantação do projeto, que dctalharã cronogramas anuais de execução, cujo cumprimento será fiscalizado pelo INCRA, enquanto
que a Cooperativa ficarã com o encargo de enviar à Autarquia relatórios semestrais sobre o seu andamento.
Estabeleceu-se, ainda, que a alteração na implantação c execução do projeto, sem prévia audiência do INCRA, como tamb~m a
inobservância dos prazos previstos, implicarão na caducidade do
ato, revertendo à Autarquia a posse da ãrca transferida à Cooperativa, independente de qualquer procedimento cjou indcnização.
Prevê este programa a instalação de 8 projetas até 1979, com
conseqUente rcmcmbramcnto de 10.000 minifúndios.
Hoje, já se instala o I• projeto, através de Contrato de Cessão
assinado entre o INCRA e a Cooperativa Regional Tritlcola Serrana
Ltda. - COTRJJUI, cm que se propõe a implantação de projeto de
Colonização c de rcmcmbramento de minifúndios, bcncfi·
ciando 2.000 agricultores cooperados, cm uma área de aproxi·
madamcntc 396.150 ha, situada no Municfpio de Altamira, Estado
do Pará.
Por outro lado, estuda-se a viabilidade de 4 outros, numa prova
patente de que a iniciativa privada atende à convocação do Governo,
no sentido de complementar a ação oficial no sctor.
Esta, Sr. Presidente c Srs. Senadores, cm linhas gerais nossa
exposição. Estamos à disposição de V. Ex•s
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - A palestra ao
Dr. Hélio Palma de Arruda tem significado todo especial para a
Comissão de Agricultura do Senado Federal, dar a esta Comissão
subsfdios cm que possamos nos estribar, tendo como respaldo, cm
primeiro lugar, a atuação desta Comissão, a fim de que propiciemos
ao INCRA todas as condições oficiais que possam levar a bom termo este grande trabalho iniciado pelo Instituto, ou seja, a Coloniza·
ção.
Inscreveu-se para os debates, cm primeiro lugar, o Senador Sal·
danha Dcrzi, a quem dou a palavra.
O SR. SALDANHA DERZI - Sr. Presidente, Srs. Senadores, c Dr. Hélio Palma de Arruda:
Fomos muito felizes ao convocar o INCRA, a fim de, cm cxposi·
ção, dar subsfdios à Comissilo de Agricultura do Senado, para que
tenhamos uma visilo geral do problema fundlllrio no Brasil. E somos
aquinhoudos com a presença do Dr. Hélio Palma de Arruda, Prcsi·
dente cm cxcrcfcio do INCRA c cxtraordinllrio Dirctor do
Departamento de Projetas c Operações, Conheço su11 capacidade de
tmbalho, seu dinamismo, sobretudo seu alto csplrito público. Trata·
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se de um técnico do mais alto gabarito que, com sua modéstia, tem
dado o melhor dos seus esforços para que o INCRA, apcs11r de todas
as dificuldades, de todas as criticas, tenha montado um programa de
organização, de ocupução das nossas terras, não só com a finalidade
da integração de purte do Território Nacional, mas, sobretudo, para
proporcionar àqueles patrícios a possibilidade de possulrcm o seu
pedaço de terra c trabalhar para o desenvolvimento da nossa Pátria.
Conheço bem o trabalho do Dr. Hélio Palma de Arruda. Se
posslvcl sua implantação na totalidade, realmente, teremos uma cpó·
ca de grandes progressos, de grande desenvolvimento c de grande
integração de áreas ainda improdutivas.
O Dr. Hélio Palma de Arruda conhece profunda, extraordinariamente todos os problemas, especialmente os da Amazônia Legal,
vez que é homem que percorre permanentemente todas aquelas rc·
giões c, como extraordinário Presidente do Banco da Amazónia, teve
oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos c conseguir uma
visão geral do problema que lhe está afeto no INCRA.
~ bem vcrd11dc que ainda hã falhas no INCRA. Hã problemas
que deveriam ter sido agilizados. ~ necessária uma agilização
violenta, rápida, rapidíssima, para que o Brasil solucione esses
problemas que afligem as nossas populações sem terras c as regiões
sem integração.
~ preciso que se reconheça - c tenho dito sempre - que ainda
a infra-estrutura do INCRA é a mesma do tempo da SUPRA de
João Pinheiro, c a morosidade ainda tem causado muitas dificulda·
dcs, processos que param aqui, param ali, discussão entre técnicos,
tudo sem a menor visão,ln loco dos problemas nacionais, e querem
resolver os problemas aqui, no asfalto.
Tenho feito essas criticas, embora o INCRA procure, rcalmcn·
te, dar solução mais cabal aos problemas de colonização. Bem certo
está o INCRA. Ao lado da colonização oficial, há particulares que
empreendem projetas de colonização. Em Mato Grosso existem
extraordinários brasileiros que têm maior amor à terra c ao
empreendimento do que interesse pessoal financeiro.
Temos um homem realmente extraordinário, um homem que
nem filho possui, trabalha ele c sua mulher, que é sua secretária.
~ homem de uma fortuna fabulosa c tem um amor à colonização o
Sr. ~nio Pepino. Pelos seus métodos, pela sua organização, pelo que
estll executando, enio Pepino revoluciona a colonização no Brasil.
Praticamente cm terra que ni!o é das melhores, é bom que se fale,
está levando a cabo projeto extraordinário. Jâ instalou três ou quatro cidades. No inicio não tinha contribuição dos poderes póblicos,
nem federal, nem estadual, porque o Estado do Mato Grosso nilo
contava com condições de sequer lhe dar terras. A construção da
Cuiabá-Santarém lhe facilitou a agilização de seu sistema de colo·
nizaçi!o na FINOP.
Sugiro à Comissão de Agricultura que pese a necessidade de visi·
lar esses projetas, ni!o só os oficiais como os particulares.
Temos ainda um outro homem do mais alto gabarito, um homem excepcional que já fez colonização no sul de Mato Grosso- o
Sr. Ariosto d11 Riva - em Naviraf, hoje grande, cxtraordinârio c
futuroso municfpio, feito de colonização particular do Sr. Ariosto
da Riva, empreendimento sem precedentes, com despesas vultosas,
sem a possibilidade de os poderes públicos üCOmpanharcm o que ele
está fazendo no norte de Mato Grosso.
Outro homem que lamentavelmente tão cedo nos deixou, devido a acidente cardfaco - Reinaldo Massi. Temos o exemplo da sua
colonização no norte do Par11ná, uma colonização particular cm
lvinhcma, no sul de Mato Grosso, igualmente grande, futuroso c mo·
dcrno municfpio.
Reatmentc, o principal cm uma colonização é se procurar fix11r
o homem à terra, pois, se nilo lhe dermos possibilidades uma cultura
permanente que o lixe à terra, ele derruba o mato, desbrava c, no fim
do terceiro ano, ab11ndona, larga tudo, porque nilo Iam recursos particulares para continuar o seu empreendimento de colonização c de
produção. No cntunto, se proporcionarmos ao homem, como Rcin11l·
do Massi o fez, um plano bem estudado de culturas permanentes, esse homem se lixará à terra. Indubitavelmente a colonização de
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lvinhema é um exemplo. Tenho-me batido muito para que se dê pos.
sibilidadc de fixação do homem no norte do Estado, através de uma
cultura permanente. Po contrário, teremos o abandono da terra;
ficará um deserto. Nilo sei como, no futuro, serão resolvidos esses
problemas.
No norte do Estado do Mato Grosso, temos lutado para que 0
programa da FINOP financie a cultura do ca!C robusta, que se descn.
volve extraordinariamente naquela região, ou da pimcnta·do·rcino
do cacau, da castanha, estes dois no Município de Aripuanã. Entãd,
através de uma cultura permanente, fixaremos o homem à terra
como o desenvolvimento dessas regiões c, conseqUentemente, d~
Brasil.
Nessas regiões longínquas é preciso que se dê ao colonizador
uma cultura com que possa agUentar o frete e o imposto, pois estes
absorvem cerca de 50% da produção bruta.
Ora, a cultura do arroz não comporta esse encargo. Somente
uma cultura permanente como a do café, da pimenta-do-reino, do
cacau, da castanha e outras que aí estão, é que podem dar realmente
beneficios, sem preocupação do INCRA a esse respeito.
Há necessidade de uma agilização. Os próprios diretores
encontram uma barreira intransponível de discussão com Dcparta.
mentos Jurídicos, um daqui, outro dali, volta o processo, vai para IIi,
vem outro com intuito de post"gação de soluções de problemas que,
em colonização, têm que ser agilizados o mais posslvel. AI esta 0
exemplo do .Acre, extraordinário Estado, com terras de grande
potencialidade, e de Rondônia. O próprio Presidente da República
estâ preocupadíssimo e deseja, o mais rápido possível, dar uma soJu.
ção ao problema fundiário daquelas áreas, que, por meticulosidade,
por artigos, por opiniões jurídicas, ainda não foi encontrada. Mesmo
que errada no momento, essa solução deve ser tomada c será corrigida a posterior/, depois de verificados os erros.
Temos cm nosso Estado uma cooperativa, excepcional, a de
Canarana, em Barra do Garças. São as melhores terras, com sistema
cooperativo apoiado pelo INCRA e, sobretudo, pela Direção
Fundiliria do Banco do Brasil. ~um verdadeiro sucesso. Estli produzindo extraordinariamente. Neste ano, mais de três milhões de sacas
de arroz. Homens vindos do Rio Grande do Sul c de Santa Catarina,
em busca de seu pedaço de terra, e dispostos a colaborar, a ajudar 0
Brasil,
Falando-se em Amazônia, cem hectares é um minifúndio dos
menores. Devemos dar a esse agricultor a possibilidade de possuir
um pedaço maior de terra. Relativamente à Amazônia, não se pode
falar cm menos de 300, 400 ou 500 hectares. A longo prazo, é preciso
que essas terras sejam desbravadas aos poucos, de acordo com 0
sucesso do agricultor, para que possa reinvestir parte dos seus lucros
nessa área.
Por conseguinte, com um pedaço de terra maior daremos
tranqUilidade ao agricultor e à sua famflia. I00 hectares para um
agricultor na Região Amazônica é uma lirea muito pequena. Deveria
ser de 500 hectares. Como muito pequena é uma área de 3 mil ou 2
'lllil hectares na faixa de fronteira.
Esses investimentos demandam grandes recursos. Só com
grandes capitais é que se pode desbravar uma região. A subdivisão
vem sendo feita naturalmente, através da herança.
Naquelas longínquas paragens de nossa 'terra não precisamos
ter medo de dar 10, 20, 50, I00 mil hectares a um empreendedor, a
um capitilo-de-indústria, a um homem que hoje ganha, com certa
facilidade, nas suas indústrias, nos seus empreendimentos no Centro·
Sul. Entilo, vamos dar·lhc oportunidade, para que realmente rein·
vista seus lucros nessas regiões, para integração c fixação das nossas
fronteiras.
Realmente excepcional, muito boa, esclarecedora a palestra do
Dr. Hélio Palma de Arruda. Congratulo-me com S. S• Natural·
mente, teremos, ao longo da nossa vida parlamentar, novas suges·
Iões, cm razilo de nossas experiências vividas nessas regiões, como
temos homens do Nordeste com sugestões a dar. Silo totalmente
diferentes os problemas do Nordeste c os da Amazônia.
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Até hoje só temos dado terra ao homem, abandonando-o à sua
própria sorte. Não. ~ preciso dar-lhe orientação. Com o amparo real
do Governo, deve ser dada uma assistência .efctiva de crédito
orientação técnica, saneamento, saúde, educação, etc. Nilo podemo;
jogar o nosso patrício, como um pária abandonado, no seu pedaço
de terra, pois não encontrará nem a quem possa vender.
Neste sentido, temos o exemplo da Colónia Agrícola de Doura·
dos, primeiro programa de colonização, feito pelo saudoso e
extraordinário estadista que foi Getúlio Vargas. Já àquela época
foram doados 50 hectares das melhores terras do sul de Mato Grosso
ao agricultor, mas este não tinha recursos. Largou-se o homem,
abandonado, sem assistência, sem nada. Com o progresso e a
valorização daquela região, os que não puderam continuar
venderam aos que tinham capital, que fizeram realmente aquela terra
produzir. Hoje é a extraordinária região da grande Dourados.
Temos os programas, temos homens de equilíbrio, bem
intencionados, como o Dr. Hélio Palma de Arruda c o nosso
Presidente Lourenço. No entanto hli necessidade de agilização. ~
preciso romper grilhões que ainda existem dentro da estrutura do
INCRA, que é a mesma infra-estrutura da SUPRA de João Pinheiro.
Minhas congratulações ao Sr. Presidente da Comissão pela
excelente idéia de convocar o INCRA, para nos propiciar esses subsí·
di os com a belíssima exposição do Dr. Hélio Palma de Arruda.
Urna particularidade. Temos o ·Projeto Iguatemi. Fut Deputado
durante 16 anos. Naquela ocasião havia divergência de limites de
fronteira com o Paraguai. Morando em Ponta Porã, que é fronteira
com o Paraguai, conhecedor profundo dos problemas pollticos tanto
guaranis como brasileiros, senti que o Paraguai realizava um
programa de colonização, dando terras, das melhores, a seus
reservistas. Alertei que o Brasil também precisava fixar os nossos
limites, com a presença dos nossos patrícios. Sugeri ao Governo que
era preciso se tomasse uma medida. Foi quando veio o projeto de
colonização do INCRA, desapropriando aquelas terras e destinando·
as aos agricultores, a maioria vinda de Santa Catarina e alguns do
Rio Grande do Sul, Que ali se lixaram. Nossas relações com nossos
irmãos paraguaios são as melhores. Hoje o Paraguai dli terras a brasi·
lciros, a reservistas brasileiros, quer dizer, hã· uma comunidade verda·
deiramente fraterna entre o Brasil c o Paraguai naquela lirea.
Foi extraordinlirio programa do INCRA o Projeto de Colonização de lguatemi. Não pôde ser feito como devia sê-lo, por falta de
recursos. Os recursos foram pequenos. Esses projetas de colonização
requerem grandes investimentos. VArias cidades ali estão surgindo.
Temos o Mundo Novo, grande e futuroso municfpio, com duas ou
três casas de saúde c duas agências banclirias. Trata-se de projeto fei·
to há menos de seis anos. Foi instalada uma agência do Banco do
Brasil, num povoado, nem 6 dimito ainda - o Projeto Sete Quedas,
continuação do Projeto lguatemi. Com três anos e meio jli estâ com
16.000 habitantes, com duas casas de saade, prédios fabulosos,
armazéns e tudo mais. f: impressionante ver-se a. grandeza, a riqueza,
o desenvolvimento de uma região que hli três anos e meio, não era
nada, era só mata. Realmente, nos satisfaz, nos dâ a certeza de que
estamos numa arrancada de desenvolvimento, somos, na verdade,
uma potência emergente.
Ao ludo desta digressão, uma pergunta. O Município de Mundo
Novo foi criado a pouco tempo. Precisamos da liberalização da área
urbana, para que o Municlplo possa realizar o seu programa de
saneamento, de urbanização e, sobretudo, receber os impostos ter·
ritoriais e urbanos daquela região. Hâ urgência. Sei que o INCRA
está tratando do problema. Gostaria de ouvir a palavra do ilustre
Dirctor do Departamento de Projetas e Operações do INCRA, a
respeito.
Congratulo-me com o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura do Senado, Senador Agenor Maria, c com o ilustre Conferencista,
Dr. Hélio Palma de Arruda, que conheço muito 'bem, um
cxcepcionul, extraordinário técnico brasileiro, sobretudo possuidor
de alto espirita público.
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O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - A Comissão de
Agriculturu do Senado Federnl achou por bem solicitar a presença
do Dr. Hélio Palma de Arruda porque, cm algumas áreas do Pais,
como o Nordeste, temos observado que a Agricultura se vem
esvaziando, c algumas cidades, como o Rio de Janeiro e São Paulo,
estão inchando. São hoje megalópoles, criando uma subclasse
derivada do submundo, do desemprego, do subemprego, dcnomi·
nada Iúmpcn. Realmente, esse problema está assustando a todos nós,
Chegamos à conclusão de que, através do INCRA, .com seus
serviços de colonização, desde que agilizados, poderiam ser evitadas
essas correntes migratórias, se dirigidas para o interior do País, em
busca de melhores perspectivas. Com o necessário assentamento da
colonização, evitar-se·ia que essas correntes migratórias continuas·
sem a se dirigir pura São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades
bras iIeiras.
~de suma importância a palestra do Dr. Hélio Palma de Arru·
da e de maior importância ainda a agilização do Setor de Coloniza·
ção, para que realmente possamos encontrar os caminhos que tanto
buscamos.

O SR. HÊ:LIO PALMA DE ARRUDA- Para mim, foi moti·
vo de muita satisfação a palavra do Senador Saldanha Derzi, a quem
aqmiro desde quando o conheci como prefeito de Ponta Porã. Tenho
acompanhado a sua vida pública como deputado federal e senador.
Por suas palavras calorosas e o conhecimento que tem sobre a
matéria, faço, aqui, alguns reparos c algumas observações.
Atualmente o INCRA é o órgão responsável pela regularização
fundiária- poucos sabem que isso vem de pouco tempo, há cerca de
4 anos foi incumbida ao INCRA a solução dos problemas fundiâ·
rios, principalmente na Região Amazónica- e em termos da titulari·.
dado de terras públicas do País. Antes -c na palestra fiz observarcom a criação do INDA c do IBRA, em termos de programas de
colonização, de reforma agrária, de desenvolvimento rural, advêm,
agora, os programas de regularização fundiária.
Poucos, no Brasil, têm conhecimento da legislação agrária. O
Serviço de Património da União permanentemente faz publicar, mas
o tem feito em número insuficiente, a legislação agrária, para todos
aqueles que precisam conhecê-la, a fim de zelarem pelos seus próprios direitos. Justamente por este motivo o nosso Presidente,
preocupado em atender a uma gama bastante grande de pessoas inte·
ressadas no conhecimento dessa legislação, determinou que, através
de uma comissão, se procedesse ao levantamento de. toda a legislação
agrária- trabalho esse que já está pronto-, com a finalidade de
atender a todos os interessados, que calculamos estejam na ordem
de 50.000 a 100.000 pessoas. Assim, através da Fundação IBGE, da
Fundação Getúlio Vargas ou mesmo de uma editora forense, deve·
mos promover essa publicação. Serão quatro volumes maciços.
Como muito bem disse o Senador Saldanha Derzi, temos, para
determinadas áreas, soluções próprias para essas áreas. ~o caso do
próprio Estado do Acre. Além da legislação, nos preocupamos com
a parte histórica daquela ocupação. Tem sido preocupação do
Governo. Sabem muito bem V. Ex•s, o INCRA ê o executor de um
setor da politica de Governo, principalmente do setor fundiário. A
colonização c a reforma agrária, ambas, cm termos de programa, se
consolidam através da solução do problema fundiário.
O Senador Saldanha Derzi falou em morosidade. Pode ter
havido, mas hoje está bastante agilizado, com a criação de várias
comissões que visam à solução de problemas fundiários em áreas
predeterminadas. A Amazônia é um continente. Precisaríamos de
um batalhão de advogados e agrônomos que conhecessem a legisla·
ção e interessados na solução desses problemas. Hoje, através da
capacitação, de treinamento no próprio INCRA, temos feito ver à
grunde gama de técnicos do órgão - advogados, agrônomos,
economistas - que primcirumente devemos atender à parte
interessada, para solução do seu problema. Nosso Presidente
descentralizou toda a ução em termos fundillrios. A solução é dada ln
loco. niio havendo necessidade daquelas idas e vindas a BrnsUia das
f'HHtcs interessadas, c tcmo.s chamado a atenção dos intercssudos
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para que procurem solucionar os seus problemas dentro das comis·
sõcs criadas pelo órgão. Também já criamos c desmembramos algu.
mas Coordenadorius. Há cerca de dois anos tínhamos uma
Coordcnadoria, que abrangia, digamos, quase um continente. Era a
Coordenadoria que atendia ao Distrito Federal, Goiás, Mato Gros·
so, Rondônia e Acre. Dcsmembramo-la em três Coordenadorias: a
de Goiás, que permaneceu atendendo ao Distrito Federal; uma
especifica para Mato Grosso; outra para atendimento de Rondônia e
Acre. Já estamos pensando na criação de uma Coordenadoria Espe·
cial,". para atendimento tão somente do Território Federal de
Rondônia.
Como frisou muito bem o Senador Saldanha Derzi, hoje Rondó·
nia i: um dos pontos mais difíceis de operação do INCRA, devido às
migrações que se dirigem para aquele Território. Por que essa migra·
çào, cm termos direcionados para o Território Federal de Rondônia?
Em razão de suas terras fertilíssimas.
O projeto Integrado de Colonização Ouro Preto, no inicio de
sua implantação, em 70, era considerado de volume muito grande e
qe êxito difícil no atendimento a 500 famílias. Hoje estamos, somente
no Projeto Ouro Preto, com 5.000 famílias assentadas. Criamos, de·
pois do Projeto Ouro Preto, mais seis projetas. Temos os de Gy·
Paraná; Padre Adolpho Rolh; Sidney Girão, em Guajarã-Mirim;
Marechal Outra; c Burarciro. O Projeto Burareiro decorre de
filosofia que temos em mente, de que toda a terra pública deverá ser
ocupada, no sentido de possibilitar o atendimento de culturas
específicas, principalmente culturas económicas. Em Ouro Preto
começamos com a cultura de cacau há cerca de três anos, e hoje já
contamos com 10.000 hectares de cacau formado por colonos.
Solicitamos aos técnicos da CEPLAC o levantamento para a abertu·
ra do Projeto Burarciro e concluímos há pouco a licitação para
permitir ao empresariado é àqueles que desejarem localizar empresas
rurais, dentro de Rondônia, para a cultura do Cacau. Dentro de
pouco tempo teremos cerca de 500 empresários estabelecidos. Com
cerca de 700.000 hectares de áreas propícias ao cacau, teremos, tal·
vez, o maior pólo cacaueiro do Brasil, e, dentro de pouco tempo, o
segundo pólo cacaueiro nacional. ~preocupação nossa que a coloni·
zação seja cfctivamente direcionada para o sctor agrícola. 1: difTcil
pensarmos em colonização para pecuária. A pecuária, como muito
bem sabe o eminente Senador Saldanha Dcrzi, exige administração
bastante cara e para que haja compensação, principalmente no sctor
da comercialização de sua produção, niio podemos pensar em termos
de pequena pecuária. Tem que ser cfetivamente de média ou grande,
porque a pequena pecuária empobrece o homem. Por conseguinte,
não podemos pensar cm projetos de colonização com peculiria.
Quando dissemos, na nossa exposição, que estávamos promovendo,
dentro de Rondônia, a pecuária, foi tão-somente como complemento
para atender às famílias que assentamos dentro dos nossos projetas.
Nunca em termos de principal economia dentro de um Projeto de
Colonização. Convocamos os médios e grandes empresários a se fixa·
rem como pecuaristas na região.
Gostaríamos de focalizar outro aspecto, e muito bem foi
salientado pelo Senador Saldanha Derzi- colaboração da iniciativa
privada com seus projetas de colonização.
Os Srs. Enio Pepino, Ariosto da Riva e o falecido Reinaldo
Massi, todos eles sempre tiveram a atenção do INCRA. Também
procuramos colaborar nu montagem das infra-estruturas, através do
próprio Ministério da Agricultura, por intermédio da CIBRAZEM c
a COBAL, que se fizeram instalar naquelas áreas 'do Projeto da
SINOP, na Cuiabá·Santurém, c se está fazendo instalar também nas
áreas do Sr. Ariosto da Riva, com os financiamentos do Banco do
Brasil. Permanentemente, como Dirctor da Comissão de Projetas e
Operações do INCRA, tenho mantido contatos com a Direção do
Bunco do Brasil e mesmo colaborudo no sentido du agilizuçilo do
crédito ncssus úreus, por quanto de nudu adiantaria um projeto de
colonizuçiio se não houvesse também esse suporte económico.
O SR. SALDANHA DERZI- Essas pessoas têm sido ouvidas
como ussessores do INCRA. O INCRA us tem convocado, para

Mi

'"•""

''
I,

Moiode 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

discutir os problemas, tal o apoio que esse Instituto proporciona
àqueles que têm cantata com assessores nesta parte de colonização.
O SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA - Temos que
distinguir os dois tipos de colonização: a oficial e a particular.
Embora na colonização oficial façamos a seleção dos colonos
assentados, a grande maioria não tem percepção de administração.
Não tem o sentido empresarial. Já o colono da colonização parti·
cular vem munido de recursos substanciais, nilo só para a aquisição
da própria terra como também para implantação de culturas dentro
da propriedade recém-adquirida,
.
De modo que, em termos da visualização, por um le1go, do
projeto de colonização oficial e do de colonização particular, às
vezes poderá parecer que a colonização oficial não está tendo aquela
vitória, aquele êxito que se desejava alcançar. Não é verdade. Tra·
tando·se de assentamento de homens sem preparo tecnológico, sem
conhecimento de determinadas técnicas e sem a ambição do próprio
homem, há necessidade de um preparo constante. E preparo significa
trabalho gradativo c, podemos dizer, até moroso.
Salientou muito bem o nosso Prcs'1dente da Comissão de
Agricultura do Senado Federal, Senador Agcnor Maria, as preocupa·
ções que tem em relação ao Nordeste. Como contamos com inúmc·
ros agricultores assentados em Projetas de colonização oficial oriun·
dos dessa Região, sentimos o problema, e permanentemente temos
feito o treinamento e a capacitaçào desse pessoal, desses trabalhado·
res, desses colonos, para que possam não só apresentarem o seu
poder de ambição, e, desta forma, se emanciparem economicamente,
como também com o fito de capacitaçào para as áreas onde os
assentamos, completamente diferentes das de sua origem.
Assim, e respondendo ao Senador Saldanha Derzí, ajudamos a
criação da COM ARCO de 31 de março. Foi idéia nossa. Demos-lhe,
desde o primeiro instante, assesssoria e permanentemente visitamos
aquela região. Estamos Já com uma produção de três milhões de sa·
cas de arroz, e já implantando usinas de beneficiamento desse prod~·
to. O Banco do Brasil está atuando na área, aumentando, extraord1·
nariamente, o número de atendimento pela agência de Barra do
Garças.lnclusivejú pensamos em implantar uma subagência do Ban·
co do Brasil, para atendimento dos inúmeros colonos oriundos de
Tenente Portela, lá do Rio Grande do Sul.
Esta é a oportunidade de poder demonstrar que a ação da iniciativa privada ê preocupação nossa e que acompanhamos,
diuturnumente; que o êxito do projeto de colonização dessas
empresas, aprovadas pelo INCRA, é responsabilidade no~sa. e, por
isso mesmo, como Governo, lhes devemos dar toda ass15tenc1a e
todo apoio, para que se desenvolvam.
Quanto à pergunta do Senador Saldanha Derzi sobre Mundo
Novo, como sabe muito bem S. Ex•, aquela área foi desapropriada
antes de 1970. Foi uma das primeiras desapropriações realizadas
pelo IBRA. Em decorrência de pensamento da Justiça Federal; ela se
encontra subjudice. Aguarda-se a decisão do Tribunal Federal de
Recursos. Enquanto isso não ocorre, infelizmente não podemo~ p~s·
sar a área urbana de Mundo Novo para a prefeitura do Mumclp~o
recém-criado. Desde o início do nosso projeto houve preocupaçao
do órgão quanto à organização desses municípios, à transfer.ência
das áreas urbanas, para que os municípios a administrassem JUsta.,
mente com n comunidade. Às vezes pensa·Se que, ficando sob a nos·
sa guarda, eles venham a progredir. ~ is.so ?iio oco~r~. Há
necessidade de que a comunidade, desde o 1níc1o, smta, part1c1pe ~a
solução dos seus problemas em termos de colaboração neccssán_a.
cm termos de serviços públicos, principalmente em termos de contll·
buiçâo financeira.
Essa preocupação, nós tumbém a temos:
..
Hú poucos dias esteve conosco o prefeito mun1c1pal de Mundo
Novo. Dissemos a S. Ex• que somente após a decisão jurldica do
problema ô que o INCRA poderá trnnsfcrir aquela área pura o
Municirio.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Mnriu) - Com a palavra o
nobre Senador Adalberto Sena.
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O SR. ADALBERTO SENA- Inicialmente, Dr. Hélio Palma
de Arruda, faço minhas as palavras do meu colega Senador Saldanha
Derzi, a respeito da autoridade e do nível cultural da aula que,
pacientemente V. S• acabou de nos dar.
Nii o desejo aprofundar-me muito nus questões que V. S•
abordou. No entanto, como representante do Estado do Acre no Senado, sinto-me no dever de prolongar, um pouco, aquelas incidên·
cias felizes que V. S• teve, ao falar da Região Amazónica, com refc·
rência ao meu Estado.
Pelo que V. S• disse, e pelo que se sabe, o INCRA está che·
gando muito tarde ao Est:n!e·do Acre. Foi uma pena. E foi uma pena
porque a atuação desse Ins:ituto naquele Estado deixou de sincroni·
zar-se com outros aspectos da política do Governo como os incen·
ti vos, que, não só por parte da União, mas principalmente por parte
do governo do Estado, levaram, já há muito tempo, empresários do
sul do País para aquela região, a fim de adquirirem terras e pro·
mover projetas, embora estes ainda, muito mal definidos.
Em conseqUência. como tive ocasião de, em mais de três discursos no Senado, chamar a atenção, para o fato, o INCRA deixou
de estabelecer, em tempo oportuno, uma infra-estrutura que evitasse
as tensões sociais que ali se deram, atritos entre compradores de terras c os seringueiros que ali se acham. Essa situação deu motivo ao
êxito daqueles trabalhadores tradicionais do Acre para o território vizinho da Bolívia, embora esse êxodo não tivesse atingido a extensão
que os jornais divulgaram, como as duas reportagens no Jornal do
Brasil.
Afinal o INCRA está chegando ao Acre, e chegando depois de
ter intensificado, de maneira admirável, sua atuação em Rondônia,
Território limítrofe ao meu Estado.
Deixando de lado estes comentários, que já são do passado, solicito a V. S• algumas informações sobre os projetas de colonização
que, afinal, estão sendo instituídos no Acre. Bem sei que um des~es
projetas abrange área desapropriada pelo INCRA nos MunicípiOS
de Rio Branco e Sena Madureira e, pertence ao tipo dos projetas ofi.
ciais. Ati: que ponto e quanto esses projetas se estenderão também
aos municípios do Vale do Juruá, vale em que nasci, que represento c
pelo qual me interesso particularmente.
O que considera o INCRA culturas económicas no Acre? Sobre
este assunto tem havido muita controvérsia, controvérsia c:ssa acentuada por conferencistas que compareceram a esta Comissão nos
dois últimos anos, uns achando que era erro a pecuária no Acre, exa·
tamente o tipo de produção que - parece - interessa mais aos
empresários que pura lá se transportaram.
O SR. HÉLIO PALMA DE ARRUDA- Para mim, Senador
Adulberto·Sena, é muita satisfação poder responder a V. Ex• acerca
de alguns aspectos daquilo que o INCRA está promovendo no Acre.
Havia- como disse antes- desconhecimento da própria legislação
agrária. Como V. Ex• sabe perfeitamente, todos aqueles qu.e tinham
os seus documentos de terras transcritos no Livro 3 se JUlgavam
propriet:irios de domínio daquelas terras. E isso em áreas.de 600 mil,
um milhão, dois milhões de hectares, transcritos no L1vro 3, sem
uma cadeia dominial suficiente para esclarecer a origem dos títulos.
O SR. ADA LBERTO SENA -Aliás, quis fazer esta pergunta
u V. Ex•, já não o fazendo porque pareceu-me que já estava
respondida numas expressões que V.S• usou, declarando que a
Jcsislução sobre esse assunto era muito restrita.
O SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA- Apenas em termos
históricos, para chegarmos àquilo que estnmos iniciando, em termos
de trabalhos de colonizuçiio, dentro du área do Estudo do Acre.
O Senhor Presidente da Repúblicu declarou, paru desapropria·
cão, umu ilrc:t, nus cercanias dt) Rio Branco, de uproximudamc:nt~
400 mil hectares, e, próximo u Senu Madureira. cerca de 200 m1l
hcctm~s; c: urrccudumo:s, uma úreu de uproximadumentc !50 u 200
mil hccturcs du gleba denominudu Abismo, umu ilrea de terra
pública, npcnas com presença indíginu e próxima a Pl{u:ido de
Castro, atravi:s de convênio com a COLONACRE, empresu de
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O SR. ADALBERTO SENA - Temos promissora produção
colonização que orientamos c fizemos ser criada lã no Estado do
Acre, para que, justamente como empresa de colonização particular, de call: cm todo o Município de Cruzeiro do Sul.
nos pudesse auxiliar na implantação do sistema de colonização den·
O SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA- Sabemos que é per·
tro do Estado.
feitamente viável, principalmente da variedade robusta. Temos fo·
Sabemos dos problemas sérios que o Acre atravessa; uma ar· montado a cultura de cufí: cm Rondônia, embora não liberada pelo
rccadaçilo bastante baixa· para o Estado, sem possibilidade de IBC.
desenvolvimento a curto prazo, dadas essas transcrições de terras no
·como u maior parte dos agricultores procedem do Paraná, de
Livro 3. Agora, com a definição dada por Sua Excelência o Senhor Minas, ·do Esplrito Santo c de regiões cacauciras, nós, com a
Presidente da Republica, vai· nos possibilitar, ao lado de Rio Branco, preocupação du não permitida entrada de sementes _cont~minadas o~
a Instalação de projetas de colonização, de assentamento de colonos, de sementes não se!ccionadas, temos colocado à diSpostçilo de agrt·
de agricultores, trabalho esse que dcvcrâ ser concretizado em cultores de Rondônia sementes que temos adquirido no Instituto
algumas fases c através da sc!cção de nóc!cos para hortigranjciros. Agronômico de Campinas. Já contamos, hoje, com milhões de pés de
Scrilo pequenos agricultores cm torno de 10, IS ou 20 hectares, a fim café, no Território de Rondônia, No entanto, a liberação, cm termos
de baratear o custo da infra;cstrutura daqueles assentamentos. de IBC, i: para o fomento de incentivos, de financiamentos pela rede
Nossa preocupação é mais cm termos sociais, para possibilitar ao bancária oficial, pelo Banco do Brasil. Esses agricultores de café cm
Governo atender aos proRramas de educação, de saódc, de Rondônia não têm o financiamento, porque a área não está liberada
assistencia social, de capacitação daquela juventude, daqueles filhos pelo IBC. Rondônia, Acre c norte de Mato Grosso não foram li·
de seringueiros, de agricultores, para nos ajudar no desenvolvimento bcrudos.
de programas que o Governo pretende implantar ao longo do tempo.
O SR. ADALBERTO SENA- Pela enumeração de V. S•, vejo
Em Sena Madureira o Projeto Boa Esperança scrâ destinado
cfctivamcntc à colonização, ao assentamento de agricultores cm que o INCRA não está muito inclinado para a pecuária no Acre.
lircas de 50 a 100 hectares. Portanto, os •se!ccionados como
O SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA- Não, Temos de pcn·
agricultores serão assentados no Projeto Boa Esperança.
sar que as matas, os recursos naturais dentro da Amazônia são
No Projeto Boa Esperança havcrâ participação triplico: o
extraordinários c devemos pensar muito cm termos do aprovei·
próprio INCRA, relativamente ao problema fundiârio; a
lamento desses recursos naturais. Temos os campos natutais, temos
COLONACRE, quanto à formação da infra-estrutura, com abertura
as áreas próprias para a criação, mas sentimos que não hli matrizes
de estradas, construção de escolas, de postos de saúde, e a própria
capazes de poder povoar o que já temos de pastos formados c de
administração do projeto, com recursos do POLAMAZONIA; e a
campos abertos. De modo que, para incentivarmos a pcculiria, sa·
ACAR·Acrc.
bcndo du dificuldade da falta de matrizes para atender as áreas já im·
A EM BRATER darâ assistência técnica para a implantação de plantadas em termos de pecuária, não há por que dentro de áreas
cultura da seringueira. Dentro do POLAMAZON!A, o Estado do ricas, como i: o próprio Estado do Acre, pensarmos cm fomentar a
Acre está, quase todo ele, com o respaldo de uma programação de pecuária, principalmente a pequena pccuâria, que traz, como
hcveacultura. Neste ponto, entra o Ministério da lndóstria e do dissemos, o empobrecimento daqueles que nela trabalham. Assim,
Comércio, através da Superintendência da Borracha, para o fomento toda a nossa colonização está direcionada para culturas pcrma·
da cultura da seringueira.
nentes, culturas econômicas.
Jli implantamos, dentro da ârca do projeto de colonização, vivei·
O SR. ADALBERTO SENA - Evita·sc também o desmaia·
ros de seringueiras para a produção de tocos enxertados, e também
menta
da região acrcana, outro problema que nos tem preocupado
jardins coloniais com planos se!ecionados para a cultura de
muito, tanto no que se refere ao Brasil como principalmente à Ama·
seringueiras no Estado do Acre.
Podemos dizer que o Estado do Acre jâ tem suporte de infra· zônia.
estrutura para a cultura de seringueiras, preparado, durante estes
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Como Presidente da
trh llltimos anos, através do PROBOR·I, necessário ao atendimento Comissão de Agricultura do Senado Federal, temos algumas per·
não só desses projetes, desses programas estabelecidos guntas para fazer ao ilustre expositor.
·
pelo INCRA, e que agora vão ser implantados, como também ncccs·
Primeira: qual o custo de implantação de uma famOia no meio
sârio à própria iniciativa privada, interessada na cultura de rural? Sa.bcmos que essa implantação no meio urbano é muito mais
seringueiras. Estabelecendo o PROBOR·I esses viveiros, para a cara, muito mais dispendiosa.
Segunda: quais os problemas de ordem llsica c pslquica que so·
produção de tocos enxertados c jardins coloniais, já hli material
fre o migrante no seu novo ambiente, c qual o programa que norteia
suficiente para o fomento da cultura de seringueiras dentro do
o INCRA para suavizar a adaptação do rurlcola no seu novo
Estado.
Também pensamos cm culturas permanentes, como o cacau, ambiente? Deslocado para ârca completamente diferente da de ori·
gcm, o nordestino se sente isolado naquele novo mundo, c essa situa·
através da CEPLAC, a pimcnta·do·rcino e o dcndê,
ção concorre para a criação de problemas neuróticos, pslquicos.
Hã viabilidade da cultura da cana·dc-açúcar cm determinadas
Terceira: nilo dispondo de uma infra-estrutura adequada para a
áreas do Estado do Acre. Pensa-se cm futuro próximo, na instalação colocação da produção rural, como procede o INCRA para facilitar
de uma usina para a produção de açllcar, para atendimento daquela a comercialização dos produtos? Quais os juros c a carência deter·
região, Dentro da Amazônia há o consumo de cerca de 3 milhões de minados nas operações crcditlcias, tendo cm vista essa dificuldade?
sacas de açucar. A Usina Abraham Lincoln, cm Altamira, tem capa·
Integrando a Comissão de Assuntos Regionais, cm sua visita ao
cidade potencial pura a produção de SOO mil sacas. Através da ini· Acre, observamos que ali havia possibilidade de produção, mas nilo
ciativa privada, espcrn·sc·o estabelecimento de uma outra usina de uma infra-estrutura que proporcionasse a colocação dessa produção.
açúcar no Território do Amapá. Pensa-se também na possibilidade Neste ponto repousava, realmente, a grande dificuldade para a colo·
da instalação de usinas de açúcar no Território de Rondônia c no nização do Acre. Por conseguinte, chegamos à conclusão de que
Estudo do Acre, pura atendimento da própria Região Amazónica.
havia necessidade de maior carência nos empréstimos.
Quarta: a Justiça agrária é uma necessidade imperiosa ou a Jus·
O SR. ADALBERTO SENA- Quanto uo café?
tiça comum vem atendendo a contento às necessidades do meio fun·
O SR. HlOLIO PALMA DE ARRUDA - Embora já estu· diário?
dando o problema há tempo, o IBC ainda não liberou tanto Ron·
Quinta: consta dos projetas de col"nlzaçilo programa de ensino
dóniu como o Acre pura a possibilidade de produção de cull:. Ainda de práticas rurais c teóricas, para que os alunos possam assimilar os
não temos u libcrução do IBC.
problemas da terra, o seu aproveitamento, erosão c os perigos das
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pragas, aplicação de insumos? Na realidade, pelo menos no Nor·
deste, cm grande parte dessa Região já se chegou a aplicar insumos,
O agricultor nilo estA preparado nem orientado para a aplicação de
inscticidas, o que tem ocasionado nilo só o perigo para sua própria
famflia como, no futuro, para o consumidor dos cercais. Há oricn·
tação sobre cooperativismo c artesanato? Qual a gleba destinada ao
colono? Qual ~ sua obrigação para com a terra c quais os compro·
misses do titular da propriedade no quantitativo de hectares? Essa
participação no quantitativo baseia-se no número de membros da
famflia ou na capacidade de trabalho c produção do colono? Como ~
concedido o crédito ? A juros módicos? Qual a carência dos cmprés·
ti mos para rebanhos bovinos? A EMBRAPA ajuda o INCRA. no cs·
tudo do solo c seu melhor aproveitamento? A pecuária dá ao colono
de pequena gleba possibilidade de possuir a sua vaca leiteira? Pos·
suindo esse pequeno colono duas ou três vacas, sua famflia terá opor·
!unidade de beber leite. A associação da pecuária à agricultura apre·
sentará, sem dúvida, rentabilidade maior para esse colono.
Deve-se dirigir as correntes migratórias para a colonização, evi·
!ando que as mesmas se destinem às Iucas urbanas, Serã um bene·
ffcio sociológico. A implantação de uma famflia no meio rural é
muito mais econômica do que no meio urbano, impedindo-se, assim,
a criação de outras mcgalópoles, como São Paulo c Rio de Janeiro.
Eram estas as minhas indagações.
O SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA - Sr. Presidente, no·
tamos o conhecimento de V, Ex• do problema rural brasileiro, suas
preocupações e a busca de solução para os problemas sociais c hu·
manos, da mais alta importância,
A preocupação de V. Ex•, Senador Agcnor Maria, no sentido
da adaptação do rurícola dentro de projetes de colonização, foi,
desde o primeiro instante, preocupação dos técnicos do órgão, no
que diz respeito à capacitação c treinamento para a adaptação do
rurícola que tenha origem em área diferente daquela onde vamos
assentâ·lo. Para isso temos não somente um trabalho do próprio ór·
gão, através de publicações, de folhetos, em linguagem de fãcil absor·
ção, para conhecimento do agricultor assentado, como também
promovemos, através do nosso Departamento de Desenvolvimento
Rural, treinamento permanente, principalmente no sentido de qeu
esses colonos venham a se agrupar em associações, com a formação
das UATPs que, como dissemos na nossa exposição, constituem o
preparo para a participação de uma cooperativa.
Então, chegando àquelas âreas, o agricultor poderá residir,
juntamente com sua família, dentro de um núcleo urbano e ter os
seus trabalhos desenvolvidos dentro da sua parcela. ~ comum
àqueles que se originam do Nordeste darem preferência à residência
dentro desses núcleos.
Também implantamos agrovilas, agrópolis c rurópolis, para
atendimento desse colono que prefere a residência em centro urbano.
Igualmente é optativo residir dentro do núcleo rural.
Neste ponto, aproveito para fazer um reparo à preocupação do
Senador Saldanha Dcrzi, quando S. Ex• diz que estarfamos promo·
vendo um minifúndio com o assentamento de colonos em lotes de
IOOha. Nilo é real a impressão de que uma ãrea de 100 ha possibili·
tará a criação de um minafúndio. Pelo menos a médio prazo isso nilo
ocorrerá. Já pensamos, inclusive, cm partir para o trabalho de
colonização na Amazônia em áreas de 50 hectares, justamente para
atender a essa preocupação que tem o Sr. Presidente desta Comissão,
Senador Agenor Maria. Farfamos com que houvesse maior agrupa·
mento de famflias. Elas teriam ali não somente condições de maior
entrelaçamento, como também esse critério facilitaria, cm termos de
custo de formação da infra-estrutura - estradas vicinais atendimento dos programas de educação, saúde c assistência social,
facilitaria tremendamente a açilo de todos eles. E aqueles que de·
monstrurcm capacidade de ocupar os 100 hectares terão oportu·
nidade de transferir os seus recursos, as suas possibilidades pura
áreas maiores. E permanentemente o Governo dá essa oportunidade,
com assentamento cm !1reas mniorcs, atruvós de scleção que
podemos promover, ou com licitação de terrus públicas.
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De modo que, respondendo à pergunta do Senador Agenor
Maria, a r.m de suavizar, digamos assim, a maneira de o rurfcola,
dentro dos projetas de colonização, não se sentir isolado, temos
estas alternativas, que já colocamos cm experiência cm alguns proje·
tos, com êxito absoluto,
Custo da implantação da famflia no meio rural.
Fizemos, há pouco tempo, um cálculo de quanto poderia custar
a r.xução de uma famflia no meio rural, c chegamos à ordem de
setenta mil cruzeiros. ~ o quanto custa ao Pafs o assentamento de
uma famflia no meio rural. Por outro lado, temos que pensar que
tanto no meio rural como no meio urbano devemos dar condições a
essa família para que se emancipe economicamente.
Temos, como V. Ex• muito bem sabe, milhares ou milhões de
famílias necessitando de determinada assistência ou de oportunidade
que o Poder Público lhe conceda para que ela possa vir a ser um
produtor. Então, nessa scleção, temos que saber dividir bem: aquele
que tem possibilidade de vir a ser um produtor rural c aquele que de·
verá ser apenas um trabalhador rural.
O custo do assentamento no meio rural c o custo desse
assentamento na própria zona urbana- acredito- a diferença não
vai tão longe, Pelo que relatamos, setenta mil cruzeiros.
Em razão da dificuldade de obtenção de recursos para atender
aos reclamos dessa necessidade, devemos ter projetas de colonização
de baixo custo, em que cada colono, com o trabalho inicial dado pelo
Governo ou pelo INCRA, possa dali caminhar para a conquista da
sua emancipação econômica,
Infra-estrutura adequada para a colocação da produção ruralo Governo, através de dois órgãos cspccfficos- a CIBRAZ~M c a
CORAL, dentro das possibilidades de recursos alocados a essas duas
empresas ligadas ao Ministério da Agricultura, vem dando atendi·
mcnto. Em algumas ârcas, temos estabelecido a construção de arma·
zéns, mas sentimos que deve ser canalizado para o sctor cspecffico,
para a empresa específica, incumbida desse programa c por responsável, justamente a CIBRAZ~M. A CIBRAZ~M tem colocado
inúmeros armazéns dentro das áreas de produção. No tocante as
perspectivas técnicas, não se pode pensar cm capacidade de absorção
de toda a produção, principalmente de cercais, porque ficará ociosa
logo a seguir. Inicialmente só as culturas de subsistência - arroz,
feijão c milho, A tendência é diminuir a produção de arroz, feijão c
milho dentro das áreas pioneiras, com a sua substituição por culturas
permanenfes.
Relativamente à infra-estrutura, tem-se que pensar cm termos
cconômicos c da real necessidade para atendimento de determinadas
áreas.
No Estado do Acre, através da Secretaria de Agricultura, c,
hoje, da COLONACRE, alguns armazéns foram construidos pela
própria CIBRAZ~M. atendendo aos reclamos daquela população
produtora,
Em termos de juros c carência, entra dentro do estabelecido pelo
próprio sistema de crédito rural, porque o INCRA não faz financia·
mentos, Inicialmente, dentro dos projetas integrados de colonização,
ao serem instalados os colonos, custeávamos apenas a manutenção,
que corresponde a um salário mfnimó, desde o assentamento até o
infcio da sua produção, Os juros desses financiamentos silo da ordem
de 6%, c a sua carência, ao se iniciar a produção. Delonga um prazo
de vinte anos para o pagamento do financiamento feito ao agricultor.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Rcfiro•mc à carência
dos ~mpréstimos para desenvolvimento da cultura,
O SR, HI';UO PALMA DE ARRUDA - Por exemplo, a
carência pura u cultura de cacau, que é concedida pelo próprio
Banco do Brasil, é de quatro anos. Em Rondônia, com três anos o
cacau inicia sua produção, No quarto ano já existe uma produçilo
que possibilita ao agricultor o infcio do pagamento do seu cm·
préstimo.
O SR. !'RESIDENTE (Agenor Maria)- E os cercais? Feijão,
milho?
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O SR. HhiO PALMA DE ARRUDA- Para os cercais, siio
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- As estatísticas indicam, provam.
financiamentos feitos pelo Banco do Brasil, para pagamento logo de·
O SR. SALDANHA DERZI .:.. Permitam-me, pois conheço
pois da comercialização da safra.
muito aquela fronteira. As terras do Parnguai silo de primeira or·
Então, entra no sistema da CIBRAZfiM, c a própria COBAL, dem, muito baratas- c seu preço jã está subindo vertiginosamente
dentro dos nossos projetas de colonização, dá prioridade à aquisição -e sobretudo com muita madeira. Então, compra-se uma faixa de
da produção.
terra c, com menos de um terço da área adquirida, essa fnixa é pnga
Educação no meio rural- dentro do Projeto Integrado de Colo· com a madeira ali existente.
nização, como o próprio nome indica, há assistência técnica de di·
Entiio, está sendo mais fácil a nquisiçilo dessas terrns. J ã do lado
versos órgãos, nUo somente de Governo, mas da própria iniciativa brasileiro temos pouca madeira.
particular, como é o caso da EMBRATER, que orienta os ugricul·
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Concordo V. S• com os
tores no uprovcitumcnto do solo, na prática conservacionista, combate à erosão, utilização de inseticida e fungicidas no combate às pra· argumentos do Senador Saldanha Dcrzi?
gas, c na aplicação adequada de insumos.
O SR. HfiLIO PALMA DE ARRUDA- Em parte, concordo.
No momento, principalmente na área da Amazônia, dentro dos
Conheço o projeto do Paraguai. Ali estive durante uma semana,
nossos projetas, não tem havido necessidade da aplicação de oportunidade em que visitei o seu projeto de colonização. Atualmen·
corretivos c fertilizantes, porque são áreas próprias para a ugricul· te damos assistência à Repüblica do Paraguai para a execução do seu
tura e, quando as escolhemos, o fazemos cm áreas férteis, em que projeto de colonização, justamente localizado na estrada que liga
não há necessidade de aplicação de corretivos e de fertilizantes. f:. Assunção à Foz do lguaçu.
lógico que, com o caminhar do tempo, talvez tenhamos de fazê-lo.
Segundo levantamento, em termos de classificação, de nncíonali·
Contudo, o próprio sistema de assistência técnica implantado não dadc, o Brasil não tem, dentro dnqucle projeto, que é o ünico cm ter·
descuida desses programas. Então, são os técnicos contratados pela mos de extensão, 10% da população do projeto. De modo que não
EMBRATER, e colocados à disposição desses projetas, que acho expressivo o nümcro de brasileiros que se desviam do Brasil
orientam os agricultores. Anteriormente, era feito diretamente pelo para o Paraguai. Acredito que temos um número muito maior de
próprio órgão. Era o próprio INCRA, através dos seus técnicos, que paraguaios trabalhando cm terras do Brasil, do que de brasileiros no
dava essa orientação. Hoje, aproveitamos os órgãos existentes e con· Paraguai.
tratamos os seus serviços, para execução de tarefas dentro dos nossos
Não sei em que base foi realizado esse levantamento, mas, pelo
projetas.
que constatei naquela visita oficial ao Paraguai, senti que a informa·
No que diz respeito às cooperativas, criamos seis integradas de ção sobre povoamento de brasileiros na Repüblica do Paraguai não é
reforma agrária. Temos hoje, uma no PACALe cm Altamira (Pará), verfdica,
cm Ouro Preto (Rondônia), em Barra do Corda (Maranhão), em
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- O Governo federal, especialmcn·
Caxangá (Pernambuco), que jã vem funcionando c em Bernardo
te através do INCRA, tem investido somas apreciãvcis na ocupação
Sayiio, no Estado de Goiás.
de Rondônia e do Acre, buscando maior produção agrfcola. Essa
Estas, as cooperativas integradas de reforma agrária, todas cm produção agrícola terá que ser escoada para os grandes centros
termos cconômicos. Não têm, sob sua organização, participação e consumidores - Silo Paulo, Brasllia e Rio. Igualmente o Governo
execução de serviços püblicos.
federal tem investido cm rodovias: Perimetral Norte, Rodovia da
A associação da pccuãria leiteira à agricultura, para os colonos Madeira, Pan-americana.
de pequenas glcbas, tem sido, também, preocupação nossa, e por isso
O Acre, Rondônia, grande área de Mato Grosso reclamam o tér·
que fizemos realizar, no nosso Projeto Ouro Preto - c temos feito
mino da Rodovia Cuiabâ-Porto Velho- Acre.
cm lguatcmi - feiras de gado, de máquinas agrlcolas, insumos,
Entende certo V. S• que o Governo invista em rodovias, cm
enfim. Para demonstrar o êxito desse trabalho, desse cmprecndimcn·
to, contando, dentro. das ãrcas dos projetas, com a participação áreas que não têm produção nem perspectiva a médio prazo, cm
di reta do Banco do Brasil, Banco da Amazônia c o Banco do Nordcs· detrimento de áreas cm que o Governo gasta na busca do
te Brasileiro, somente na 11 Feira de Gado do Projeto Ouro Preto, desenvolvimento agro pecuário?
houve financiamentos da ordem de 30 milhões de cruzeiros. Só os pc·
O SR. HeLio PALMA DE ARRUDA - Senador Evelâsio
quenos colonos tiveram financiamento do Banco do Brasil da ordem Vieira, desconheço o programa politico do Governo.
de 30 milhões de cruzeiros. Essa feira agropccuâria foi a quarta cm
Adianto que, conhecendo bem a Rodovia Cuiabâ-Porto
volume de recursos do Banco do Brasil para pequenos agricultores, Velho-Acre-Rio Branco, nela encontramos alguns sítios que são
para fomento à pecuária, dentro dos projetas de Rondônia, com bn· locais-problemas relativamente a trânsito, principalmente na época
se em Ouro Preto.
chuvosa. Mas ela é sempre trafcgâvcl.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Dou-me por satisfeito
Constantemente ouvimos noticias da não-trafcgnbilidadc da
e congratulo-me com V. S• c com o INCRA pela visão cxtraordinâ· Transamazônica.
riu que estilo tendo nesse campo. (Pausa.)
Somos um País em desenvolvimento, e o Governo tem feito
Com a palavra o Senador Evclâsio Vieira.
sacrillcios extraordinários para a abertura dessas áreas, Iucas de
conquista de novas fronteiras para a produção, c de estradas, cuja
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Dr. Hélio Palma de Arruda, as
construção o Senador Saldanha Dcrzi acompanhou m•Jito bem, dcs·
nossas perguntas têm a intenção ünica de buscar esclarecimentos e, a
de a abertura, cm 1942, da Cuiabâ-Porto Velho, c que só
fim de ganharmos maior rapidez, maior dinlimica, estabeleceremos
recentemente a .tivemos consolidada. Na Transamnzônica, que temos
um pingue-pongue com V, S•
percorrido de automóvel, sentimos que hâ, de fato, alguns pontos
Quais as terras mais férteis, as do Paraguai ou as do Brasil?
criticas para a trafegabilidnde, mas nunca obstáculos que não possa·
O SR. Hf:.LIO PALMA DE ARRUDA - Naquelas Arcas da
fronteira Brasil-Paraguai, podemos dizer que as terras silo as mes·
mas. Silo til o férteis do Indo do Brasil quanto do Paraguai.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Então, como se justifica o nümc·
ro crescente de colonos brasileiros passando para o Paraguai?
O SR. Hf:.LIO PALMA DE ARRUDA- Nilo acredito haja
um namoro crescente de colonos brasileiros indo para o Paraguai.

mos transpor. Enquanto não se consolida economicamente, é dillcil
tenhamos aquela estrada de primeira, a estrada pavimentada.
Como centro de produção que é hoje Rondônia c que tem necessidade de ubastcccr o próprio Estado do Acre, ainda improdutivo,
que só agoru, utruvés do sistema de colonização que ali vamos
implantar, só ugora o Acre dâ início à produção para o seu auto·
·abustecimcnto; quando sentimos que o próprio Estado do Amazo·
nus, carente de produtos· c que pode pcrfcitnmentc- c tem sido feito
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- abastecer-se da produção de Rondônia, através do Rio Madeira,
pois o Governo conta com empresas de navegação para atendimento
do escoamento dessa produção; então, no que concerne à politica de
aplicação de recursos para a própria consolidaçno da área, cnten·
demos constituir politica certa para a Rcgii!o Amazónica.
Abertura de estradas é efetivamente a integraçno ao resto do
Pais. E quando o Governo pensou, jâ na abertura da Manaus-Por·
to Velho, trazê-la, toda ela, asfaltada, isso foi feito cm termos de cconomicidade da manutenção da estrada. Outro não foi o interesse do
Governo na pavimentação daquela rodovia. Somente se pensarmos
em atravessar o Estado de Mato Grosso, de Cuiabâ a Vilhena c de
Vilhena a Porto Velho, é que sentimos que a produção começa de
Vila de Rondônia para cima. Entilo, temos uma Arca, na retaguarda,
sem qualquer ocupação económica. Não hã definição económica
para aquela ãrea.
Talvez, em termos de direcionamento para atender ao abaste·
cimento dos Estados do Amazonas e Acre, ainda é correto pensar-se
numa estrada cara como essa.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Estive no Acre, integrando a
Comissão de Assuntos Regionais do Senado Federal. Ali procurei
conhecer os problemas do Estado, as aspirações do seu povo. Dis·
seram-mc que um dos graves problemas era a falta de comunicação
terrestre. Havia época cm que a estrada tornava-se intransitável durante 60 dias e até ficavam privados de gêneros alimcntfcios que vinham do sul. Encontramos no Acre uma excelente equipe do
INCRA, seu dirigente, os agrônomos, gente formidável. Perguntamos: qual o problema dos Senhores aqui, para melhor desenvolvi·
mento da politica do INCRA, para melhor alcance dos objctivos do
INCRA? O grande problema nosso - responderam - é que não
temos cobertura para impedir a ação dos imperialistas do Centro-Sul
que expulsam os brasileiros do Acre. Centenas e centenas de fam!lias
brasileiras têm que se dirigir para a Bolivia.
Por que a Direçilo do INCRA, num entendimento com os setores de segurança responsáveis do Governo, não tem dado apoio
melhor, mais efetivo, aos seus núcleos do Acre, para que a politica
do Instituto possa ser melhor cumprida?
O SR. H!lLIO PALMA DE ARRUDA - Senador Evelásio
Vieira, no momento em que respondlamos, com muita satisfação, ao
Senador Adalberto Sena, dissemos que somente quando o Governo,
através de atos, desapropriar Iucas, é que teremos oportunidade de
implantar projetas de colonização.
Com a implantação dos projetas de colonização, com a defi·
niçiio da Legislação Agrária para o Estado do Acre, através da discriminação a que estamos procedendo, c transcri~õcs, no Livro 3, dos
títulqs dos pscudoproprictârios dentro da Arca, iremos conhecer a
situação real, a definição da problcmâtica do Acre.
Nilo poderiam os, de maneira nenhuma, iniciar uma açilo dentro
do Acre sem conhecermos a sua história. Nilo podcrlamos começar a
querer desbaratar os empresários que lá existem c que sustentaram,
economicamente, o Acre durante muitos anos.
Nessas ãrcas declaradas para a desapropriação, é nossa prco·
cupaçilo saber quais as empresas, quais as propriedades que devemos
excluir do ato de desapropriação. Para isso, teremos as definições, a
fim de que aqueles proprietários, aqueles que tem desenvolvido sua
uçào dentro do Estado do Acre tenham tranqUilidade c possam pros·
seguir nu produção e sua conseqUente ampliaçilo.
Com n abertura de Arcas de colonização, iniciar-se-A aquilo mesmo que cstll ocorrendo cm Rondônia c que hoje é preocupação de to·
do o Governo: invasões de terras de propriedade particular c de do·
mlnio da União, sem o devido preparo inicial para recebimento
duquelns fnmrlias, às vezes levadas por interesses dos próprios camioneiros que recebem uma paga pelo transporte daquelas famrlias e as
soltam cm Rondônia sem qualquer orientação.
Conhecemos o Acre de hll muito tempo. Jll tivemos oportunida·
de de fuzcr uma viagem de carro de Porto Velho a Rio Branco. Hã
algumas llrcas, alguns pontos considerados críticos no tempo das
chuvas. O próprio DER está dirccionando para a solução do proble·
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ma dentro dessas áreas. Sabemos da preocupação desse Departamento para que a estrada nllo seja interrompida a qualquer tempo.
aquilo que dissemos: é trabalho de tempo, um trabalho de
consolidação de uma estrada. Ainda, estamos abastecendo o Acre;
do Acre nada temos a trazer. Esperamos, dentro de pouco, extrair. do
Acre o que ele vier a produzir.

e

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Dr. Hélio Palma de Arruda,
uma justificativa de minha parte.
O Senador Saldanha Derzi é um homem muito rico, rico na sua
inteligência, na sua cultura, no seu conhecimento, no seu trabalho
como parlamentar, rico com o seu rebanho bovino, rico nas áreas,
nas terras que possui neste Brasil, rico na ocupação do horãrio para
fazer longos 20 minutos de ponderações. Agora S. Ex• quer que cu
seja pobre, que cu seja nordestino, que reduza as minhas perguntas.
Não posso perder a oportunidade de fazer alegações a uma das pessoas mais conhecedoras, mais credenciadas no que concerne à pollti·
ca de colonização neste Brasil, dentro da politica governamental de
ocupação da Amazônia.
(j SR. Hlô:LIO PALMA DE ARRUDA- Obrigado. t;; uma satisfação.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- No ritmo cm que vai essa ocupação, feita especialmente pelo INCRA, quantos anos levaremos para
ocupar a Amazônia?
O SR. Hlô:LIO PALMA DE ARRUDA - Senador Evclâsio
Vieira, tivemos uma evolução muito grande desde a criação do Esta·
tuto da Terra para cã. Talvez, cm determinadas Arcas, nilo possamos
pensar na execução de programas dirctamcntc pelo INCRA. Passa·
mos para os Projetas Integrados de Colonização, em que hâ ação de
diversos Ministérios, de diversos órgãos das áreas de colonização. Já
pensamos cm termos de colonização massiva, e teremos que fazê-la,
implantada cm termos ágeis, para que possamos atender a maior
número de agricultores, logicamente com o respaldo c as preocupa·
ções que o Governo deve ter, para que esse atendimento seja dado a
uma organização capaz de fazer com que os agricultores sejam, efc·
tivamentc, financeiramente emancipados. Somente com o dcscnvol·
vimcnto desses agricultores, empresarialmente, é que poderemos ter
determindas regiões ricas c poderemos dizer que o nosso progresso,
no referente à produção agrícola, é efetivamcntc vAlido.
Como o Senador Saldanha Dcrzi lembrou aqui, no programa da
SINOP, em Arcas relativamente de pouca fertilidade, jli ccnontramos
agricultores emancipados economicamente.
Assim, não podemos fazer uma previsão de quanto tempo leva·
remos para ocupar a Amazônia.
Em relação à Amazônia, podemos dizer que já a ocupamos, por·
quanto os seus pontos estratégicos jà estão ocupados. Nossa preocupação é dar oportunidade àqueles minifundiários, que cfctivamente sejam agricultores, que possam c tenham condições de vir a
ser cmprcsllrios rurais, nossa preocupação é dar oportunidade a esses
minifundiàrios de se transportarem para a Amazônia.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - O número maior de colonos b
oriundo do sul ou do nordeste?
O SR. Hlô:LIO PALMA DEARRÚDA-Dosul.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Essa atraçllo, esse deslocamento
do agricultor, é fácil ou dillcil?
O SR. Hlô:L!O PALMA DE ARRUDA- Os agricultores têm
dificuldade nesse deslocamento. Através de uma politica de HOverno,
procuramos dar orientação a essas migrações, desde a origem, o
acesso, até o recebimento, com informações, cm termos educativos,
de como devem proceder, pois sabemos que muitos sllo levados por
grilheiros, por pessoas incscrupulosas, por pessoas interessadas cm
ganhar dinheiro à custa da miséria alheia, deixando-os ao bel prazer
da natureza. Lógico que, se não hd determinado preparo do Go·
vcrno, desde a origem até o recebimento, muitos perecem, muitos
têm diliculdudes, Portando, é dillcil.
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA - O Governo federal, através do
Ministério da Saúde, está estudando a possibilidade de estabelecer o
controle da natalidade, para combater a miséria no Brasil.
Diante disto, pergunto: como temos vastas áreas no Brasil para
serem ocupadas, para serem exploradas, V, SI é contra ou a favor do
controle de natalidodc no Brasil? V. S• é um técnico, c a sua palavra é
altamente importante.
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áreas produtivas sem destinação ficou com aquelas áreas. Estamos
fazendo, progressivamente, a ocupaçi!o dessas áreas.
Assim, os correligionários do Senador Agcnor Maria estilo com
suas áreas, quando latifúndio sem produçilo, já dentro de uma pol!tica do Governo para o loteamento rural.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Foi registrado no Congresso
O SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA- Nobre Senador, este Nacional, c a Imprensa também o fez, que o INCRA instalara uma
é campo diferente do da minha profissão. Não sei quais as impli- usina de açúcar no Projeto Agrocancviciro Abraham Lincoln, c, na
hora de entrar cm operação, a usina não tinha cana, c que o INCRA
cações do controle ou do não-controle.
Todos nós que temos o privilégio de ser brasileiros c que temos teria transportado, de outras áreas, cana para movimentar aquela
oportunidades magnificas de poder conhecer um Pais. tão extra· usina. Posteriormente, tinha cana, mas não tinham pessoas cspcciaordinário como o nosso, tantos quantos venham terão possibilidade .lizadas para acionar a usina. Inclusive faltaram cortadores. Então, o
INCRA providenciou elementos de Silo Paulo, levados em Boelna.
c facilidade, como tivemos, de poder progredir.
O plancjamcnto familiar pode ser mais para o campo dos téc- Por que isso teria acontecido?
nicos especializados no assunto, pois temos conhecimento muito peO SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA- Nobre Senador, silo
queno sobre a matéria.
informações que às vezes chegam, mas sem conhecimento de deterO SR. EVELÁSIO VIEIRA -O nordestino tem os seus vazios minada parte histórica do processo, da programação para a instalae também terras férteis, terras excelentes. Para a colonizaçilo da ção de usina.
Efctivamentc, terlamos que instalar algum processo industrial
Amazônia, o INCRA leva nordestinos. Nilo seria prcfcrlvcl instrumentar melhor o agricultor do Nordeste, para que ele fique na sua dentro da área; escolhida foi uma usina de aç6car. A programação
própria área, evitando, inclusive, que o INCRA gaste, por famOia tem sido acompanhada em termos da produção canavieira. Ainda
levaremos mais três anos para que a usina alcance capacidade
assentada, setenta mil cruzeiros?
industrial.
O SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA- Nobre Senador EvcA formação dos canaviais e feita pelos próprios colonos sob
lâsio Vieira, V. Ex• é de um Estado também problema, de um Estado assistência c orientação do INCRA, com máquinas alocadas pelo
de minifúndio, de um Estado que tem problemas bastante sérios. Instituto. Jâ estamos com cerca de mil c quinhentos hectares de caEncontramos no Nordeste problemas semelhantes cm determinadas navial formados. Este ano devemos abrir dois mil hectares. Por
áreas. Temos a preocupação de dar oportunidade a esses agricul- conseguinte, teremos três mil c quinhentos hectares.
tores, para que possam desenvolver-se.
Dentro de três anos teremos a capacidade necessária para o
Inicialmente deve-se levar em consideração o custo da própria funcionamento da Usina Abraham Lincoln, com a produçi!o de
terra. Náo podemos- digamos- excluir, rapidamente, o direito de quinhentas mil sacas. Neste caso, contaremos com sete mil hectares
propriedade, o direito conseguido com o trabalho, com o esforço de de canavial formados.
cada um ou de seus ancestrais. O Governo, através do PROTERRA,
O funcionamento, treinamento c capacitação do pessoal estilo
permitiu a rclocação de famOias do Nordeste na Amazônia, dando- sendo feitos gradativamente. Hoje, podemos dizer que temos um n6lhes uma abertura extraordinária para que possam ser empresários mcro bastante reduzido de pessoal de fora de Altamira, necessário
agrlcolas.
tão-somente para administração, para prosseguimento do funDentro da ocupação de áreas do Nordeste, a SUDENE vem cionamento da Usina Abraham Lincoln. Os da área foram capaciestudando c examinando, cm profundidade, quais as férteis c com tados.
possibilidade de serem ocupadas. Através do PROTERRA, dezenas
De início - é lógico - tivemos que levar pessoal de fora, mas
de propriedades foram rcmcmbradas c hoje ocupadas por famOías
que antes não tinham terra, com financiamento a longo prazo pelo hoje nilo há mais essa necessidade. Desde a safra passada essa tarefa
Banco do Brasil c com assistência técnica permanente propiciada já está afeta ao próprio pessoal da área de Altamira.
pelo sistema da EMBRATER, para· que cada uma dessas famllías
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Com a produção de quinhentas
possa promover o desenvolvimento c a formaçi!o de infra-estrutura mil sacas por safra, o consumo será apenas naquela área, apenas na
cm termos de produçi!o.
Transamazônica, ou haverá excesso c esse excesso de açúcar terá de
A Amazônia deve ser aberta principalmente para áreas de mini- ser vendido no Centro-Sul?
fúndio, caso do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de algumas
O SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA- Nilo haverá excesso,
áreas do Paraná c de outras do Nordeste. Toda ârca produtiva ou ri- porque, quando fizemos o Projeto PACAL, da Usina Abraham
cajâ está programada para ser ocupada, a fim de produzir.
Lincoln, detectamos, naquela ocasião, cm 1973, que o consumo de
A terra do Nordeste é cara, como o é a de Santa Catarina. En- açúcar na área da Amazônia era de cerca de três milhões de sacas.
tão, ninguém vai licar com essa terra sem destinação. Graças ao Tínhamos em perspectiva o funcionamento de uma usina de cana no
programa do PROT~RRA, todos procuram dar uma destinação oficicntc c económica às suas ârcas. Portanto, a abertura da Amazêtlia Amapá. Esta seria a segunda, com capacidade de quinhentos mil,
para essas ârcas de minifúndio foi uma das idéias extraordinárias podendo dobrar para um milhão de sacas. A produção será só para
atender à Amazônia, Não haverâ excedente exportável.
executadas pelo Ministro Alysson Paulinclli.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - O Governo cstâ avançando no
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Estive recentemente per- campo estatal, novas empresas surgindo a cada dia. Na área. da
correndo o interior do Nordeste. Contemplei, com tristeza, enormes agricultura, também cooperativas ou associações se desenvolvem
latifúndios improdutivos naquela Rcgiilo.
com o apoio do Governo.
Pergunto: qual a atitude do INCRA cm rclaçilo a esses latifúnEstamos marchando para um socialismo no Brasil, se considios improdutivos dos correligionários do Senador Agcnor Maria,
derarmos que a soja, o café:, e o açúcar estilo sendo confiscados?
no Nordeste?
O SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA - Senador Evelásio
O Sr. H~LIO PALMA DE ARRUDA - Nobre Senador
Vicirn, vivemos num regime csscncinlmcntc cnpitnlistn.?
Evclásio Vieira, temos relacionado, através das próprias declarações
OSR. EVELÁSIO VIEIRA- Vivemos ou vivíamos?
do ITR, todas as propriedades do Brasil. Todos os latifllndios colocados cm termos de exploração foram convocados pelo Governo
O SR. H~LIO PALMA DE ARRUDA - Vivemos. As
para redistribuição. E tem sido feito, Nenhum daqueles que têm
próprias cooperativas silo capitalistas, suo empresariais. Todas elas
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têm, como espirita principal, a parte económica. lõ: aquilo que
dissemos das cooperativas integrais de reforma agrária que criamos
para adminsitrar as diversas áreas de nossos projetas. Silo todas
direcionadas para a produção. t;; o caso da CIRA, do PACAL, cm
termos de Altamira. Agora estabelecemos a CIRA, cm Vila de
Rondónia, no Projeto Ouro Preto, tendo cm mira, como principal, a
cultura do cacau. Estamos preparando, para beneficiamento, dez mil
hccarcs de cacau formado. Há outras CIRAs, todas elas com espirita
de serem desenvolvidos economicamente, logicamente cm termos
capitalistas.
Nilefusimoa à regra o à filosofia de açilo do Governo.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Em que áreas do Brasil se
verificam mais os dcsmatamentos predatórios?
O SR. Hlõ:LIO PALMA DE ARRUDA -Nobre Senador, se
nilo houver capacidade para implantação de projetas de pecuária, se
nilo se estima de onde virão essas matrizes para ocupação dos pastos
formados, podemos considerar tamb~m um dcsmatamcnto prcdató·
rio. Sabemos que o desmatamento não ~ tão grande como se fala.
Hoje ~ bMtantc fácil controlar os desmatamcntos. Atrav~s do
Projeto RADAM, temos a cobertura, por sat~litc, de quatorze cm
quatorze dias, de toda a Arca amazónica. Podemos acompanhar
perfeitamente as áreas que estilo sendo desmatadas, que estilo sendo
ocupadas. Podemos visualizar nas fotografias que o dcsmatamcnto
nilo ~ tilo grande como se propaga.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Última pergunta.
Surgem pronunciamentos, no Senado ou na Câmara dos Deputados, de critica ao INCRA, aquela critica no sentido de colaborar,
de auxiliar o INCRA na sua politica neste Pais. Três ou dez dias
após, encontramos, nos jornais do Sul, do Nordeste, a defesa do
INCRA. Do Oiapoquc ao Chul a imprensa diz que o parlamentar
equivocou-se, que o assunto não é assim.
DA-se impressão de que o INCRA tem uma grande equipe de
comunicadores sociais. Uma certeza cu tenho, o INCRA tem jornalista de grande qualidade, homens inteligentes, talentosos, ativos.
Verifiquei isto hoje. A preocupação do jornalista ~ a de dar melhor
assessoria, para maior brilhantismo da palestra do Dr. H~lio Palma
de Arruda. Meus cumprimentos. V. S• merece, não há a menor dúvida. Principalmente nós que somos brasileiros, queremos esse Brasil
grande.
Pergunto: quanto o INCRA gastou, no ano passado, cm publi·
cidade?
O SR. Hlõ:LIO PALMA DE ARRUDA - Nobre Senador, o
INCRA, cm termos de publicidade, nilo gastou um só tostão no ano
passado. Temos, logicamente, nossa assessoria de imprensa, temos
nossos trabalhos de comunicação. No entanto, não temos a preocupação que o nobre Senador está a nos dizer, de querermo-nos
defender. Gostamos muito da critica, pelo menos nós - falo Iam··
bém do nobre Senador Saldanha Dcrzi - que fomos amoldados na
UDN, porque sempre fomos da Oposição.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Grande partido.
O SR. Ht::LIO PALMA DE ARRUDA- Sempre gostamos de
ouvir criticas. t;; sempre interessante que elas sejam feitas. Mas ni!o
podemos aceitar as criticas tendenciosas, as criticas que ni!o possuam
aquela objctividadc de ajudar o Poder público, no sentido de solucionar problemas. Infelizmente, temos sentido que há a tendência de
alguns para se fazer com que se tire autoridade àquele trabalho
diuturno que os t~cnicos do órgilo procuram realizar com todo o
carinho, com toda boa vontade, para solucionar problemas tilo
sérios como silo os problemas fundiários.
Como dissemos, com pouco conhecimento de causa, porque prc·
cisamos conhecer da história de cada uma das áreas, nilo somos os
donos du verdade. Por isto mesmo que o Presidente do INCRA se
preocupa com a publicação da legislaçilo agrária, pura maior conhc·
cimento de todos aqueles que precisam reivindicar seus direitos, que
precisam reivindicar justiça dentro das suas solicitações. Preocupa·
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nos também a capacitação do próprio elemento humano que trabalha nesse sctor, como é o caso dos funcionários de cartórios, dos
funcionários de prefeituras municipais. O nosso Presidente determinou a assinatura de convênio com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para capacitaçilo de quatro mil pessoas na primeira fase- funcionários de cartórios c de prefeituras municipais para que nilo cometam erros gritantes, na maioria de boa ~. contra
a lei. Serão dez aulas por corrcspon~ência, sob controle do IBAM,
para atender a essa gama de pessoas que precisam de orientação, de
treinamento. Inclusive, pensamos publicar essas dez aulas, pura dis·
tribuiçilo àquclca que nilo fizeram o curso, c, assim, tarem acesso, cm
termos claros c simples, aos pontos importantes para que a Lc·
gislação Agrária chama a atenção.
Nobre Senador Evclâsio Vieira, estou bastante feliz com .a colocaçilo dos problemas que V. Ex• realizou. Apenas gostaria de dizer
que gostamos muito de criticas, mas que sejam dirccionadas, que
sejam dadas cm tcrinos de contribuição, para que possamos corrigir
os erros que cometemos - c devemos ter cometidos muitos.
Só erram aqueles que têm oportunidade de fazê-lo. De um fato po·
dcrá V. Ex• estar certo: se seguros de que estamos errando, haverá
nossa modificação de imediato.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Expresso meu penhor de grati·
dilo pelas respostas que V. S•, Dr. H~lio Palma de Arruda, acaba de
prestar, c cumprimento o INCRA pelo privil~gio de poder fazer toda
a sua divulgaçilo sem gastar um centavo.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) -Antes de passar a pa·
lavra ao nobre Senador Ruy Carneiro, desejava que o Dr. Htlio
Palma de Arruda respondesse à minha pergunta a respeito da Justiça
Agrllria.
O SR. Ht::LIO PALMA DE ARRUDA - Senador Agcnor
Maria, quanto à Justiça Agrária, tenho minha opiniilo própria.
l:.ógico que a Justiça especializada, seja de que Arca for, ~ extraordinariamente bcntfica, porque tem a sensibilidade do setor, tem conhc·
cimento de causa dos problemas atincntcs àquele sctor.
Nilo poderia deixar de ser a favor de que a Justiça fosse sctorial,
mas sabemos das diversas implicações que acarreta, cm termos de
custo, a implantaçilo de uma Justiça especifica. Sou a favor, mas que
haja conveniência da politica de governo e da viabilidade de recursos
para esse atendimento.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Com a palavra o
nobre Scn.ador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO- Sr. Presidente, V. Ex• tem lavrado
tentos nos convites desta Comissilo, a que nilo pertenço. HA pouco·
tempo aqui compareceu um m~dico, um técnico do Minist~rio da
Agricultura, que focalizou a questão do leite. Hoje, V, Ex• traz aqui
o Dr. H~lio Palma de Arruda, que acaba de fazer bela cxposiçilo.
Como brasileiro apaixonado pela colonização, quando estive à
frente do Governo da Paralba, uma das obras prioritárias da minha
Administraçilo foi a instalaçilo da Colónia Agrlcola de Camaratuba,
na vizinhança do Municlpio de Canguarctama, do Estado que
V. Ex•, Sr. Presidente, representa, o Rio Grande do Norte. O Dr.
Jost Guimarães Duque, mineiro, era o meu Secretário da
Agricultura, c foi quem organizou o programa c permanentemente
visitava Camaratuba. Nilo sei bem como se encontra atualmcntc a
Colónia Agrfcola de Cumaratuba.
Com sua inteligência, com seus profundos conhecimentos, deu·
nos valiosos subsidias sobre a situaçilo da agricultura.
Desejava ouvir o que se cstll passando na Amazónia, uma região
nova que o Brasil está preparando. Chatcaubriand me disse uma vez
na Parnlba: t:: preciso que o Governo, não com três cruzados, mas
com muito dinheiro, levante aquela Região, senão cstarll perdida
para o Brasil.
.
Sr. Presidente, V. Ex• não defende exclusivamente o Rio Grnn·
de do Norte c os seus correligionários, mas sim o povo do Rio Grnn·
de do Norte c do Nordeste.
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Em razão das perguntas de V. Ex• c dos demais colegas, Sena· mos muito, c nele estamos envolvidos há sete anos, desde a criação
dores Adalberto Sena, do Acre, c Evclâsio Vieira, de Santa Catarina, do INCRA. Temos acompanhado sua evolução, inclusive com as
sinto-me dispensado da argUição, vez que estou plenamente sntis· modificações que temos feito neste caminhar, não somente pelas
feito.
experiências dos próprios técnicos, mas também pelas criticas que te·
mos recebido cm determinadas áreas.
Ouvimos um brasileiro que tem amor à sua terra.
felicito V. Ex•, Sr. Presidente, pelo hito que a Comissão de
e. muito bom c nos conforta muito, receber, como recebemos de
Agricultura está alcançando, graças ao talento, à cultura dos técni· V. Ex•, convite para discutir, nesta Comissão, problema tão dillcil,
tão sério como é a colonização.
cos que aqui têm comparecido.
Sempre estaremos à disposição de V. Ex•, da Comissão de
Lamentavelmente, a maioria dos senadores do Norte c do
. Agricultura do Senado federal c de todos que se interessam pelo
Nardeste ni!o estiveram presentes.
Como brasileiro, como nordestino, estou satisfeito com a cxposi· assunto. igualmente estamos com as nossas portas abertas para reco·
bcr qualquer critica, porque isso é muito bom, é excelente para todos
ção que acaba de ser feita. Ela me satisfez plenamente.
nós.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Concedo a palavra ao
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Srs. Membros da
Dr. Hl:lio Palma de Arruda.
Comissão de Agricultura do Senado Federal, nesta oportunidade
O SR. HSLIO PALMA DE ARRUDA - Tinhamos um
audiovisual. Devido no adiantado da hora, deixamos para outra congratulo-me com o INCRA, na pessoa do Dr. Hélio Palma de
Arruda.
oportunidade,
A preocupação da Comissão de Agricultura do Senado Federal
Expresso meus agradecimentos ao eminente Senador Ruy Car· não é preocupação politico-partidária entre MDB c ARENA. Não.
nciro, da Paraíba, que, como Governador do seu Estado, teve a foliei· S uma preocupação maior, acima dos interesses do MDB c da
dado de contar, com'o Sccrctt\rio da Agricultura, com o Dr. José ARENA nesta Comissão o interesse de um Brasil melhor, de um
Guimarães Duque, um dos pioneiros na irrigação do Nordeste Brasil maior, do Brasil cm que possamos encontrar os caminhos cm
brasileiro, engenheiro-agrónomo que prestou relevantes serviços não que todos possam viver com dignidade. Esta Comissão tem, como
só à Paraíba, mas a todo o Nordeste brasileiro, porque o seu traba· objctivo principal, melhores dias para o nosso Pais.
lho, sua experiência, seu conhecimento - podemos dizer - expor·
A palestra ora encerrada pelo Dr. Hélio Palma de Arruda troutou know·how para toda aquela Região. O trabalho desenvolvido na xe a esta Comissão - acredito - subsidias suficientes para que
Colônia Agrícola de Camaratnbn, que hoje se integra como uma possamos, de ora cm diante, defender todos esses programas que têm
das áreas mais desenvolvidas da própria Paraíba c do próprio cm vista melhorar as condições c os problemas fundiários do nosso
Nordeste, foi, cfctivamcntc, um trabalho de dedicação, uma Pais.
experiência que o Senador Ruy Carneiro, cm muito boa hora, lcm·
A Comissão de Agricultura do Senado Federal está à disposição
bra a todos nós. Somente poderemos desenvolver determinadas do INCRA c espera visitar os seus projetas de colonização, para que
regiões sem problemas fundiârios, sem problemas do recursos finan- os Membros da Comissão, conhecendo de perto esses projetas, posceiros, se tivermos a felicidade que S. Ex• contou, de, desde o inicio, sam assimilar melhor o grande trabalho que vem sendo prestado pela
dar o direcionamcnto técnico, não somente agronómico como Dircção desse Instituto.
dcscnvolvimcntista,
Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião.
Estendo a V, Ex•, Sr. Presidente, os agradecimentos pela
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 25 minutos.)
oportunidade que nos deu de trazer a debate assunto de que gosta·
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Assistente1 Ronaldo Pacheco ao Oliveira- Ramal 306
Reuniões1 Terças-feiras, às l0100 hora1
local! Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

COMISSAO DI SIIVIÇO PIIILICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)
COMPOSIÇÃO

I) SIIVIÇO DI COMISIOII MISTAS, ISPICIAII
I DIINQUIIITO

Presidontez Benjamim Farah
Vice-Presidontez Lonoir Vergas

Caml11lea Temporária•

luple~ttea

Titular••
ARENA

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capa no
3. MaHos le6o

1. Lenoir Vergas
2. Accioly Filho
3. Augusto Franco

4. Heitor Dias
5. Saldanha Derzi

MDB
1. Danton Jobim
2. Lózaro Barbozo

1. Benjainim Farah
2. Itamar FTanco

Chefe: Ruth de Souza Castro
Local! Anexo 11- Térreo
Telofonoo 25·8505- Ramol303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional
2) ·Comissões Tomporárias para Apreciação do Votos
3) Comissões Especiais o do Inquérito, o
4) Comisséio Misto do Projeto do lei Orçamontória (art, 90 do Regimento
Comum).
Assistentes de Comissões, Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 6741
Alfeu de Oliveira -Ramal 674; Cloide Maria B. F. Cruz- Romol 598;
Mouro Lopes de Só- Ramol310.

Assistente: Sónia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 9z00 horas
localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 o 716

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

TERÇA

ASSISTENTE

HORAS

S A L AS

ASSISTENTE

RUY BARBOSA
Ramais .. 621 • 7l6

RONALOO

09:00

C,F,

CLOVIS BEVII..ICQUA
RWIUÜ - 623

CANDIDO

C,A,R,

CLOVIS BEVII..ICQUA
Ramal • 623

LI!DA

09:30

c.s.P.c.

RUY BARBOSA
RRmai a - 621 o 716

SONIA

C,A,

CLOVIS BEVII..ICQUA
Ramal - 623

CI..IUDIO
COSTA

c.z.c,

CLOVIS BEVII..ICQUA
Ramal • 623

CLI!IDE

C,D,P,

RUY BARBOSA
Rflllluia - 621 e 716

RONA.LDO

C.M.E.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

RONA.LDO

C.L.S.

CLOVIS BEVII..ICQUA
Rumal - 623

DANIEL

c.s.

RUY BARBOSA
Ramaio - 62l u 7l6

LEBA

c. R.

CLOVIS BEVII..ICQUA

MAR.! A

Rnmal - 623

CARA!EM

QUARrA

09oOO

c.s.N

RUY BARBOSA
Ramais - 621 e ';':.6

LI! DA

c.c.J,

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal- 623

MAR.! A
i!i:LENA

RUY BARBOSA
RQJDillD - 621 o 716

CANDIOO

RUY BARBOSA

DANIEL

lOoOO
C. R. E.

o.E.

SAL AS

Ralll4iO - 62l O 7l6

lO:OO

ASSISTENTE

HORAS

l0:30

QUINTA

c.T
lOoOO

l0o30

SAL AS

l0:30

ll:OO
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QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 1977

BRASILIA- DF

r - - - - - - 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 N9 49, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.532, de 30 de março de 1977, que autoriza a conceasio dos Incentivos fiscais previstos no Decreto-lei n9 1.346, de 25 de setembro de 1974, nos
casos que especifica, e d4 outras provldênclu.
Artigo único. ~aprovado o texto do Decreto-lei. n9 1.532, de 30 de março de 1977, que autoriza a
concessão dos incentivos fiscais previstos no Decreto-lei n9 1.346, de 25 de setembro de 1974, nos casos que
especifica, e dá outras providências.
Senado Federal, em 31 de maio de 1977. -Senador Petrõnio Portel/a, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO - - - - - - - - - - - - .
1- ATA DA 73• SESSÃO, EM 31 DE MAIO DE 1977

LI-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Menaaaem do Senhor Prnldente da Repdbllca

Dt agradtclmtnto de comunicação:

- N• 97/77 (n• 169/77, na origem), referente à escolha do
Sr. Antonio Carlos Diniz de Andrada, Ministro de Segunda
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a funçilo de
Embaixador do Brasil junto à RepOblica Islâmica do Paquistilo.

l.l.l- Parecern

Reftrentes às seguintes matérias:
- OfTcio n• SM/187 /11, do Presidente do Senado Federal,
submetendo à Comissi!o de Constituiçi!o c Justiça, cm recurso ex·
officio, o decidido pela Prcsidencia na scssi!o conjunta de 4-S-77,
c que se refere às normas a serem adotadas na tramitação de
proposta de emenda à Constituição cm face de disposições cons•
tantcs da Emenda Constitucional n• 8, de 1977.
- Projeto de Lei da Câmara n• 36/76 (n• 622-B/?S, na ori·
gem), que dâ nova redaçi\o ao caput do art. I• do Decreto-lei
n• 1.301, de 31 de dezembro de 1973, assegurando ao cônjuge
QUe opte pela tributaçilo de seus rendimentos, separadamente do
cabeça-de-casal, metade do valor de encargos da famllia.
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l.l.3 - Comunlcaçio da Pmldiacla
- Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 70{76
(n• 539-B/75, na Casa de origem), que altera a redaçilo do item I
do§ 1• do artigo 70 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966,
que institui o Código Nacional de Trânsito, por ter recebido
pareceres contrários, quanto ao m~rito, das comissacs a que foi
distribufdo.

J ...... del977

por motoristas de caminhões c tAxis. (Apreciação preliminar da
juridicidade.) Rejeitado, após usar da palavra no cncaminhamcn·
to de sua votação o Sr. Senador Agcnor Maria. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara n• 19/77 (n• 3.29S·B/77, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpd·
blica, que fixa as dirctrizcs para a protcção à utilização dos
faróis, faroletes c demais sinais visuais de auxfiio à navegação na
costa brasileira. AproYAdo. Â sanção.

l.U- Lcltun de projeto
1.4- DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei do Senado n• 116/77, de autoria do Sr;·
SENADOR ALEXANDRE COSTA -Necessidade da cor·
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a fixação de crit~rios
para o cálculo de bcnellcios de prestação continuada, do Sistema rcção das distorções intcrrcgionais, acarretadas pela divcnifi·
cação das opções de aplicação dos incentivos fiscais.
Geral da Previdência Social.
U.S- R~qaerlm111t01
SENADOR HELVIDIO NUNES- Aumento da captaçlo,
pelo
sctor de reflorestamento, de recursos oriundos doa incenti·
N• 151/77, de autoria do Sr. Senador Otair Bcckcr, so·
licitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dia· vos fiscais, cm detrimento do desenvolvimento da região nor·
curso proferido pelo Sr. SecretArio-Geral do Minist~rio da Fa· destina.
zcnda, Sr. Jos~ Carlos Soares Freire, por ocasião da assinatura
SENADOR OSIRES TEIXEIRA - 199 aniversArio da
do Convênio entre o Governo do Estado de Santa Catarina c o instalação da RAdio Nacional de BrasOia. Motivos que levaram a
Minist~rio da Fazenda, sobre o projeto de aperfeiçoamento dos
PETROBRÁS a firmar contrato de risco com filial da empresa
sistemas de arrecadação, tributação c administração financeira, Sht/1 Explorotfon Senfce, tendo cm vista discurso proferido na
publicado no Jornal de Santa Catarina cm 22 c 23 do corrente.
presente sessão pelo Senador Itamar Franco.
N• 152/77, de autoria do Sr. Senador Otair Bcckcr, solici·
SENADOR ITAMAR FRANCO, como Lfdcr - Proles·
tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da nota publi· tando abordar, na scssilo de amanhil, a propósito de aparte dado
cada no jornal A Noticia, de Joinvilc-SC, em IS de maio cor· por S. Ex• ao discurso de seu antecessor na tribuna, a poUtica
rente, sob o titulo "Monte Castelo faz hoje IS anos de emancipa· cncrg6tica descnvol•·ida no Pafs antes do advento dos contratos
ção".
de risco.
J.l,6- Dllctuma do Expedleele
SENADOR NELSON CARNEIRO- Atuação dos tccno·
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE - Homcna· cralas cm prcjufzo dos interesses do assalariado brasileiro.
gcm ao Almirante-de-Esquadra SOvio Monteiro Moutinho,
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Depoimento do
Ministro do Superior Tribunal Militar, no momento que S. Ex• Engenheiro Ivan Barreto de Carvalho, Presidente da Companhia
se afasta da Presidência daquela Corte, cm decorrência de sua de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, perante à CPI, da
aposentadoria, por implemento de idade. Saudação ao Almiran· Câmara dos Deputados, destinada a investigar c avaliar a Polf.
te Hélio Leite, por sua assunçilo à Presidência do Superior Tri· tica Mineral Brasileira.
bunal Militar. Reeleição do Sr. João Havclangc para Presidente
da FIFA. CinqUcntcnArio do poeta maranhcnsc Bandeira
SENADOR ITAMAR FRANCO - Transcurso do 127t
Tribuzi.
aniversArio de fundação da cidade de Juiz de Fora- MG.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Observações de S. Ex•
1.4 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRO.
quanto ao processo de autorização da empresa Shell Exploratlon
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
Smice, para funcionar cm território nacional.

SENADOR OTAIR BECKER - Manifestações recebidas
do Estado de Santa Catarina, contrArias à dissolubilidade do
casamento.

1.3.- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n• 45{7S (n• 366-B/71, na
Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 1.411, de 13 de
agosto de 1951, que dispõe sobre a profissão de Economista.
Votaçio adiada para a sessão do dia IS de junho próximo vindou·
ro, nos termos do Requerimento n• IS3{17.
- Requerimento n• 122{77, do Sr. Senador João Calmon,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da
Conferência proferida pelo Padre José Vasconcelos, Presidente
do Conselho Federal de Educação, na Comissão de Educação c
Cultura do Senado Federal. Aprovado.
- Requerimento n•l39/77, do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n•
52/77, de sua autoria, que dispõe sobre a exigência de prova de
autenticidade para a comercialização de obra de arte, Aproudo.
- Projeto de Lei do Senado n• 295{76, do Sr. Senador
Agenor Maria, que dispõe sobre autorização para porte de arma

l-SECRETARIA GERAL DA MESA
-Resenha das mattnas apreciadas de I• a 31 de maio de
1977.
3 - INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
-Ata da reunião do Conselho Deliberativo.
-Demonstração da conta "Receita c Despesa" - Balancete acumulado de I• a 30/4/77.
- Demonstração da conta "Receita c Despesa" do mês de
abril de 1977.
-Balancete Patrimonial cm 30 de abril de 1977.
4-ATASDECOMISSXO
5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇXO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES
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ATA DA 73• SESSÃO, EM 31 DE MAIO DE 1977
3• Sessio Legislativa Ordln6rla, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO
ÀS U HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalbeno Sena- Altevir Leal- Braga Junior- JC!K Lindoso
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco Aleundrc Costa- Henrique de La Rocque- JoR Sarney - Helvl·
dio Nunes - Petr6nío Ponella - Mauro Benevides - Wilson
Gonçalves- Agcnor Maria- Marcos Freire- Luiz CavalcanteLourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos Eurico Rczcndc- Nelson Carneiro -Itamar Franco- Magalhlcs
Pinto - Otto Lchmann - Uzaro Barboza - Osircs Teixeira Jtalfvio Coelho - Mendes Canalc - Saldanha Dcrzi - Evelásio
Vieira- Otair Bcckcr- Daniel Kriegcr- Tano Outra.
O SR. PRESIDENTE (JoR Lindoso) - A lista de presença
acusa o comparecimento 'de 35 Srs. Senadores. Havendo n6mcro
regimental, declaro abena à scsslo.
O Sr. I•·SccrctArio vai proceder à lcítur~~ do Expediente.
a lido o scsuinle

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPOBUCA
De A.,..._to de Comualcaclo:

N• 97/77 (n• 169/77, na origem), de 30 do corrente, referente A
escolha do Senhor Ant6nio Carlos Diniz de Andrada, Ministro de
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a funçlo de
Embaixador do Brasil junto à Repdblica Islâmica do Paquistlo.

PARECERES
PARECER N• 251, DE 1977

a proposta de emenda deverA ter a assinatura de "um terço dos
membros da Câmara dos Deputados e um terço dos membros do
Senado Federal", ao inv6s de, simplesmente, um terço de qualquer
das Casas.
Dessa forma, restringindo, no item I, a iniciativa, c ampliando,
no§ 3•, o nlimcro de assinaturas, as normas antigas sofreram grandes
alterações, que, entretanto, nlo desfiguram o processo. Ao
contrArio, dA-lhe, a par de aparente obstáculo, maior autenticidade,
pois que desde a formulação inicial exige a participação dos dois
Colcgiados constituidores do Congresso Nacional.
De outra parte, a Emenda n• 8, de 1977, introduziu, ainda no
Cap. VI,· Scçlo V, da Lei Maior, outras importantes alterações,
representadas pela ampliação, de sessenta para noventa dias, do
prazo de tramitação de projetas de emenda, os quais, consoante a
atual regra, serlo havidos por aprovados quando, ao invh de dois
terços alcançarem, cm duas sessões, "maioria absoluta dos votos do
total de membros do Congresso Nacional".
Ora, diante do principio da hierarquia legal, não hã como fugir
à adaptação da lei "interna corporis" às vigentes normas consti·
tucionais.
Mas a adequaçlo do Regimento à Constituição exige ritual
própria c prazos que nlo slo curtos.
Frente à imperiosa necessidade de dar segura ordenação às
propostas de emenda já oferecidas, cm pleno pcrlodo de "vacatio"
regimental, houve por bem o Presidente do Congresso Nacional,
"tendo cm vista a vigência imediata c a auto-aplicabilidade das
normas constitucionais", de editar quatro "disposições subsidiArias
referentes à tramitação de proposta de Emenda à Constituiçlo",
com vigencia imediata, as quais, bem examinadas, guardam fiel c integral obediência aos novos preceitos da Lei Maior, c, de resto,
constituem inestimáveis subsidias para o futuro trabalho de
adaptaçlo do Regime Comum à Constituição.
ao parecer.

Da Collllldo de Collldtolclo t Jllldça, IObrt o Oficio n•
SM/187, .. 1977I do Prnldeale do Stntdo Ftdtrll,
Sala das Comissões, cm 18 de maio de 1977.-: Daniel Krleaer,
lindo Aeo.t.io de Coalllllllcio e Jllldça, em rtcur101 "ex· Presidente - Helvldlo Nunes, Relator- Nelson Carneiro - Wilson
ollldo", o ~ pela Prtaldhcla u tetdo coajanlt dt GonÇIIvcs - Ac:cloly Filho, com restrições - ltalivlo Coelho 4-5-'77, e , ... tt refere biiDfiiiU a adotadu na lrudlt· Ollrts Teixeira - Dirceu Cardoso - Heitor Dias.
elo de l'ropaál de EIMDda ACllllllllulcio em face de dllpoll-,
cilll-ltt da~ Clllllllllldonll n• 8, de 1977.
PARECERES N•s15l,153,154 E 155, DE 1977
Relator: Senador Helddlo NIIBII
Sobre o Projeto de Lei da CAmara n• 36, de 1976 (n• 611B, dt 1975, na orlaem), que "da nova redaçio ao c•p•t do
Face As modificações introduzidas na Cana Magna pela
art. I• do Dtcrelo-lel n• 1.301, dt 31 de dezembro de 1973,
Emenda Constitucional n• 8, de 14 de abril de 1977, o Presidente do
aueprando ao c6njuae que opte pela trlbutaçio de ICIIt rendi·
Conarcsso Nacional submete à apreciação da Comisslo de Consti·
menloa,separadamente do cabeça-do-casal, metade do valor de
tuiçlo e Justiça normas relativas à tramitação de propostas de
•-raos da famRia",
emendas constitucionais, que vigcrlo at6 que, pela via normal, seja
adaptado o Regimento Comum às novas disposições pertinentes da
PARECERN• 251,DEI977
Lei Maior.
Da Comlsdo de Economia
A providencia presidencial 6 inteiramente procedente vez que,
RelaiOI': Senador Lulz Cavalcante
na vigencia da primeira redaçlo, e na "vacatio" regimental, quatro
projetes de Emenda à Constituição foram oferecidos ao Congresso
O ilustre Deputado Joio Menezes apresentou, cm 1975, projeto
Nacuinal.
de lei que objctiva dividir meio a meio entre os cônjuges, enquanto
Na verdade, substanciais modificações foram introduzidas no dure a sociedade conjugal, os abatimentos correspondentes ao valor
texto constitucional, atrav6s da Emenda n• 8, de 1977, no que tange à dos encargos de famOia, para efeitos da tributação sobre a renda.
formallzaçlo, prazo de tramitação c quorum de votaçllo.
Para tanto deve haver, óbvia c previamente, a opção do cônjuge nllo
Assim, no dispositivo original (item I, art. 47), a nova rcdaçlo cabeça-do-casal, a quem o projeto visa a assegurar esse privil~gio.
substituiu a conjunção ou pelo conectivo e, de tal sorte que a emenda
Justificando-a, o autor da proposiçllo observa:
terá que ser resultante, hoje, nllo apenas da Iniciativa de uma das
Casas do Congresso, mas de ambas que o compõem.
"Julgamos que a solução justa seria a que permitisse os
Em conscquencia, igual modlficaçllo sofreu o § 3•, art. 47, da
abatimentos na fonte ou por ocasiilo das declarações de rendi·
Constituição, pois que o via:cntc texto abriga a regra segundo a qual
mentos no que se refere a dependentes comuns, cm igualdade

•b-
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de condições, por metade do \'alor a ambos os côttjuges,

enquanto durasse u sociedade conjugal, ressalvada a hipótese
de guarda exclusiva dos dependentes por um de(es.
Em resumo, a legislação do Imposto sohrc a Renda, cm
vigor, iii casu. é prejudicial ~ mulher que tem economin
própria e paga em separado seu Imposto de Renda."
Os efeitos esperados do projeto ora cm exame se rc!lctcm sobre
a redução da carga tributária, sobretudo cm relação àqueles que
vivem de trabalho assalariado, alterando-se, assim, a distribuição da
renda nacional.
··
Não resta dúvida sobre as conseqUências du inidativa a respeito
de estimular a disponibilidade de renda da mulher (não cabeça-do-casal) que tem renda própria, ~cm que, no entanto, seja possível medir
com precisão cm que medida isso poderá ocorrer. I! certo que os
casais, atualmente, realizam três qualidades de cálculos, na hora do
preenchimento das declarações de renda, a fim de conseguir uma
projeção da melhor maneira de dispor os rendimentos, de forma a
reduzir o imposto a pagar, ou maximizar as devoluções. !:: a
racionalidade do contribuinte.
Sob esse último aspecto seriam pequenas as conseqUências do
projeto, mas de qualquer forma, no caso do imposto descontado na
fonte, ocorreriam modificações, uma vez que o sistema progressivo
tende a gravar as rendas mais elevadas com nliquotas maiores, o que
permitiria uma nova opção ao casal. Assim, na medida em que
existam diferenças de renda entre o marido c u mulher, a opçr10
garantiria um desconto menor sobre aquele que tivesse um padrão de
renda mais baixo.
O autor da proposição, Deputlldo João Menezes, ao justificá-lu,
considerou-a humanizadora e racionalizante do sistetna fiscal
brasileiro. Muito embora consideremos a proposiç~o oportuna,
merecedora do nosso aplauso, sabemos não ser tão amplo O seu
alcance.
Pelo exposto, frente aos objetivos de eqUidade definidos no
projeto, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 16 de junho de 1976.- Renato Franco,
Presidente em exercício - Lulz Ca,nlcant•, Relator - Arnon de
Mel! o - Augusto Franco - Cattete Pinheiro - .J arhas Passarinho.
PARECER N• 253, DE 1977
Da Ccml,ao de Finanças
Relator: Senador Teotõnio VIlela
De autoria do ilustre Deputado João Menezes, o presente
Projeto de Lei visa a modificar a redaçilo do art. Io, do Decreto-lei
n• 1.301/73, incluindo entre os direitos ali assegurndos ao cônjuge
optante pela declaração de rendimentos, separadamente do cabeçudo-casal, o de abater metade do valor de encargos de fam!lia,
ressalvada a guarda exclusiva de dependentes por um dos cônjuges.
Segundo o Autor, a proposição objetiva maior justiça fiscal,
uma vez que a legislação do Imposto sobre a Renda em vigor "ó
prejudicial à mulher que tem economia própria c paga em separado"
o seu imposto.
De fato, u lei não favorece à mulher nesse ponto, mas não a
prejudica propriamente, como quer o Autor, pois a própria
permissi'io de optar já se constitui, de certa forma, um favorecimento.
Ao declarante optante, o Decreto-lei n• 1.301/73 assegura o
direito ao limite de isenção, à dedução das despesas necessárias à
percepção de seus rendimentos e aos abatimentos que lhe sejam
próprios.
A medida proposta amplia esses direitos, acrescentando o abatimento da metade do valor de encargos da famllia.
Reconhecemos a justa intenção do Autor do Projeto, mas
admitimos que os resultados práticos da medida e seu uprovcitumcnto inteligente pelos beneficiários depcndcrUo do entendimento
dos casais, sobre o que lhes for, isto sim, menos prejudicial.
Contudo, estranhamos que a Comissilo de Constituição e
Justiça desta Casu nilo se tenha manifestado sobre: o assunto, ~ vista
du importCmcia dn mutéria.
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Nesse sentido, ainda que ressalvada a opiniilo favorável da
mesma Comissão, na Câmara dos Deputados, opinamos pela
audiência da douta Comissão de Constituição c Justiça do Senado, a
fim de que sejam examinados os aspectos referentes il constitucionalidade cjuridicidade do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1976.- Henrique de Lo
nocque, Presidente em exercício - Teotônlo VIlela, Relator Saldanha Derzl - Fausto Cuotelo-Branco - Hehldlo Nunes - José
Gulomurd- Cuttete Pinheiro- Danton Joblm- Dirceu CardosoHeitor Dlus- Mauro Bene,ldes.
PARECER N• 254, DE 1977
Da Comissão de Constitulçio e Justiça
Relalor: Senador ltall,lo Coelho
Originário da Câmara dos Deputados, o projeto sob exame
objetiva alterar a redução do art. I• do Decreto-lei no 1.301, de
1973, relativamente à declaração de renda cm separado pelo cônjuge
que não é o cabeça do casal, assegurando-lhe deduzir, das despesas
necessárias à percepção de seus rendimentos, metade do valor dos
encargos familiares.
A matéria, que recebeu no Senado pareceres favoráveis das
Comissões de Economia e Finanças, vem a nossa audiência por deli·
berução desta última, para que, embora "ressalvada a opinião favorável da mesma Comissão, na Câmara dos Deputados", também lhe
examinássemos "os aspectos referentes à constitucionalidade c juri·
dicidade".
.
Trata-se, desde logo, de apreciar a incidência ou nilo, em relação
à espécie, da vedação contida no art. 57, item I, da Carta Magna,
que defere ao Presidente da República a iniciativa das leis que dis·
ponham sobre matéria financeira, tema reiteradas vezes objeto de
análise nesta Comissão, dcstacadamente quando da apreciação do
Projeto de Lei do Senado no 88, de 1975, do qual fomos Relator, con·
cluindo-se pelo entendimento de que tal incidência de fato não ocor·
ria, por isso que distintas as proposições legislativas quando digam
respeitou matéria tributária e matéria financeira.
A distinção é feita com fundamento na própria Constituição,
que: se refere às "normas gerais de direito financeiro'' no nrt. 89, itcJTl
XV li, alinea c, c às "normas gerais de direito tributário", no art. 18,
§ 1•, dissociando assim a ambas, c mais - como acentua Geraldo
Ataliba- "dispensando-lhes no principal c essencial- na discipli·
na da própria ação normativa- tratamento diferenciado c autóno·
mo" (O Decreto-lei na Constituição de 1967, pag. 66).
Em apoio a esse entendimento. salienta Manocl Gonçalves Fer·
reira Filho, referindo-se à expressão "matéria tributária" do item IV
do art. 57: "Esta referência a matéria tributária esclarece particular·
mente a menção a matéria financeira, contida no item I deste artigo.
Mostra que no entender do constituinte, a matéria financeira nilo
abrange necessariamente a matéria tributária. Tanto é assim que
reservada pelo item I a matéria financeira à iniciativa presidencial, este item IV, para reservar a matéria tributária das Territórios ao Presidente da República teve de fazer referência expressa", (Comcntârios
à Constituição Brasileira, vol. 2, pag. 58).
Ora, se até mesmo ao estabelecer a competência cxtraordinâria
do Presidente da República pura expedir Decretos-leis em casos de
urgência ou de interesse público relevante, a Lei Maior em seu
art. 55, ilem 11, distingue entre finanças públicas (que é do Direito
Financeiro) e normas tributárias (de Direito Tributário), nilo h6
como pretender-se a confusão que incxiste.
No que se refere uo específico caso do Projeto cm apreciação,
verifica-se que, por modificar a sistemática do Imposto de Renda,
com relação à distribuição do valor correspondente aos encargos de
l'amllia, quundo o casal apresente declarações cm separado, trata,
ohviumcntc, de matéria tributária, e, por isso, a competência legislativa estll expressa no urt. 43, item I, du Constituiçilo, verbis:
"Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com sançilo
do Presidente du Repi1blica, dispor sobre todas as matérias
de Cl)mpcténcia da Uniilo, especialmente:
I - tributos, arrecudaçilo e distribuiçilo de rendas."
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Diante do exposto, opinamos pela juridicidude e constitucionalidade do Projeto, cm consonância com o entendimento da douta
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 26 de outubro de 1976.- Accloly Filho,
Presidente - ltall>lo Coelho, Relator - Dirceu Cardoso - Heitor
Dias- Henrique de La Roeque- Oito Lehmann- HeMdlo Nune•.

Parágrafo único. Entende-se como segurado ou dependente,
os efeitos desta lei, os assim conceituados pela Lei n• 3.807,
de 26 de agosto de 1960, com n rednçiio dada pela Lei n• 5.890, de 8
dcjunhode 1973.
Art. 2• Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrârio.

PARECERN•255, DE 1977
Da Comissão de Finanças

Justlflcaçilo

paru

O cabimento e a acuidade para o estabelecimento de critérios
Relator: Senador Teotõnlo Vilela
rígidos a serem empregados na busca dos valores dos benefícios de
O presente Projeto de Lei retorna a esta Comissão, após ouvida prestação continuada da previdência social brasileira, silo perfeitaa douta Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que opinou mente assimiláveis e aceitáveis, na medida cm que nosso sistema
geral da previdência social gravita cm torno de um regime de seguro
pelajuridicidade e constitucionalidade do proposição.
Em nosso parecer preliminar, destacamos que o objetivo do social, de contribuições compulsórios, diretas e incidentes sobre salâProjeto, de autoria do ilustre Deputado João Menezes, é a ampliação rios e rendas de empregados c empregadores.
Entretanto, a nosso ver, tem havido ao longo do tempo, um
dos direitos assegurados ao declarante optante pelo Decreto-lei
certo exagero na fixação desses critérios, os quais se foram sofisticann• 1.301/73.
Este concede o direito ao limite de isenção à dedução das despe- do e buscando cada vez mais períodos mais longos para a fixação da
sas nccessârias à percepção dos rendimentos e o direito aos abatimen- média aritmética dos benefícios, que, hoje, ao contrário do passado,
tos próprios do declarante. O Projeto amplia tais direitos, acres- um segurado comum por mais versado que possa ser em matemática,
centando que ao declarante optante (cônjuge que opta pelo tributa- dificilmente conseguirá saber o valor de seu beneficio, tal a
ção de rendimentos separadamente do cabeça do casal) serâ permiti- engenhosidade de nossos técnicos previdenciários.
Oportuno salientar o fato deveras inusitado de que, via de regra,
do o abatimento de metade do valor de encargos de família.
Ainda, em nosso parecer preliminar, reconhecemos ajusta inten- as alterações que se foram introduzindo na legislação de nossa
ção do Autor, não obstante alertãssemos para que "os resultados previdência social, bu~cavam como aliás acontece atualmente (vejapráticos da medida e seu aproveitamento inteligente pelos beneficilt- se o caso da recente lei de acidentes do trabalho urbano), engrossar
rios dependerão do entendimento dos casais, sobre o que lhes for, is- os recursos do sistema, quase sempre, com reflexos diretos e imcdia..
tos nos valores dos benefícios de prestação continuada, os quais
to sim, menos prejudicial".
Nossos escrúpulos, assim manifestados, visam apenas, como se estão a cada dia que passa, mais minguados e mais mitigados em sua
disse, aos resultados prâticos da medida, não inibindo, porém, sua concessão.
Essa, diga-se en passanr, é uma das principais características dos
apreciação favorâvel, no âmbito desta Comissão, uma vez inexistinsistemas previdcnciários existentes em países subdesenvolvidos ou
do impedimentos no plano financeiro.
Quanto à ressalva do art. 1', ln fine, relativamente à guarda em vias de desenvolvimento: a mitigação legislativa e, quando não, a
adoção de malabarismos interpretativos da legislação, sempre no
exclusiva de dependentes, trata-se de restrição lógica.
Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Projeto de sentido de prejudicar o segurado c conseqUentemente, engrossar os
recursos do organismo responsltvel.
Lei.
Nesse particular o Brasil não fugiu à regra. Com efeito, em
Sala das Comissões, em 19 de maio de 1977.- Paulo Brossard,
Presidente - Teotônlo VIlela, Relator - Ruy Santos - Mattos 1960, quando a Lei Orgânica da Previdência Social veio a lume, ovaLeilo, com restrições- Braga Júnior, com restrições- Heitor Dias lor dos beneficias de prestação continuada obedecia a certos parâme- Cattete Pinheiro - Wilson Gonçal•es, com restrições - Lenoir tros que hoje foram totalmente revogados, para dar lugar a outros
Varaas, com restrições - Ruy Carneiro, com restrições - Dirceu critérios, tidos como mais pragmáticos, quando não seja, pelo menos
para n tecnocracia previdenciária, já que, obviamente, ao segurado
Cardoso.
não interessa nenhum pragmatismo, especialmente se este é estaO SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vili à
bekcido para prejudicá-lo.
publicaçllo.
Assim i: que a simplicidade de outros tempos cedeu lugar a uma
A Presidencia comunica que, nos termos do nrt. 278 do
inexplicl•vcl complexidade, de tal sorte que, enquanto o artigo 3•, da
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei
Lei n' 5,890, de 1973, fixa uma série de regras para efeito de cãlculo
da Câmara n• 70, de 1976 (n• 539-B/75, na Casa de origem), que altedos beneflcios de prestação continuada, buscando inclusive períodos
ra a rednçilo do item I do§ I• do Artigo 70 da Lei n• 5.108, de 21 de
por demais longos, de nté quarenta e oito meses, a Lei n• 3.807, de 26
setembro de 1966, que institui o Código Nacional de Transito, por
de agosto de 1960, em sua redução anterior, em seu artigo 23, fixava
ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das Comissões u in ~·erhis:
que foi distribuído.
"Art. 23. O cúlculo dos benefícios far-se-ú tomando-se
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesn, projeto
por base o "salário de beneficio", assim denominada a mí:dia
de lei que serâ lido pelo Sr. 1•-Secretârio.
dos sai(~rios sobro os quais o segurado haja realizado as
úlrimas 12 (do:t.') pn·stações mensais contadas ut~ o mês ante!;: lido o seguinte
rior ao dt\ morte do sc~urado no caso de rcnsUo, ou ao infcio
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 116, DE 1977
do beneficio nos demais casos" (os grifos sUo nossos).
Dlspile sobre a flxaçilo de critérios para o cálculo de
beneflclos de prestação continuada, do Sistema Geral da
Pre•ldêncla Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Para efeito de cálculo dos valores de beneficias de
prestação continundu, de que tratu n Lei Orgânica du Previdência 'social, tomnr-se-6 por base o período de 12 (doze) contribuições men·
sais, anteriores uo requerimento do segurado ou dependente.

Eis ai. Como licou dito, a simplicidade dos primeiros tempos
cedeu lugar li complexidude. sempre para prejudicar o segurado, jâ
tão sofrido cm sua condição de trabalhador assalariado, cujos ganhos perdem o poder de compra om progressão geométrica, enquanto os reajustamentos salut'iuis somente ucontcccm umn vez em cada
12 (duze) meses.

t

que
c~sa

justamente cm r<llào desses motivos principais jâ alinhados,
orc:rcccndo ~ dou tu uprcciaçà.o do Congresso Nacional
noss;l proposk~n. qut' ohjetiva. nada mais nada menos, do que

cst:1n10~
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restabelecer critério anterior, em que o segurado recebia seu bencR·
REQUERIMENTO N• 15Z, DE 197'1
cio na base de uma equivalência correspondente ao chamado aaltrio
de bencOcio, o qual era. encontrado tomando-se por base o perlodo
Senhor Presidente,
de 12 (doze) meses anteriores ao pedido, ou da morte do aeaurado,
Nos ICrniOI do art. 233 do Regimento Interno do Senado
no caso de pensão.
Federal, requeiro transcrição, nos Anais desta Casa, da nota publiE nem se diga que esse crit~rio antigo era injusto para com o cada no jornal A Norteia, de Joinvile-SC, cm JS de maio corrente,
regime prcvidcnciârio resultam de valores salariais, os quais, sempre sob 0 titulo "Monte Castelo faz hoje IS anos de Emancipaçilo".
foram reajustados uma vez cm cada 12 (doze) meses, sendo portanto,
Sala das Seaaões, 30 de maio de 1977. _ Olllr Bec:ker.
deveras comprccnslvcl que o câlculo dos bcncllcios tenha como
fundamento período indêntico, com o que, nilo mA prejudicado 0
O SR, PRESIDENTE (JoK Lindoso) - De acordo com o art.
sistema c o segurado terá concedido o bencllcio, pelo menóa. cm 233, § 19, do Regimento Interno, os requerimentos scrilo submetidos
bases mais aproximadas de seu justo valor, isto porque, bem .àbc- ao cume da Comissilo Dirctora.
mos: quanto mais longo o período cm que se baseie o cálculo, menos
HA oradores inscritos.
· o valor do.bcncRcjo calculád~; Aõ::~oÍitrAri<( ~uln!O inéilói ·o ·
'Concedo·a palavra ao.~obrc Senador Osircs Teixeira. (Pausa.)
período fixado para o cAlculo, mais aproslmadti do julio ••· nalor. .
S. &t. nio.éail .Prãciltc.
do _bc~cO~i~ ".!!Sl!.lttlJI~~;;,: .. o:·•. ,... ,, .. .• . .• , .._' .. : . . •. . . .
Ciiilcedo a ~~\avrl ao nobre Senador Henrique de La Rocque.
· · ·· [)cma1s ~Isto; a propaganda Cltatiélccida etn4omo·dó1Üúlloa· ... • .o'··.·.~.;, · ·EN·Rl'~••r.·.D"' ·t• ROCQUE (ARENA _ MA.
·-balanços tinai!CciroTão-lnstltütõ :Níd~níít:aê~-Sãiíill...
._
...:u
.. ..
permite que se busque melhorar um ·pouéô llíail::em Jorml'llc PrOIÍunélà.ÓteluintCdiiéurso.)-Sr. Presidente, Sra. Senadores:
humanizaçilo, o sistema estabelecido para os'cAJCúloa dc;bciÍelkloa
O Ainiirante;dc,Esqiiadi'à'SOvio Monteiro Moutinho, complcde prestaçilo continuada, pois, os sup~ravitl api'CICnlldos devem tando actcntã anos, passou no dia vinte c sete do corrente, cm funçilo
servir de estimulo a uma ncccasAria racionaliuçilo, dos valores doa da IUl aposentadoria, a Presidencia do Superior Tribunal Militar
bcncllcios, os quais, com o passar do teiQPO, .IC. vlo ·•. tlllottna paria o Almiraatc ltelio- Lci!C, como ele, brilhante integrante da Ma·
deteriorando, que hoje constituem os aposc11tados da ·prcvidii!Qa rinha Bruilclra; A :vida de llmbos expostas ao perigo do mar, .mas
social brasileira, uma classe sem perspectiva de molhores dias, face forjando &CU caplrito, cxatamcntc, na rigidez das suas ondas, desta·
ao fato de que os bcncllcios perdem a cada ano, .subltanciaia Poi- cuam-te cm suas corporaçilcs militares como chcfca exemplares c
sibilidadcs aquisitivas, sem as corrcç&sjustaa c ncccuAriu.
ambol culminaram a vivincia.p6blica na Corte Castrense. Um se foi,
cm razilo desses motivos, os quais conaidcramos por demais o Almirante Silvio Moutinho, para o descanso merecido do lar. O ourelevantes, que estamos apresentando o projeto sub - · 0 qtlll. tro ficou, c:arrcsando aos ombros as responsabilidades 6rduas do
se aprovado, nilo temos dllvidu, virA nlo apenas reslltuir IOIIqllrt• Comando da direçlo da mais alta Corte de Justiça Militar do Pala.
dos crittrios mais justos adotados para o cálculo dos bcncllcioa, mas Por certo, 10 dcsincumbir6, como seus antecessores, da 6rdua tarefa,
tambl:m, possibilitar um pouco de esperança para OSIICJUrados que qual seja, a de dirigir uma justiça hoje tilo respeitada e enaltecida, no
se estio habilitando atualmcntc a bcncllcios previdcnci6rios.
conocito do Povo Brasileiro. 'Felicito a todos os componentes do Tri·
Sala das Sessões, 31 de maio de 1977.- Ntl- CímeJro.
bunal, pelo seu novo Presidente c, ao que partiu pela idade limite, o
meu respeito, pelo desempenho honroso da funçilo que exerceu.
LEGISLAÇÃO CIT.4 DA
LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
apart~? Sr. Oao l.eUIIu (ARENA - SP) - Permite V. Ex• um
Lei Oqinlo:a da PnYidlncl1 Social
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Com muito prazer, nobre Senador.
...............

8

e

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

O Sr. Oao Lchmaaa (ARENA - SP)- Quando V. Ex• rc·
gistra, nobre Senador Henrique de La Rocque, a posse do eminente
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Ministro, Almirante de Esquadra H~lio Ramos de Azevedo Leite, na
Altera a Lcalslaçio da Pre•ldêntla Social
Presidência do Superior Tribunal Militar, desejo associar-me a essa
manifestaçilo muito oportuna. Sou amigo pessoal de S. Ex•; para
honra minha, de longa data c essa amizade foi estreitada quando
S. Ex• chefiou, com raro brilho, o Distrito Naval de Silo Paulo, onde
,.
só deixou amigos c admiradores. Trata-se de homem culto, capaz,
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação dedicado c, como poucos, indicado para a nobre funçlo de julgar. 2
Social e de Finanças.)
com prazer que me associo às homenagens que V. Ex• presta neste
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Lindoso) - O projeto lido scrê instante ao Presidente que se despede c ao que se empossa no
publicado c encaminhado às comissões competentes.
Superior Tribunal Militar.
Sobre a mesa, requerimentos que scrilo lidos pelo Sr. I•·SccretêO SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) rio.
Imensamente
grato; nobre Senador Otto Lchmann, sobretudo por·
Silo lidos os seguintes
que o aparte de V. Ex• traz um contc~do inconteste para a manlfes·
REQUERIMENTO N• 151, DE 197'1
taçilo que ora faço, ao ensejo da posse do Almirante H~lio Leite, cuja
passagem por Silo Paulo foi enaltecida .pelo nobre representante
Sr. Presidente,
desse Estado na Câmara Alta do Pais.
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno do Senado FcOutro assunto, aproveito tamb~m. para cnfoquc do presente
d_eral, rcque_iro tr~nscriçilo, nos Anais desta Casa, do discurso pro fe- pronunciamento: a rcelciçilo do brasileiro Joilo Havclangc na
ndo pelo D1gnlsslmo Sr. Sccrctllrio-Gcral do Minist~rio da Fazenda, Presidência da FIFA. Ao que li, c ao que sei, cm face da sua mcrit6·
Sr, José Carlos Soares Freire, por ocasiilo da assinatura do Convênio ria administração do Comando Maior da .Entidade Suprema do
entre o Governo do Estado de Santa Catarina c o Minist~rio da Esporte Internacional, ~ cogitada a sua rcclciçi!o, para que continue
Fuzendu, sobre o projeto de aperfeiçoamento dos sistemas de arrcca- o caminho acertado das suas melhores metas. "Se ela for bem acolhi·
daçilo, tributuçi\o c administração financeira, publicado no Jornal de da, nilo hã porque rccusll-la", declarou o dirigente brasileiro, mos·
San tu Catarina cm 22 c 23 do corrente.
trando cm entrevista rcc~m·conccdida cm Bogotá, a sua satisfação
com que tem obtido vitórias cm tilo espinhosa missilo. Assinalada
Sulu das Sessões, cm 31 de maio de 1977. - Otalr Bcckcr,

..........................................................
....................................... ···················
.....................................................
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como êxito marcante da mesma, a reentrada da China no seio da
sinadas pelo Ministro de Estado da lnd6stria c do Com~rcio,
FIFA. Havclangc sublinhou tambl:m os seguintes pontos da sua vitoobrisando·se a mesma sociedade a cumprir intesralmcnte as
riosa gcstlo: a ajuda ao futebol nos palses subdcscnvolvidos;o Mun·
leis c rcaulamcntos cm vlaor ou que venham a visorar, a
dial Juvenil que será realizado no mh que vem cm T6nis; a constru·
respeito do objcto da presente autorizlçio."
ção de uma sede para a FIFA cm Zurique; a soluçilo do problema da
Sr. Presidente, para se abrir uma ntial, por Cllcmplo, cm Bras!·
África do Sul; sua visita pessoal à maioria das federações filiadas c a lia, tem que haver uma alteração do contrato, destacando-se a parte
rcvislo das regras de jogo.
do capital, possuir-se Certificado de Rcaularidadc do INPS, espcáfi·
Por outro lado, manifestou que tem plena confiança que a co para tal abertura, fotocópias autenticadas do CPF c Carteira de
Argentina cm 1978 c a Colômbia cm 1986, corresponderão l confian·
Identidade dos ~~\doa, onde vai funcionar, c a matriz deverA obter,
ça depositada para, a organização da Copa do Mundo. O titular da
ainda, o CGC para ser rcaulamcntado atravh do imposto de renda.
FIFA sustentou que na Europa não existe nenhum tipo de pressões
Ora, a Shell Exploration Scrvioca, por uma rcsolt•c;i~ de sua
contra a Argentina, c afirmou que a FIFA não se mistura na politica dirctoria, resolve, então, abrir uma filial cm no1s Pala, com o capital
dos pa!ses que realizam seus. campeonatos. ~·Pedimo~ estAdias, --de-.tJéla- Mi IY'MOrdllciu 110 AOIIQ Ral&,.cm.quché.cxi&Cnci~
not6is, transportes, comunicaçê!n c ~e~ur1111ça, c. tudo iuo no~ ~
de c;apltiiJIII:".•:-cattlr·cm· dalt1. . . . . amicol: ·Papntan~o
sido oferecido pela Argc~~tina. Sendo auim, entlo, nlo vejo quais cntlo: se illo. aiA ClCdQ,:.• • poillftl.ljlllllllll empsaa estranacua
seriam os problemas que pouam impedir. a rcalizaçio do Mundial", vcalla-ia G.allhci!Ar;llt!·-...u:~lllllllft...O:l!IIJ*.1antc ~ que
acrescentou.
IÍIÍI~í»-"lj'Íiii!Ji!jui'::Jili!jJi!~Atif*!S·"C'o,...;ondcscrt
Finalizando, aproveito a chance, tambl:m, para fcUcitar lan· auuiide: AííénU. âl Aii1ÍIHaia;·~f1aCcla.tcrA. no Brasil, um
dcira Tribuzi, poeta do nono &lado, que com u& diu de CIIIIICIIIO- np-aante,dallciO-Ihco.-.eolacalcmqucmora.
... , ..
·'
.
.,
raçê!es atingiu a culmiainda do cinqlloatcúrio. Nele, man:ando-lbl:
O
!ir:
E..U.
V111ra
(MDB
..:.
SC)
.:.... Pmaite V. Ex• um
a data, homenageou-se a ,poesia maranhcnse. E na capital do nono
.,
Estado Clltivcram, levando-lha o abraço fraterno, Odylo Costa Filho, aparte?
Josub Montello, Fcmira Ooullart, Floriulo Taillcira c mult& pntc
OaiTAM.UJIUNcô(NDB.-Mo).;;:C.pru.cr:
mais, totalmente voltada para os encantos do intelecto. Duraate trb
O Sr. E"'"- VIÍinl (MDí:- sê::) :,.;.JÀiri•l;q.,tc, afaumas
dias, houve mina, ICIIlo solene na Academia de Lttras, 1m11ta, c
bolo de aniversário. A tclcvislo local fez um especial, divulpndo colllidcraçi5cs, para ficir bem àfilfi a niiala policio;- novidades,
poemas do homcnaacado, c os jornais c:ircularam cm adiçlo cspac:ial. porq111 n6l jl a tcálol lllCIItuado cm varia oponualdidcl, nesta
Nesta Casa, o Senador JoR Sarncy, palu liaaçõa fratcmu com Caaa. Nlo. somos contra a pniCIICI ou inanuo do capital estrangci·
o renomado poeta maranbcnac, deve atar OJ'Iulhoso, como todos os ro, doi ICUI recuncla, aaquilo p pode amc:orm pua o desenvolvi·
nonos conterrâneos, pela festa de esplrito que se concretizou cm vol· mcnto dO Pala c da prôprla todldadc mlllldial. A mesma coila cm
ta de quem, tio sofrido c castigado pela vida, tem procurado relaçio b cmprcsu atalaia. Eatcadealoa, cntntando, c temos dcfen·
cxatamcntc, cm suas raizes, buscar a sublimaçlo para o acu dido a neccuidadc de o Governo protqcr u tmprcsu bruilciru, c
desempenho po6tico c para decantar, permanentemente, III belezas, principalmente nos llltimos anos, ilao nlo tem ocorrido. Nlo bi
protcçlo do capital nacional- bl raàlidada sempre maiores para o
com que Deus premiou os que vivem antes do caminho da morte.
capital estranaciro, para as emprcsu estatais, c, cm conseqUência, as
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas)
empresas brasileiras de capital privado estio sendo esmagadas. A
O SR. PRESIDENTE (Jol6 Undoso)- Concado a palavra ao continuar ncsac ritmo, as cmprcsu bruilciras de iniciativa
nobn Senador Evclblo Vieira. (Pausa.)
particular, acabarão sucumbindo neste Pais. Tem, por isso, V. Ex•
O Sr. EYII'-lo Vltlra (MDB - SC) - Sr. Presidente, desisto da razões de sobra cm fazer Cllll obscrvaçê!n, de criticas ao Governo
Fadcral.
palavra.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Lindoso)- S. Ex• desiste da pala· a V. Ex•, Senador Evclésio Vieira, c, para conhecimento de V, Ex• c
vra.
da Casa, vou ler a ata que permitiu a instalação dessa filial cm nosso
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
Pais:
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO. Pronuncia o seauin·
"1. ATA - Ata de Reunião da Dirctoria da Shell
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Exploration
Scrviccs (Brazil) B. V., realizada cm Carcl van
Ocupo hoje a tribuna para comentar c ao mesmo tempo
Bylandtlaan n• 30, Haia, ao1 10 de fevereiro de 1977. Prcscn·
estranhar dificuldades que, às vezes, uma determinada firma tem cm
tes: Sr. E. J. Fracnkcl, Sr. J. Schwcighauser, Sr. G. de Seri~rc,
Instalar uma filial. Outro dia, conversando com um cmprcsArio, que
Sr. P. C. Kok. O Sr. E. J. Francnkcl assumiu a dircçlo dos
desejava abrir uma filial cm BrasOia, dizia-me esse senhor de alguns
trabalhos
c solicitou ao Sr. J. Scbwciahauser que atuassc
obstéculos, no caminho que teria que prccorrcr para proceder a esta
como SecretArio c lavrasse as Atas da Reunião. O Presidente
abertura. Vcja·se, no entanto, que ~ mais fAcil uma empresa
declarou que a maioria dos Dirctores.Qcrcntes se encontrava
estrangeira abrir uma filial no nosso Pais. Leio, para conhecimento
presente c que, conseqUentemente, poderiam ser aprovadas
da Casa, o seguinte:
resoluções vAlidas. O Presidente, cntlo, apresentou o item
6nico da Agenda, ou seja, a formação ~ o estabelecimento de
~ concedida à empresa SHELL Exploration Scrvices
(Brazil) B. V., com sede cm Carei van Bylandllaan n• 30,
uma Filial da Companhia no Brasil, com um capital bAsico
Haia, Pa!ses Baixos, autorizaçilo para funcionar na Rcp6bli·
de USS 100,00 c a nomeação do Sr. Rolando de Carvalho
ca Federativa do Brasil, com objclivo social de ,cxploraçlo,
Lcmgrubcr para procurador da Comp~nhia no Brasil, com
avaliação c desenvolvimento de campos de petróleo, de
poderes para aceitar as condições da autorização
acordo com o contrato de prcstaçilo de serviços, com
governamental. Após moçilo devidamente feita c secundada,
clâusula de risco, firmado com a empresa Petróleo Brasileiro
ficou resolvido que uma Filial da Companhia no Brasil, com
S.A. - PETROBRÁS, cujo capital inicial - chamo a
um capital bâsico do valor nominal de USS 100.00, scrâ
atenção da Casa para isto - destacado para as atividadcs da
formada c constitu!da c que o Sr. Rolando de Carvalho
filial brasileira ~ de CrS 1.260,00 (um mil, duzentos c ses·
Lcmgrubcr scrâ, ficando por meio desta, nomeado procura·
senta cruzeiros) consoante rcsoluçilo da Dirctoria realizada
dor da Companhia no Brasil, para o fim de estabelecer uma
cm lO de fevereiro de 1977 c dcclaraçilo do representante no
Filial da Companhia, com poderes para aceitar as condições
Pais, mediante as clAusulas que a este acompanham, as·
impostas por lei, ou de outra maneira, relativamente à
'

'

'
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constituição dessa filial. Nada mais havendo a tratar, foi a
Reunião encerrada. Presidente: (assinatura ilegível) SecretArio: (assinatura) J. Schwcighauser. 11. Legalizações1. O abaixo-assinado Johan Willem Thomas KUIIer, Tabelião
cm Haia, Países Baixos, pelo presente certifica que as
assinaturas acima são do Sr. E. J. Franenkcl e Sr. J.
Schwcighauscr, Diretorcs·Gcrentes da Shell Exploration
Scrvices (Brazil) B. V., os quais, consoante o Artigo 7,
parágrafo I, dos Estatutos da aludida Companhia, estilo
devidamente autorizados a assinar cm nome daquela Companhia, c que, conseqUentemente, suas assinaturas obrigam a
aludida Companhia. Haia, 11 de fevereiro de 1977. (assinado:) J. KUIIcr. - (na margem direita estava carimbado o selo do mencionado Tabelião).- 2. (No verso, havia
trcs legalizações, a saber: da assinatura do Tabelião J. W. T.
KUIIcr, pelo Presidente do Distrito de Haia, cm 14 de
fevereiro de 1977; da Assinatura do Presidente do Distrito de
Haia, pelo Ministério da Justiça, na repartição cm Haia, aos
15 de fevereiro de 1977; e finalmente, da assinatura do
funcionário do Ministério da Justiça, pelo Ministério dos
Ncgócios Estrangeiros, cm Haia, aos IS de fevereiro de 1977,
assinada pelo Sr. H. H. van Poortcn.)- 3. (Em folha à parte,
apensa ao documento principal através de ilhós, o
Consulado-Geral da República Federativa do Brasil cm
Rotcrdam, sob o n• 195, reconheceu "verdadeira a assinatura
indicada do Senhor H. H. van Poortcn, Funcionário do
Ministério dos Negócios Extrangeiros dos Países Baixos, de
mim conhecido c competente para legalizar assinaturas", cm
Roterdam aos 15 de fevereiro de 1977, assinado: Oscar Soto
Lorenzo Fernandez, Cônsul-Geral. Ao lado, dois selos
consulares no valor de CrS 6,00 ouro, T·S4-C, estavam inu.
tilizados pelo carimbo circular daquela Repartição. - 4. A
Divisão Consular da Secretaria de Estado das Relações
Exteriores, no Rio de Janeiro, reconheceu a assinatura de
Oscar S. L. Fernandez, Cônsul-Geral do Brasil cm
Rotterdam, em 2 de março de 1977, pelo Chefe da Divisão
Consular, assinado L. A. R. Andrade. - S. O 22• Oficio de
Notas, no Rio de Janeiro, reconheceu a assinatura de
L. Ribeiro Andrade, cm 8 de março de 1977.
Nada mais constava do documento que me foi dado
para traduzir.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1977. -Marina Cunha
Brenner, Tradutora Pública Juramentada."
Veja V. Ex•, Senador Evelásio Vieira, o que diz, cntilo, o
procurador da empresa, pedindo o registro. Apenas o seguinte:
"Shell Exploration Services (Brazil) B. V., no processo
de seu Pedido de Autorização para funcionar no País, vem
respeitosamente, fazer a declaração que se segue:
O capital nominal destinado às operações no território
nacional será, inicialmente, de CrS 1.260,00 (um mil duzentos c sessenta cruzeiros) equivalentes a USS 100,00 (cem
dólares americanos). Tão logo adquirira a empresa existcncia
legal, com o arquivamento do decreto de autorização e
demais documentos previstos em lei, no órgão competente, e
à medida de suas necessidades, será o mesmo aumentado.
Requer-se, outrossim, a juntada da cópia adicional da
tradução da Ata da Reunião de Dirctoria, realizada cm
I0·2· 77, conforme solicitado."
Pois bem, Sr. Presidente, veja V, Ex• a dificuldade, às vezes, de
no Brasil de se abrir uma filial. Veja, V, Ex•, a necessidade de, às
vezes, termos um certo capital para entrarmos cm determinada con·
corrência. Temos, inclusive, que ter uma sede, um local para que essa
filial se estabeleça, E a Shell, porque veio realizar um contrato de
risco ... lhe é permitido a constituição de uma filial com um capital de
100 dólares americanos, nem indicando o local cm que essa sede vai
funcionar,
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Sr. Presidente, eram estas observações que pelo menos queria
deixar registradas no Senado Federal. Há um projeto de nossa
autoria no Senado que cria o Conselho de Integração de Investi·
mcntos. Já tive, outro dia, oportunidade de debater, com o nobre
Senador Evclásio Vieira, os aspectos que me levaram o oproveitá·lo.
E: um projeto que encaminha o fluxo de investimentos estrangeiros
no País, recordando que o próprio Presidente Gerald Ford criou, por
decreto executivo, na terra das multinacionais - se ~ que elas t~m
pátria - certas exigências para o fluxo de investimento estrangeiro
nos Estados Unidos.
Ao trazer estas observações, Sr. Presidente, apenas cotejando o
que se passa com uma empresa nacional c o que se pode passar com
uma empresa estrangeira, deixo aqui mais uma vez - nilo digo o
meu protesto - mas um registro dessa diferenciação que há entre a
empresa estrangeira e a nacional.
O Sr. Asenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador Itamar Franco?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito
prazer, nobre Senador Agcnor Maria.
O Sr. Asenor Maria (MDB - RN)- Senador Itamar Franco,
qual a data dessa lei que determina um capital de apenas de 100 d6la·
rcs?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- O decreto de
autorização para essa empresa é de 24 de maio de 1977. Essa empresa
vem explorar aqui o chamado contrato com cláusula de risco pela
PETROBRÁS.
O Sr. ABenor Marta (MDB - RN)- E ~ constituldo apenas
num documento pro forma ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Exatamente.
O Sr. ABenor Maria (MDB - RN) - ... porque no com~rcio e
na indústria brasileira o capital a ser registrado pela empresa tem
uma fundamental importância na credibilidade e para o desenvolvi·
mento da empresa.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem toda
razão. E: extamcntc o que estranho. Primeiro, cem dólares ameri·
canos 'C, segundo, nílo indica nem o local onde essa firma vai ser
instalada, Cria-se uma firma, cria-se uma filial, paro qua? Para uma
exploração do contrato com cláusula de risco.
O Sr. ABenor Maria (MDB - RN) - O que 6 mais grave,
Senador, é que o capital registrado é tilo ínfimo que a empresa quase
que não tem responsabilidade de responder amanhil pelo risco que
possa ocorrer, em termos de prejuízo porque o capital registrado 6
que responde c este na oportunidade, 6 ínfimo.
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Exatamente,
Senador Agenor Maria. Parece mentira mas é de CrS 1.260,00,
correspondentes nu época a cem dólares americanos.
Mas, Sr. Presidente, este o meu registro, para análise das autori·
dades brasileiras c para conhecimento do Senado Federal •. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Otair Beckcr.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho recebido copiosa correspondancia de pontos os mais
variados do meu Estado alusiva à qucstilo do divórcio, que mais uma
vez se ergue entre nós. Igualmente numerosas as manifestações que
me são feitas, pessoalmente, por cocstaduanos meus. Entre os apelos
que me têm chegado, destaco os que me vieram da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina e das Câmaras de Vereado·
rcs de Gravata!, Rio Fortuna, Papnnduva, Jaborá e Jaragud do Sul.
Todos contrários 11 aprovação da emendo constitucional que objctiva
n implantação do divórcio cm nosso Pnís.
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Nilo pretendo entrar no mérito da emenda em tramitação e que, quo nesses dois últimos meses se faz aqui sobre o divórcio. Nilo para·
breve, será objeto de votação por parte do Congresso Nacional. lisou a vida do Parlamento a apresentação da emenda. Espero que
Muitos a apóiam e a defendem, enquanto outros a condenam. V. Ex• reflita, estude com a acuidade de sempre os problemas
Tenho, mesmo, visto fortes restrições à iniciativa, feitas por fervo- nacionais c nos acompanhe na so\uçilo desse problema, que não é
apenas dos lares infelizes de Santa Catarina, mas dos lares infelizes
rosos adeptos do divórcio.
Como representante do Estado de Santa eatarina nesta Casa, de todo o Brasil.
não posso deixar de aludir às inúmeras manifestações contra a
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Eminente Sena·
pretendida mudança constitucional. Nesse sentido têm sido dor Nelson Carneiro, é-me sumamente honrosa a sua participação, o
praticamente a totalidade de apelos que recebo do meu Estado. seu aparte neste meu despretensioso pronúnciamcnto (Nilo
Confesso que esta reprovação maciça me surpreende, até certo pon- apoiado), cm que rcgisrro manifestações de comunidades, de enti·
to, desde que nunca me ocupei do problema, apesar de o ter sempre dadcs legislativas do meu Estado.
visto como de profundas conseqUências sociais, de tal forma que me
Quanto ao aspecto do quo111m, nobre Senador Nelson
recusei sempre a opinar a respeito, desde que nilo me detivera cm seu Carneiro, certamente V. Ex• hã de concordar comigo que as reestudo atento,
·
formas beneficiaram grandemente a aprovação.
Parece-me, hoje como ontem, que a questão não merece a prioriO Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Mas não fui cu quem fez
dade que muitos lhe dão, havendo mesmo quem a coloque em
essa reforma.
termos de absoluta prioridade. Creio que temos problemas em
_O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Nilo estou a dizer
demasia, mais importantes e prioritários do que esse, inclusive no
que foi V. Ex• Apenas enfatizo que muitos dos que combateram,
tocante à melhoria da situação da família brasileira.
De outro lado, parece-me estranho que vozes que se ergueram, vccmcntcmcntc, as reformas feitas pelo Senhor Presidente da Rcpú·
fortes, contra as reformas recentemente determinadas pelo blica agora se utilizam de dispositivo nela inserido.
Uma vez mais declaro que faço este registro para justificar-me
Presidente da República, delas se prevaleçam para obter, mediante
quorum simplificado, alterações no texto constitucional, de perante a comunidade catarincnsc, bem como para responder aos
conseqüências polfticas e sociais as mais profundas. Valem-se de apelos dessa mesma comunidade. Tenho algum tempo para meditar,
instrumentos que condenaram de forma a mais enfãtica, num pro- c assim procederei, para que, no dia da votação, possa proferir julga·
mcnto que esteja cm plena consonância com a minha consciência.
cedimento que me parece pouco coerente.
Com estas breves palavras, Sr. Presidente, registro o recebiSão considerações ligeiras que me vêm ao csplrito, neste mo· mento dessas mensagens que me vieram do meu Estado, cm número
mcnto cm que registro, desta tribuna, o recebimento de tantas mensa· elevado, cujo conteúdo será objcto de toda a consideração de minha
gens, vindas de todo o meu Estado, cm vigorosos apelos para que parte. (Muito bem! Palmas.)
negue apoio à emenda que pretende implantar no Pais a dissolubili·
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
dade do casamento. São apelos que devo considerar, levando-os cm
conta tanto pelo que expressam da opinião catarinense, como, reiJosé Guiomard - Evandro Carreira - Dinartc Mariz - Jcssé
tero, face a circunstância de estar cm causa problema grave, de con· Freire - Domlcio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro teúdo social relevante pelas suas conseqüências e que, no meu pcn· Paulo Guerra - Arnon de Mcllo - Gilvan Rocha - Dirceu Carsar, está longe de ter a prioridade de tantos, outros problemas, cuja doso - João Calmon - Gustavo Capancma - Orestes Quércia solução rápida constitui desafio vital para o nosso futuro de grande Benedito Ferreira - Accioly Filho - Lenoir Vargas - Paulo
Pais, para o bem-estar do povo brasileiro.
Brossard.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Permite V, Ex• um
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hora do
aparte?
Expediente.
Passa-se à
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC) - Com prazer,
nobre Senador Nelson Carneiro.
ORDEM DO DIA
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - V. Ex• situa que não
Item l:
está manifestando o seu ponto de vista, mas dois aspectos quero
ressaltar. O primeiro é que a emenda apresentada pela quinta vez jâ
Votação, cm turno tlnico, do Projeto de Lei da Câmara
estava elaborada c já havia recolhido as assinaturas dos Senadores
n• 45, de 1975 (n• 366-B/71, na Casa de origem), que altera
Saldanha Derzi c Accioly Filho, que iam viajar para a Austrâlia,
dispositivos da Lei n• 1.411, de 13 de agosto de 1951, que
viagem que, afinal, se frustrou. Quando se modificou o quo111m não
dispõe sobre a profissão de Economista, tendo
era possrvel recuar, continuou-se a recolher as assinaturas. Nilo foi,
PARECERES, sob n•s 524 a 527, de 1976, c 164 a 167, de
portanto, a mudança do quorum que justificou a apresentação da
1977, das Comissões:
emenda. A emenda foi sempre apresentada cm vãrias oportunidades,
-de Lealslaçio Social- J• pronunciamento: favorável,
no decorrer desses vinte e seis anos de luta. Também o fato de apre·
nos
termos do Substitutivo que apresenta; Z• pronunciasentar uma emenda sobre o divórcio não impede que se discutam,
mento:
contrârio ao Substitutivo de Plenário c pela manutennesta e na outra Casa do Congresso Nacional, os grandes problemas
ção do Substitutivo anteriormente oferecido, com as subc·
nacionais. Cada dia estamos votando aqui projetes da maior signifi·
mcndas que apresenta;
caçilo, sobre vãrios aspectos, Se o Congresso estivesse parado para
-de Conslltulçio e Juatlça - I• pronunciamento: pela
discutir o divórcio, essas vozes que clamam contra a emenda teriam
constitucionalidade c juridicidadc do Substitutivo da Comis·
razilo. Mas o divórcio é apenas um projeto, entre tantos que existem
silo de Legislação Social, com as subcmcndas que apresenta;
nesta Casa, como sabe V. Ex• De modo que não hã qucstilo de prio·
l• pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade do
ridade. Há questão de constância, de tenacidade. Felicito-me com
Substitutivo de Plenário, com voto vencido do Senhor Sena·
V. Ex•, porque V. Ex• promete estudar a fundo o assunto, c certa·
dor ltaUvio Coelho c voto vencido, cm separado, do Senhor
mente fixurll aquela posiçilo que melhor consulte aos interesses do
Senador Leite Chaves;
povo e às suas próprias convicções. Mas estes dois pontos gostaria de
-de Economia -l• pronunciamento: favorável ao Subs·
deixar logo esclarecidos, porque são dois pontos que têm sido um
titutivo da Comissão de Legislaçilo Social c às subcmcndas
cavalo de batalha, quando razilo alguma hll para isso. Não só a
da Comissão de Constituição c Justiça; Z• pronunciamento:
emenda nilo surgiu por causa da modificação do quorum - jã em
contrãrio ao Substitutivo de Plcnãrio, c ratificando seu pare·
1975 votamos c<;sa emenda com quorum de dois terços - como nilo
ccr untcrior, com voto vcncido,·cm scparudo,do Senhor Scnu·
se puralisu o Congresso para discutir a emenda do divórcio. Vejo
dor Arnon de Mcl\o;
V. Ex•, acho que esse talvez seja o segundo ou o terceiro discurso
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-de Finanças- I• pronunciamento: fnvorâvél no Substitutivo da Comissão de Legislação Social e às subemendns
da Comissão de Constituição c Justiça; 2• pronunciamento:
favorável ao Subsritutivo de Plenârio.
Antes de submeter a matéria a votação, cumpre à Presidência
prestar os seguintes esclarecimentos ao Plcnârio:
Por ocasião da discussão do presente Projeto o nobre Sr. Senador Ruy Santos apresentou eme.nda substilutiva no seu texto, vol·
tando, cm conseqUência, a matéria às comissões competentes.
As Comissões de Legislação Social, de Constituição e Justiça e
de Economia opinaram contrariamente à aprovação da emenda,
tendo, entretanto, a Comissão de Legislação Social oferecido sube·
mendas ao Substitutivo que apresentara anteriormente. De acordo
com o disposto no nrt. 145 do Regimento Interno, não poderia o
órgão técnico, nessa oportunidade, oferecer tais subemendns, uma
vez que só lhe é licito subcmendar as emendas oferecidas à sua apre·
ciação. Por essa razão, a Presidência considera como inexistentes as
subemcndas da Comissão de Legislação Sacia!, oferecidas a seu pró·
prio substitutivo, deixando, assim, de submetê-las ao Plenário.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA peço a palavra pela ordem.
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PA) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARRAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aguardo o prosseguimento da sessão, mas desde logo manifesto a minha discordância
com essa interpretação.
O substitutivo apresentado pela Comissão de Legislação Social
foi por mim relatado, Não se tratou de apresentar emenda substituti·
va à emenda do Senador Ruy Santos, e sim de incorporar as emendas
substitutivas apresentadas cm outra Comissão, aliás da lavra do
Senador Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A observação de
V. Ex• é acolhida como uma questão de ordem, para orientação da
Presidência. (Pausa.)
De acordo com o art. 145 do Regimento Interno, estando
encerrada a discussão - c ocorreu o fato - só é licito à comissão
subemendar as emendas submetidas à sua apreciação.
Dentro dessa orientação é que se determinou considerar
inexistente o trabalho oferecido pela Comissão de Legislação Social
ao subcmcndnr o seu substitutivo anterior. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Prestados esses
esclarecimentos, passa-se à votação da matéria.
O Sr. Hehfdlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Udcr Helvfdio Nunes.

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- De acordo com a deli·
bcração do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
de 15 de junho. (Pausa.)
Em uditumcnto nos esclarecimentos prestados pela Presidência,
informo ao Plenário que a matéria oferecida como subemenda naCo·
missão de Legislação Social, e declarada inexistente, poderá ser
roa presentada, no turno suplementar, se aprovado o projeto, nos ter·
mos do substitutivo da Comissão de Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento no 122, de
1977, do Senhor Senador João Calmon, solicitando a trans·
crição, nos Anais do Senado Federal, da Conferência profe·
rida pelo Padre José Vasconcellos, Presidente do Conselho
Federal de Educação, na ·comissão de Educação c CuUura
do Senado Federal.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.) Aprovado.
Será feita a transcrição.

t A SEGUINTE A CONFERENCIA CUJA TRANS·
CRIÇÃO t SOLICITADA:
O ACESSO Ã UNIVERSIDADE
lntroduçilo
Os Reitores das Universidades brasileiras, reunidos cm Brasflia
cm maio de 1975, chegaram à conclusão de que "o problema do aces·
so no ensino superior deve ;er colocado c resolvido dentro do siste·
ma educacional tomado no seu conjunto, ou seja, abrangendo os
vârios graus de ensino numa vlsilo global". I'; neste quadro mais
amplo que pretendemos enfocar o assunto.
Embora seja membro do Conselho Federal de Ed~cação, órgão
do Ministério da Educação c Cultura, o que aqui escrc,vo representa
opinião estritamente pessoal.
I. Os dados do problema
Em estudo aprcsent~do há quase dez anos no Conselho Federal
de Educação sobre "A articulação da escola média com a superior'\
o Prof. Valnir Chagas, citando o H~nard Report e trabalho de
Conant, calculava cm cerca de 209\ os estudantes que este último
autor denominava "academically talcntcd". E, partindo deste dado,
apresentava a distribuição teórica do alunado ao longo da escada de
escolarização:
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O SR. HELV!DIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votação.) - Sr. Presidente, encaminho à Mesa requerimento no
sentido de que o projeto seja retirado da Ordem do Dia de hoje, a fim
de que possa ser melhor examinado pelas Lideranças.

\

O SR. PRESIDENTE (Jo•é Lindoso)- Sobre a mesa, requeri·
menta que serâ lido pelo Sr. I•·Secretârio.
I'; lido e aprovado o seguinte

13·!

REQUERIMENTO N• 153, DE 1977
Nos termos do nrt. 350, combinado com a nUnca c, do nrt. 310,
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votnçilo do Projeto de
Lei da Cümarn n• 45, de 1975, a fim de ser feita na sessão de I5 de
junho próximo.
Sul a das Sessões, 31 de mllio de 1977. - Helvfdlo Nun••·
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A seguir, com dados do Robbins Reporr de 1963, mostrava, cm
relação à escada teórica, como se poderiam desenhar as pirâmides
educacionais de três países dentre os mais desenvolvidos do mundo:

PIR~MIIK EUUCACTOIIAI

fNSINOS\II'[niOn

A:, ~' ,~ -

Qurta-feln I• 2317
11nASTL (1002 • 1073)

"

110

.
I

\

l

\

I

!

I,

I

I

\

I

'

;

!
i
i

I

\
i'

I

\

I

:

i

'

t
\

L - - - - - - l ' UlO

:

:
j
:

!

'

I

1

i
!
l

i
I
i

I
I

i
•

i

I~·',

I

I

\

:
l

·,

i

\

L.__jj~_j

IMO

i

\

i

t
:
i

i

:

I\

I

\

.1,

I \.

i

I 0'.0·'

ENSI/40 Ot: ::itCUNnO OnAU

J

I.W,)

fOfiT~

:

_ _ ___;

-22~~

S~EC/11óC

'I Gr6.trcl;llllu
f/,g,:

Por lim, ressaltada pelo contraste, apresentava a pirâmide
educacional brasileira da época: (dados do Censo Escolar Brasileiro,
1964):

lO

"
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30

Como se ·pode ver, ainda estamos longe não só do teoricante
ideal, mas do razoável. Em todos os níveis há que multiplicar-se esforços para aumento de vagas: no I•, no 2• c no 3• graus.
Simultaneamente? Em degraus sucessivos?
Parece màis lógico que se comece a construir dos alicerces,
iniciando pelos níveis mais baixos. Nesta ordem de ideais, haveria
que estruturar-se uma politica emcrgencial de recursos segundo as
seguintes prioridades:
- universalizar quanto antes o ensino de J• grau: oito anos de
escolarização para todos os brasileiros;
- tornar autêntico este ensino universal, aperfeiçoando-lhe a
qualidade e estudando modos de evitar a evasão e a repetência, que
deixam no limiar da 2• série menos da metade do contingente inicial,
lembrados de que, ainda por bastante tempo, serâ a única escolarização possível a dois terços da população do Pa!s;
- oferecer o acesso ao 2• grau, a todos os egressos do 1• que
tenham demonstrado suficiente ap~oveitamcnto, proporcionandolhes simultaneamente continuidade para estudos mais altos c
termina/idade de que possam necessitar para ingresso na força de ·
trabalho.
- ampliar as oportunidades do ensino de 3• grau, velando para
que, ao menos neste nível, quantidade c qualidade caminhem juntas.
preciso insistir: não nos podemos dar ao luxo de esperar pela
qualidade para oferecer o 1• grau a todos. t:: necessidade tão vital
para o País, que se justificam todas as urgências. Ao contrário, à
medida que subimos os degraus da pirâmide, a quantidade tem que
ser mensurada e como que comida pela qualidade. Quando não se leva
cm conta este principio, quanto mais no alto da pirâmide, maior o
desastre; seria, por exemplo, mais catastrófico se ocorresse (como já
se esboça cm termos de perigo) cm n!vcl de pós-graduação que no d•
graduação, c assim por diante.
A imagem da pirâmide, que sugere escada, pode levar a um
equivoco: o de que os cuidados c programas devam ser sempre
rigorosamente sucessivos: concentrar todos o• esforços c recursos an·
tes no 1• grau, só depois no 2•, c assim por diante. Nüo. Nüo se pode,
por exemplo, ter um bom 1• grau sem boa formação de professores
para ele, o que já se faz cm grau posterior. Há mesmo os que defendem a teoria de que, no campo da educação, uma sólida pirâmide se
constrói de cima para baixo.
Isto parece verdade quando o processo é comandado por preocupaçdo pedagógica. Quando, cm termos percentuais, o ensino superior se
expande mais que os outros graus com a finalidade de formar professores c fomentar pesquisas sobre os graus inferiores, há lógica no

e
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Uma década mais tarde, a pirâmide brasileira, embora modilicada, conservava ainda seu perfil de obelisco, como jocosamente a
chamou certa vez o Ministro Jarbas Passarinho:
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programa. Mas quando o que rege a expansão dos cursos universitâ·
rios é: a formação de profissionais para o merendo de trabalho, os
resultados são os que se vêem no Brasil: mais médicos que enfermei·
ras, mais engenheiros que tecnólogos, mais dentistas que técnicos cm
próteses, etc., num aberrante c custoso despcrdlcio. Para representar
este tipo de pirâmide escolar, teríamos que recorrer à imagem de
certas torres florentinas, cujo topo é mais largo que o fustc,
De outra parte, ainda que aceitâvcl, a teoria de começar de cima
para baixo, para ser adotada como programa, deveria ser testada à
luz de outra vnriâvcl de política educacional: a de optar por solução
de prazo mais longo e de custo mais elevado. Tenho d~vidas.sc, no
estágio que atravessa o Pais, as urgências educacionais c os rcéursos
financeiros de que dispomos apontem para esta dircção. Talvez a
solução melhor deva ser mista c o acerto vai depender da dosagem.
Jogando com estes dados no contexto de acesso ao ensino
superior, convém insistir desde logo, numa indagação preliminar; o
Brasil tinha em 1974 matriculados na escola de i' grau cerca de
19.000.000 de crianças. Quantas delas poderão aspirar ao ingresso na
universidade se houvesse recursos suficientes? Todas? Terão todas a
"aptidão intelectual para estudos superiores" que a Lei n• 5.540/68
exige como condição para este ingresso? Ou estarA este n6mcro cm
torno dos 20% do cAlculo do Conant?
Devem todas buscar, sempre, tudo na escola: formação geral e
formação especial? Ou, ao contrário, boa parte, após a obrigatória
educação fundamental, deve passar à escola da vida, ai buscando a
aprendizagem variada e concreta que nenhuma escola formal pode
dar? Se positiva a resposta, até que altura da escada de escolarização
deveriam chegar todos os cducandos antes de deparar com o trevo
cm que as estradas de distribuem? Até à 8• série? Até o termo do 2•
grau?

retratasse a substância c a finalidade, optou-se como recurso, por um
termo topográfico: seria ensino médio, uma vez que localizado no
melo, entre o primário c o superior.
Esta flutuação, que revela indefinição mais funda, e o exame
atento dos contcddos curriculares nos levam à conclusão de que, na
realidade, só há dois graus de ensino:- o que se volta pura o educan·
do e o voltado para o que ele pretende fazer na vida: o que forma c o
que prepara: o nao-direclonado c o lnleressado; o preocupado com o
presente, com a sondagem c o desenvolvimento das potencialidades
do aluno, c o voltado para o futuro, organizado para instrumentar·
lhe os interesses jâ manifestos,
A linha de fronteira que separa estes dois tipos de escolarização
não se pode traçar de forma absoluta e uniforme nem do lado do
educando nem do dos cursos; mas, de forma aproximativa, e na
ordenação geral dos nossos aluais graus de ensino, creio que passa
na altura do 2• ano do 2• grau. Nesta ordem de raciocfnio, o que
compete ao educador é preservar a autonomia dos dois graus,
impedindo que a influência prematura (e, sob este aspecto, nefasta)
do vestibular venha a perturbar, no conte~do curricular c nos preces·
sos didâticos, um grau de ensino que tem finalidade própria.
Nesta imaginada divisão dual dos graus de ensino, o segundo
por certo não se destina a todos; será preciso distinguir os "vocacio·
nados", quer para não desperdiçar com incapazes os recursos que
são escassos, quer principalmente para que se aproveitem todos os
aptos. O dnico bem que nação alguma está em condições de desperdi·
çar é o talento de seus filhos. Urge seiecionar, o que significa separar
cm grupos, para aproveitamento de alguns e conseqUente
afastamento dos demais.

l. Os "doia" araus de ensino

Neste contexto, vestibular classificatório não pode significar
aproveitamento dos documentadamente incapazes ou desprcpara·
dos. Seria violentar o próprio conceito de classificação. Mais.
Quando as vagas oferecidas superiores ao número de candidatos,
como sucede cm algumas áreas de ensino e em algumas regiões do
Pais, não tem sentido falar-se em classificação: todos são classifica·
dos c em pé de Igualdade, o que constitui uma contradiclio ln termlnls.
Dir-se-â que í: a lei. Nilo, não é a lei; não í: senão a interpretação
léxica de um vocábulo fora do contexto da lei. Vejamos a lei: os
cursos de graduação são "abertos à matricula de candidatos que
hajam concluldo o ciclo colegial ou equivalente e tenham sido classi·
ficados em concurso vestibular" (Lei n' 5,540/68, art. 17). Se nos
limitarmos a este artigo, para matricular-se algu/:m em curso supe·
rior, basta provar que completou o 2• grau (antigo ciclo colegial) ou
equivalente, e classificar-se no concurso.
Acontece que não é esta a ~nica passagem da lei sobre o vesti•
bular, nem a mais importante. No tópico citado o concurso cstâ inse·
rido cm frase subordinada, ao lado de outra condição para matricula
na universidade, O artigo que trata ex professo do vestibular, com o
termo no sujeito da frase principal, e que lhe fixa as finalidades espe·
cificas, /: o 21: "O concurso vestibular ... abrangerá os conheci·
mentes comuns às diversas formas de educação do segundo grau sem
ultrapassar este nlvel de complexidade, para avaliar a formação rece·
bida pelos candidatos c sua aptidão intelectual para estudos supc·
riorcs" (nrt. 21).
O texto é claro. Qual o conteúdo do vestibular? O ndcleo
comum do 2• grau de complexidade daquele grau de ensino, Qual a
sua finalidade? Dupla: avaliar quer a formação anterior recebida
pelos candidatos, quer sua aptidão para estudos posteriores mais
altos. Se atentarmos para o conceito de ava/iaçdo, que a lei quis inc·
rente à natureza do vcstibuiar, concluiremos que, ao menos no tocante à primeira de suas finalidades, trata-se de um novo exame, um
quase exame de Estado, cujos resultados podem diferir dos obtidos

3. O Vellllbular "Clalllftca16rlo"

A raiz do problema talvez esteja cm outra parte, JA dizia
Bromfield que o que faz as coisas confusas nesta vida é que nada é
inteiramente branco ou preto, mas muito misturado. Quero dizer
que a dificuldade de situar com clareza onde estA o nó do problema é
que a escada da escolarização estA seccionada cm três patamares
distintos c quase estanques, os três graus de ensino: o de 19 grau (que
abrange, "redefinidos", o primAria c o ginAsio), o de 2• (antigo colé·
gio) c o de 3• grau ou superior.
Ora, esta divisão tcrnAria parece artificial c discutlvcl, tanto que
tem flutuado com o tempo, com as leis e a realidade social do Pais.
Para restringir-nos aos dois ~!times decênios, a Lei Orgânica de 1942
admitiu quatro nlveis (sem contar o pré·primArio c a pós-gradua·
ção): o primârio, o ginAsio, o colégio e o curso superior. Entre o
primeiro c o segundo passava a linha de fronteira da obrigatoriedade
c da elitizaçi!o, esta representada pelo exame de admissão.
Depois, num segundo tempo, a Lei n• 4.024/61 grupou o 2• c 3'
nlveis (o ginâsio c o colégio) no chamado "ensino mMio". Veio a
seguir a Lei n' 5.692/71, a qual, mantendo embora a divisão
tripartida, redistribuiu os graus: fundiu o "primAria" c o "ginâsio"
no ensino de I• grau de oito s~ries, tornado obrigatório; manteve o
2' grau reduzido a três ou quatro anos; o 3• ou superior continuou
com duração variâvel,
Ao lado desta flutuação quantitativa, a nomenclatura tamb6m
nunca foi lógica. Na Lei Orgânica ~avia o grau primAria, o secundA·
rio, mas não o terciârio; na Lei n• 4.024 a salada era mais rica: ao
lado do primário e do superior, havia ginásio e col6gio, vocábulo de
âmbito sabidamcnte fluido. A Lei n• 5.692, nos nlveis de ensino que
abrangeu, no menos foi lógica: denominou-os I• c 2• graus,
Se a estes aspectos juntarmos o exame etimológico dos termos
empregados nas sucessivas leis, chegaremos a constatações ainda
mais curiosas; baste o exame da Lei de Dirctrizcs c Bases. Tlnhamos
nela o ensino prlmdrio, forma erudita do adjetivo primeiro, a Indicar cm exames anteriores,
corrctamcntc que tais estudos eram os Iniciais; havia o ensino
Neste campo todo o mal-entendido parece nuscer de uma preosuperior para a formação de profissionais do nlvcl mais alto. Para o cupação c de um equivoco. O equívoco, como vimos, 1: o de isolar-se
grau intermediário, na dificuldade de obter-se qualitativo que lhe na Lei n• 5.540 o urt. 17 do 21. A preocupação 1: evitnr-se o inconvc-
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niente do exame eliminatório que, no passado, serviu de pretexto à fi.
gura esdrúxulo do "excedente". A respeito desta preocupaçilo é
conveniente lembrar que modificaram-se substancialmente os termos
do problema. Como se poderâ ver do quadro abaixo em 1968 (quan·
do da Lei n• 5.540), para 175.000 concluintes do 2• grau só havia
89.000 vagas disponíveis para ingresso no ensino superior. Jâ em
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1974 (último dado oficial disponível) as vagas pura o ensino superior
tinham mais que quadruplicado e os concluintcs do 2• grau não
tinham sequer duplicado; a relação era de 349.000 vagas para
395.000 concluintes, quase uma vaga para cada candidato (1,13). E
não se trata de um dado isolado, de 1974; o quadro indica que é uma
constante desde 1970.

RELAÇÃO CANDIDATO /VAGA- 1962·1974
(Em 1.000)
Ano

Populaçio

Condulnln
doZ•Grau

Vaauno
Ellllno Superior

Cooc:Julntes do Z• Grau/Vagas
no EM!no Superior

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

74.í00
76.400
78.000
81.300
83.900
86.600
89.400
92.300
93.139
95.840
98.619
101.479
104.222

72
82
95
li I
130
152
175
200
226
26!
301
347
395

47
52
58
57
60
81
89
117
185
222
280
320
344

1,53
1,57
1,63
1,95
2,17
1,88
1,96
1,70
1,22
1,18
1,08
1,08
1,15

Fonte: CODEAC/DAU/MEC.
A conseqUência da aproximação destes dois números, o de con·
clusõcs do 2• grau c o de vagas iniciais no ensino superior, é que, com
o sistema classificatório, como vem sendo entendido, praticamente to·
dos podem prosseguir seus estudos em nlvel superior, tenham ou não
feito autênticos estudos de 2• grau, tenham ou não aptidão para estu·
dos superiores. Jã então o "superior", que denomina o curso, perde a
conotação de nlvel definido de ensino para reassumir pura e simples·
mente seu grau comparativo: tais estudos podem diler-se superiores
só porque os do 2• grau estão em nlvel mais baixo. Trata-se de mera
comparação.
Os efeitos desta maneira de entender o vestibular não se fizeram
esperar. Além da vislvel deterioração da qualidade do ensino, a figu·
ra do excedente foi substitu(da por outra, menos ruidosa porém
muito mais cara: a do repetenre. Bastarll um ou outro exemplo.
Numa das nossas maiores universidades, um de cada cinco dos
15.000 universitârios é repetente, uma ou vârias Veles, das mesmas
disciplinas. Em uma de suas unidades de ensino, dos 2.910 alunos,
900 jâ deveriam estar formados. Em outra, de 671 alunos, 165 têm
freqUência irregular e 431 são repetentes. E no Instituto de Biologia
hã quaseiOO alunos repetindo a me911la disciplina pela quarta vel.
Na mesma Universidade, e ainda segundo dados de 1974 forne·
cidos pelo seu Núcleo de Assessoramento Pedagógico, o Instituto de
Ciências Exalas, de 1971 a 1974, duplicou o número total de seus
matriculados, sem aumento de vagas iniciais; passou de 1.420 a 2.910
alunos, incluindo neste total os repetentes, que representam mais de
50%. E dim·se que o fato se dâ em Universidade Federal, gratuita
portanto, para onde quase sempre se encaminham os primeiros
colocados nos concursos vestibulares.
Além da repetência, a evosao. que cresce de forma assustadora
sobretudo nas escolas pagas; é outro efeito deste ingresso indis·
criminado no ensino superior, Não apresento números a este respei·
to por causa das dimensões do artigo, quer também porque, no meu
entender, mais grave que o problema dos que saem é o problema de
muitos dos que ficam. Explico-me. Em não poucas escolas pagas,
onde o alunado jâ escasseia, se o aluno estâ quite com a tesouraria,
vai ficando e chega no fim do curso como os rios a seu estuârio, por
queda natural.
Este fato nos conduz 11 outro aspecto do problema. Nos anos
1969·73 as escolas superiores passaram a constituir fonte de lucro f(l.

cil, o que acelerou sua expansão, mas sem ordem ou direção, de for·
ma cancerosa. A demanda represada deu-lhes inicialmente a impres·
são que o alunado seria inexgotâvel. Ao cabo de apenas um
qUinqOênio jâ se podem colher os amargos frutos: a oferta desordena·
da fez baixar sensivelmente, com a qualidade do ensino, o nlvel da
demanda e desencadeou verdadeira caça ao aluno, por meio de
expedientes de toda a sorte. o que vêm alertando com insistência os
principais órgãos de imprensa do País. Hoje, nos estados de São Pau·
lo e Rio, as vagas ociosas superam a casa dos 100.000, principalmen·
te na ârea das licenciaturas. Não por coincidência, nos concursos
para o magistério abertos nestas duas regiões, os resultados são do
domlnio público: mais de 80% de reprovação no Rio, cerca de 90%
em São Paulo. E com rolão; como dizia o velho Eça, "para ensinar
hã uma formalidadezinha a cumprir: saber!"
A conclusão parece fluir necessária destas premissas. O
concurso vestibular é classificatório, pode continuar a fazer-se como
atualmente, conquanto deva "ser aperfeiçoado, para incorporar um
carâter de julgamento seletivo, de aptidões mínimas", como
recomendava o Seminãrio de Reitores citado no infcio deste artigo.
Mas a classificação só é passivei a partir de um piso: dos pré-requisi·
tos estabelecidos na lei, ou seja, depois de se avaliar, como nova ins·
tãncia no processo, se o candidato tem aptidão intelectual para estu·
dos superiores e se cursou com proveito o 2• grau.
Ora, por tradição secular admitem todos que o aproveitamento
não foi suficiente quando situado abaixo de certo percentual na esca·
la de valores adotada. Uma formação que não resiste a uma segunda
avaliação, por veles dias depois de dada por conclulda, ou foi faisca·
da e deve ser revista, ou revela inaptidão intelectual para estudos
mais altos. Em termos mais crus, tais candidatos ou estão des·
preparados ou são incapazes. Nilo silo portanto, clussificâveis, por
não preencherem os requisitos mínimos exigidos pelo urt. 21 da Lei
n• 5.540. Embora o concurso seja classificatório, os pré-requisitos
devem ser entendidos como eliminatórios.
Ali~s, é o que já se fa:: hã um piso eliminatório estabelecido, só
que demasiadamente baixo: a nota :ero, rigorosamente mais dillcil
de obter-se que os 13 pontos na loteria esportiva. O que se impõe é a

e

elevnçilo deste piso, o que podcr6 ser feito de forma grndntivn

enquanto se apura a qualidade dos estudos anteriores; mas cm ne·
nhuma hipótese, nem mesmo pura início de implantação, poderâ
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situar-se abaixo de 3 num:1 cscula•dccimal, sob pena de contuminu-

rem-sc, de forma insanável, os estudos ulteriores.
Por que J? Porque é do dominio comum que, num singcln
c~lculo de probabilidades, todo candidato tem a possibilidade de
acertar cerca de 20% das questões no vestihular de múltipla escolha,
ainda quando, ou por falta de preparo ou por mero espírito lúdico,
preenchesse as cruzinhas jogando os dados ou, Cúmo fazem crianças, à busc do "mumüc mandou dizer ... ". Não sei verter isso para a
complicada nomenclatura usada pelos hoje técnicos no st:lor,
também porque teria que usar vocabulário que me soa c"6tico cm
educaçao, além de espúrio cm linguagem.
H~ quem tema que qualquer piso eliminatório esvazaria de chofre os bancos du universidade argumentando com as médias
estatísticas obtidas pelos candidatos no último vestibular do
Cesgranrio. Mas é preciso não esquecer a falácia das estatísticas,
sobretudo neste campo. Admitamos, por exemplo, uma escola que
adotc escala decimal paru avaliaçflo da aprendizagem c exija 5 como
nota mínima pura aprovação. Se de dez alunos, um consegue a not~
8, um a nota 7, dois u nota 6, três a nota 5, e os outros três respectivamente 3, 2 c I, os resultados individuais indicam que sete alunos
foram aprovados c trõs reprovados. A média estatlstica (4, 8) daria a
impressão que todos foram reprovado~. Transpondo-se este exemplo
para o vestibular, os ~cte primeiros poderiam concorrer à ciassiflcaçilo prevista no art. 17 da lei. os outros três nüo, porque não
lograram ultrapassar os mínimos estabelecidos no art. 21. O que se
pretende, com o sistema cla:;sificatório aqui proposto, é que este peso
morto nüo v{! engrossar na universidade a legião dos repetentes t:
puxar para baixo a qualidade do ensino.
4. As graluldudcs no ensino

Além do mais este ingresso na Universidade de alunos dcmonstradamcntc incapaze:> (ou, na hipótese mais lisonjeira, dcspreparados), quando ocorre nas instituições oficiais, vai om:rar pesadamente
os cofres públicos, já qÜe em tais escolas o ensino continua indiscriminadamente gratuito.
O País não tem recursos para o con::;titucionalmente obrigató·
rio, a educaçuo dos 7 aos 14 anos, e se dá ao luxo de proporcionar de
mão beijada o ensino superior a todos, necessitem ou não de gratuidade, capazes ou não de estudos cm nível superior,
Os resultados, aliás perfeitamente previsíveis, aí estão aos olhos
de todo o mundo. Como sucede sempre com tudo aquilo que é
doado a todos, os beneficiários nilo só nuo reconhecem o benefício,
como reclamam sempre novas dádivas. O operário semiqualiflcado
e até mesmo o funcionário subalterno, que não tiveram os oito anos
de escolarização a que tinham direito, mal têm o que comer e o pu·
gam curo; o universitário da escola oficial reclama da comida a preço
subsidiado que, para maior comodidad", lhe i: servida no local
de seus estudos, (e para isso inverteu o Governo vultosos recursos.)
As bolsas que o MEC concede aos alunos carentes do i' e 2• graus
são automaticamente canceladas em caso de uma única repetência; o
universitário (leia-se: o das escolas oficiais gratuitas) se rebela se
qualquer providência ó tomada contra o vadio ou o repetente.
Pagasse ele o que recebe c, exatumente por isso, saberia aproveitar
melhor o que lhe custa, como sucede em tantos outros países mais
mudu·rm do que o nosso, como sucede em nosso próprio Pais:
examinem-se, por exemplo, as chamadas "crises" estudantis: 90%
delas se d~o nas gratuitas escolas oficiais. Os alunos das escolas
pagas sabem onde lhes doem os calos c tratam de uproveitar ao
mC1ximo o que lhes custa pesados sacritlcios.
Mas aceitemos, pura ruciocinar, que a educação é um investi·
menta rentável, que é do interesse de um País cm desenvolvimento
multiplicar as oportunidades de ensino. Aindn assim creio que adistribuição dos recur:;o~ pUblico~ entre os vúrios gruu~ deveria ser
rc:vistu. Reclumu·sc que os estudantes chegam à univcrsidaUc despreparados porque falha o ensino de 2Y gruu. !:: claro, lm't'Jlf'm-sc

Junho de 1977

muito mais recursos públicos tW ensino de JP que no de 2P grau. Os resultados só podem ser csles,
E os que vencem, c os que se classificam nos primeiros lugares e
irüo qllase sempre oplar pum a escola oficial gratuita, silo os que tiveram rccur:;os financdros para freqUentar os bons colégios
pank:ularcs, que são caros, já I.JUC nenhum colégio pode ser bom sem
pag~r bem bons professores. sem limitar razoavelmente o número de
alunos por turma, sem organizar eficiente serviço de orientação
cducacionul, sem multiplicar técnicu.s c recursos audiovisuais~ enfim, sem ser caro. Ali~s todo o mundo sabe que os do Governo são
ainda mais caros; a única diferença é que não são pagos pelos beneliciários, mas justamente pelos que ficam de fora. O que constitui
mt:ridiana injustiça.
Do que acabo de dizer pode-se deduzir que sou contra ensino
.~raruito cm todos os nivci.'i? Antes de responder, volto a insistir que
ex pendo aqui opinião rigorosamente pessoal. Talvez seja o momento
menos propício para o que vou dizer. Minha resposta, provem; é de
tese, atemporal e dita em ambiente de legislativo.
Começo dizendo que, se o fosse, estaria bem acompanhado, estaria com a Constituição. Porém minha resposta é outra: sou pela
11ni••ersa/idade de acesso a todos os graus, que 1: algo distinto,
Importará cm gratuidadc toda a vez que o obstáculo for económico,
mas ni1o se esgota aí. Impõe ordenamento articulado da União, dos
Estados c dos Municipios para que, cm primeiro lugar, se acelere o
ritmo de oferta de oito anos de autêntica escolaridade a todos os
brasileiros. f: o mínimo a que têm direito. lô: condição indispensável
pura que, como di1. a Lei n• 5.692, tenham "a formação necessária
ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorcalizaçào, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício
conscienlt.! da cidadania". Por outras palavras, é o mínimo necessário para que tenham saúde, encontrem trabalho condigno, saibam
votar c, numa sociedade só entüo democrâtica, participem solidariamente t~mtó nas dc=cisões, como nos trabalhos c nos frutos.
Multipliquem-se depois os recursos, mas sobretudo articulem-se
os planos, para que, como prescreve a Constituição, não falte oportunidade de prosseguimento nos estudos a todos quantos "demonstr~ucm detive aproveitamento e provarem falta ou insuficiência de
recursos". Aqui, já se introduz a primeira c natural ressalva: o
acesso aberto a todos, já não beneficia a todos indistintamente, mas
ao grupo dos que preencham dois requisitos cumulativos; efetivo
aproveitamento e falta de recursos. Além destes, os educandos
podem classificar-se em três outros ~rupos: os que nilo têm aprc.veitamcnto l!fctivo nem recursos, os que nilo têm aproveitamento c têm
recursos, e os que têm uprovcitamcnto c recursos. Tais candidatos
não podem ser objcto de cuidados especiais do Poder Público senão
quando sobra verba depois de se proporcionar a todos os do primeiro grupo escola gratuita, ou, com mais justiça, sob forma de
financiamento, como acertadamente institui agora o Ministro Ney
Braga.
À primeira vista pode parecer que, com esta tese, deixamos ao
li:u um dos grupos, o dos que nilo têm nem aproveitamento nem
recursos. Mas é preciso lembrar que, nu hipótese, tiveram oitos anos
de escolaridade, o que corresponde ao antigo primário mais o antigo
ginásio: terão possibilidade de algum trabalho, têm seu lugar ao sol.
Se não foram capuzes de demonstrar efctivo aproveitamento ao
longo dos dito anos du escolaridade obrigatória, por que insistir em
financiar-lhes um prolongamento do fracasso, com injustiça para os
q uc niio logram obter nem a escolaridade mínima por falta de recursos públicos'!

Justamente para acudir n eles preocupou-se a novn lei de propordonur, dunmtc o ensino d~ 19 grau, usondugem de aptidões c
orientaçuo P'"" o trabalho", certa termina/idade que atenda aos que
nf1o têm condiçÕ!.!S para a ronrimlldadc.• nos estudos, Os que
condenam este cuidado d:1 Lei nY 5,692 estão quase todos nus
grandes cid:tdcs c c.!m colégios para clh:ntcla de recursos, que nilo
rr~.:~.:isa dissn,
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A matéria é vasta c as proporções do urtigo impõem tratamento
sumário, obviamente incompleto. Ocorre-me aqui quanto afirmou
certa vez Roberto Campos quando Ministro do Plurejamento: "An·
tcs de, cm sã consciência, pleitearmos o aumento de verbas pura a
educação, devemos purificar-nos do catlllogo de desperdlcios".
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 139, de
1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
retirada do Projeto de Lei do Senado n• 52, de 1917, de r.ua
autoria, que dispõe sobre u exigência de prova de autentici·
da de para a comercialização de obra de arte.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
tudos. (Pausa.) Aprovado.
O projeto serã arquivado.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4:
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 295, de 1976, do Senhor Se·
nador Agenor Maria, que dispõe sobre autorização parn
porte de arma por motoristas de caminhões e táxis, tendo
PARECER, sob n• 119, de 1977, da Comissão:
- de Constltulçilo e Justiça, pela injuridicidade.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a
votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto.
O Sr. Agenor Maria (MDB palavra pura encaminhar a votação.

RN) - Sr. Presidente peço a

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Com a palavra o Sr.
Senador Agenor Maria, para encaminhar a votação.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Esse projeto foi fundamentado nos pedidos de centenas de mi·
lhares de motoristas de tâxis e caminhões. A maioria das frotas de
tâxis e caminhões que trafegam por todo este continente que i: o
nosso Pais, não é dirigida pelos proprietãrios dos velculos; silo moto·
ristas que se revezam nesses trabalhos. Ultimamente vem ocorrendo
em várias estradas desta Nação, assalto a caminhões e tãxis. A finnli·
dade deste projeto é fazer com que os motoristas de tãxis e cami·
nhões possam ter o seu porte de arma assegurado quando cm
trânsito. Com isso resguardaríamos os valores transportados e a,pró·
pria vida daqueles que trabalham no interior desses veículos.
O porte de arma, Sr. Presidente, fundamenta-se num principio:
dar oportunidade no condutor do veiculo que transporta mercadoria
de poder, oficialmente, portar aquela arma. O porte de arma não
seria concedido diretumente ao motorista, porque o motorista se re·
veza naquele trabalho. Fundamentei este projeto nessa realidade,
porque, se os ladrões tomassem conhecimento de que aqueles carre·
teiros tinham porte de arma assegurado por Lei, acredito que os rou·
bosque vêm acontecendo, diariamente, nas estradas nacionais, deixariam de existir.
Acredito, Sr. Presidente, que n injuridicidnde advogada pela
nobre Comissão de Constituição e Justiça, que defendia o ponto de
vista de que o motorista poderia fazer uso indevido do seu porte de
orma, é v(llida. Entretanto, passou dizc:r que. o porte de arma pcrten·
ccria ao motorista daquele caminhão que, transportando valores do
Norte uo Sul, teria ussegurudo o resguardo da curgu c a própria vida.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o projeto.
Os Srs. Senudores que o uprovum, queírum permanecer sentados. (Pausa.)
Rcjeitudo.
O projeto ser~ urquivudo.
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!';o se~uinte o projeto rejeitado:
PilüJETD DE LEI DO SENADO No 295, DE 1976
Dls~iíc cobre nuloriznçiio pura porte de nrmn por motorio·
tos de caminhões c táxis.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Aos motorist"s de caminhões e táxis é assegurado o di·
reito de porte de arma de fogo, para defesa pessoal, em conformida·
de com o disposto nesta lei.
Parúgrafo único. Arma de fogo, para os efeitos desta lei, é a
que vem conceituada nas alíneas c, d e e, do § 29, do art. 139, do
Decreto n' 47.587, de 4 de janeiro de 1960,
Art. 2• O porte de arma serâ concedido com vista a utilização
no veículo, cm nome de seu proprietário, bastando, para tanto, que
este junte ao respectivo requerimento cópia do certificado de pro·
priedade e dados referentes à arma de fogo.
§ i • Quando a arma tiver que ser utilizada por condutor que
não o proprietário do veículo, este indicarã no requerimento o nome
da pessoa ou pessoas que o portarão em serviço,
§ 2• A eventual despedida do motorista pelo proprietãrio do
veículo, implica na obrigatoriedade de este comunicar o fato à autori·
dade policial competente e, quando for o caso, de indicar o nome de
seu substituto.
Art. 3• O documento referente ao porte de arma de fogo, con·
cedido nos termos desta lei, indicarã sempre os dados relativos ao
certificado de propriedade do veículo e a obrigatoriedade de a arma
ser rortadn exclusivamente em serviço e no seu interior.
Parúgrafo ünicb. Será suspenso ou cassado o porte, a critério
da autoridade competente e dependendo da circunstância de a
transgressuo ser cometida pelo titular ou seu preposto, quando o con·
dutor de caminhão ou tãxi for encontrado com a arma fora do in·
terior do veículo ou do serviço,
/\rt. 4~ A tran~t'l!rêncla da propriedade do veículo serã acom·
panhuda do respectivo porte de urma, cabendo ao alienante fazer a
comunicação à autoridade competente.
Art. S• O uso inadequado da arma de fogo acarretarã a seu
portador, ali:m da< sanções penais cabíveis e da inabilitação pura o
porte, multa de CrS 10.000,00.
Art. 611 As disposiçÕt.!S l'cgulamcntares necessárias à execução
desta lei serão baixadas pelo Poder Executivo.
Art. 7• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) -Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 19, de 1977 (nO 3.295-B/17, na Casa de origem), de iniciatí·
va do Senhor Presidente da República, que fixa ns diretrizcs
para a protr.:çào à utilização dos faróis, faroletes e demais si·
nais visuais de auxilio à navegação na costa brasileira, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 205, de 1977, da Co·
missão:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, irei submetê-lo a votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn·
tados. (Pausa.) Aprovado.
A m~ltGria vai à sunçUi:!.
!';o seguinte o projeto aprovado
PRO.JETO DE :.El DA CÂMARA N• 19, DE 1977
(N• 3.295·8/77, no Cosa de origem)
~ivn IIS ~lrrtrizrs para a protetilo ii utllizntilo dos faróis,
fnrolclcs c dcmuis sinais visuais de nuxOlo ii navegação na costa
hraslleiru.
O Congresso Nadonal decreta:
Art. I• Nenhuma edilicação, obra ou arborizaçilo, que possu
causnl' interferência na utililnçiio dos faróis, farolct~:s c demais sinais
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visuais de auxrJio à navegação na costa brasileira será iniciada sem
prévio assentimento do Ministério da Marinha.
Art. 2• O Ministério da Marinha notificará os proprietários
das terras influenciadas pelo sinal visual de auxflio à navegação c
transmitirá à municipalidade respectiva as limitações quanto à altura
das construções adjacentes, desimpedimento de ângulos de visibilidade c demais providências pertinentes para a plena protcção à
utilização do sinal.
Parâgrafo único. As municipalidades observarão as limitações
estabelecidas, quando da tramitação de processos pertinentes cm
seus departamentos.
Art. 3• Esta Lei cntrarâ cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Hll oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA PRONUNCIA DISCUR·
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Hclvldio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aflorei, no último pronunciamento feito através desta tribuna,
problemas relativos ao Nordeste, especificamente no que tange às
distorções que se têm verificado na distribuição dos incentivos fiscais.
Retomo o tema na tarde de hoje, c o faço explorando outros ângulos c tentando fixar, cm mais uma oportunidade, alguns aspectos
que reputo da maior importância para o desenvolvimento daquela
região.
Antes de fazê-lo, desejo explicitar, mais uma vez. que os
nordestinos, há muito tempo, deixamos de atribuir ao fenómeno
c!clico das secas a responsabilidade total dos males que ainda
povoam aquela área.
Sem dúvida é um dos componentes do problema, mas com
certeza não é o fator decisivo da fragilidade económica regional.
Elementos tão importantes quanto as secas podem ser identificados
no mecanismo espoliador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM, na centcnâria transferência de capitais do Nordeste
para o Centro-Sul, no comércio triangular que nos leva a promover
a venda dos produtos da área "a preços competitivos" c, paralela·
mente, adquirir os de que carecemos a "preços alfandegariamente
protegidos", na organização social de sua própria estrutura fundiA·
ria, marcada, cm geral, por extensas áreas, inaprovcitáveis ou
exploradas diretamcnte durante poucos meses do ano, no controle

do sistema bancário nacional, localizado, na quase totalidade, no
Centro-Sul do Pals.
Certo é que os fatores adversos - secas, enchentes c geadas causam maiores ou menores danos na razão dircta das resistências
da economia cm que incidem. E se a do Nordeste é mais frágil, consc·
qüentemente suporta devastadoras conseqUências.
Existissem, porém, eficientes medidas cautelares, a par de indústrias que absorvessem a milo·dc-obra nas épocas ociosas, atividadcs
extrativas cm bases sólidas, aprimorados conhecimentos de técnicas
de defesa do solo c de acumulação hldrica, ou até mesmo maior estimulo ao seu uso, inclusive no que diz respeito ao aproveitamento dos
agentes ccólicos, enfim, houvessem, com os recursos que a tecnologia
oferece c empenho maior dos dirigentes sctoriais, outras opções de
trabalho, por certo o quadro seria bem diferente do atual.
Retomo agora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o Jeito das
considerações que hoje desejo formular.
Depois de afirmar, no último discurso pronunciado nesta Casa,
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últimos nove anos, dos recursos destinados ao Fundo de lnvestimcn·
to do Nordeste- FINO R c ao Fundo de Investimentos SctoriaisFISET. E mostrei que, se cm 1966 a SUDENE c a SUDAM
absorveram todos os recursos oriundos do sistema, a partir de 1968,
com a ampliação dos incentivos a outras áreas, a participação da
SUDENE desceu para 64,47% c a do IBDF foi da ordem de 1,62%.
A partir de 1972 a situação sofre terrlvcl agravamento, pois que
decaiu para 24,5 I%, a participação da SUDENE, enquanto a do
IBDF subiu para 11,39%, com o astronómico incremento de 636%.
Em 1976 as cstatlsticas revelam a continuação do processo de
deterioração do sistema, vez que a participação do Nordeste cai para
19,25% enquanto se eleva para 15,90% a do IBDF.
Não resta dúvida, pois, que se continuar o mesmo
comportamento experimentado de 1975 para 1976 na distribuição
dos incentivos, é provAvcl que o IBDF, no corrente ano, receba
maior quinhão do que a SUDENE, isto t, que as opções à ordem da
agência de desenvolvimento do Nordeste igualem ou sejam ultrapas•
sadas pelas destinadas a um tipo de incentivo setorial.
Desejo deixar bem claro, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que
não alimento qualquer animosidade cm relação ao IBDF, muito me·
nos sou contrário à polltica de reflorestamento do Pals. Ao contrA·
rio, por inúmeras razões que não vem a pêlo explicitar, entendo que
deve ser relevante preocupação do Governo, pois que cm virtude de
práticas predatórias secularmente utilizadas há de o Executivo cxc•
cu ta r programação que impeça, nos limites cxiglvcis, o dcvastamcnto
das reservas florestais do Pals, ao lado da adoção de medidas de
incentivo, em larga escala, ao reflorestamento,
O que não posso justificar, muito menos apaludir, é que dos rc·
cursos destinados ao Nordeste seja retirada parcela substancial para
o reflorestamento· do resto do Pals, cm prcjulzo da filosofia que ori·
ginou a própria SUDENE.
Claro que o combate às disparidades regionais é tão importante,
com certeza mais prioritário, do que a polltica de amparo ao
reflorestamento no Centro-Sul. Então, que se promova
reflorestamento onde for necessário, jamais, porém, à custa dos min·
guados recursos destinados à aceleração do desenvolvimento do
Nordeste.
Não bastasse o desvirtuamento das finalidades originais dos
incentivos, outras distorções ainda podem ser identificadas.
Segundo fonte insuspeita, "o aumento das opções para o
reflorestamento foi de tal ordem que o IBDF apresentou um
superavit cm seu orçamento de aplicações, já aprov•do pelo Conselho de Desenvolvimento Económico, de 563 milhões de cruzeiros".
Inegável a importância da revelação, certo é que as causas do
crescimento desusado das opções endereçadas ao reflorestamento, c
da conseqUente diminuição das dirigidas ao FINOR c FINAM, rcsi·
dcm na imperfeita c injusta sistemática atribulda aos dois sistemas.
Assim é que o Centro de Estudos do Nordeste produziu e dis·
tribuiu a todos os Governadores do Nardeste, com larga repercussão
na imprensa recifense (No Mundo dos Negócios, Moysés Kcrtsman,
Jornal do Commcrcio, 30·3·77 c Periscópio, Edmundo Morais, DiA·
rio de PcrnP'Itbuco, 30-3-77), documento cujas conclusões, pela
gravidade que encerram, como nordestino tenho o dever de transcrc·
ver:
"I - Recursos Próprios

Enquanto a lcgislaçaçilo do FINO R c do· FINAM, exige
a contrapartida de pelo menos 1/3 de recursos próprios(§ J•
do Art. 29, do Decreto n• 64.214, de 18·3·69), o IBDF vem
deixando de exigir, na prática, participação de recursos próprios, contrariando frontalmente o que dispõe o Dccrcto·lcl
n• 1.307, de 16·1-74 (Art. 4• § 1•). Este tratamento ilegal c
altamente injustificável vem transformando· as aplicações de

que a abertura do leque dos incentivos, de modo a beneficiar

incentivos cm reflorestamento cm verdadeira doação, o que

ativldadcs sctorlais auc cobrem todo o território nacional, nos

ni!o ocorre no caso da SUDENE c SUDAM.
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2-Ap/lcações Diretas nas Empresas.

O Decreto-lei n• 1.376{74, que criou o FINO R, cstnbclc·
ceu n sistemAtica de um fundo m6tuo de investimentos, en·.
quanto o FISET·IBDF vem ainda permitindo a opçiio
diretamente na empresa beneficiAria, com os processos de
captação de recursos e sua remuneração."
Um parêntesis: estes recursos, a eKemplo do que ocorreu cm
rclaçilo no Sistema do 34/18, devem estar proporcionando vantagens
ao captadores de cerca de 40%.
"3- Transferência de Lucros para o Exterior.

O FINOR mantém a proibição da transferência de lu·
cros para o eKtcrior, estabelecida no Art. 18, § 4• da Lei
n• 4.239, de 27·6·63, enquanto a aplicação em reflorcstamcn·
to vem sendo feita sem esta proibição.
4- Avaliação das Cotas.

O Decreto-lei n• 1.376{74, Art. 10, estabeleceu que os
valores das cotas dos Fundos, seriam calculadas pelo valor
ml:dio da cotação na Bolsa das ações que compõem a sua carteira c, no caso de nilo serem cotadas, pelo valor nominal ou
patrimonial das mesmas. O FINOR vem seguindo este
dispositivo legal, enquanto que o FISET - reflorestamento,
foi ... alterado pelo Conselho Monetârio Nacional (Resolução n• 381, de 24·6-76), estabelecendo a cotação pela corrcçilo monetâria, critério que ... dcvcrâ levar o FISET a ter sé·
rios problemas, nos próKimos anos. por absoluta falta de
recursos para resgate dos mesmos, com prcjulzos para os
incentivos e para todo o sistema.
S - Propriedade das Terras.

O FINOR só aprova projetas de empresas proprietárias
"Da Terra", (Art. 30 Decreto n• 64.214, de 18·3·69). En·
quanto isto o FISET - reflorestamento permite aos usu·
frutuârios, os que tenham o domlnio útil, os usuários, locatâ·
rios ou comodatârios (Art. 2•, allnea a, da Lei n• 5.106, de
2·9-66).
6- Competência do FISET para os Projetas Setorlais no
Nordeste e na Amazônia.

A competência para aprovação de Projetas sctoriais no
Nordeste e na Amazônia é do FISET, enquanto que os recur·
sos silo oriundos do FINO R c do. FINAM."
' O Sr. Enl••to VIeira (MDB - SC) ,.... Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Com muito prazer, nobre Senador Evclâsio Vieira,
O Sr. En"•lo VIeira (MDB - SC) - Nobre Senador, no jogo
a que estamos assistindo esta tarde, nesta Casa, dividido em duns fa·
ses - a primeira com o Sr. Senador AleKnndrc Costa, c, agora com
V. EKt, nn defesa justa dos altos interesses no Nordeste do BrasilV. Ex• tece criticas corretas, precisas, em relaçilo ao Governo Fc·
dcrnl, nn sua politica de reflorestamento, através do !BOF. Politica
que V. EK• compreende e que nós compreendemos, porque mais
para o lBDF, mais para reflorestamento, menos pnrn o FINO R. Por·que incentivos do IBDF significam Arvores; luvores significam celulose, papel; papel significa, no Brasil, predomindncia das empresas
multinacionais. Ainda hoje, nesta Cnsn, o Sr. Senador Itamar
Franco levantou n sua voz contra n nçilo do Governo que facilita
pnrn as multinacionais operarem neste Pais, dificultando as empresas brasileiras. V. EK• estA correto. Nilo tenho nada a acrescentar de
contribuição no magnifico discurso de V. Ex•, que merece o nosso
aplauso. Apenus uproveiturin o ensejo para tentar uma rctlficação
nus puluvrus de V, Ex•, quando apnrteou o Senador Alexandre
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Costa. O emprcsArio de Santa Catarina, quando estA implantando,
está colocando em funcionamento uma empresa no Ccarâ, cm
Pernambuco, cm qualquer área, ele não cstâ apenas se prevalecendo
da lei para conseguir incentivos fiscais. Ele estA, simultaneamente,
levando o seu capital, a sua tecnologia industrial, a sua tecnologia
gcrcncial, ele está dando uma participação. Não vou fazer o registro
agora com intuito de auto promoção, mas apenas para fortalecer melhor o meu argumento: Quando Prefeito de Blumcnau, fui buscar
empresas na Europa, empresas pequenas sem os vfcios das multina·
cionais, para se instalarem naquela cidade, para dar maior
desenvolvimento e absorver a mão de obra qualificada ociosa. Lã
eles investiram, lâ eles estão cm atividadc, desenvolvendo a cidade, o
Estado e o Pais. Reconheci aquilo como uma grande contribuição c,
em retribuição, prestei àqueles empresários homenagem. O cmprcsâ·
rio de Santa Catarina que tem se localizado no Nardeste tem levado,
também, o seu capital. Não é apenas com os incentivos. Era apenas a
observação que gostaria de fazer neste final do seu magnifico
discurso, cm defesa, não do Nordeste, cm defesa do Brasil, contra as
injustiças. V. Ex• estâ de parabéns.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Muito
obrigado pela contribuição de V. Ex•, nobre Senador Evclâsio
Vieira. Dois pequeninos reparos, se V. Ex• me permite. V. Ex•
deiKou subtcndida estranheza nas criticas que estou formulando,
mas elas, antes de uma obrigação, silo um dever indcctinâvet de
todos aqueles que representamos o Nordeste nesta Casa. E, em
segundo lugar, quero dizer a V. Ex• que tenho posição definida cm
relação aos incentivos fiscais. Na primeira oportunidade em que
V. Ex• debater este assunto, nesta Casa, procurarei dialogar com
V. Ex• Em sfntcse, a minha posição é a de que, desde que o Governo
abriu milo dos 50% a que tem direito e facultou às empresas jurf·
dicas, às entidades jurfdicas promoverem a aplicação, a partir deste
instante o processo deveria ser dirigido inteiramente pelo Governo,
sem permitir mais a interferência de qualquer empresa interessada.
Mais uma vez agradeço a colaboração de V. Ex•
O Sr. Mauro Benevldn (MDB - CE) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Mauro Benevldn (MDB - CE) - Nobre Senador, da
mesma forma como interveio o nosso eminente colega Senador Evc·
lásio Vieira, também desejo juntar os meus aplausos ao brilhante pro·
nunciamcnto de V. EK•, nesta tarde, quando se tem caracterizado a
preocupação de Senadores no que diz respeito à vigilante defesa dos
interesses do Nordeste. Hll poucos instantes, antecedendo V. Ex• na
tribuna, esteve o ilustre Senador Alexandre Costa que se reportou às
disparidades regionais, mostrando que o Nordeste, realmente, cstã a
reclamar um novo posicionamento por parte do Governo Federal.
Ora, nobre Senador Hclvfdio Nunes, a presença de V. Ex•, do
Senador AleKandrc Costa e de tantos outros representantes nor·
destinos, na tribuna desta Casa e da do próprio Congresso Nacional,
mostra que as bancadas da nossa Rcgiilo estão atentas no resguardo
de tudo aquilo que significa o desenvolvimento daquela área do tcrri·
tório nacional. Mesmo assim, há ainda quem diga, como ocorreu
com um dos dirigentes do CENOR, há poucos dias, que se registra
uma apatia por parte dos Senadores c Deputados Federais do Nor•
deste. Nilo, não é verdade, nós estamos cumprindo o nosso dever;
somos scnslvcis às dificuldades vividas pelo Nordeste. Muitas vezes o
Governo é que nilo é senslvel às postulações que transmitimos atra·
vés das tribunas parlamentares.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Muito
obrigado, nobre Senador Mauro Bcncvidcs. V, Ex• no seu aparte,
que muito me honrou, fez uma referência, embora nilo tenha citado
o nome, uo Dr. Sebastião Barreto Campelo, pessoa pela qual tenho a
maior ndmiraçilo, e de cujos trabalhos muito me tenho servido no
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Plem\rio desta Casa. Mas, na realidade, o Engenheiro Sebastião
Bnrrcto Campelo não foi feliz na última atirmacilo que fez, na cidade
de Fortaleza, porque o que se vê, o que se noto, o que todos sabemos
é que, se mnis, nós nordestinos, nào fazemos é porque nos falecê o
poder de iniciativa. Muito obrigado, mais uma vez, pela colaboração
de V. Ex•
Retomo ngora, Sr. Presidente, as minhas considerações:
Diante dos contundentes críticas do CENOR, que transcrevi,
cabe aindn explicitar que, se o Decreto-lei n• 1.376, de 12 de
dezembro de 1974, que "dispõe sobre a criacào de Fundos de Invcstimentos.e que altera n legislação do Imposto sobre a Renda relativa
a incentivos fiscais", fixou, no item IV do art. li, os percentuais a
serem aplicados nos projetas de norcstamcnto c rcnorcstamento
aprovados pelo !BDF, no ano-base de 1977, em 30% (trinta por
cento) e no de 1978 e seguintes cm 25% (vinte e cinco por cento), fi.
xaciio que já não correspondia, como afirmei inicialmente, aos interesses do Nordeste, o Decreto-lei n• 1.478, de 26 de agosto de 1976,
chegou para agravar, ainda mais, a insuportável situação.
O Sr. Glhan Rocha (MD.B- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Com todo o
prazer, nobre Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Glhnn Rocha (MDB- SE)- Estava aguardando, dada a
quase unanimidade dos seus colegas cm louvá-lo, muito justamente,
não somente pelo discurso que V, Ex• faz hoje, mas por suas
posições jã conhecidas desta Casa c do Brasil. Entretanto, V. Ex•
entra em números. Tenho, por coincidência, cm mãos, o trabalho do
Banco do Nordeste do Brasil, intitulado "O Desempenho da Economia Nordestina em 1976". Sei que V. Ex•- homem cuidadoso c
cioso - certamente já tem conhecimento do trabalho oficial daquele
banco, mas insinuo-me entrar no discurso de V, Ex• apenas para grifar a situação do Nordeste em dados oficiais. Estou lendo aqui uma
publicação oficial e não vou ser muito explicito, pura não roubar o
tempo curto de V. Ex•
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- V. Ex• me dará
muito prazer.
O Sr. Gllvnn Rocba (M,DB - SE) - Mas, estou lendo aqui na
página seis do referido trabalho: "Evolução real da produçào agrí·
cola do Nordeste. Dados Comparativos de 1973, 1974, 1975 c 1976".
Veja V. Ex• que, em 1976, de 12 produtos -que significam 95,6%
do valor bruto das lavouras totais do Nordeste -, caíram de produção: o algodão arbóreo; o algodão hcrbácio; a mandioca; a canade-açúcar- que ficou reduzida à metade; o milho - que também
caiu; o arroz, o coco da baía e, reduzido à metade, o sisai. Somente
dois produtos, entre esses 12, tiveram a sua produção aumentada,
que foram o feijão e o cacau. Vê V. Ex• que, enquanto o setor pri·
má rio falhou no desenvolvimento que todos nós esperávamos, é altamente contristadora a situação agrícola do Nordeste. Há mais um
dado que nos arrepia, dado oficial do Governo: "As exportações da
região apresentaram declínio de 38% (baixando de USS 1.477 mi·
lhões em 1975 para US$ 900 milhões em 1976)", E tem mais, Sr.
Senador, cm termos de produção mineral, diz o referido relatório:
"Já o subsctor extrativo mineral nílo teve desempenho satisfatório,
apresentando dt:clinio de producão c:m rclaçüo uo ano anterior".

Vê V. Ex• que a apreensão de todu a bancada do Nordeste ó legítima. Temos toda a razão de reclamarmos uma melhor orientaçilo
governamental, porque continuamos u crh1r problcmus pura a

Nação, apesar de sermos injustamente levados a esse estado de
coisus, já que sabemos que o Nordeste é, nu verdade, umu das regiões
mais ricas do Brusile do mundo. Muito obrigado nobre Senador.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Agradeço a
colaboração de V. Ex•, nobre Senudor Gilvan Rocha.
O Sr. Heitor IJhw (ARENA ,_ !li.) npartc?

Pcrmitc V. Ex• um
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O SR. HELVJDIO NUNES (ARENA- PI)- Também li os
dois trabnlhos, recentemente publicados pelo Banco do Nordeste, da
lavra do Dr. Nilson Holanda. Conheço esses dados que realmente
são esiurrccedores. Mas, pura dar uma resposta completa ao aparte
com que V. Ex• me honrou eu teria que fazer um discurso paralelo.
Dentro de mais alguns dias virei novamente a este plenário falar
sobre a problemática nordestina, especialmente no setor primârio.
Porém, apenas um dado: dos 5 bilhões c 200 milhões de cruzeiros de
incentivos fiscais, no exercício de 1977, 50% foram destinados, com
justa razilo, para o pólo petroquímica da Bahia e, infelizmente, dcsti·
nados à agricultura e à agropecuária, neste ano, existem apenas 320
milhões, dos quais, no primeiro semestre, a SUDENE já distribuiu,
já alocou 300 milhões. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de V. Ex•
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Permite V. Ex• um
aparte?
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V, Ex• dá licença para
um aparte, nobre Senador?
O SR. HELVIDJO NUNES (ARENA- PI) - Ouço o nobre
Senador Heitor Dias e, em seguida, V. Ex•
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, a impor·
tância desta Casa, universalmente reconhecida, está plenamente expressa no mérito dos debates que se vêm travando nesta tarde.
Ilustres integrantes da ARENA, com subsídios de eminentes Senadores da Oposição, voltam as vistas para os problemas do Nor·
deste, deste Nordeste que está tão bem marcado em pdginas memoráveis, não apenas dos discursos, mas também de romances da nossa
literatura. 1:: fora de dúvida que é dever de todos os brasileiros levar o
seu concurso para que, tanto quanto possível, esse desnível entre
Norte e Sul se desfaça ou se atenue. Mas o que devemos reconhecer e
proclamar, em face de estatísticas que aqui se apresentam e se
exibem, é que era outra situação antes de 1964. Temos que comparar
determinadas quedas, oscilações e desníveis, dentro do atual
período. Reconhecemos, sobretudo, quanto todos nós temos posição
definida também no que tange a essas transferências de recursos,
como foram feitas para outras áreas que não para o próprio Nordeste. Mas nós que temos a vivência do Nordeste, que exercemos funções públicas, sobretudo no Executivo, é que podemos fazer bem a
comparação entre o ontem e o hoje.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - No tempo de Pedro Álvares Cabral, era pior ainda, Ex•
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Os fatos não podem ter
contestações. V. Ex• nilo vai comparar o Nordeste de ontem com o
Nordeste de agora, porque somos da mesma área c conhecemos, isso
é fora de dúvida. Se temos que louvar o interesse que cada um de nós
aqui demonstra, por melhores dias para o Nordeste, temos também
que ver que a situaçílo de ontem, antes da Revolução, era muito pior
que a situação atualmente vigorante, apesar dos desníveis, das oscilações e das quedas.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Nobre Senador
Heitor Dias, V. Ex• tem razão nas observações que acaba de fazer,
mas, elns não impedem que continuemos a pedir cada vez mais.
Muito obrigndo pelu contribuição, por todos os títulos hon·
rosn . que V. Ex• trouxe ao meu discurso.
Continuo, Sr. Presidente:
1:: que se a partir do corrente ano, pela legislaçílo primitiva,
começuvam a declinur os percentuais aplicáveis ao norcstamcnto e
reflorestamento, o vigente Decreto-lei n• 1.478 aboliu o escalonamento no estabelecer que, a partir do ano-base de 1976, a participação do
FISET, no sctor de que me ocupo, serd invariável e da ordem
de 35% (trintn c cinco por cento}, superior, portunto, Udcstinnda un-

tcriomtcntc pura o cxcrcfcio utual.
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Ouço, agora, o nobre Senador Milton Cabral.
O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Quando houver
oportunidade, permitirá V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Nobre Senador Hei·
vfdio Nunes, V. Ex• estâ trazendo a debate um assunto realmente da
maior importância no interesse do de•cnvolvimento regional. Eu po·
deria apresentar, em colaboração ao discurso de V. Ex•, uma série
de argumentos, mas vou limitar o meu aparte e apenas ressaltar um
aspecto que me parece bâsico, fundamental. O problema todo está
na própria legislaçilo que criou o FISET, oferecendo vantagens
excepcionais em comparação com a legislaçilo que criou o FINOR. o
F!SET, por exemplo, exige uma estrutura empresarial muito mais
simples, enquanto o FINO R exige que as empresas sejam todas sacie·
dades anónimas. O FISET admite a transferência de lucros para o ex·
terior; a legislaçiio do FINO R proíbe a transferência de lucros para o
exterior. O FISET admite, para garantir contrapartida aos detcn·
tores do projeto, o arrendamento de terras, enquanto no FINO R, os
responsáveis têm que ser proprietários de umu porcentagem expres·
sivn do projeto. No F!SET, um simples arrendatário pode formular

um projeto de reflorestamento; no FISET é admitido que os finan·
ciumentos bancârios sejam utilizados para contrapartida também.
Então, esse elenco de vantagens criou uma atração muito grande
para o FISET, c aí a preferência de investimentos que passaram a ser
conduzidos para o FISET, cm detrimento do FINO R e do FINAM,
ao ponto de, hoje, o FINO R representar 19% do total dos incentivos
fiscais alocados na região. ~preciso, então. fazer uma revisão dessa
legislação para se estabelecer um certo equilíbrio de vantagens. Evi·
dcntemente cu compreendo que aqueles que criaram essa legislação
visaram a equacionar e resolver um dos mais graves problemas deste
Pais, que é exatamente o reflorestamento. Tudo neste País é priori·
târio, e reflorestar é prioritârio também. Mas o fato é que o Nordeste
tem 32 milhões de habitantes. ~ preciso crescentes e maciços invcs·
timentos. Aponto, como uma contribuição ao discurso oportunís·
simo de V. Ex•, esses quatro aspectos, que, a meu ver, dão origem a
essas desvantagens que V. Ex• está enumerando.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Muito obri·
gado, nobre Senador, pelo aparte de V. Ex• Realmente, a contribui·
ção de V. Ex• é vãlida, inclusive tive o cuidado de esclarecer
previamente que, em documento enviado a todos os Governadores
do Nordeste, o CENOR chamou a atenção exatamentc para esses
quatro pontos que V. Ex• acaba de sintetizar magistralmente. ·
Concedo o aparte ao nobre Senador Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador
Helvldio Nunes, mais uma vez tenho oportunidade de congratular·
me com V. Ex• pelo discurso que faz nesta tarde. Aliás, V. Ex• se
especializou, através dos tempos, em problemas do Nordeste e a
gamu de subsídios que tem trazido u. cstu Cusa e, naturalmente, às
autoridades brnsi\t:irus, honra o Piauí c coloca V. Ex• na posição de
destaque que desfruta no seio dos seus colegas. Apenas um reparo
queria fazer, quando V. Ex•, na sua modéstia, diz que o tecnocrata
Campelo foi infeliz nns suas dec\aruçõcs em Fortalczn. Ora, nobre Se·
nndor He\vídio Nunes, eu diria o contrário. Eu diria que foi injusto,
porque se desse a compulsur os Anais dcsw Casa, se ncompanhasse,
pela imprensa, as providt:ncias que a Bancada nordestina tem tu·
mudo em favor dos problemas do Nordeste, na pessoa de V. Ex•, no
discurso aqui pronunciado, h~ pouco tempo, pelo nobre colega Se·
nndor Luiz Vinnn, pelos Governndoros, pelo nohre Senador Heitor
Dius, dn Bahin, - enlim, por todos, veria que outra coisa nilo tem
feito a Bnncadn do Nordeste senão lutar contra leis que nbsolutamen·
te não atendem nos interesses t.lo Nordeste brasileiro C, se rosse permitido aos h:,gisladorcs, que tumbl:m sUo técnicos c niln tccnocrntus,
rnzer nlgumu coisu de lei sobre o Nordeste, eu nUa diria que o
Nordeste hoje nadmiu ou estaria no auge, mas estaria cm melhores
condições do que cst{l, Mui to obrigado.
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O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Nobre Senador
Alexandre Costa, recebo as pulnvró.ls c:logiosas de V. Ex• com sutisfaçlio c, por outro lado, também acolho as criticas de V. Ex• O Dr. Se·
basti:io Campclo também foi injusto com relação a nossa região.
Muito obrigado pela participação de V. Ex•
O Sr. Lulz Vlunu (ARENA- BA)- V. Ex• me concede um
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI)- Com muita
honra, concedo o aparte ao nobre Senador Luiz Viana.
O Sr. Lulz Vlunu (ARENA - BA) - Solicitei o aparte a
V. Ex•. ínícíalmente, para me congratular, não apenas com V. Ex•,
mas também com o Senador Alexandre Costa, pelo brilho que estão
dando à nossa sessão de hoje e pelos eficientes, lúcidos e oportunos,
pronunciamentos feitos no Senado. Não teria, praticamente, nada a
acrescer e sim que louvar o quefoi dito por V. Ex•, sobretudo depois
do aparte tão bem colocado e tão bem posto do Senador Milton Cabral que. realmente, foi muito feliz em acentuar aquelas vantagens
que silo dadas ao FISET, e que, realmente, tem tanto contribuido
para a diminuição dos incentivos ao Nordeste. Apenas chamaria a
atenciio -licença de V. Ex•- para um aspecto do problema. Quando foi apresentado o ll PND, lá foi dito que havia uma programação
para que a diferença, quer dizer, o fosso existente entre o Nordeste e
a região Sul e Sudeste do País, fosse diminuindo progressivamente.
Parece entretanto - se não é certo - que o Governo pôs de lado
esse objctivo. Tanto assim que, posteriormente, o nosso eminente
Prt:sídcnte Ernesto Geísel, num pronunciamento, acentuando o trabalho, o esforço efetivos que o Governo tem feito em favor do Nordeste. dizia qucji1 representava um grande passo não ser alargada ou
aumentada essa diferença. Isso mostra que o Governo deixou de ter
aquela ambição de nos nos aproximar do Sul, para se contentar cm
que não fiquemos, cada vez mais distantes, cada vez relativamente
mais pobres do que o Sul. Se, realmente, temos melhorado em ter·
mos absolutos, temos nos empobrecido em termos relativos. O Sul
continua a crescer mais do que o Nordeste. Isso não significa que o
Governo não faça um esforço, não tenha intenção de beneficiar o
Nordeste. mas seria o caso de se tentar um diagnóstico para se
verificar que a terapêutica atual não está sendo eficiente. Quanto a
isw purece que não h{.; dúvida, V. Ex• está de acordo, como também
o Senador Alexandre Costa. Acho que não há ninguém que,
compulsando os relatórios, os números dos bancos, os números da
SUDENE. não veja que o aluai sistema de incentivos não estâ
beneficiando o Nordeste na proporção que será necessário, para
evitarmos o alargamento desse infeliz fosso que nos separa do Sul do
País. Muito agradecido a V. Ex•
O SR. HELVIOIO NUNES (ARENA- PI)- Quem agradece
a V. Ex• sou eu. nobre e eminente Senador Luiz Viana, pela lúcida
calaboruç~IO qw: traz ao pronunciamento que hoje faço neste
ph::núrio.
Na verdade a própria filosofia que presidiu a criação da
SUDENE objetivava, não digo acabar com este fosso, mas pelo
menos minimizar os desníveis regionais, sobretudo no Governo ante·
rior. quando uma preocupnçiio maior foi dada a determinados seta·
n:s do Nordeste, em detrimento du economia global da região, mas
acredito qw: o esforço governamental permanece.
Mas existem alguns pontos que devem ser objeto de critica, ai·
guns pontos para os quais devemos pedir a atenção sempre do
Governo, e acredito que, com a colaboração que V, Ex• truz ao meu
pronunciumento, por certo, os grandes abjctivos do Nordeste serão
alcançados. Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•
O Sr. Mauro Rencvldes (MDB -CE)- Permite V. Ex• um
arartc. nobre Senador Hclvidio Nunes?
O SR. I!ELVIDIO NliNES (A RENA- PI)- Com muito pra·
'!t.:r.
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O Sr. Mouro Benevldcs (MDB- CE)- Nobre Senador Hclvl·
dia Nunes, V. Ex• vai permitir que cu deslustre, uma vez mais, o seu
brilhante pronunciamento da tarde de hoje com uma nova intcrvcn·
çilo.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Ao contrá~io, ~
sempre uma honra ouvir V, Ex•
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE) - Mas é para aludir
ainda no episódio enfocado pelo nobre Senador Alexandre Costa.
Lá, cm Fortaleza, estávamos nós, representantes desta Casa:·· os
Senadores Dinarte Mariz, Jcssé Freire, Virgflio Távora c cu, partici·
panda do Simpósio sobre as Secas, promovido pela Federação das
Associações do Comércio c Indústria c Agropccu~ria do Ceará, a
FACIC. Foi, cxatamcnte nesse conclave, no dia 17 de fevereiro, que
o Professor Sebastião Barreto Campelo investiu assim ti!o
injustamente contra a representação nordestina no Congresso
Nacional, atribuindo a ela todo o descaso, digamos assim, do Govcr·
no Federal cm relação as nossas prctcnçõcs Nilo estava, cu, exa·
tamcntc no momento cm que proferia a sua palestra, o. Professor
Sebastião Barreto Campclo, mas nos debates, coube ao Senador
Virgílio Távora fazer, de forma veemente, os reparos necessários à
manifestação daquele técnico pernambucano, O interessante, nobre
Senador Hclvidio Nunes, é que nos nossos pronunciamentos,
pronunciamentos dos Senadores Jessé Freire, Dinarte Mariz e no seu
próprio. fazíamos como que uma prestação de contas da posição que
vinha adotando a representação polftica do Nordeste cm defesa dos
interesses rcgionias. Tanto assim que, no modesto trabalho que
apresentei, focalizei a nossa luta contra o Decreto n• 1.478, destacan·
do, se não fora a singularidade regimental que preside a tramitação
do Decreto-lei era bem passivei que ele tivesse sido rejeitado pelo
Congresso Nacional, tilo vigorosa foi a reação de Senadores c
Deputados do Nordeste contra essa proposição do Governo Federal.
Portanto, o reparo foi feito naquela hora, tanto pelas palavras do
Senador Virgllio Távora, como pelos nossos trabalhos que, apesar de
já estarem redigidos, se constituíram numa feliz coincidência, como
uma contradita no posicionamento assumido pelo Secretário-Geral
do CENOR. Era o esclarecimento que cu me sentia obrigado a
prestar à Casa, exatamcntc proquc o episódio se registrara na minha
Cidade de Fortaleza.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Mais uma vez
agradeço a colaboração de V. Ex•. nobre Senador Mauro Bcncvidcs,
porque através do seu aparte, fico absolutamente convencido de que
ficará definitivamente aplacada a justa ira do nobre c eminente Sena·
dor Alexandre Costa.
Sinceramente, nilo posso acreditar no sucesso de uma politica
em favor do Nordeste quando os esquemas operacionais primam cm
diluir os recursos que, por lei, lhe são destinados, a ponto de dar
ênfase especial a um sctor que tem servido, apenas, para endereçar a
outras áreas os incentivos fiscais da região.
Sabem todos que, para minimizar os efeitos predatórios do
Dccreto·lei n• 1.478, de 1976, o Governo Federal, através do Canse·
lho de Desenvolvimento Econõmico, cm reunião realizada cm fcvc·
rciro do corrente ano. determinou a subscrição, pela Unii!o, de quo·
tas do FINOR, no montante de Cr$ 400 milhões c autorizou as
empresas públicas c sociedades de economia mista federais a fazerem
opções cm favor daquele fundo.
Claro que tais providências, que silo paliativas, não podem ser
desprezadas. Mas nilo passam de remendos,
O Nordeste reclama a pureza inicial dos incentivos fiscais. O
quadro, apesar dos progressos verificados, continua critico.
Agravam-se os desnlvcis. Consolidam·se as disparidades. E para os
grandes males nplicam·se remédios heróicos.
&: o que os Nordestinos, confiantes, esperamos dos poderes pll·
blicos federais. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Osires Teixeira,
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O SR. OSIRES TEIXEIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU·
BLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Peço a palavra, Sr. Prcsi·
dente, de acordo com o art. 16 do Regimento Interno, já que fui
citado pelo Senador, que não me concedeu um aparte.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Esclareço que o princi·
pio nilo se aplica ao caso. V. Ex• foi referido no debate ao receber a
resposta do nobre Senador que estava na Liderança. Indefiro, por·
tanto, o pedido de V. Ex•.
O Sr, Itamar Franco (MDB- MG)- Solicito a palavra como
Lfdcr, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Itamar Franco, como Llder.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Como Lldcr.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente c Srs. Senadores:
Vamos trazer amanhã os elementos - c não como a Aliança
Renovadora Nacional constuma fazer com a Oposição, quando pro·
mete responder às nossas acusações como, por exemplo, cm relação
ao Senador Osires Teixeira que, há dez dias, estamos aguardando
uma resposta que S. Ex• nos prometeu.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- V. Ex• nilo perde por
esperar.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- V. Ex• quer o
aparte?
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Permite-me V, Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO ·(MDB - MG) - Com muito
prazer.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Simplesmente estou
fazendo o mesmo que V. Ex• fazia, cxatamcntc para poder irritá-lo c
V, Ex• dar essa resposta c dar·mc razão, quando não consentia c me
irritava, tentando turbar o meu discurso. cxatamcntc neste sentido
que quero dar o meu aparte a V. Ex•: não faça com os outros o que
não deseja que se lhe faça.

e

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Fui um excelente
aluno c aprendi com um belo professor, que é V. Ex•: saber pedir
apartes!
Sr. Presidente, vou trazer amanhã, a este Plenário, a afirmativa
de que, na época, o Ministério das Minas c Energia não tinha uma
polftica definida para o problema energético, principalmente para o
assunto contrato de risco. Vou demonstrar o que afirmei a S. Ex•,
com a fala do Ministro das Minas c Energia; com a fala do Prcsi·
dente da PETROBRÁS c com a fala do Lldcr do Governo, nesta
Casa.
O Sr. Evel,slo VIeira (MDB - SC) - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Com muito
prazer.
O Sr. Evel,slo VIeira (MDB - SC) - Participei da reunião
promovida pela Comissão de Minas c Energia, para ouvir o Prcsi·
dente da PETROBRÁS. Ele, cm resposta a uma indagação, disseouvi quando ele afirmou - que a PETROBRÁS tinha capital c
tecnologia para continuar nos trabalhos de pesquisa c prospecção. A
surpresa de V, Ex•, de se exigir, para que uma filial de empresa
estrangeira venha para o Brasil é preciso apenas do registro de cem
dólares americanos purn explorar petróleo realizar pesquisas c a pras·
pecçilo de uma riqueza extraordinária nossa é de se estranhar,
porque paru uma firmu produzir pirulitos se exige muito mais.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V, Ex• tem toda
a ruzão, Senador Evelásio Vieira. Amanhã vamos demonstrar ao
Senador Osircs Teixeira. Pediria apenas que S. Ex• estivesse presente
ao Plenário, pura que eu pudesse demonstrar o que afirmei a S. Ex•.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Com muito pra·

zcr.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Sempre que posso cs·
tau presente para ouvir todas as falas de V. Ex•, porque, reputo
V. Ex• um dos grandes representantes nesta Casa do Congresso,
sempre lúcido, sempre tranqUilo c sempre amante da verdade. Virei
para ouvir V. Ex• c scrâ mais um privilégio meu.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Agradeço os elogios de V. Ex• Procuro pelo menos cumprir a minha obrigação de
Senador, representando o meu Estado.
Para terminar, Sr. Presidente, apenas a (dtima observação cm
relação ao Senador Osircs Teixeira. Não quero que S. Ex• traga a
mim os resultados desses contratos, que S. Ex•, como nobre Vicc·LI·
der do Governo, diga realmente à Nação, até agora, os resultados
desses contratos.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB · prazer, o nobre Senador Heitor Dias.

Permite V. Ex• um
MG) - Ouço, com

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Ouvi o aparte do nobre
Senador Evelâsio Vieira. Não ponho dúvidas na afirmação do ilustre
Presidente da PETROBRÃS, de que aquela empresa dispunha de
capital para fazer a exploração de petróleo. Mas o que S. Ex• nilo
poderia afirmar, não o fez e, se o fizesse, o passado estaria cm
choque com ele, é que a PETROBRÃS estaria em condições de, cm
tempo, fazer a exploração do nosso petróleo, para atender à
demanda crescente que estava a exigir a nossa Naçilo. Nem poderia
fazer, porque são vinte e cinco anos de PETROBRÃS, c ninguém
pode deixar de reconhecer nessa empresa patriotismo, trabalho,
dedicação. Ninguém pode negar isso a ela. Devo dizer mais: a
PETROBRÃS deu uma grande contribuição a este Pais que foi fazer
vir de uma vez, à tona, o sentido nacional. Todos tivemos o nosso
pensamento convergente para a PETROBRÃS quando· ela se
organizou. Mas, voltando à linha do meu aparte, cm vinte c cinco
anos a PETROBRÃS conseguiu, com lodo seu esforço c seu patrio·
tismo, explorar 170 mil barris de petróleo por dia. Nosso consumo880 mil barris. Se V, Ex• fizer uma projcção daqui para 1980, a
PETROBRÃS poderia estar produzindo cerca de 800 mil barris por
dia. Mas, para que demanda? Dois milhões de barris diârios. Esta 6 a
verdade dos fatos. O contrato de risco nilo estã a dizer, c o Governo
tem esclarecido: se a companhia achar o petróleo, melhor para o Brasil: se não achar, a empresa prospectora irã perder o seu capital e o
seu tempo. Mas, se também tivermos cm conta as outras nações,
vamos ver o acerto da medida. Sabem V. Ex•s, mais do que eu, que
pais como o Gabilo, um pufs novo da África, está em condições de
fornecer petróleo no Brasil. A Argélia- que ninguém vai dizer que é
um pais vendido aos americanos, pelas condições polfticas que lã prcvalescem - é hoje uma naçilo auto-suficiente exportando petróleo; a
Nigéria da mesma forma. Pulses que tiveram a iniciativa da prospecçilo de petróleo muito depois de nós c, hoje, estilo auto-sufi.
cientes. Nilo tiveram essn prcocupnçilo, esse medo de valer-se do
capital c do know-how de empresas estrangeiras. Nilo tenho dâvida
que o espirita de patriotismo do brasileiro, o espírito de pntriottsmo
dos responsáveis pelos destinos da Nnçilo, esse patriotismo hã de prevalcsccr, também, pura que n nossa soberania seja em qualquer
tempo respeitada, garnntidos os nossos direitos e, prevatesccndo,
sempre, os interesses nacionais.
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o SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Primeiro, a
Oposição jamais duvidou do problema da sobcrnnia cm termos na·
cionais. Nilo se questionou isso c nem se levantou essa dúvida cm
relação à soberania do Pais. Questionamos o problema da filial, mas
não vamos entrar mais no caso.
A Oposição jamais deixou de reconhecer o trabalho, o patriotis·
mo c o esforço da PETROBRÁS; tanto reconhece isso que não foi a
Oposição que resolveu adotar o contrato com clAusula de risco.
Reconhecendo o quê? FALHA DA PETROBRÃS? Reconhecendo
falta de recursos a essa empresa? Reconhecendo o quê?
O Sr. Heitor DI•• (ARENA- BA) - Reconhecendo falta da
conjuntura internacional. E: claro, de CrS 2,00 para CrS 12,00 o bar·
ril ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - O que nós
demonstramos ao Senador Osircs Teixeira foi a falta de rumo do
Governo. Acabou-se com o monopólio estatal, contra a minha
opiniilo particular de que o governo não deveria adotar o contrato de
clãusula de risco porque com· isso ele mostrou praticamente a falên·
cia da PETROBRÁS. Nós defendemos a PETROBRÃS; FOMOS
CONTRA O CONTRATO DE RISCO. Mas desde que o Governo o
adotou, qucrlamos o que, neste Congresso? O conhecimento dessas
clâusulas, como as companhias iriam atuar no Pais c não conhecê-las
através de uma revista dos Estados Unidos, só depois dada a
conhecimento no Brasil.
E: por isso, Sr. Presidente que, encerrando aqui, prometo ao
nobre Senador Osircs Teixeira que amanhã vou provar a S. Ex• que
naquela ocasião o Ministério das Minas e Energia não tinha uma
política definida no problema energético, ou melhor, tinha sim, para
a não adoção dos contratos de clâusula de risco.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se·
guinle discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Da guerra que se move contra o servidor público estatutário um dos mais graves erros, que vai crodindo o serviço público multiplica-se, cm proporção desconhecida, o número de funcionâ·
rios regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Este
pessoal tem reajuste salarial na mesma proporção a do salário-mini·
mo. Enquanto este vigc a partir de I• de maio, o do pessoal das
inúmeras autarquias c órgãos públicos só entra em vigor cm julho,
uma discriminação incomprcenslvcl c que resulta contraditória face
ao emprcnho governamental de eliminar o estatutário, substituindo·
o pelo servidor sob regime da CLT. A este, na verdade, se deveria dar
reajuste salarial superior ao estabelecido para o salário-mlnimo a fim
de que seus salários não fossem tão rapidamente estraçalhados pela
inflação avassaladora.
Nu verdade, com as escassas cxccções, que beneficiariam
empregados de algumas empresas públicas c, sobretudo, a tecnocra·
cia que nos domina e tantos problemas vem criando ao Pais, o
assalariado, público ou privado, torna-se um infeliz, condenado a vi·
ver cada ano envolto em maiores dificuldades. E: n opressão que
angustia c cria desesperança cm milhões de brasileiros, para os quais
não hâ milagres, mas apenas uma realidade sempre mais cruel. E a
seu lado, viceja e prospera a nova classe dos tecnocratas, num
espetâculo de desorganização social sem precedentes, razilo de tantos
abusos, ilegalidades c absurdos tal como a prolifcraçilo das empresas
de milo-de-obrn, nova forma de escravidão, de explorar o trabalho
alheio.
A despeito de promessas oficiais c de algumas concessões
paternalistas, multiplica-se o número de servidores públicos que nos
enviam curtas dramâticns, contendo apelos de ajuda ou gritos de
protesto. A situação atinge n(vcis que tudo indica estar próxima da
extravasão. Inúmeros os sinais de instabilidade, insegurança, senti·
dos no mundo inteiro, mas que os tecnocratas teimam em ignorar.
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Com isso, comprometido se torna o futuro próximo do Pais, pois o
grave situuçiio psicossocial há de produzir frutos, submetendo-nos a
riscos desnecessários, que nos desatentos jamais lograrão avaliar ou
pressentir. De qualquer forma, temos o dever de advertir e, especialmente, de truzer pura esta tribuna o clamor de umn Nação que é
empurrada pura o desespero.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra,ao
nobre Senador Lourivul Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 24 de maio, o Engenheiro Yvan Barretto de Carvalho,
Presidente da Companhin de Pesquisa de Recursos Minerais, um dos
melhores Técnicos com que conta o nosso Pais, convocado pela
Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar e Avaliar
a Política Mineral Brasileira, fez um longo pronunciamento sobre a
Política Mineral do nosso Pais.
Truta-se de um documento sério, cheio de dados sobre os minérios no Brasil, e que merece ser tido c meditado por todos nós.
O documento revela o que está sendo feito, no setor de
mineruçuo, em favor do desenvolvimento nacional.
Solicito, assim, a V. Ex• que o fuça constar como parte integrante deste meu rápido pronunciamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURI·
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

A POLITICA MINERAL BRASILEIRA
Depoimento do Eng: Ynn Baretto de Canalho, Presidente da
CPRM.
Comlssilo Parlamentar de Inquérito Destinada a ln•estlgar e
Avnllar a Politica Mineral Brasileira
Cümnra dos Deputados
Em 24 de maio de 1977
-lndlceI - Introdução

11 - Potencio! Mineral Brasileiro
III- Condicionamentos Maiores
IV- Atividudes da CPRM
V- Financiamento à Pesquiso Mineral
VI- Uma Estratégia de hoje pura o amanhã
VIl - Conclusões

Politico Mineral Brasileira
Senhor Presidente, Srs. Deputados:
f: umn honra comparecer, como cidndão brasileiro, c também
como Presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM, u esta Douta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Po·
lítica Mineral do País,
Várias foram as vezes que comparecemos a Comissões Técnicas
e outras Comissões do Congresso Nacional para palestras c depoimentos acerca da atividudc minerAria no Pais. E o fizemos com o
mesmo espirita público que preside, hoje, o nosso comparecimento a
estn Comissão, procurando contribuir, dentro de nossas limitações,
com os elevados propósitos dos Senhores Parlamentares, cm torno
de um assunto vital para o Pais.
Razões ainda para justificar a satisfação que sentimos de nqui
nos encontrar, residem no fato de podermos ter lugar e palavra numa
Comissão, pela qual jit pnssnrnm as mais destacadas autoridades do
sctor mineral brasileiro, lls quuis referimos em homenagem: Sua
Excelência o Senhor Ministro de Estudo das Minas e Energia,
Dr. Shigeuki Ueki; os Excelentfssimos Senhores ex-Ministros
Antonio Dius Leite Júnior c MArio Thibuu; o ntuul Oirctor-Geral do
DNPM, honrado Professor Acyr Ávila da Luz- só para citar estes.
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O assunto em torno do qual se voltam as atenções desta Câmara
Federal - A Politica Mineral Brasileira - é tilo sedutor e apaixo·
nante, quanto controvertido. Tem sido alvo de especiais atenções dos
poderes públicos, dcstncndamentc dos Poderes Executivo e Legislnti·
vo. A par do tratamento que o Executivo tem dado ao setor mineral,
procurando sempre melhorá-lo, adequando-o à realidade brasileira,
pode-se por outro lado, constatar que o Congresso Nacional tem,
constantemente, posto a matéria cm sua pauta. Guardamos as
melhores lembranças de um Seminário que, cm junho de 1975, foi
promovido pela Comissão de Minas e Energia do Senado Federal
sobre o assunto aqui tratado, no qual fizemos conferência sobre
Determinismos da Formação dessa Politica.
No~•tra oportunidade, falamos na Comissão de Minas e Energia
desta Câmara sobre a Politica do Manganês c da Cassitcrita,
Lembramo-nos, também, que por inúmeras vezes, aqui cs·
tiveram Ministros de Estado, Presidentes de Empresas c Diretorcs·
Gerais do DNPM, além de outras personalidades de maior destaque
no setor mineral brasileiro, a trazerem suas contribuições c seus
esclarecimentos aos trabalhos dos legisladores brasileiros acerca da
Politica Mineral do Pais.
Mas eis que Politica Mineral traz cm seu bojo conotações de
controvérsias tão gigantes que parecem impossibilitar posições imu·
tá veis no delineamento a ser seguido, o que mostra o quanto é diflcil
o estabelecimento de um elenco de providências técnicas, legais c
económicas que possam consubstanciar cabalmente uma politica
setorial abrangente, sem margem de erros c sem ingratas surpresas.
Uma definição de Politica Mineral envolveria uma gama de
aspectos que agrupariam várias classes de cnfoqucs, sejam eles econô·
micos, geológicos c de outras naturezas interessantes à mineração,
como mercados, transportes, energia, indústria de minerais não·
metálicos, metalurgia, siderurgia, etc ...
Em face destas assertivas procuraremos enfocar este nosso
depoimento sob dois aspectos: Situação Atual da Mineração no
Brasil e Estratégias para Definições Politicas,
O Sctor Mineral Brasileiro exige diagnóstico verdadeiramente
cllnico pura ser enfocado sob uma ótica cristalina c lúcida,
Temos, inicialmente, que a mineração brasileira ainda é bas·
tantc incipiente, sendo seu desenvolvimento condicionado a muitos
fatores, dos quais podemos diagnosticar de imediato, a ausêpcia de
recursos tecnológicos no campo dos recursos humanos c carência de
capital financeiro para grandes investimentos nacionais; ausência de
mercado interno de porte e escassez de know-how para maior partici·
poção no comércio internacional.
De qualquer modo, a consciência de que o Brasil é um dos maio·
res e poucos palses do mundo com imensas potencialidades minerais,
avulta nilo-somente ante os brasileiros, mas no mundo inteiro.
Por outro Indo, o conceito deste País, no tocante às suas possi·
bilidades económicas, a partir da mineração, é fato notório, tanto ln·
terna como externamente.
Sabemos, porém, que muitas dessas riquezas minerais jazem
ainda inexploradas e os efeitos económicos que poderiam produzir se
encontram retardados de maneira lamentável, por aqueles fatores.
Por isso, a despeito do que tem sido feito, muitos passos - c
passos largos c acelerados - ainda têm que ser dados e muitas
etapas queimadas, para acompanharmos o desenvolvimento mun·
dia! da mineração e da tecnologia, muito embora o crescimento mine·
ral médio do Brasil, ao longo dos últimos anos, tenha sido bastante
superior, em valor, à média mundial de 5%, chegando a 20% em 1973
e dobrando nos anos seguintes, por efeito dos preços sempre cresccn·
tes do petróleo,
Mesmo assim, uinda nilo foi suficiente para que o Brasil dei·
xasse de importar, para atendimento ao seu consumo, como aconteceu em 1976, 34% de alumlnio; 29% de amianto; 80% de cobre; II%
de chumbo; 96% de enxofre; 48% de niquei metálico: 49% .de zinco;
87% de fertilizuntcs fosfltticos; 100% de fertilizantes poti\ssicos c 80%
de fertilizantes nitrogenudos.
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Em valor monetário, isto equivale a dizer que, com exceçilo do
petróleo, importamos no exercício de 1976:
-Produtos Siderúrgicos ... , , , , , . , , , , , , , USS 542.0 milhões
-Cobre .......... , , , , ... , .... , , .. , .. USS 246.0 milhões
- Carvilo Mincra! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. USS 20 I , I milhões
-Fertilizantes Fosfatados ............ , USS 147.6 milhões
-Alumínio .. , ... , , , .. , ... , , , .. , .. , .. USS 103.8 milhões
- Fertilizantes Potássicos , , . , , .. , , , , . , , USS 73.0 milhões
-Fertilizantes Nitrogenados , . , , . , , , , , , USS 63.1 milhões
-Enxofre " .. " · .... "" · """ "· ·" USS 31.0 milhões,
o que equivale a cerca de 65% de nossas necessidades,
Em termos de cruzeiros podemos dizer que, excluindo-se o
petróleo, importamos em média, por dia-calendário, nada menos de
CrS 50,0 milhões de substâncias minerais e derivados.
Em termos globais a exportação brasileira de bens minerais per·
mitiu, em 1976, o ingresso de divisas num total de USS 1.4 bilhilo;
em contrapartida importamos USS 5.6 bilhões, o que ocasionou o
deficit de USS 4.2 bilhões.
A magnitude desse deficit dá uma idéia do vulto da tarefa a realizar no sentido de equilibrar a nossa balança cambial. Constitui, pois,
um grande desafio ao Governo e à iniciativa privada que na tentativa
de se completarem deverão, juntos, superarem os gravíssimos óbices
existentes.
Imensas reservas minerais, por si só, não traduzem uma obscr..
vaçao correta dos problemas que envolvem o crescimento económico
de uma nação, mas sim sua relação com o consumo projetado para
um determinado período e sua produção atual.
No atual conhecimento, em termos de consumojrcserva, silo
chamadas abundantes as substâncias que poderão abastecer as necessidades domésticas por um período superior a 25 anos (isto é: o
menor espaço de tempo de um ciclo econômico); de suficientes, aquelas cujo potencial permita cobrir a demanda dos setores industriais a
ela ligados, por um período máximo de 25 anos e mínimo de lO anos;
além de um terceiro grupo definido como carentes, cujas substâncias
estarão esgotadas, pela demanda doméstica, no máximo, em lO anos,
ou são total ou parcialmente importadas, inclusive sob a forma de
seus metais correspondentes.
Dentro deste quadro, no Brasil, figuram-se atualmente cerca de
74 minérios que se fazem necessários ao desenvolvimento dos sctorcs
industrial e agrícola; destes, 37 são considerados abundantes, 20 sufi·
cientes, 17 carente>.
·
Se, porém, considerarmos as substâncias minerais em termos de
produçãojconsumo, verificaremos que nem sempre aquelas classifi·
cadas como abundantes e suficientes, em termos de reservas. atendem
às nossas necessidades e, então, propomos para estudo nova c!assifi·
cação, a saber:
Excedente - quando a produção mineral for superior ao consumo, permitindo exportação;
Satisfatórios - quando a produção mineral for igual ao consumo. ubuslecendo satisfatoriamente u demanda interna;
Deficientes - quando a produção mineral niio tiver lugar no
País ou for inferir ao consumo, resultando na importnçi!o parcial ou
total,
Com base nestn classificação, a situação do setor mineral
mostra um quadro mais desalentador.
Pura o grupo das 74 substâncias minerais, que silo u base fundamoll1tnl do sctor industrial de transformação e da agricultura no Pais,
o comportamento indicado na Figura I evidenciou as cguintcs relnçõcs:
- 18 (dezoito) são considcrndns excedentes;
- 13 (lrc7c) suo produzidns satisfntorinmcnte; c
-45 (quarenta c cin~o) são deficientes, compondo essa clussc u
maioria dos min~rlos não-ferrosos, fertilizantes c combustlvcis sólidos c liquidas, como os principais.
Por falta de tecnologia, carência de recursos financeiros ou por
efeito de política de mercados, llluitns das substftncius mineruis clnssi-

ficadas de excedentes e suficientes cm termos de reservas, são deficien·
tes cm termos de produção,
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11- O Potendlli Mineral Brasileiro
Não só devido às dimensões continentais do Brasil, mas,
também, às revelações do seu subsolo, conhecidos até mesmo na His·
tória, os brasileiros sempre estiveram convencidos de que o Pais é um
dos alinhados na constelação dos mais ricos cm minerais,
O otimismo quase ilimitado dos meios de divulgação, quando
da análise das ocorrências minerais conhecidas, c a facilidade com
que potencialidades apenas lisongciras eram transformadas, para o
grande público, cm riquezas disponivcis, sempre funcionaram como
p;ova definitiva de que, realmente, existiam, no Pais, as maiores
riquezas de todo o mundo,
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A verdade é que, nilo obstante esse otimismo sempre houve, no
Pais, uma grande distância entre a potencialidade cm que se acredita
c a riqueza cfctivamente conhecida.
Recentemente, através do binômio prospecçilojpesquisa, os rc·
cursos minerais brasileiros vêm sendo intensamente avaliados, objctivando ao tombamento do nosso subsolo c sua incorporação ao sis·
tema produtivo da Naçilo.
A sistcmãtica para tal objctivo, c que vem sendo desenvolvida
no Brasil, visa um melhor conhecimento do subsolo brasileiro, no
menor espaço de tempo passivei, c se realiza sob dois ângulos difc.
rentes:
- Prospecção preliminar na grande Região Amazónica, que
abrange, aproximadamente, 4.000.000 km' da supcrficic do Pais,
onde os trabalhos vêm sendo desenvolvidos principalmente com o
auxilio de imagens de radar, cujos informes técnicos silo ilustrados
em mapas nas escalas de I:500.000 a I: 1.000.000. Este tipo de investi·
gaçilo, jã realizado, cobre atualmente uma ãrca de 2.555.240 km', ou
sejam 30% de todo o território nacional (Figura 1).
Com tais informes técnicos jã se conseguiu identificar o polco·
cial de bauxita (minério de alumfnio), de cassitcrita (minério de ••·
tanho), de manganês, de linhito, etc., delimitando, assim, passiveis
ãreas de ocorrências para tais substâncias minerais,
- Para o restante do Pais, cerca de 4.500.000 km', onde
subsiste maior desenvolvimento cconômico, com a concentração de
nossos parques industriais, as prospecções vêm sendo realizadas a
um nivcl de informação 4 (quatro) vezes superior ao da Amazônia, o
que vem sendo denominado de levantamento de reconhecimento
sistcmãtico, cujas escalas representativas são: 1:250.000 c 1:100.000.
Sob tal aspecto, cerca de 2.801.476 km' foram realizados dentro des·
sa metodologia, ou seja, perto de 32,8% da supcrficie do Pais.
(Figura II).
~ evidente que nesta fase preliminar os erros de interpretação
são ainda elevados,

RADAMBRASIL
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A fase do estudo geológico de uma ârcn ou região, com baixa
probabilidade de erro de análise do seu potencial mineral, é chamada
de levantamentos geológicos de sem/detalhes. Nela são realizados
mapas geológicos cm escalas de I :50.000 c I :25.000, com maior
colcta de amostras no terreno, análises qufmicas quantitativas, sondagens, etc., de modo a obter um aspecto de informes do potencial
que permita uma boa margem de segurança quanto nos riscos dos investimentos a serem realizados cm um ou mais depósitos. São os Le·
vanlamentos Espec(ficos. A área coberta por este tipo de avaliação
geológica atinge cerca de 520.995 km', representando 6,1% do tcrri·
tório brasileiro, tendo a CPRM realizado 22% dessa área.

Já os Levantamentos Aeromagnetométrlcos, realizados através de
aeromagnctomctria e cintilomctria, combinados aos informes geológicos, permitam uma melhor avaliação dos recursos minerais cm
cerca de 1.481.865 km' de magnctometria, o que significa cerca de
17% da superfície do Pafs c 1.149.937 km' de cintilomctria, reprcscn·
tando 13% do território nacional, cujos informes já possibilitaram a
localização de depósitos relacionados com minérios de ferro, cobre,
níquel, cromo, tàntaio-columbatos, fosfato c vcrmiculita. (Figura
III).

----.-----
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I -Agreste Pernambuco
2- Baixo São Francisco- Vaza Barris
3- Bodoquena
4- Espfrito Santo
5- Fortaleza
6-Gurupi
7- Jcquitinhonha
8- Leste do Tocantins-Oeste do Rio Silo
Francisco
9- Mantiquciru - Furnus
lO- Noroeste de Rondônia
11 -Rio Jaguaribe
12- Santo lguape
13 -Supucu(
14- Sudeste de Rondônia
15- Três Marias
16- Vale do Purafba do Sul

17-Cratéus
18 -Jamanxim
19- Leste do Paraná
20- Manganês na Serra da Providência
21 - Sulfetos de Uatumii
22- Bonito- Aquidauuna
23- Brusque- Serra do Tabolciro
24-Colomi
25- Pilar Maria Rosa
26- Serra da Jacobina
27- Vida! Ramos- Biguaçu
28- Rol'aimu
~q- Macapll - Culçocne
30- Médio Soo Francisco
31 -Leste du Purafba e R.G. do Norte
32- Bahia I
33- Da hia 11

34- Sul da Bahia
35- Alto Guaporé
36- Apiacãs- Caia bis
37- Manissuá- Missu
38- Brasil ia- Goiãs
39 -Serra do Roncador
40- Chaminés- Geologia do Triângulo Mineiro
41 - Goidnia I
42- Goidnia II
43- Marabã
44- Araguuiu
45 -Serra Azul
46 - Dugé- Silo Gabriel
47- Pira ti- Pinheiro Machado- Bagé
48- Geologia do Grau de Caçapuva do Sul
49- Tapajós
50- Centro Oeste de Muto Grosso

233l Quarta-relral•

IH
11

PROJEiOS DE AEROGEOFÍSICA
EXECUTADOS PELA CPRM

r

!

l

Ii

i
1

I'
I•

l

rI;·1

Junho de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

I

tI
!

I

I'

!

j

'I

'I

iI

SITUAÇÃO ATUAL

~

li.
!

EXECUiAOO

I

I:

I

EM EXECUÇAO

I

I.

\
"'

/

"

.

I

'

.:_·~

1- Franca(l971-CNEN)
2- Alto Garças (1971- CNEN/DNPM)
3- Ponta Grossa-Criciúma (1972- CNEN/DNPM)
4- Camaquã (1973 - CNEN /DNPM)
S - Xingú-Araguaia ( 1973- SUDAM)
6- lporâ (1973 - CNPM)
7- Serra da Mesa (1973- DNPM/CNEN)
8 - Seridó (1973 - CNEN)
9- Rio Madeira (1974- CNEN)
lO- Convênio Georlsica Brasil-Alemanha (1974- DNPM)
li - Bodoqucna (1975- CNEN)
12- Furnus (1975- CNEN)

13- Parnamirim (1975- CNEN)
14- Espinhaço Setentrional (1975- CNEN)
IS- Rio Aracaju (1975- DNPM)
16- Serra de ltiúba (1976- CNPM)
17- Sul do Pará
18- Serra do Mar Sul
19- ltabcraba/Bclmontc
20- Cabeceiras do Rio Guapo ré
21- Borda Sul da Bacia do Parnalba
22- Jari-Rio Negro/Leste
23 - Cariris Velhos
24 - Uraricocra

Os levantamentos realizados para avaliação da potencialidade
mineral do Pais, nestes últimos dez unos (1967 f76) - cxcctuando·se
petróleo, glls c minerais de urfinio- envolveram recursos de origem
governamental da ordem de USS 314.464 mil c jfi estão dando seus
frutos, cudu vez mais abundantes c mais produtivos, em razão de sua
continuidade c do efeito multiplicador advindo da conccntruçi\o dos
mesmos cm úrcus ou ocorrêncius minerais cudu vez mni!i detulhudus,

com redução, portanto, dos riscos, por parte da iniciativa privada,
quando de sun opçi\o de investimentos no sctor de mineração.
Como resultado, na cnumeraçi\o dus riquezas minerais brasi·
!eiras, foram acrescentados o nlumlnio do Purll, o estanho de Rondô·
nin c Goills, o ferro do Parâ, os suis de potfissio c magnésio de
Sergipe, o sulgcmu do Nordeste c do Norte, o titfinio de Minas
Gerais, H nuoritu de Santa Catarina, o niquei de Goiâs, o euulim de
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alta qualidade do Pará, o fosfato de Patos de Minas (MO), o carvão damcntc, I bilhão de tondadus de carvão com condições de serem
mineral do Rio Grande do Sul, ilmcnitas de Pernambuco e Bahia, usados na siderurgia conVt:ncional e carvão r~.:dutor Jircto.
além de serem ampliadas c redimensionadas as reservas de carvilo de
Quanto às substüncias relucionndas com os minerais nàoSanta Catarina c de cobre, da Bahia, Ceará c do Rio Grande do Sul, metúlicos industrbis, como o c.7U/im. as reservas reológicas for~1m
ampliadas para 86 milhões de toneladas, resultantes da quantificação
etc.
Foram, também, ampliadas outras reservas existentes c abertas dos depósitos da'regiilo de Paragominas no E;tado do Pará. Para n
as possibilidades de muitas outras descobertas . .Para o salgcma, as betonita, a definição d.1s depósitos no Eswdo da Paraíba permitiu
reservas minerais foram ampliadas a limites elevados, incluindo-se a clcvnr o potencial em mais de 60%; ajluorira com a extensão dos dedescoberta de damos salinos na plataforma continental, resultante pósitos de Santa Catarina, os quais elevaram-se:, cm potcncialidnde,
da pesquisa de petróleo e difiniçilo das reservas na Bacia Sedimentar para 4,2 milhões de toneladas. As reservas conhecidas de barita,
de AlagoasfSergipe, alcançando um total de 101 bilhões de toncla· elevaram-se a mais de 150%.
das. O elemento bromo, contido no mineral taquidrita, foi avaliado a
Para os minérios relacionados com a indústria dt.: ligas especiais,
partir do desenvolvimento das pesquisas de sais potássicos na bacia houve acentuada modificação, principalmente cm relação ao níquel.
AlagoasfSergipe, obtendo-se, assim, os primeiros informes sobre sua cujas prospecções e pesquisa expandiram as reservas de metal
potencialidade, que atingiu 5.800 mil toneladas.
contido ao nível de 10 vezes das conhecidas no início do decénio,
No grupo de fertilizantes, houve acentuada ampliação das rcscr· atingindo uma potencialidade de 2 milhõc t. de metal contido. As
vas minerais, para os fosfatos relacionados com apatita e compostos prospecções desenvolvidas de cromo permitiram avaliar aproximada·
fosfâticos, resultando na elevação do potencial mineral de 405 mente 37 milhões de t. de minério com 18% do tipo metalúrgico.
milhões de toneladas de mineral com 10% de P2 05 Nos sais de po·
Por outro lado, o rungstênio, com reservas próximas de 3
tâssio, foram desenvolvidas pesquisas para qualificá-los, elevando-se milhões de toneladas de minério, elevou-se a, aproximadamente, 21
seu potencial com novas descobertas na região Amazônica, ainda milhões de toneladas, com 0,5% de wol .
não quantificadas, mas que revelam grandes potencialidades.
O nióbio ou columhio rcvdou uma acentuada expansão dos rePara o grupo das substâncias relacionadas a materiais de cursos minerais, atingindo 9 elevado crescimento de 85 vczr.::s neste
construção, novas fontes de gipsita foram localizadas c avaliadas na decênio, alcançando 479 milhões de toneladas de óxido.
região Amazónica, próximo a Altamira, no Pará c Carolina, no
Enfim, minerais consider:.H.Ios cart!nte.\· há alguns anos,
Maranhão (parte oeste do Estado e limite com o Estado de Goiâs), evoluíram para a classificação de suficientes ou abundantt'S. Cada vez
aumentando em 116% os recursos minerais conhecidos, rcprescn· mais ampliaram-se os sctores minerais classificáveis como auto-sufitando, atualmente, cerca de I bilhi\o de toneladas.
cientes, Contudo, cm grande número deles, as jazidas já conhecidas,
Nas substâncias que compõem o grupo da ind~stria de delimitadas e avaliadas, encontram-se ainda a espera dos empreendi·
isolantes, para o amianto houve acentuado incremento de reservas, mentos capazes de coloc:í-los cm produção cfctiva.
representando cerca de 301% a mais, principalmente, do mineral
crisotila.
Jll- Condicionamentos maiores
Para os componentes da ind~stria de aço, houve aumento nas
Após o enfoque de itens importantes do sistema mineral brasi·
reservas de ferro, com a descoberta de Carajâs-PA, elevando-se
substancialmente a quantidade de minério, da ordem de 64% das leiro, é fundamental vcrificar o que se prevê para esse mesmo
conhecidas, o que representa atualmente 78 bilhões de toneladas, sistema, em termos mundiais, a nm de melhor coordenar uma polí·
enquanto para o manganês as reservas foram aumentadas em tica de investimentos.
D. J. I. Evans, passando cm revista fatores que influirão sobre o
quantidades muito pequenas, com definição de alguns depósitos na
rcgiiloAmazônica, representando 19% das reservas geológicas conhe- consumo de produtos minerais, ao longo deste último quarto de
século, observou qur.: o cn.:scim::nto mundial médio anual no concidas, atingindo hoje 182 milhões de toneladas, com teor de 26% Mn.
·-sumo dr.: metais dr.: 2%, era sHperior ao crr.:scimento populacional gloOs minérios dos compostos não-ferrosos, mostraram uma ele·
bal que não ultrupassa 1,7'<• c previu, para o ano 2.000, os seguintes
vaçilo substancial; o minério de a/umfn/o, que corresponde à bauxita, aumentos nas ncccssidadc:s mundiais com base na proJw.;~o mineral
elevou-se cm cerca de 47 vezes com as descobertas dos extensos depó· internacional de 1974:
silos na rcaião Amazónica, o que representa atualmcnte reservas de 7
7S% para o tungsténio;
bilhões t. de Al 2 0 3 (alumina). O zinco em cerca de 3,5 vezes com lo88% para o ferro e o aço;
cali~ação de novas reservas cm depósitos de chumbo já conhecidos e
100% para o cobre, o estanho e o chumbo;
definição das jazidas da região de Morro Agudo, cm Minas Gerais.
150% para o niquei, o zinco e o molibdénio;
Para o cobre, a ampliação atingiu cerca de 2,2 vezes, correspondente
175% para o mngnésio:
a uma melhor qualificação de pequenos depósitos localizados no
200% para o alumínio.
Vale do Curaçâ, no Estado da Bahia, no Estado do Rio Grande do
Estes siio apenas alguns desnfios que o mundo terá que cnfrcn ..
Sul na mina de Camaquã c cm Viçosa, Estado do Ceará, elevando-se tnr. Nosso Pais~ além de estar incluso nesse sistema, possui caracacerca de 172 milhões t,de min~rio contendo I% de cobre metálico. A terísticas peculiares c próprias que nilo podem ficar il mercê de solucassitcrita, min~rio de estanho, pela definição das extensas reservas ções paliativ:~s c nilo abrangentes.
da Rcgiilo Amazônica, principalmente na parte sul do rio, corrcspon·
!O evidente que, em face do desenvolvimento do Bnt5il verirtcadendo, cm grande parte ao Território de Ronddnia, us reservas gcoló· sc, 1\s vezes. t.le maneira surpreendente. não hú como fazer-se, s~m o
gicas foram ampliadas cm mais de 290 vezes cm funçilo das reservas risco de gnmdes falhas, uma prcvisiio mineral para o :~no 2,000,
definidas. Finalmente, para o min~rio de chumbo, embora tenham-se
Tendo cm vista. porém, os projcros jú aprovados. aqueles cm
elevado as reservas substancialmente cm 2,2 vezes, isto pela melhor desenvolvimento c cm pranchetas, e muitos <!penas programodos,
quantificação do depósito de Boquira, no Estado da Bahia c do jazi· pode-se prever, para a futura déc:.ICin, que a classe dos minérios sidementa de Morro Agudo, cm Minas Gerais, mostra-se ainda hisufi· rúrgicos terá um crc.:scimcnto de produção. se comparada com u déciente frente às necessidades dom~sticas.
cada encerrada em 1976, da ordem de 1,8 Vl'lcs em minérios defl•rro;
Na indústria dos combustlvcis, houve um aumento substancial 9% cm mangmu~s.· 1.7(.'V vezes em carl'Cio,· ~Jf,~,, cm minérios de
das reservas de carvão, resultante das prospecções desenvolvidas llmgstt~nio,· 1,9 vezes nos minérios t.le cromo,· 7,7 vezes nos minérios
para uma melhor quantificaçilo do carvilo mineral do tipo mctalúr· de niqm•/,· o dobro no nióhio --o que indica dnramentc o grande esforço jf1 plancjado, nesta cl:tssr.: de in~;umos, vi.~andn prinL'ip•ilmcntc
gico, no Estado de Santa Catarina c no Rio Grande do Sul. elevando·
se o potcncialn 16 bilhões t. de carvilo mineral contendo, aproximn· :h t.:.xpnnsôcs das cxport;tçiir:s.
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Na classe dos minérios metniOrgicos não-ferrosos, a expansão
da produção de concentrados de cobre devcr6 alcançar 20 vezes; de
chumbo 2,4 vezes; de :inco 3,9 vezes; e de estanho 1,5 vezes; enquanto
os de alumínio 3,9 vezes, Isto, exclusivamente, a fim de diminuir o
deficit económico e industrial do Pais, nesta classe, o qual ainda con·
tinuarâ neste perlodo,
Quanto nos fertilizantes, a produção dos fosfatos naturais
deverá ter uma expansão da ordem de 7,8 vezes; os nirrogenados quf·
micos atingirão cerca de 6 vezes, J6 os fcrtilizan1cs potâssicos tcrilo .,
que atingir 5.500.000 t. de JS O, nilo sendo posslvcl estabelecer per·
centagem de crescimento pela ausência atual de produção dom6stica.
Para os insumos minerais qulmicos, o enxofre que vem sendo
unicamente recuperado de processos industraisis, tcrâ uma cxpansilo
da ordem de 80 vezes com relaçilo à produçilo do decênio anterior; o
sal marinho, associado no inicio das explorações do sal-gema terâ
uma expansão da ordem de 62%; a jluorlta 1,4 vezes; enquanto o
bromo, resultante das explorações dos fertilizantes potâssicos, atin·
girá 8 vezes.
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IV- Athldades da CPRM
Com o inicio operacional da Companhia de Pesquisa de Rccur·
sos Minerais- CPRM, cm !970, foram definitivamente, equaciona·
dos os problemas relativos à prospecção c à pesquisa mineral por par·
te do Governo, pois essa empresa estatal possibilitou que a execuçilo
das prospecções geológicas e pesquisas minerais, antes atribuição do
Departamento Nacional da Produção Mineral, Comissão Nacional
de Energia Nuclear e Comissão do Plano do Carvão Nacional fos·
sem concentradas numa única organização, proporcionando a
adequada flexibilidade técnico-operacional, evitando, ainda, a
pulverização dos recursos financeiros c dos especialistas nacionais
existentes, cm pequeno número, além de proporcionar a economia
de escala jâ atingida nos serviços geológicos de nações mais
desenvolvidas como os Estados Unidos, Canadâ, Austrâ!ia c outras,
Assim foi que, em julho de 1970, a CPRM recebeu do DNPM
28 projetes que vinham sendo executados por suas equipes cm 16
Unidades da Federação e hoje, após menos de 7 anos de atividades,
j:l desenvolveu nada menos de 871 projetes de levantamentos geológi·
cos para os diversos órgãos.
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CRESCIMENTO O~ PROOUÇ~O DOS PRINCIPAIS INSUHOS
HINER~IS

NO OECENIO 1977/86
OtC~DAS

I
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HINERAIS E

1977/86
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DA PROOUÇM t

Produção
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I
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em
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t

de

mlnárlos ou concentrad os •

547.671.000
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203%

22.989.708

25.000.000

8.415.000

22.820.000

9%
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14.622
847.332
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250.000
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HINERIO DA IIIOOSTRIA HETALORCICA DOS NM·FERROSOS
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COBRE

77.812

1.640.400

2.008%
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38\.99)

I .296.600

2m
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611.522

2.714.100

347%

4~. 122

121.600
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387%
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1.188.407
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5.500.000
731.931*'
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ENXOFRE..
SAL
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17.16).000

l' 025' 200"
28,000.000

8,000%
62%

611.1511

1.500.000

145%

~so

;.ooo

809%

No quadro seguinte apresentamos um sumârio dos resultados
alcançados pela Companhia, nos quase 7 anos de atividades no Sctor
Mineral Brasileiro, em que se evidencia pela cxtcnsilo de área o
Mapeamento Geológico, representando cerca de 43% do território
nacional; o levantamento aerogcollsico (20%), as operações de sonda·
gcm c as determinações gcoqufmicas.
Dentro dos objctivos que nortearam a criação da CPRM, um de·
lcs representa a participação do Governo Federal, através da lo·
calizaçilo de jazimcntos minerais, os quais correspondem às pcsqui·
sas próprias da Companhia que, quando estabelecida sua viabilidade
económica, silo transferidos à iniciativa privada,
Essa transferência à iniciativa privada, era, por dispositivo legal,
desde a criaçilo da CPRM, processada exclusivamente atrav6s de lici·
taçilo pública. Verificou-se, com a prâtica, nilo ser este o caminho
mais adequado à agi!iznçilo do processo. O assunto foi devidamente
estudado c levado no conhecimento das autoridades superiores, ensejando um acontecimento altamente relevante para n CPRM, que foi
a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei n• 6.399, de 10.12·76,
que introduz modificações no Decreto-lei n• 764, de 15 de agosto de
1969, que autoriza a constituição da Companhia. A promulgação
dessa Lei pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República veio
dar maior flexibilidade e dinâmica à participação da CPRM no
desenvolvimento mineral brasileiro, dispensando-a da obrigatoricda·
de de licitar publicamente os direitos dos resultados das pesquisas
por ela desenvolvidas e facultando-lhe a possibilidade de associação
com outras empresas de mineração constituldas no Pais.
Pelo sistema de pesquisa própria c na hipótese da mesma se reve·
lar bem sucedida; a jazida descoberta c quantificada é oferecida pela
CPRM à iniciativa privada, mediante negociação dos resultados, sen·
do de ressaltar que ao adquirente não coube n necessidade de aplicar
capital de risco na pesquisa.
Resultante dos c~forços empreendidos pela CPRM foram dcsen·
volvidos, até o momento, cerca de 95 projetas de Pesquisa Própria,
estando concluldos 58 c em andamento 37 outros, que visam a delimi·
tnr c avaliar minerais e minérios relacionados com fosfatos, sais
potássicos, sal-gema, cobre, alumínio, zinco, chumbo, ouro, molibdénio, etc ...
Alguns dos projetes desenvolvidos jâ apresentaram resultados
que possibilitam uma exploração económica, podendo, a médio
prazo, integrar a relação de substâncias que participam do produto
mineral e serão no futuro postos à disposição da iniciativa privada,
para ncgocinçilo,
a) Niquei do Morro do Engenho- Estado de Goi!ls
Corresponde à pesquisa do metal nos municlpios de Montes Cln·
ros de Ooiâs e Jussnru, Estudo de Goi6s.
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Os trabalhos realizados pcnnitiram avaliar uma reserva total
de 39.000.000 de toneladas de minerios de niquei, com teor médio
de 1,103% de metal.
b) Niquei de Santa Fi - Estado de Goiás
Embora sem apresentar as mesmas características cm termos de
quantidade, teores c qualidade flsica do minerio, cm comparação
com a jazida do Morro do Engenho, os trabalhos de pesquisa, nessa
jazida, permitiram delimitar uma reserva de 18.109.650 de toneladas
de minerio com teor media de 1,025% de níquel.
c) ltamaami·Gipalta de Aveiro- Estado do Pará
Na rcgiilo do rio Cupari, município de Aveiro, Estado do Pará,
dclincou·sc uma reserva total de S12 milhões de toneladas de gipsita,
apresentando alto grau de pureza c não necessitando de nenhum tra·
tamcnto mecânico especifico.
d) Rio Capim - Estado do Pará
Neste projeto foi configurada uma jazida de caulim com reserva
total superior a 550 milhões de toneladas.
Os resultados dos testes procedidos no material revelaram tra·
tar·sc de coulim de excelente qualidade, principalmente para cobcrtu•
ro - uso mais nobre do caulim -c carga para papel, sendo motbria·
prima com grande demanda no mercado internacional.
e) Patos do Mina•- Patos de Minas- MO
Pesquisa de fosfato numa área de 3.745 ha situado no municlpio
de Pntos de Minas, no Estado de Minas Gerais.

ti2.2S:

Os trabalhos desenvolvidos mostram que a rocha fosfática
anora numa extensão longitudinal de 9 km e uma largura variável
de 500 a 900 m.
Os clllculos procedidos para a ovaliaçilo das reservas permitiram
bloquear 423 milhões de toneladas de minérios com teor de
P2 <Js superior a 10%
f) Orleano- Santa Catarina

Pesquisa de carvão numa área de 9.666 ha na região da Serra
Geral, abrangendo parte dos municípios de Orlcans, Laura MUller,
Sidcrópolis c Bom Jardim da Serra, Estado de Santo Catarina.
Avaliou·sc uma reserva total de corvilo ln situ de 46,2 milhões
de toneladas,
A qualidade de carvão, de um modo geral, 1: satisfatória, com
boas qualidades coqucificantcs da fraçilo metalúrgica.
Outros projetes encontram·sc cm andamento, sendo dada
maior ênfase c prioridade àqueles de pesquisa de minerais carentes,
nilo-ferrosos c carvão. Silo eles:
- os Projetes Aprazível (CE), Bom Jardim, Canadá c
Ara poema (00), Silo Félix do Xingu (PA), Morro do Gomes c Coitl:
(BA), objctivondo pesquisa de sulfetos, com maior ênfase para o
cobre:
-os Projetas lrui-Butid, Condiota (RS), Araranguá (SC), lign·
dos à delimitação de reservas de combustíveis, fósseis sólidos nas Ba·
cios Carboniferas dos referidos Estados.
-os Projetes Orixàs, Jiporunà, Aquidobà c Presidente Hermes,
na Província Estanlfera de Rondónin e que buscam concentrações
signlficntivus de cnssitcritn, chumbo, linco, sendo o í1ltimo referente
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calcário doiomítico, com vistas ao atendimento do setor ngrfcoic
da regli10;
- os Projetas Uaupós c Tapuruquaru, na região Amazõnica,
vi&nndo estruturas evidenciadas por imagens de radar;
-Projeto Tupinambarona pura pesquisa de sai-gema, curnalitn
e enxofre no mE-diei Amazonas;
·
·
- o Projeto Rio Doce, pesquisa de anidritn c enxofre na Pia·
taformn Continental, foi planejado com base cm trabalhos efetuados
pela PETROBRÃS;
-o Projeto Reriutaba, no Ceará, para pesquisa de ouro- em
áreas de ocorrências já cvidenciadus;
-o Projeto Curaçá de pesquisa de cobre no Vale do Curaçá, na
Bahin. Os resultados já obtidos dessa pesquisa evidenciam perspccti·
vas animadoras, emborn ainda não economicamente conclusivos;
-finalmente, na região este de Minas Gerais, uma constelação
de complexos ultrabúsicos·alcalinos vem sendo pesquisada por inter·
médio do Projeto Chaminés Alcalinas.
Muitos outros cncontrum-'e cm fase de implantação, podendo
ser iniciados ainda no presente exercício.
!

v- Flnancinmcnto ii Pesquisa Mineral
Dentre as corajosas providencias tomadas pelo Governo após
1964 destacamos como de grande valor o exume dos obstáculos que
impediam o setor mineral de se desenvolver e, como não podia ser
outra a conclusão, identificou-se o .. alto risco dos investimentos"
como o principal. entre outros.
!: sabido que o progresso de um sctor é função dircta da deman·
da gerada nesse sctor que, cm última análise, depende dos
investimentos ndc realizados. Também é sabido que o financiamen·
to de terceiros é imprescindível a qualquer empreendimento.
No Brasil, o setor mineral é tido, em geral, como pouco rentãvel
e na maioria das vezes a açüo de órgãos públicos se faz necessãria
para impulsionar os investimentos. Existem, porém, casos em que a
baixa rentabilidade se faz funçi10 do subdimensionamento da
capacidade produtiva c então vemos estabelecida verdadeira polêmi·
ca a respeito.
Visando oferecer às Empresas de Mineração outros mecanismos
de apoio além dos trabalhos do DNPM, vêm os Governos
promovendo incentivos que, sem sombra de dúvida, têm favorecido
0 mincrador nacional da minimização das perdas relacionadas com
investimentos destinados à dcliniçào de um dudo bem mineral.

Todavia, tem-se constatado que tais incentivos, muitos dos quais de
grande significação econômicn, não bastam para vitalizar o sctor,
razão por que foi criado, cm 1971, o Fundo de Pesquisa Mineral,
administrado pela CJ'RM c destinado a suprir recursos a projetes de
financiamento pura pesquisa mineral e a projetes de investignção e
desenvolvimento cic processos de bcnclic:iumento mineral em que o
órgão financiador, ao fado do financiamento convencional oferece,
igualmente, o financiamento com ch\usula de risco, pelo qual assume
at~ 80% dos riscos do projeto e o empresário apcnns 20%.
Trata-se, poi:;, de recursos alocados a fundo perdido, onde n
eventual compensação somente sern obtida a longo prazo (ressurcimcntn ~::m ~ttê '20 anos, inclusive 4 ttnos de cttrência).
At~ rcccnt\.'mt.:ntt:, liS cmprb.timos eram concedidos pela CPRM
através ag~ncias financeiras do Governo Federal - BNDE, BNB e
SUDENE. Com :1 mudiiicaçào introduzida pela Lei n• 6.399(76, n
CPRM pmsou :1 poder atuur através de quulqucr instituição
financeira da Admini,tração Púhlica, jt1 tendo puru isso assumido
com o BNDE t·nnv~nÍt) instituindo o sistem;~ de repasses de recursos
aos Bancos Estaduai~; c Rc~ionais dt: Dcscnvo\vinu:nto desejosos de
expandir suas orcraçi1cs.
A pn.:vi~ào de rc~.:ursos provt~nh:ntes desse Fundo, pnru 1977, é
da urdem de C1'5 /52.0 milhüe>.
Dccorridl1~; 7 anos tfr.:~dc a criaçilo desse programa de ussistêm:ia
financeira, a CPRM 1~1 rn:cbcu BH projctos, num total de cerca de
Cr~·

500.0 milht~,t._,
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Foram aprovados nté dezembro último 56 projetes no valor de
CrS 322.4 milhões, dos quais 47 contratados no valor de Cr$ 291.8
milhões, sendo 33 sob cláusula de risco.
Dos projetes já conclufdos, em número de 36, lO foram bem
sucedidos, 9 mal sucedidos. Dos projetes em andamento, 3 oferecem
boas possibilidades c o restante ainda não apresenta qualquer indica·
çiio.
Em recente estudo económico dos projetes concluídos com
sucesso e n concluir com bons possibilidades, n área econômica da
CPRM estimou que o valor dos resultados, nos preços de outubro de
1976, era da ordem de Cr$ 22.000 milhões, o qual relacionado nos
custos financiados, fornece um beneficio custo de 101,7, o que indica
que, para cada CrS 1,00 aplicado à pesquisa desses projetes, retorna·
rit uma renda bruta de nada menos de Cr$ 100,00. Isso mostra que a
rentabilidade do setor mineral não 1: tão baixo como dizem por af.
As áreas mais beneficiadas com os financiamentos à pesquisa
mineral, pela ordem, foram:
- Região Centro Oeste . Cr$ 73,8 milhões
-Região Norte ..... . Cr$ 66,3 milhões
-Região Nordeste .. . Cr$ 65,8 milhões
-·Região Sul ........ . CrS 58,6 milhões
- Região Sudeste .... . CrS 27,3 milhões

6 projetas
9 projetes
18 projetas
8 projetes
6 projetes

Isso, todavia, não é o bastante para impulsionar o Setor Mineral
Brasileiro. Outros obstáculos ainda necessitam serem superados,
tornando-se pura isso imprescindlvel a conclusão da atualização, jã
iniciada, do Código de Mineração, no sentido de torná-lo mais
dinâmico e mais objetivo nos tràmites de obtenção das concessões
minerais.
Se verificarmos que em 6 anos de aplicação do Programa de As·
sistêncin Financeira à Mineração apenas chegaram nos órgãos
financiadores 88 pedidos c que em igual período foram concedidos
pelo DNPM nada menos de 10.677 Alvarás de Pesquisa, mesmo
deduzindo-se a participação dcempresnspúblicas e de outras grandes
empresas que recorrem a órgãos não federais para financinmentos de
suas pesquisas, temos que admitir ser realmente grande a disparidade
entre as pesquisas autorizadas e a demanda de financiamentos.
Somente em 1976 fizemos utilização superior a 50% dos recursos
disponíveis para empréstimos.
Poderíamos então concluir que, contrariamente à expectativa
governamental, a empresa de mineração brasileira prefere custear
suas pesquisas com recursos próprios: Se, porém, examinarmos o
capital dessas empresas, vcrincnremos que n baixa cnptaçt1o
financeira tem outro motivo: cm 1975, das 3.906 empresas registra·
das, 3.046, correspondendo a 78%, tinham capital social inferior a
CrS 500 mil, o que leva a acreditar que foram constituídas para
obtenção de concessões minerais; outras 539, perfazendo 13,8%,
t:viúcncium uma capucitaçào de pequenn empresa, com capital social
comprr.endido entre Cr$ 1,0 c CrS 5,0 milhões. Apenas 245 dessas
empresas, ou seja 6,3% do total, têm características de média empre·
sa, com capital compreendido entre valores que vão de Cr$ 5,0 mi·
lhõcs u CrS 50,0 milhões, e, como grnndcs empresas existem nada
mnis que 76 com capital socinl ncima de CrS 50.0 milhões,
representando apenas 1,9% do totul das empresas de mineruçilo
registradas no País.
E!itcs números retlctem um condicionamento de restrita produ·
çào mineral bustuntc significntivo. Seus rcnexos nn economia na·
cinnal n1\o poderinm deixar de obt=deccr aos mesmos purilmetros,
mostrundo com bHstuntc clmczu a fmg\lidadc cm que se encontra o
Setor Mincrnl Brasileiro. ~ verdnde que o primeiro passo para o
fortu\ccimcnto da iildústria de mincrnçiio brasileira reside nu neces·
"sidadc de maciços aportes linancciros, vi~undo, fundumentulmentc,
ao fortalecimento das empresas nacionais que detenham melhores
possibilidades de desenvolver o Sl!tor míncro·mctnlúr~ico, mas ni\o
rncno~ nccc:ss{!rio se faz uma lt:r-islaçiío mais ohjctivu e que permita
lllllil melhor sclcçflo dos ckito~ !Is concessões minerais,
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VI- Uma Estratégia de Hoje para" Amanhil
Para uma análise da estratégia a ser seguida, dever·se·á partir de
dirctrizes básicas:
a) ampliação do conhecimento da potencialidade do nosso
subsolo;
b) aproveitamento imediato das disponibilidades dos recursos
minerais.
Quanto ao desempenho do primeiro item, nunca ê demais repi·
sar que a prospecção e pesquisa minerais são o começo de tudo nesse
setor. 1':. através dela que localizamos a jazida, origem da futura
mina; que poderá vir a ser um pólo de desenvolvimento regional; que
poderá dar lugar a indústrias de base e seus satélites; que poderá
aliviar a balança comercial do Pafs.
Deveremos, pois, estabelecer prioridades em função das necessi·
dades do Pafs, realizando· preferencialmente.as pesquisas dos mine·
rais carentes que nos impõem dependência econômica do mercado
externo
Em termos de incentivos à mineração nacional, caberá ao
Governo, ainda durante muitos anos, o investimento maciço em
prospecção c pesquisa, quer diretamente, quer financiando estudos
específicos, como faz agora. Ã iniciativa privada caberá, porém, a
pesquisa de detalhe qualificadora dos depósitos minerais que se
incorporarão ao processo produtivo.
A ajuda do Governo à iniciativa privada deve se fazer, pois,
como imperativo funcional sem caráter paternal, no sentido de fazê·
la cônscia de suas insubstituíveis responsabilidades para com o Brasil
c procurarem se auto-afirmar, cada vez mais, para que venhamos ter
em curto espaço de tempo uma real indústria de mineração nacional.
Isto não significa que estejamos condenando o cap.ital estrangei·
ro.
O investimento externo chega a ser imprescindfvel ao desen·
volvimento de um Pais quando, além do aportc de capital, oferece
possibilidade de transferência de tecnologias, faz emprego de novos
métodos gerenciais, promove o treinamento de nacionais no
desenvolvimento de pesquisas cientfficas e tecnológicas no Pais e
procura atender ao desenvolvimento das exportações, dentro das
metas aprovadas, sem se fazer hostil ao empresariado nacional.
Admitimos, todavia, que sejam esses recursos cuidadosamente
estudados e distinguidos com vigilância e inteligência sempre
atentando para as condições do mercado, para que, ao lado daqueles
construtivos, sempre bcm-vindos ao Pais e que ajudam a levantar o
seu processo, não venham outros que intencionalmente atrasados,
cheguem depois e, sobre os alicerces jã levantados, desejam única·
mente uma participação para rentabilidade de seu capital, adotando,
por vezes, atitudes rfgidas e incompatíveis com a polltica interna de
fortalecimento da empresa nacional,
Investimentos maiores devcrilo ser oferecidos à ampliação c de·
scnvolvimento das prospecções c pesquisas, a fim de suprir a Nação
de conhecimentos mais profundos do seu subsolo, pois somcn·
te assim sairemos do circulo vicioso que redunda em "fal!a de maio·
rcs pesquisas porque a nossa produção mineral gera poucos recur·
sos" e "não ampliamos nossa produção porque nossas pesquisas silo
insuficientes".
O acompanhamento das pesquisas geológicas desenvolvidas nc
Pais e no mundo, com vistas à extensão das reservas e geografia das
jazidas em face nos centros de consumo; a atualização com o avanço
tecnológico, principalmente no que tange no beneficiamento de min~·
rios e ii metalurgia extrativa; a vivência com o dia-a-dia da polrticn
internacional - silo alguns dos fatores indispensáveis a uma visão
global do campo mineral.
Quanto ao uproveitumento dos recursos minerais, um qundro
lacõnico entre consumo c produção mineral, já definido, mostra de
imediato, várias nltcrnntivas u serem seguidas.
No tocante aos minerais abtmdantes que devcrilo ser c~'portados,
dcvL:rf1 ser tentada uma pnrticipnçUo maior c mais shmificntivu no
mcrcaUo mundial de nHitérias~primus minerais, procurando cxport6·
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los cada vez mais elaborados, incorporando ao produto o maior
valor agregado possfvel.
Uma outra tomada de posição que se impõe ê a de buscar-se
valorizar, ao máximo possível, nossos produtos minerais primãrios
que nilo possam ser exportados soh a forma de intermediários ou
acabados, cm face do comportamento do mercado consumidor.
1':. fundamental, também, a compreensão do papel da economia
mineral dentro do sistema, pois o conjunto de fatores que podem
influenciar uma decisão no setor mineral, não é, de maneira geral,
simples e passível de identificação imediata.
Temos observado nos últimos anos que a alta isolada de preços
para um determinado metal, por exemplo, pode decorrer tanto de
um plano estratégico, como de medidas unilaterais dos produtores
~·e controlam o mercado.
Por sua vez, a baixa de preços pode advir de um alívio das ten·
sões internacionais, de melhoria tecnológica; de um dumping forjado
para evitar novos concorrentes, da ampliação da escala de produção,
ou da descoberta de novos depósitos com melhores condições de
lavra.
Tais variações de preços podem resultar, também, de medidas
exclusivamente políticas, de regulamentos visando à conservação de
ambientes ecológicos, ou de desenvolvimento de novas tecnologias
visando à substituição de determinadas materias·primas minerais,
Vê-se, portanto, que perspectivas corretas no setor mineral de·
vem andar cm paralelo com profundo conhecimento econômico e
técnico especifico do mercado, sob pena de cometimento de erros
que podem, inclusive, influenciar negativamente a economia nacional, a médio c longo prazos, na dependência do vulto dos mesmos.
De um modo sumário, pode-se concluir que as estratégias das
nações industrializadas, grandes importadoras de insumos minerais,
são o controle da produção na origem, bem como do transporte e
principalmente da comercialização. Por outro lado, as nações em
desenvolvimento, grandes produtoras de insumos, estão procurando
defender seus interesses com a valorização de suas expurtações,
atu ando polilicamente, também, na comercialização.
1':. evidente que o Brasil, consoante às perspectivas mundiais
apontadas, deve incrementar sua produção mineral, a partir do
conhecimento geológico com vistas a auto-suficiência e a firme e
vigorosa exportação do que ocorre em abundância no território
pátrio.
Por outro lado, dentro de uma antevisão realística, ungida pelas
responsabilidades sólidas e não pelas inconseqUências de sofismas,
devem ser enfatizadas ao mâximo associações com países amigos que
nos forneçam bens minerais de que somos atualmentc carentes, em
troca de produtos que temos condições de exportar, com vistas ao
equilfbrio do balanço de pagamentos do País.
VII - Conclusões
1':. evidente que no Brasil de agora o problema mineral vem
assumindo proporções que não podem ser ignoradas,
Dos insumos minerais já conhecidos, do conhecimento geológi·
co atualmente disponfvcl e levando-se cm conta os empreendimentos
plancjados, em organização e em andamento, pode-se antever que
nos primeiros anos da próxima década deverá haver auto-suficiência
dos seguintes bens minerais: fertilizantes fosfáticos c potllssicos; nlu·
mlnio; zinco, nfqucl; titânio e magnésio. Entre esses bens em que
havcrã auto-suficiência, há possibilinades do Brasil tornar-se, at~ os
primeiros anos da próxima década, possível exportador de alumínio,
fertilizantes potássicos, nfquel, titânio e mngnésio. Nessa mesma
época o Pais deverá ainda ser exportndor de ferro, nióbio, cnulim
para papel, pedras semipreciosas, etc,
,
As recentes dcscobertus de mais curviio no sul do Pufs
permitirilo, a curto prazo, o desenvolvimento de técnicas de
gaseificação e liquefaçilo do gds de curvilo que dcvcrilo, também, ser
inccntivadus ao máximo, já que dispomos de reservas upreciltvcis de
tnl fonte en'.!rgéticu~ como tumbém o aprovcitumcnto cm mini ..
siderúrgicas.
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Para a classe dos nilo-ferrosos, deslumbram esperançosas
potencialidades de cobre, zinco c nlumlnio, que possibilitarão redu·
zir sensivelmente o atua! deficit destas mat~rins·primas minerais.
Por outro Indo, os extensos recursos minerais para fertilizantes
permitirão promover a produção a baixo custo, o que qualificarA o
Pais a disputar no mercado internacional de alimento•, elevando o
nfvel de vida de sua população rural.
··
~ imprescindlvel c urgente a atualização do Código de
Mineração, instrumento de significativo valor no estabelecimento da
Politica Mineral Brasileira.
Em termos de incentivos li mineração nacional, caberA ao
Governo, ainda durante muitos anos, o investimento maciço em
prospecção e pesquisa, quer dirctamente, quer financiando estudos
especfficos, como faz agora.
A par disso, c consoante às perspectivas mundiais apontadas,
deve-se incrementar a produção mineral, a partir do conhecimento
geológico jã existente, investindo nas pesquisas e desenvolvimento
dos jazimentos jã detectados, possibilitando ou a auto-suficiência ou
a firme c vigorosa exportação do que ocorre em abundância no
território pátrio.
Vale aqui salientar que em todo o mundo, os grandes distritos
mineiros se desenvolveram com as pesquisas realizadas a partir de
pequenas Arcas de exploração, c o aumento de produção tem sido
mais conseqüente de novas tecnologias e desenvolvimento de jazidas
que devido a novas descobertas. No Brasil, infelizmente, devido ao
seu vasto território e no ufanismo imediatista de localizar imensos
depósitos minerais, tem sido relegado a um segundo plano o
desenvolvimento das pesquisas cm pequenos distritos mineiros, o
que poderia, de outra forma, ampliar suas reservas e contribuir para
uma maior dinâmica do sctor mineral.
Dentro de uma antevisão rcal!stica, devem ser enfatizadas ao
mãximo associações que nos forneçam bens minerais de que somos
atualmente carentes, cm troca de produtos que temos condições de
exportar, com vistas ao equil!brio do balanço de pagamentos.
Para tanto, urge impantar-se uma forte indústria de equipamen·
to e incentivar a construção de usinas de beneficiamento de minérios,
aliadas a um aprimorado . parque de tecnologia de vanguarda
aplicada, sobretudo, ao campo da geoflsica.
Certo que é uma tarefa de gigantes que teremos necessariamente
de cumprir, cingindo·lhc, ainda mesmo que ambiciosamente, outras
providências rcvitalizndoras, tais como:
- a fixaçilo de normas legais compatlveis com necessidades
cspecfficas e a dinâmica do jogo de interesses internacionais;
- a garantia de tarifas de energia elétrica especiais para os
projetes de mineração, com o aproveitamento dos recursos hfdricos
da respectiva região;
-a manutenção dos incentivos existentes e equacionamento de
outros (preços mlnimos, etc), principalmente visando a garantir o
pequeno e mMio minerador;
-taxação de imposto único favorecido para aproveitamento de
minérios de baixos teores que promovem dependência económica do
comêrcio exterior;
- o encorajamento à implantação de fâbricas no Brasil, ao
invés de importar equipamentos passiveis de fabricação nacional;
-uma melhoria no sistema de comunicações entre os fabricnn·
tes nacionais de equipamentos c as grandes empresas de mineração,
permitindo àqueles, antecedência compatlvcl com a adaptação das
novas necessidades;
- o incentivo ao empresllrio nacional, garantindo-lhe
participação mesmo em empreendimentos mineiros capitaneados
por Empresas do Governo:
- linu!mcnte, tem de huver umu conjugação de esforços,
capitaneada pelo bom senso e dirigida uos interesses maiores do
Brnsil, para que as metus sejam alcunçudas e o Pais possa usufruir
beneficias de seus prórpios recursos naturais, garuntindo·lhc o
desenvolvimento sem distorções, u soberuniu sem depcndêncins, o
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planejamcnto sem ingratas surpresas, u base real de apoio àqueles
que nos sucederão.
Mas é preciso que se tenha a coragem de proclamar: para que
isto ocorra não se deve esperar somente pela ação pública. Falar-se
em ação governamental é falar·se em ação de todos e de cada um,
pois todos somos governo dentro de um sistema que busca a eleva·
ção da nacionalidade, no seu mais alto significado moral e material.
E: que, no mundo de hoje, nos cstâgios por que pnssaram as
ideologias, ns doutrinas c os sistemas, não há mais lugar para outros
interesses que não aqueles que visem ao bem comum, objetivo com·
partilhado, sem sombra de dúvida, pelos que nesta Casa representam
o povo brasileiro.
Muito obrigado,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Não hã mais oradores
inscritos.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Itamar Frnnco.
O SB. ITAMAR FRANCO (MDB - MO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Transcorre hoje a data de fundação da minha cidade de Juiz de
Fora, que completa 127 anos de existência.
Como aconteceu com quase todas as comunas brasileiras, em
sua formação, Juiz de Fora originou-se à beira de um rio - o
Paraibuna - e à margem de uma estrada - o chamado "Caminho
Novo" - aberto em volta de 1700 por Garcia Pacs, objetivando
ligar o litoral brasileiro com o interior, para o escoamento do ouro
das Minas Gerais para o porto do Rio de Janeiro.
Iniciando-se apenas como ponto de pousada, desenvolveu-se
rapidamente o povoado tendo como referência maior a "Fazenda de
Juiz de Fora". No ano de 1835, o Engenheiro alemão Henrique
Guilherme Halfcld, incumbido de abrir uma nova via na região, de·
nominada de "Paraibuna", para encurtar ainda mais o trajcto do
"Caminho Novo", estabeleceu definitivamente os alicerces da entilo
"Vila de Santo Antônio do Paraibuna", que foi elevada à categoria
de cidade cm 18SO,jâ com o nome de Juiz de Fora, através de decreto
imperial.
Em 1861, quando o pioneiro Mariano Procópio construiu •
"Estrada União Indústria", entre Juiz de Fora e Pctrópolis, a cidnd·
jã mostrava o seu grande desenvolvimento, graças à economia da la
vourn de café, que iria proporcionar no final do Século XIX e princ!
pio deste, através de outro grande pioneiro - Bernardo Mas
carenhas- o surgimento de um novo ciclo económico naquele muni
clpio: o ciclo indu·strinl. Descnvo!veu·se tanto industrialmente '
comunn que na campanha civilista, Ruy Barbosa, visitando-a, cogno
minou·a de "Manchester Mineira", em alusão li cidade britânica d·
Manchester, o maior centro industrial de cntilo da lnglaterrn.
Mas Juiz de Fora nilo só firmou-se como grnndc metrópole in
dustrinlc comercial. Dada a sua proximidade geogrâfica c estreito re
lacionnmcnto com a antiga Capital da Repúblicn, da qual sempre rc
ccbeu grande influência, c possuindo extensa e qualificada rede cdu
cacionn!, cm todos os nfveis, Juiz de Fora capacitou.sc efetivamcnt·
para se constituir, também, cm importante foro de cultura e de arte.
Hoje, com aproximadamente quatrocentos mil habitantes, Jui
de Fora, é uma das grandes metrópoles intcrioranas do Pais c se
gunda cidade de Minas Gerais. E: interessante assinalar que atingi•
esse impressionante cstâgio de desenvolvimento social, graças, princi
palmcntc, ao esforço de seus filhos, ao pioneirismo de seus lideres
consubstanciado na altivez e independência de seu povo ordeiro c tru
balhudor, pois no desenrolar de sua história pouco clu tem recebid•
dos poderes públicos do Estudo.
Por tudo isso, Sr. Presidente, pelo exemplo de civismo de se
povo, sempre presente em todos os acontecimentos marcantes d
vidu do Pais, pelo espirita democrãtico, liberal c puc!fico de su
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gente, congratulo-me nesta data com a passagem dos seus 127 anos
defundaçào.
fi com prazer e orgulho que deposito nos anuis desta Casa essa
efeméride tão cara para nós juiz-fornnos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte
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do em Plenário), pela constitucionalidade cjuridicidadc com a emenda que apresenta de n• I·CCJ;
- de Legislação Social - I• pronunciamento: favorável, com
voto vencido do Senhor Senador Domicio Gondim; 2• pronunciamento: (recxnmc solicitado cm Plenário), favorável ao Projeto c
contrário à emenda da Comissão de Constituiçilo c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estã encerrada a ses·
são.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.)

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 184,
de 1976-DF- Complementar, que permite aposentadoria voluntária, nas condições que especifica, aos funcionários públicos do Distrito Federal incluidos cm Quadro Suplementar ou postos cm
disponibilidade, tendo
PARECERES, sob n•s 851 a 853, de 1976 c 186, de 1977, das
Comissões:
- de Conslltulçilo e Justiça - I• pronunciamento: pela constitucionalidade c juridicidadc do Projeto; 2• pronunciamento: pela
inconstitucionalidade e injuridicidade da emenda de Plenário, com
voto vencido dos Senhores Senadores Leite Chaves, Nelson Carneiro
c Dirceu Cardoso;
-do DlslrUo Federal, favorável ao Projeto; e
-de Finanças, favorável.

-2Votação, cm turno único, do Requerimento n• 149, de 1977, do
Senhor Senador Mendes Canale, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelos Generais Sylvio
Couto Coelho da Frota, Ministro de Estado do Ex~rcito, c Fritz de
Azevedo Manso, Chefe do Estado Maior do Ex~rcito, no dia 26 de
maio de 1977.

-3Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridici·
dade nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, do Projeto de
Lei do Senado n• 182, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
que dispõe sobre a concessão de Aposentadoria Especial aos vigias
ou vigilantes, tendo
PARECERES, sob n•s 962, de 1976 c .123, de 1977, da Comissão~

-de Constltulçilo e Justiça- 1• pronunciamento: pela injuridi·
cidade do Projeto, com voto vencido do Senhor Senador Nelson Car·
nciro; e 2• pronunciamento: pela injuridicidadc da emenda de PlenA·
rio, com voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de /P a 31 de maio de 1977 (art.
293, Inciso 1/, do Regimento Interno)
Projetos aprovados e enviados à promulgaçio:
Projeto de Resolução n• 13, de 1977- Comissão de Economia
-autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo (SP)
a elevar em CrS 3.368.500,00 (três milhões, trezentos c sessenta c
oito mil c quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 3-5·77 (extraordinária).
Projeto de Resolução n• 14, de 1977 - Comissão de Economia
- autoriza a Prefeitura Municipal de lbaté (SP) a elevar cm
CrS 1.313.400,00 (hum milhão, trezentos c treze mil c quatrocentos
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Sessão: 3·5-77
(extraordinária).
Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 1977 (n• 87-B/77, na Câ·
mara dos Deputados) - aprova o texto do Acordo Cultural, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da República do Suriname, cm Brasllia, a 22 de junho de 1976.
Sessão: 9-5-77.
Projeto de Resolução 15, de 1977- Comissão de Economiaautoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, a ele·
var o montante de sua divida consolidada cm CrS 35.687.800,00
(trinta c cinco milhões, seiscentos c oitenta c sete mil e oitocentos
cruzeiros). Sessão: 26·5-77 (extraordinária).
Projeto de Resolução n• 16, de 1977 - Comissão de Economia
- autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz (SP) a elevar cm
CrS 1.~63.800,00 (hum milhão, quatrocentos c sessenta c três mil c
oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Ses- .
silo: 26-5-77 (extraordinária).
Projetas arquivados nos termos do art. 178 do Regimento Interno:

-5-

Projeto de Lei do Senado n• 261, de 1976- Senador Vasconcelos Torres- inclui o Curso de Artes Gn\ficas dentre os ministrados
pelas Escolas ncnicas Federais. Sessão: 12·5-77.
Projeto de Lei do Senado n• 107, de 1975- Senador Jos~ Esteves - torna obrigatória a utilização de sacaria de fibras naturais na
embalagem de produtos agricolas c dá outras providências. Sessilo: 13-5-77.
Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1971- Senador Vasconcelos Torres- modifica a Lei n• 4. 717, de 29 de junho de 1965, que regula a açilo popular. Sessão: 17·5-77.
Projeto de Lei do Senado n• 149, de 1976- Senador Vasconcelos Torres- dispõe sobre a concessão de gratificação de risco de vida aos trabalhadores na construção civil. Sessão: 25-5· 77.

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 148, de 1975, do.Scnhor Senador Milton Cabral, que dispõe sobre
a locação, pelas instituições de previdência, de imóveis do tipo
popular para segurados com renda inferior a dois salários minimos
regionais, tendo
PARECERES, sob n•s 52 c 53, 515 e516, de 1976, das Comissões:
- de Constltulç~o e Justiça - i' pronunciamento: pela constitucionalidade cjuridicidadc; 2• pronunciamento: (recxamc solicita-

Projeto de Decreto Legislativo n• 30, de 1976 (n' 64-A/76, na
Câmara dos Deputados) - aprova as contas da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRÁS, c de suas subsidiárias, relativas ao cxcrcicio
de 1973. Scssuo: 2-5· 77.
·
Projeto de Lei do Senado n• 180, de 1976 - Senador Itamar
Franco- dispõe sobre despesas de mordomia, c dá outras providên·
cias. Sessuo: 2·5·77.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 59,
de 1976 (n• 787·8(75, na Casa de origem}, que dispõe sobre normas
de procedimento cm reclamações c recursos interpostos pelo
trabalhador rural, nos casos de aposentadoria c de pensão, tendo
PARECER, sob n• 932, de 1976, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, favorável.

Projetos rejeitados e enviados ao Arquivo:
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Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1977 - Senador Vnscon·
celos Torres - institui o Seguro de Garantia de Educnçilo, c d(l outras providências, Sessão: 5·5· 77,
Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1976- Senador Benjamim
Farah - dispõe sobre declarações de doação do próprio corpo ou
parte dele para fins de utilizações post mortem, e d(l outras providên·
cios. Sessão: 6-5· 77.
Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1976 (n• 62-A/76,· na
Câmara dos Deputados) - aprova ns contas da Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRÃS, c suas subsidiárias PETROBRÁS Qulmica
S.A.- PETROQUISA, e PETROBRÁS Distribuidora S.A., relativas ao exerclcio de 1971. Sessão: 9-5· 77,
Projeto de Decreto Legislativo n• 31, de 1976 (n• 65-A/76, na
Câmara dos Deputados)- aprova as contas da Rede Ferroviâria Federal S.A. e de suas subsidiárias, relativas ao excrclcio de 1970, Ses·
são: I0·5·77.
Projeto de Lei do Senado n' 131, de 1974- Senador Vasconcelos Torres - disciplina grafia e uso de siglas c abreviaturas. Sessão: 10·5·77.
Projeto de Decreto Legislativo n• 32, de 1976 (n' 69-A/76, na
Câmara dos Deputados) - aprova a prestação de contas da Rede
Ferroviária Federal S.A. e de suas subsidiárias, relativas ao exerclcio
de 1973. Sessão: 12·5·77.
Projeto de Decreto Legislativo n• 33, de 1976 (n• 70·A/76, na
Câmara dos Deputados) - aprova as contas da Petróleo Brasileiro
S.A.- PETROBRÁS, relativas ao cxerclcio de 1968, Sessão: 13·5·
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Projctos aprovados em I' turno:
Projeto de Lei do Senado n' III, de 1975 - Senador Ncbon
Carneiro - introduz modificações nu Legisluçllo da Previdência
Social. Sessão: 3·5· 77.
Projeto de Lei do Senado n• 134, de 1976 - Senador Otair
Becker - faculta ao empregado do sexo feminino sacar os depósitos
de sua conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
nu hipótese que indica. Sessão: 10·5·77,
Projctos aprovados cm 2• turno c enviados à Comlssio de
Redaçilo:
Projeto de Lei do Senado n• 193, de 1976 - Senador
Vasconcelos Torres - introduz nlternção nu Lei n• 6.205, de 29 de
abril de 1975, que estabelece a descaracterização do snlârio mlnimo
como fator de correção monctârin. Sessão: 19·5·77,
Projeto de Lei do Senado n' 163, de 1976- Senador Amaral
Peixoto - dá nova denominação ao Instituto de Medicina Legal do
Distrito Federal. Sessão: 27-5·77.
Projetos aprovados cm turno único e enviados ii Comissão de
Redsçilo:

Projeto de Decreto Legislativo n• 26, de 1976 (n' 63-A/76, nu
Câmara dos Deputados) - aprova as contas da Petróleo Brasileiro
S.A.- PETROBRÁS, c suas subsidiárias Petrobrás Química S.A.PETROQUISA, Petrobrás Distribuidora S.A., Petrobrâs Interna·
cional S.A.- BRASPETRO, e Companhia de Petróleo da Amazô·
nia- COMPAM, relativas no exercício de 1972. Sessão: 11·5·77.
77.
Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1976 (n• 78-B/76, na
Projeto de Decreto Legislativo n• 34, de 1976 (n' 68-A/76, na
Câmara dos Deputados)- aprova as contas da Rede Fcrroviâria Fe- Câmara dos Deputados)- aprova o texto da Resolução n• 358, da
deral S.A. e de suas subsidiárias, relativas ao cxcrclcio de 1972. Ses- IX Asscmblóin·Geral da Organização Marítima Consultiva lntergo·
vernamental (ONCI), que aprovou Emendas à Convenção da
silo: 17·5·77.
Projeto de Decreto Legislativo n• 35, de 1976 (n' 71·A/76, na Organização, em Londres, a 14 de novembro de 1975. Sessão:
Câmara dos Deputados) - aprova as contas da Petróleo Brasileiro 20-5-77.
S.A. - PETROBRÃS, c sua subsidiâria, relativas ao excrclcio
Projeto de Decreto Legislativo n• !, de 1977 (n' 83-B/77, nu
de 1970. Sessão: 20·5·77,
Câmara dos De,Putados)- aprova o texto do Acordo Sanitârio para
Projeto de Decreto Legislativo n• 38, de !976 (n• 72-A/76, na o Meio Tropical, firmado entre a República Federativa do Brasil e n
Câmara dos Deputados)- aprova as contas da Rede Ferroviária Fe· República do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucayali,
dera! S.A. c de suas subsidiârias, relativas ao exerclcio de 1974. Ses- fundeado no rio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira
são: 23·5· 77.
brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 1976. Sessuo: 23·5-77.
Projeto de Lei da Câmara no 87, de 1976 (n• 407-B/75, nu CâProjeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1977 (n• 91-B/77, nu
Câmara dos Deputados) - aprova o texto do Convênio Cultural
mara dos Deputados) - dispõe sobre n aplicação obrigatória, em
atividades agrícolas, de parte dos recursos destinados n projetas na
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
área da Amazônia Legal, e dá outras providências. Sessão: 26·5·77.
Reino Unido d• Grã·Bretnnhn e Irlanda do Norte, celebrado cm
Projeto de Lei do Senado n' 295, de 1976 - Senador Agenor · Londres, a 14 de outubro de 1976. Sessão: 24-5-77.
Maria- disptie sobre autorização P'lra porte de arma por motorisProjeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1977 (n' 93-Bf77, nu
tas de caminhões c tilxis. Sessão: 31·5· 77,
Câmara dos Deputados)- aprova o texto do Convênio de Coopera·
cão Cultural e Científica, celebrado em Brasília, a 23 de dezembro de
1976, entre o Governo da República Federativa do Brasil c o
Projctos prcjudicudos c enviados no Arquivo:
Governo da República do Chile. Sessão: 25·5·77,
Projeto de Lei do Senado no 137, de 1975 - Senador Mauro
Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de 1977 (no 84-B/77.
Bencvides - acrescenta parâgrafo único no urt, 99, da Lei n• 5.682,
na Câmara dos Deputados) - aprova o texto do Acordo para
de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Politicas. Ses·
Utílizaciio de Estações Costeiras e de Navios na Região Amazônica,
suo: 9·5·77.
assinado entre a República Federativa do Brasil e a República do
Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1976 - Complementar ..:. Peru, n bordo do navio da Arníadn Peruana, Ucnynli, fundeado no
Senador Nelson Carneiro acrescenta dispositivo à Lei Complemenrio Amazonas (Solimões), na linha de fronteira brnsilciro-pcrunna,
tar n• 25, de 2 de julho de 1975, que dispõe sobre rcmuncraçi!o de em 5 de novembro de 1976. Sessão: 26·5· 77.
Vereadores. Sessão: 16-5-77.
Projeto de Decreto Legislativo n• 2, de 1977 (n' 82-B/77. na
Projeto de Lei do Senado n• 3, de 1974- Senador Nelson CarCümnrn dos Deputados)- aprova o texto do Convênio sobre Trans·
neiro - altera a proporci!o estabelecida no nrt. 132 da Consoliportes Fluviais, firmado entre a República Federativa do Brasil c a
dação das Leis do Trabalho, reconhecendo no trabalhador o direito
Rcpúolicn do Peru, a bordo do navio da Armada Peruana, Ucayali,
a férias de trinta dias, e dd outras providéncins, Sessão: 30·5·77,
fundeado no rio Amazonas (Solimões), nu linha do fronteira
brasileiro-peruana, em 5 de novembro de !976. Sessão: 27·5· 77,
Projeto rctlrndo pelo autor e enviado ao orquho:
Projeto de Lei do Senado n• 52, de 1977 -Senador Vnscon·
celos Torres - dispõe sobre a exigência de prova de autenticidade
para a comercialização de obra de arte, Sessão: 31·5·77.

Projeto• aprovado• e cnvlodos t\ Ctlmarn dos Deputado-=
Projeto de Lei do Senado n• 127, de !97 5 - Senador Franco
Montara- acrescenta pardgrnfo ao art. 10 da Lei n• 5.890, de 8 de
junho de 1973. Sessão: 5-5-77.
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Projeto de Lei do Senado n• 71, de 1976- Senador Nelson
Carneiro- dispõe sobre a dispensa de apresentação de atestado de
vida, para efeito de recebimento de proventos, por parte dos nposcn·
tados de qualquer sistema. Sessão: 11·5·77.
Substitutivo do Senado uo Projeto de Lei da Cúmura n• 99, de
1976 - de iniciativa do Senhor Presidente da República - dispõe
sobre consignações cm folha de pagamento de servidores civis, ati vos
e inativos, da Administração Federal dircta e das autarquias
federais, c dú outras providências. Sessão: 14·5·77.
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blica- altera a Lei n' 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa
normus de orgunizaçiio

t

funcionamento do t.:nsino superior e sun

articulação com a escola média, e dá outras providências. Sessão:
27·5· 77.
Projeto de Lei da Có1nara n• 19, de 1977 (n' 3.295·8/77, na Câ·
mara dos Deputados)- de iniciativa do Senhor Presidente da Repú·
blica- fixa diretrizes para a proteção à utili;:ação dos faróis, farole·
tese demais sinais visuais de auxilio à navegação na costa brasileira.
Sessão: 31·5·77.

Projeto de Lei do Senado n• I 53, de 1976 - Senador Orestes
Quêrcia - dá nova redução ao art. 13 da Lei n• 4.717, de 29 de
junho de 1965. Sessão: 24·5-77.
Projeto de Lei do Senado n• 42, de 1975 - Senador Nelson
Carneiro - isenta, da prática da educação física c da participação
nas atividactcs clvico-desportivas, os alunos de cursos noturnos que
exerçam emprego remunerado em jornada igual ou superior a 6 (seis)
horas de trabalho. Sessão: 26·5· 77.
Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1976- Senador Nelson Car·
neiro - estabelece prioridade na concessão de benefícios aos porta·
dores de incapacidade permanente, física ou mental. Sessão: 30-5-77.
Projetas aprovados c cnvlodos à sanç~o:
Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1977 (n' 2.556-B/76, na
Câmara dos Deputados) - de iniciativa do Senhor Presidente da
República - dá nova rcdação aos arts. 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 ao Ministério dos Transportes. Sessão: 18·5·77.
Projeto de Lei da Câmara n• 35, de !977 (n' 3.428-C/77. na
Câmara dos Deputados) - amplia os atuais mandatos partiditrios.
Sessão: 18·5·77.
Projeto de Lei da Câmara n• 9, de 1977 (n• 2.036-B/76, na
Câmara dos Deputados) - de iniciativa do Senhor Presidente da
República - autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal - !BDF, a permut~r o imóvel que menciona. Sessão:
19·5·77.
Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1977 (n• 2.983-C/76, na Câ·
mara dos Deputados) - do iniciativa do Senhor Presidente da Ropú·

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS
ATA DA DUOCENTIÕSIMA VIGIÕSIMA Sf:TIMA
REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM
VINTE E SETE DE ABRIL DE MIL
NOVECENTOS E SETENTA E SETE
Às dezesseis horas do dia vinte e sete de abril de mil novecentos
e setenta e sete, presentes os senhores Senadores Nelson Carneiro e
Heitor Dias e os senhores Deputados José Alves, Lncrte vieira, Raul
Bernardo c Bento Gonçalves Filho, reuniu-se o Conselho
Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, a fim de
tratar assuntos diversos. - Lida e aprovada a ata da reunião
anterior, o Senhor Presidente comunica que por motivo de força
maior foi obrigado a antecipar o horário da reunião, pedindo a
tolerância dos Senhores Conselheiros para o fato. - A seguir,
apresenta à apreciação do Conselho balancete referente no período
de primeiro a trinta c um de março, que é aprovado. Prosseguindo,
por iniciativa do S.enhor Consdheiro Luerte Vieira, o Conselho
discute passiveis modificações a serem introduzidas na legislaçilo do
Órgão, ficando o referido Conselheiro Laertc Vieira encarregado de
apresentar projeto de lei nesse sentido. - Nada mais havendo n
tratar. às dezt!ssete horas c cinco minutos ~ encerrada a reunião. E~
para constar, eu, Zólia da Silva Oliveira, Secretária, lavrei a presente
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. -Senador Henrique de La Rocquc Almeida .
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ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE REOAÇÃO
19• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. REALIZADA
EM 3 DE MAIO DE 1977
As dl!zoito horns c trinta c cinco minutos do dia três do mês de
muio dL) ano de mil novecentos c setenta c sete, rcúne·se a Comissão

d' Rcdaçào sob a Presidência do Senhor Senador Adalborto Senu,
Presidente, presentes os Senhon:s Senadores Ht!lvídio Nunes, Vice.
Presidente. e Saldanha Dcrzi.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
s,nadorcs Danton Johim, Otto Lchmann.

f: lida c aprovada a ata da rt:unitio anterior.
A Comiss:lo aprova os purcccrcs cm que sUo nprcscntadus as se.
guintes redaçõcs !in,lis:
pelo Senhor Senador Saldanha Dcrzi. do Projeto de Rcso·

n)

lt1çüo n1• 13, de 1977, qut: autoriza :1 Prefeitura Municipal de Santa
Cru/ do Rio P:m1o {SP) a deva r cm Cr$ J.J6S.500,00 (tr~s milhões,
trczcntns c st::-.:icnta t! oito mil c quinhentos cruzeiros) o montante de
sun dívida cunscdid:td:t; 1.:
to)
\uç:h~

(S P)

pi.!k•

s~.~nhor

Às dezcsscte noras do dia nove do mês de maio do ano de mil
novecentos e setenta c sete, reúne-se a Comissão de Rcdação sob a
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, prcscn·
tesos Senhores Senadores Hclvidio Nunes, Vicc·Prcsidcntc, c Virg!·
li o Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Otto Lchmann, Danton Jobim c Saldanha Dcrzi.
f:: lida c aprova a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Hei·
v!dio Nunes apresenta a redução final do Projeto de Decreto Legisla·
tivo n• 3, de 1977 (n• 87·8/77. na Câmara dos Deputados), que
uprovu o texto do Acordo Cultural, firmado entre o Governo da
Ropúblicu Federativa do Brasil c o Governo da República do Suri·
nnme, om Bras!liu, a 22 de junho de 1976.
Nndn mais havendo n tratar, dá-se por encerrada n rcuniilo, ln·
vrundo cu, Muriu Carmen Castro Souza, Assistente, n presente Ata
que. uma VL"Z nprovudn, será ussinndn pelo Senhor Presidente.

Senadm !-ldvítlio Nunc:;, Jo Projeto de Reso·

11'1 1·1, tk 1IJ77, qt1c :llltnrint a Prefeitura Municipal de lbnté

;1 .·kv:1 r cm (r.)

20• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
EM 9 DE MAIO DE 1977

1.313.·100,00 (h urn mi lhJo, t rczcn tos c treze mil
c qtl::troc~:nhl'> tTUil:iros) o montante de sua dívida consolidndu.
r.:.~rLt m:1i~. h;tvt:ni\J a !Lttar, d:"t·sc ror cm.:crrnd:t a reunião, luvrattll\' ~·11, :\1:,ria Carml'll C~.·arn Sou~:a, As.'ii.'ltente, n presente Atn
qu~·. unti\ v1:.'. ;qHth';Hlil, wr{t <ls:oin:ub peln Senhor Presidente.

21' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
EM lO DE MAIO DE 1977

Às onze horus do dia dez do mês de maio do uno de mil nove·
centos • sctcntn c sete, rcllnc·sc a Comissão de Rcdaçilo sob a Prcsi·
dêncin do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, presentes os

I
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Senhores Senadores Hclvldio Nunes, Vicc-Prcsidcntc, c Virgflio Tâvorn.

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Otto Lchmann, Danton Jobim c Saldanha Dcrzi.
lO lida c aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Virgflio
Távora apresenta a rcdação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 99, de
1976 (n• 2.554-B/76, na Casa de origem), que dispõe sobre consignações cm folha de pagamento de servidores civis, ativos c inativos,
da Administração Federal dircta c das autarquias federais, c dá
outras providências.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, la·
vrando cu, Maria carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
22• REUNIÃO, REALIZADA EM li DE MAIO DE 1977
Ãs doze horas do dia onze do mês de maio do ano de mil novecentos e setenta c sete, reúne-se a Comissão de Rcdação sob a Prcsidcncia do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, presentes os
Senhores Senadores Hclvldio Nunes, Vicc-Prcsidcntc, e Saldanha
Dcrzi.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Otto Lchmann c Danton Jobim.
lO lida c aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Hclvldio Nunes apresenta a rcdação final do Projeto de Lei do Senado n•
173, de 1974, que dá nova rcdação ao§ I• do art. 66 da Lei n• 4.728,
de 14 de julho de 1965, que disciplina o mercado de capitais c estabelece medidas para o seu desenvolvimento,
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, la·
vrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, scrâ assinada pelo Senhor Presidente.
23• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 1977
Ãs onze horas do dia vinte c seis do mês de maio do ano de mil
novecentos e setenta e sete, reúne-se a Comissão de Rcdação sob a
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, prcscn·
tcs os Senhores Senadores Hclvldio Nunes, Vicc-Presidcntc, Otto
Lchmann e Saldanha Dcrzi.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador
Danton Jobim.
lO lida c aprovada a,Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres cm que são apresentadas as
•eguintes reduções finais:
a) pelo Senhor Senador Otto Lchmann do Projeto de Decreto
ccgislativo no 26, de 1976 (no 63-A/76, na Cümara dos Deputados),
1uc aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS:suas subsidiárias Pctrobrás Quimica S.A.- PETROQUISA- Pe·
robrãs Distribuidora S.A., Pctrobrás Internacional S.A.
'RASPETRO - c Companhia de Petróleo da Amazônia ;QPAM- relativas ao cxcrclcio de 1972;
b) pelo Senhor Senador Saldanha Dcrzi do Projeto de Decreto
egislativo n• 43, de 1976 (no 78-B/76, na Câmara dos Deputados),
ue aprova o texto da Resolução n• 358, da IX Assembléia Geral da
Jrganização Marftima Consultiva lntcrgovcrnamcntal (OMCI), que
provou Emendas à Convenção da Orgunizaçilo, cm Londres, a 14
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de novembro de 1975; do Projeto de Decreto Legislativo n• I, de
1977 (n• 83-B/77, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo Sanitário paru o Meio Tropical, firmado entre a República
Federativa do Brasil e a República do Peru, a bordo do navio da
Armada Peruana, Ucaya/1, fundeado no rio Amazonas (Solimões),
na linha de fronteira brasileiro-peruana, cm 5 de novembro do
1976; c do Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1977 (no 91-B/17,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo
do Reino Unido da Grã-Brctanha c Irlanda do Norte, celebrado cm
Londres, a 14 de outubro de 1976; c
c) pelo Senhor Senador Hclvldio Nunes, do Projeto de Lei do
Senado no 193, de 1976, que introduz alteração na Lei n• 6.205, de 29
de abril de 1975, que "estabelece a descaracterização do salário mlnimo como fator de corrcção monetária".
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
24• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 1977
Ãs dezoito horas c trinta c cinco minutos do dia vinte c seis de
maio do ano de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se a Comissão
de Rcdação sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena,
Presidente, presentes os Senhores Senadores Hclvldio Nunes, ViccPrcsidcntc, Danton Jobim c Virgllio Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Saldanha Dcrzi c Otto Lchmann.
lO lida c aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Helvldio Nunes, apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Resolução n• 15,
de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauâ (SP) a elevar o
montante de sua divida consolidada cm Cr$ 35.687. 800,00 (trinta c
cinco milhões, seiscentos c oitenta c sete mil c oitocentos cruzeiros).
Nada mais havendo a tratar, dâ-sc por encerrada a reunião,
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

25• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 1977
Ãs dezoito horas e quarenta minutos do dia vinte c seis do mês
de maio do ano de mil novecentos c setenta c sete, reúno-se a Comis·
são de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto
Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Hclvldio Nunes,
Vice-Prcsidcntc, Saldanha Dcrzi c Otto Lchmann.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador
Danton Jobim.
~lida c aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Otto
Lchmann apresenta a redução final do Projeto de Resolução n• 16,
de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz (SP) a
elevar em Cr$ 1.463.800,00 (hum milhão, quatrocentos c sessenta c
três mil e oitocentos cruzeiros) o montante de suu divida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dá-se pqr encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, ser!\ assinada pelo Senhor Presidente.
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MISA

LIDIRANÇA DA AIINA
IDAMAIOIIA
Lide r
Eurico Rezando

Presidente:

39-Secrdtório,

Potr6nlo Portolla (ARENA- PI)

Henrique de La Rocque (ARENA- MA)

49·Secretário:

Vice·llderes
Heitor Dias
Helvldlo Nunes
José Sorney
Moitas Lo6o
Osires Teixeira

Renato Franco (ARENA- PA)

Saldanha Derzi

1\1-Vice·Presidentet

José Lindoso (ARENA- AM)

Paulo Guerra

29-VIce·Presidentel

Virgllio Távora

Amaral Peixoto (MDB- RJ)

LJDIUNCA DO MDI
I DA MINOIIA

Suplentes de Secretário'

1•·Secretafloo
Mendes Canele (ARENA- MT)

Lide r
Franco Montara
Vico·Lldores

Altevlr Leal (ARENA- AC)
Ruy Carneiro (MDB- PB)
Otalr Beckor (ARENA- SC)
Braga Junior (ARENA- AM)

29-Secretário,

Mauro Benevides (MDB- CE)

Gilvan Racho
Lózaro Barboza
Danton Job!rn

COMISSlO DI ASSUNTOS IIGIONAIS- CAl

COMISSOIS
Diretoro José Soares de Oliveira Filho
Local. Anexo 11 - Térreo
Telefoneso 23·6244 e 25·8505 - Ramais 193 e 257

Roberto Saturnlno
Itamar Franco

(7 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidente, Dinarte Mariz
Vico·Prosidontet Evandro Carreira

Titularei

luplantaa
ARENA

1. Heitor Dias

A) IIIVIÇO DI COMIIIOII PIIMANINTIS

1. Saldanha Dorzi
2. José Sarney
3. Otair Bocker

2. Jarbas Passarinho
3. Dinarte Mariz
4. Teotónio Vilela
S. Braga Junior

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Local. Anexo 11- Térreo
Telefoneo 25·8505- Ramais 301 e 313

MDB
1. Agenor Maria

1. Evelásio Vieira

2. Evandro Carreira

2. Gilvan Rocha

Assistente, L6da Ferreiro da Rocha.....: Ramal312
Reuniões: Terças-feiras, às 10tOO horas

COMISSlO DI AGRICULTURA- (CA)

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623

(7 membros)

COMIS5l0 DI CONSTITUIÇlO I JUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSiÇÀO
Presidente: Daniel Krieger

Prosidonto1 Agenor Maria
Vlce·Presldenteo Otalr Becker

1•.Vice·Presidontoo Accloly Filho
29.Yice•Presidentes leite Chaves

lhiplantaa

Titularei

fttuleraa

Suplanta•
ARENA

1. Otolr Becker
2. Benedito Ferreiro
3. ltollvlo Coelho
4; Paulo Guerra
S. Vasconcelos Torres

1. Di norte Marl:t

2. Saldanha Cerzi
3. Mattos Le6o

MDB
1. Agenor Maria

2. Roberto Soturnlno

1. Adolborto Sono
2. Evolásio Vieira

ARENA
1. Accioly Filho
2. Gustavo Capa no ma
3. Daniel Kriegor

2. Lenolr Vergas

4. Eurico Rezando

4, Vasconcelos Torres

5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Maltas Lo6o

3. Arnon do Mello

Heitor Dias
Helvidio Nunes
Wilson Gonçalves
itollvio Caolho
OHo Lehmonn
Osires Teixeira

1. Dirceu Cardoso
2. Leito Chaves
3, Nelson Carneiro

5. Milton Cobro!
6. Benedito Ferreiro

MOB
1, Franco Montoro
2. Lózoro Borbozo
3. Ruy Carneiro

4. Paulo Brossard
Aulstente1 Clciudlo Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313
Reunl6est Torças·felras, às 1Ot30 koras
Local! Sola :'Clóvis Bevllácqua'' -Anexo 11- Ramal 623

5. Orestes Quércla
Anlstenlet Maria Helena Buono BrandOo -Ramal 305
Reunlõast Quartas·felras, às 1OtOO horas
Locolt Sola "Clóvis Bevllócqua"- Anexo 11 - Ramal623
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COMJSSlO DO DIITIITO PIDIIAL- (CDf)
(11 membro•)
1:1

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇAO

Pro&idente, Wil10n Ga~~~:alftl
Vict·Pro.Sdonr., Ruy Carneiro

l'mldlnle• Jooo Calmon
v;...,..lidonto, fvelá&lo Viliro

ARENA

ARENA

••, •• '11

ntular••
1. Heitor Dias
2. Paulo Guerra
3. Conoto Pinheiro
A. Osires Teixeira
5. Saldanha Peral
6. Wil&on Oolll:ol•11
7. Virgllio Tll'llfo
8. Alexondl'll Colla

1. Auguato Franco

1. Taroo Dulro

2. Jo&é Somey
3. lro;a Junlor
4. Alte•ir Leal

2. Gustavo C~pOnemCÍ.

~

3. Arrio~~'ifi.;uô·

3. Joeo Ccrimon
4, Otto l.tftmann
S. Jorbos Panarinho
6. CaHote Pinheiro

. ·'·· lula Ca•olcanto

··· ..

1. Hol•ldio Nullll

. 2: .lfü{l'ãft!Oi ........
-4. Hoi!Qr Oios

MOS

.·.

··Ml\11.

'1. lwaftdto Cor~iro

1. Itamar Franco
2. lóaaro llarboaa
3. Ruy Carneiro

l .. frM~

.1. E'Velosio.Vieiro ,;.
· 2. P~ula .,_;ti .;
•···...
3. Adalberto Seno

2...... ,~.

·:

2. Noloon Carneiro
A11istenso, Clolde Maria I. F. Cru• - lama15es
Rouni6es, Quintoo-hllrao, às IOoOO hora&
local, Sola "Ció•i•••ilócquo"- Anexa 11 - lamal623

Ani•tente, lanaldo Paclleca de OIIVIita - lamol306
Reunióet• Qulnla&•loiroo, 61 10,00 horao
tocai: Sola "Rui Barbosa"- Ane~to 11- Ramois621t 716

c•-•••INANfAI-tCI)
(17 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente1 Paulo Brossard

COMIIIAO DI KONOMIA -(CI)

Vice·Prelidtnfl: Domicio Gondim

(11 membro•)

ARENA

Presidente1 Marcos Freire
Vice•Presidentoc Vasconcelos Torres

Suplentea

Titulare•
1. Milton Cobro I

1. Cattote Pinkeiro

2. Arnon de Mello

2, Augusto Franco

·

·.4 ... oa;nrc,ô·'.Góneti~ ·~·

4. luiz CavalCante

1. Catteto Pinheiro
2. Heitor Dfas

3. Wilson Gonçalves

3. lourival Baptista

1. Dom1cio Gondim

4. Daniel Krioger

'··

S.

·- :. :-···'·.· r_,_.:.·":L~·.::::·_,

5. Jarbos Passarinhe

JosoGui~mard

6. José SarnaY :
· 7. Soldonlia Óaral:

6. lenoir Vorgos
· 7. Matto\leo~ ·. .-.

.'s: ~osi:Sarn~y ~. .· .•.

S, Paulo Guerra

1. TeOtonio Vilela

2. Alexandre Cana

S. Helv1dio Nune\

ARENA

3. Jose Ouiomard

lufllentea

Titulare a

COMPOSIÇÃO

8. RUy" SnMo\
9. Bràga_Jur••or
··to.:.f~;so Dutia
11. Virg.lio Tavoro

6, Vasconcolo$ Torres

12 Mngalhaes Pinta

7. Dinarte Mariz

MDB

B. Otair Becker
1

MOB
1. Franco Montara

1. Agenor Maria

2, Marcos Freire

2. Ore&tll Quercia

3, Roberto Saturnino

~-

Pnulo Brouard

1. Oantan Jobim

Evelaiio Vieira

2. Dirceu Cardoso

GiiYon Racha

3. Evandro Carreira

4. Roberto Soturnino
5. Ruy Carneiro

Ani&tenteJ Daniel Reis de Souza- Ramol675

Auistentoz Cândido Hippertt- Roma I 676

Reuniões r Quartas·ftiras, Cs 10130 hora&

Reuni6e'c Quintcn·feiros, o' 9z00 horas

locah Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramal& 621 e 716

Locah Sola 11Ciovi• Bcvilac~ua"- Anexo 11 - Ramal 623

-··

!!
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COMISSlO DI LIOISLAÇlO SOCIAL- (CLS)

COMISilO DI IILAÇOIS IXTIIIOIIS- (CII)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇ~O

Presidente1 Jess6 fre~
Vice·Presidente: Orestes Qu,rcia

~~··

..

COMPOSIÇ~O

Presidente, Magalhães Pinto
19-Vico·Presldentet Saldanha Derzi
29·Vice·Presidente, Nelson Carneiro

..,lent...

Titular••
ARENA
1.
i.
3,
4.
5.
6.
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Jessé Freire
Ruy Santos
lena ir Vergas
Jarbas Passarinho
lourivol Baptista
Accioly Filho

1.
2.
3.
4.

Braga Junior
Virgllio Tóvora
Osires Teixeira
Domlcio Gondim

Titular••

Suplente•
ARENA

I. Magalhães Pinto
2. Alexandre Costa
MDB

I. Accioly Filho
2. Fausto Castelo·Branco
3. Holvldio Nunes
4. Damicio Gondim
S. Jarbas Passarinho
6. luiz Cavalcante

3. Virgilio Tóvora

1. Lózaro Barboza
2. Ruy Carneiro

1. Franco Montara
2. Orestes Quércia
3, Nelson Carneiro

4. Jessé Freire

S. Arnon do Mello
6. Saldanha Derzi

Assistente: Daniel Reis do Souza- Ramal675
Reuniõcs1 Quintus·feiras, às 11 :00 horas
local:. Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo ti -Ramal 623

COMIIIAO DI MINAI I DGIGIA- (CMI)

7. José Sarney
8, João Calmon

9. Augusto franco
1O. Oito Lohmann

(7 membros)

MDB
1. Danton Jobim

COMPOSIÇ~O

1. Marcos Freire
2. Paulo Brossard

2. Gilvan Rocha
3. Itamar franco

Presidente1 Jarbas Pauarinho
Vice·Prosidente: luiz Cavalcante

3. Roberto Saturnino

4. Leite Chaves
S. Nelson Carneiro

Tlt~~lano

lu!llentel
ARENA

1.
2.
3.
4.
5.

Milton Cabral
Domício Gondim
Arnon de Mello
Luiz Cavalcante
Jarbas Passarinho

L José Guiomard
2. Paulo Guerra
3. Virgllio Tdvora

Assistente: Cândido Hippertt- Ramol676
Reuniões: Quartas·feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB
L Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

1. Gilvon Rocha
2. Franco Montara

COMISSlO DI SAUDI- (CS)
(7 membros)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniôesr Quintas·feiras, às 10:30 horas
Local! Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo ti -Ramal 623

COMPOSIÇ~O

Presidente: Ruy Santos
Vice·Presidtmte: Altevir Leal

COMISSlO DI IIDAÇlO- (CI)
(5 membros)
COMPOSIÇ~O

Titular••

Presidente, Adalberto Sena
Vice·Presidentet HeiYidio Nunes
Titularei

Suplente•
L Virgllio Tdvora
· 2. Arnon do Mello
3. Jarbas Passarinho

MDB
I. Danton Jobim
2. Adalber1o Sena

I. Altevir Leal
2. Ruy Santos
3, Cattete Pinheiro

I. Saldanha Derzi
2. ltolfvio Coalho

3. Osires Teixeira

4. Fausto Castelo· Branco

ARENA
1. Helvídio Nunes
2. Otto Lehmann
3, Saldanha Derzi

Suplente•
ARENA

1. Dirceu Cardoso

Assistonto: Maria Carmen Castro Souza- Ramal134
Rouniõosr Quintas·foiras, Os 12,00 horas
Local, Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Rama\623

5.

lo:.~r,

,...,1 Baptista
MDB

I. AQalberto Sena
2. Gilvon Rocha

I. Beniamim Farah
2. Ruy Carneiro

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312
Rouniões1 Quintas·feiras, às 11,00 horas
Loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Qu•rta·felral• 2349

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

Junho de 1977

COMISSAO DI SIGUIANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSAO DI TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
I OIIAS PUBLICAS - (CT)

(7 membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO
COMI'OSIÇÀO

tlresidente: Milton Cabral
Vice·Presidenfet Augusto Franco

Presidente: Lourival Bopti~to
Vicc·Presidente 1 AlexandrtJ Co~to

luplentel

r.tularel
ARENA
1. José Guiomard
2. Vasconcelos Torres
3. Virgllio Tóvora

Titulares

1. Alexandre Costa
2. Braga Junior

5, Milton Cabral
MDB
1. Agenor Mario

MDB

2. Dirceu Cardoso

Assistente, L6da Ferreira da Rocha- Ramal312

Reuniões: Quartas-feiras, às 9100 horas

I. Evondro Carreira

1. lcizoro Barbozo

2. Evelásio Vioiro

2. Roberto Soturnino

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Re-uniões:· Ter.ças·feiras, às .1 0:00 horas
Local: Sala "Rui ~orboto"- Anexo U - Ro.mais 621 e 716

tocai: Sola"R,,iBarboKJ"-Anexo 11-Ramais621 e716

- .. COMIliAO DI SIIVIÇO PllaLICO.CiVIL - (CSPC)
(7 membros)

1. Otto Lohmonn
2. Teotónio Vilela
3, Wilson Gonçalves

1. Alexandre Casta
2. Luiz Cavalcante
3. Braga Junior
4. lourival Baptista
4. Mattos le-õo

3. Olnarte Mariz

4, Augusto Franco

1. Adalberto Sena
2. Benjamim Farah

Suplar.r~•

ARENA

·

COMPOSIÇÃO

I) IIIVIÇO 01 COMIIIOUMIITAS, IIPICIAIS
. IDIINQUhiTO
·
·

Presidente1 Benjamim Farah
Vice·Presidentez Lenoir Vergas

Titular••

c.tlll1ile1 Tempar6rla1
ARENA
1. Alexandre Cas1a
2. Gustavo Capanema
3. MaHos Lo6a

1. Lenoir Vergas

2. Accioly Filho
3, Augusto Franco

4. Heitor Dias
5. Saldanha Del'li
MDB
1. Danlon Jabim
2. Lózaro Barbaza

1. Benjamim Farah
2. Itamar Franco

Chefe, Ruth do Souza Castro
Local: Anexa 11- Térreo
Telefono: 25·8505- Ramol303
1) Comissóes Tempo'~órias para Projetas do Congreuo Nacional
2) Comiu61s TemporQricn para Apreciação de Vetos
3) Comisl6as Especiais o de lnqufrito, o
4} Comissõo Mista do Projeto do Lei Orçamentcirio (art. 90 do Regimento
Comum).
Auistontes de CamiuOes: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674;
Alfeu do Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria 8. F. Cruz - Romol 598:
Moura Lopes de Só - Ramal 31 O.

Assistente, SOnia Andrade Peixoto- Romal307
Reuniões~ Quintas-feiras, às9,00 horas
local: Sala "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 1977
HORAS

~ERÇA

c.~

10:00

10:30

S A L AS

ASSIS~EN~E

RUY EARBOSA
Ramus - 621 o 7!6

CLOVIS BEVIUCQUA
R"""" - 623

CANDIDO

09:30

c.s.P.c.

RUY BARBOSA

SONIA

O. E. C.

CLOVIS BEVIUCQUA
Roma! - 623

CLEIDE

C.D.P.

RUY EARBOSA

RONALDO

C.A.

CLOVIS EEVILACQUA
Ramal - 623

CLAUDIO
COS~A

QUAI!rA

09:00

c.s.N

RUY BARBOSA

c.c.J.

CLOVIS BEV!LACQUA
Ramal - 623

MARIA
KWlliA

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais - 621 e 716

CANDIDO

o.x.

RUY BARBOSA

DANIEL

10:30

10:00

ASSIS~EN~E

HORAS

10:00

Rama1a - 621 e 716

ASSIS~I!N~E

C.F.

LEDA

7~6

S AL AS

09:00

CLOVIS EEVILACQUA
Ramal - 623

Ramais - 621 e

QUINM

RONALDO

C.A.R.

SAL AS

HORAS

LEDA

10:30

Ra~ais

621 e 716

- 621 e 716

C.ld.E.

CLOVIS BEVILACQUA
Remal - 623

RONALDO

c.t.s.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ramal - 623

DANIEL

c.s.

RUY B.\RBOSA
LEDA
Ramaie - 621 o 7!6

C. R.

CLOVIS BEVILACQUA
Hl>lll!Ú - 623

11:00

12o00

R~ma,n-

MARIA
CARII!EM

