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-.Scn. Leite Chaves, na 117• sessão, em 17 de
ugosto , ..• , •. , ..• , , ... , .•........• , . , , , ..•• , ••••••• 3912
120• SESSÃO, EM 19 DE AGOSTO DE.1977
3928

Pareceres referentes às seguintes matérias:
Projeto de Lei do Senado n• 228/76 , ... , , ..... , , , 3928
Projeto de Lei do Senado n• I09/77 , .. , ........ .. 3929
Projeto de Lei do Senado n• 2S4/76 , , , , , . , , , , , , , ; 3929

3, Expediente recebido:
-Listan•7,de1977 '""'""""'"'"""'"'

3930

4. Comunicação du Presidência:
- Arquivumento do Projeto de Lei do Senado
n'' 171/76, do Sen. Orestes Quércia ... , ... , ........... ..

3931

S. Projeto upresentudo:
-Projeto de Resoluçilo n• S3f71, do Sen, Franco
Montoro , , , , , , .. , , .. , .. , , , , , .. , , , , , ...... , ...... , , 3931

6, Requerimento apresentado:
- N• 264/77. do Sen. Petrõnio l'ortellu , , , , , , , , , , , , , 3932
7. Discursos do expediente:
,
- Scn. Eurico Rczcnde' , .. , .. , , , , , .. , , .. . .. .. .. .. 3932

3937
3940
3946
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lll• SESSÃO, EM 19 DE AGOSTO DE 1977
(EXTRAORDINÁRIA)
I. Abertura

2.
-

3936

9, Matéria apreciada após a ordem do dia:
-Redução finai do Projeto de Resolução n• S0/77.
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 265/77. Ã
promulgação .. , .... , , ............... , , .. , .... , .... , 3937

4. Designação da ordem do dia da próxima sessão.

I. Abertura , , , .. , .. , .... , ........ , .... , ........

393S

3909

3. Matérias apreciadas após a ordem do dia:
- Redução final do Projeto de Resolução n• 47/77.
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 261/77. Ã
promulgação .... , , ........... , , .................. .. 3910
- Redução final do Projeto de Resolução n• 48/77.
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 262/77. Ã
promulgação .. , .... , ........ , .................... .. 3910
- Redução final do Projeto de Resolução n• S2/77.
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 263/77. Ã
promulgação .. , , , , .......... , ............ , ........ .. 3911
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393S
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2. Ordem do dia:
-Projeto de Resolução n• 49/77. Aprovado, Ã Comissão de redaçilo .. , , .. , ............... , , .. , .... , .. . 3948
- Projeto de Rcsoluçilo n• SI /77, Aprovado, Ã Co·
missão de Rédaçilo , , , , ............ , , .. , .. , .... , .... , 3948
. 3, Matérias aprecia, ·:s após a ordem do dia:
- Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 49/77.
Aprovado nos lermos do Requerimento n• 266/77. Ã
promulgação , ........ , , ............ , .... , ...... , .. , 3948
- Rcdaçilo final do ProJeto de Resolução n• SI/77,
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 267 f77. Ã
promulgação ........ , ............. , , , .... , .... , .... , 3948
· 4, Designuçilo da ordem do dia da próxima sessão,
Encerramento , , .... , , .. , , .. , ... , .... , .... , ...... , .. , 3949
S. Discurso proferido em sessão anterior:
·- Sen, Dirceu Cardoso, na 118• sessão, cm 18 de
agosto .... , .... , , , , .. , , .......... , , , ... , .. , ....... , 3949
122• SESSÃO, EM 22 DE AGOSTO DE 1977
I. Abertura .. , , , , .... , , , , , , , : . .... , .... , , , .... , 39S8

2. Comunicação da Presidência:
-Referente uo tempo· destinado aos oradores do
expediente da sessão, dedicado a reverenciar a memória
do ex-Presidente Juscelino Kubitschek pelo transcurso
do I• uni,crs6rio do seu falecimento , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 3958

ix
3. Oradores:
- Sen. Lázaro Barboza, cm nome do MDB . . . . . . . . . 3958
- Sen. Henrique de La Rocquc, cm nome da
ARENA ........................................... 3962
- Sen. Petrônio Portclla, cm nome da Mesa ..... ; •.. · 3964
4. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n• li /15 . . . . . . . .. .. • . .
- Projeto de Lei da Câmara n• 37/76 . . • . . . . .. . . • . .
- Projeto de Lei da Câmara n• 96/76 . . • . . . . . • . . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 . . . .. • .. . • . . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n• 59/11 . • . . . . • . • . . • . .
-Projeto de Lei do Senado n• 113/76 . . . . . . . . . . . . . .

3965
3967
. 3967
3968
3968
3969

5. Comunicações da Presidência:
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara
n• 33/77 . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 3971
-Convocação de sessão especial destinada a reverenciar a memória do Sen. Paulo Guerra . • . . . . . . . . . . . . . . 3971
6', Ordem do dia:
- Redução final do Projeto de Resolução n• 20/77.
Aprovada. Ã promulgação . . . . .. . . . . . .. .. . . • . • . • . . • . . 3971
-Redução final do Projeto de Resolução n• 21/77.
Aprovada. Ã promulgação .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 3971
-Redução fi~ul do Projeto de Resolução n• 25/77.
Aprovada. Ã promulgação .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. . .. 3971
7.
-

Discursos após a ordem do dia:
Sen. Lourival Baptista .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 3972
Sen. Paulo Brossard . .. . .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. . 3972
Sen. Marcos Freire . .. . .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. • 3975

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

3978

123t SESSÃO, EM 23 DE AGOSTO DE 1!177
1. Abertura .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 3987
2. Mensagem do Presidente da República:
- Restituindo autógrafos de projeto de lei saneio·
nado ..............................................

3987

3. Oficias do 1•-Secretário da Câmara dos Depu·
lados encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n• 64/77 ............ .. 3987
- Projetas de Lei da Câmara n•s 65, 66 c 67/77 ...•.. 3988

-Projeto de Lei do Senado n• 53/74, do Sen.
Franco Montoro. Discussão adiada, em virtude da aprovação do Requerimento n• 270/77 . .. .. . . . .. .. .. . .. .. . . 3997
- Projeto de Lei do Senado n• 26/76, do Scn.
Orestes Quércia. Rejeitado. Ao arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . 3997
·-Projeto. de Lei do Senado n• 316/76, do Sen.
· Nelson Carneiro. Rejeitado. Ao arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . 3997
-Projeto de Lei do Senado n• 8~/77, do Sen. Vas·
concelos Torres. Rejeitado. Ao arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 3998
8,' Discursos após a ordem do dia:
- Sen ..Evandro Carreira . .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .
- Sen. Evelásio Vieira (discurso entregue à revisilo do orador) .......... :. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . ..
:- Sen. Nelson Carneiro .......... , . .. .. .. .. .. . ..
- Sen. Otair Becker ................. , ......... , .

4004
4004
4004

9. Designação da ordem do dia da próxima sessão.
Encerramento ........ , .............. , . .. .. .. .. .. . ..

4005

10. Discurso proferido cm sessão anterior:
- Sen. Lázaro Barboza, na 120• sessão, em 19 de
agosto ........................ , .. .. . .. .. .. .. .. .. . ..

4006

3998

ll4t SESSÃO, EM :!4 DE AGOSTO DE 1!177
I. Abertura .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . ..

4016

2. Comunicação da Presidência:
- Referente à finalidade da sessão, destinada a re·
verenciar a memória do Sen. Paulo Guerra . .. . . . . . . . . . . . 4016
3.
-

Oradores:
Sen. Murilo Paraíso, em nome da ARENA
4016
Sen. Marcos Freire, em nome do MDB .. . .. .. .. . . 4021
Sen. Petrõnio Portella, em nome da Mesa . . . . . . . . . 4024

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

4024

IZ5t SESSÃO, EM l4.DE AGOSTO DE 1977
(EXTRAORDINÁRIA)
I. Abertura

....................................
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4. Projeto apresentado:
-Projeto de Lei do Senado n• 151/77, do Sen.
Nelson Carneiro ........................... ,'; ...... . 3989

2. Pareceres referentes às seguintes matérias:
-Mensagem n• 178/77 (Projeto de Resolução
n' 54/77) ......................................... . 4025
- Mensagem n• 168/77 (Projeto de Resolução
n•5S/71) .......................................... . 4026
-Mensagem n• 140/77 (Projeto de Resolução
n' 56/77). . ........................................ . 4027

S. Requerimentos apresentados:
- N• 268/77, do Sen. Mauro Bcnevidcs ....•...•. , . 3989
-No 269/77, do Scn. Otair Bccker ............... . 3992

3. Comunicação da Presidência:
- Recebimento do Oficio n• S/ 12/77, do Governa·
dor do Estudo do Paraná ................... , , ...... . 4029

6. Discursos do expediente:
- Sen. Lourival Baptista (discurso entregue à re·
visiío do orador) ............................... ~ .. .. 3989
- Sen. Mauro Benevides ....................... .. 3990
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-Projeto de Lei do Senado n' 152/77, do Sen.
Nelson Curneiro ... , .... , , .......... , . , ............ . 4029

7. Ordem do dia:
-Requerimento n• 229/77, do Scn. Benjamim
Faruh. Aprovado ......... · · · · · · · • · ........ · """ ·"
-Projeto de Lei du Câmara n• l/74. Discussão
udiadu, nos lermos do Requerimento n• 270/77 ....•.....

3992
3997

5. Ordem do dia:
-Parecer du Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 167/77. Apreciado em scssuo secreta , . 4030
- Parecer da Comissão de Constituição c Justiça
sobre a Mensagem n• 174/77. Apreciado em sessão se·
crctu . , .. , , , , , , , , , , . , . , , , , . , , , , .......... , ....... , , 4030
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6. Discurso após a ordem do dia:
- Sen. Nelson Carneiro . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . ..

4030

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

4030

8. Discurso proferido em sessão anterior:
- Scn. Evelúsio Vieira, na 123• sessão, cm 23
de agosto . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . ..

4031

-Projeto de Lei do Senado n• 19/75, do Sen. Jo.
si: Esteves. Rcjdtado. Au arquivo . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .
-Projeto do Lei do Senado n• 237 f76, do Scn.
Itamar Franco. Discussão adiada, nos te1·mos do Reque·
rimcnto n' 274/77 . . . . . . . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . .
-Projeto de Lei do Senado n• 218/75, do Sen,
Franco Montara. Discussão encerrada . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Projeto de Lei do Senado n• 230/76, do Scn.
Nelson Carndro. Rejeitado. Ao arquivo . . . . . . . . . . . . . . .

4068

li. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Danton Jobim .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. ..
- Sen. Heitor Dias . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . ..
- Sen. Benedito Fcrrdra .. . . . .. .. . .. .. . . . . .. .. . . .
- Sen. Paulo Brossard . . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. . .
- Sen. Murilo Paraíso . . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . . .. ..
- Sen. Josí: Lindoso .. . . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. ..
- Sen. Nelson Carneiro .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .
- Scn. Lourival Baptista .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. ..
- Sen. Mauro Benevidcs . . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. ..
- Sen. Braga Júnior . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . ..
- Sen. Benjamim Farah .. . . .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . .
- Scn. José Sarncy . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. ..
- Sen. Otto Lehmann . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. ..
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126• SESSÃO, EM 25 DE AGOSTO DE 1m
I. Abertura .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . ..

4045

2. Comunicações da Presidência:
-Presença na casa do Sr. lvandro Cunha Lima,
suplente convocado para a representação do Estado da
Paraibu .. . .. .. . .. . .. . . . .. • .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 4045
-Convocação de sessão especial destinada a reverenciar a memória do Sen. Ruy Carneiro . . . . • . .. . . . . . . .. 4050
-Designação de membros para integrar a delega·
ção brasileira à Conferência lnterparlamcntar, a realizar-se cm SóOa - Bulgária, no· pcrfodo de 21 a 30 de
setembro próximo . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. 4050
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n• 227/75, do Scn. Orestes Quércia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4050
3. Prestação de compromisso regimental c posse do
Sr. lvandro Cunha Lima ........................... ..

süo.

4046
4047
4047
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6. Oficio do Diretor do Departamento de Assuntos
L<ogislativos do Ministério da Justiça:
- N• 603/77, de informações sobre o Projeto de Lei
·do Senado n' 302/76 ................................ . 4050
7. Projetas apresentados:
-Projeto de Lei do Senado n' 153/77, do Sen.
Milton Cabral ..................................... .
-Projeto de Lei do Senado n• 154/71 (Complc·
mcnt:lr), do Sen. Cattetc Pinheiro ............. , ...... .
-Projeto de Lei do Senado n• 155/71. do Sen.
Luiz Ca vai cante ................................... .
- Projeto de Lei do Senado n• 156/71. dos Sens.
Nelson Carneiro e Accioly Filho .................... .

4050
4051
4052

IJ. Discurso do expediente:

- Scn. ltanmr Franco .......................... . 4057
lO. Ordem do dia:
- Rc,lucrimento n' 231/77, do Sen. Braga Júnior.
, , . , , . , , , , , . , .. , , , . , , , , , .. , , , . , .. , , , , , , , ,

4064

- Projeto do Lei da Câmara n• 20/77. Aprovado.
Ã si.!n!;ftn .. , .. , . , ...• , , ... , ... , .. , , .... , ... , , . , , . , .

4067

12. Designação da ordem do dia da próxima ses.. , ................ , ............. . 4091

Enccrranh:n~o
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(EXTRAORDINÁRIA)
I. Abertura

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

4091

2. Comunicação da liderança do MDB:
-De indicação de membro para integrar comissões
permanentes do Senado Fed.ral ..................... . 4092
3. Comunicação:
-Do Scn. Itamar Franco, que se ausentará do
País .............................................. . 4092
4. Ordem do dia:
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 145/77. Apreciado em sessão secreta .. 4092
·- Parcc~.:r da Comissão de Rdaçõ~:s Exteriores sobre a
Mensagem n' 147 f77. Apreciado em sessão secreta ...... . 4092
5. Discurso após a ordctn do dia:
- Scn. Nelson Carneiro ........................ . 4092
.. 6. Dcsign:u;r1o da ordem do din du pr6ximu se~são.
EnccrranH:nlo ................. , .. , ............... , . 4093

4059

8. Requerimentos apresentados:
-No 271/77, do Sen. Lourival Baptista .......... , . 4054
- N• 272/77, do Scn. Eurico Rezende c outros
senadores, Aprovado ............................... . 4054

/\11ruvaUu

4066

4046

4. Comunicações:
- Do Sr. Ivandro Cunha Lima, referente à filiação
particl!lria e nome parlamentar ...................... . 4046
- Do Scn. João Calmon, que se ausentará do Pais
4050

S. Pareceres referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 5/77 .............. .
-Projeto de Lei do Senado n•47 f77 .•...•••.......
-Projeto de Decreto Legislativo n• 20/77 ......... .
- Projeto de Lei do Senado n• 39 f76 .•.. ·, .••.......

4066
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128• SESSÃO, EM 26DE' AGOSTO DE 1977
1. Ah~.:nllrll ..................... , . , ..... , , . , , ..

4100

2. Ol'il!ios do Jv.sccrctCtrio da Cfunara dos DcputuUos cnl.!amit1hamlo ü ri.!'Jis:."w do Scnudo autógrufos dos
sl.!guintc:; prujctns:
- Projctu de Lcí du C:inmra nll6'df77 ............ , . 4100
- Prnjclu' de Lei <.ln Cúmara n•s 69 c 70/77 ... , .. , .. 4101
J. Pun:ccrc..; referentes,.-,,..; .\eguintc..; matCrias:
- l'rujctu "" l.."i da C;im;mt "' H4/7f• ............. . 4102
--- Pmjctll de Lt.:i do Senado n~t :76/76 .. , .......... . 4102

xi
4. Comunicação da Presidência:
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara
n• 96(76 ' ' ' ' ' ' " ' ' ' " " " ' ' ' " ' " ' ' ' ' " " " " ' " ' ' ' 4103
S. Projeto apresentado:
-Projeto de Lei do Senado n• 157/77, do Scn, Jarbus Passarinho ........... , ......... , , .... , .. , , .... , 4103
6, Requerimentos ~presentados:

- N• 27Sf77, do Sen, Cnttetc Pinheiro , , , , , , , , , , , , . 4103

- N• 276/77, do Sen, Franco Montoro , , , , , , , , , , , , , 4107
7, Discursos do expediente:
'.
- Sen. Roberto Suturnino , .. , .... , .... , , , .. , , .. 4103
- Sen. Braga Júnior , ...... , , .. , , , , .... , .. , , , .. , 4107
- Scn. LuizCavulcantc ..... , . , , .... , . , , .. , .... , . 4107
Ordem do dia:
-Requerimento n• 232/77, do Scn. Braga Júnior.
Aprovado .. , , .. , , .... , .. , .. , ...... , , .... , .. , , .... ,
-Projeto de Lei da Câmara n• S9/77. Aprovado,
Ã sanção , ..... , , , .... , , ...... , .... , , ........ , , .. ,
-Projeto dé Resolução n• 28/77. Aprovado, Ã Comissão de Redução . , .... , , .. , , , ...... , ...... , ...... ,
-Projeto de Resolução n• 29/77. Aprovado, Ã Comissão de Redução . , .... , .. , , .. , , .... , .. , ...... , ....
-Projeto de Resolução n• 32/77. Aprovado, Ã Comissão de Redução , , .... , .. , , : , , .. , , .... , ...... , , ..
- Projeto de Lei do Senado n• 237/76, do Scn.
Itamar Franco. Discussão encerrada, tendo sua votação
adiada por falta de quorum .... , .. , .. , , , .... , , .. , .. , ..
8,

9. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Cattete Pinheiro .... , ...... , .... , ...... , ..
- Sen, llvandro Carreira (discurso entregue à revisão do orador) , , ............. , , ...... , .. , .... , .. ,
- Sen. Helvídio Nunes .. , .. , .. , .. , ............. ,
- Sen, Gilvan Rocha , .. , , , .... , , .... , ...... , , ..

4108
4109
4111
4111

Discursos do expediente:
Sen. Lourivul Buptista , .. , .... , , .......... , .. .. 4157
Sen, Otair Becker , , .. , .. , .... , , .. , .... , , , .. .. 4157
Sen. Alexandre Costa , ..... , , . , .... , .. , .. , , .. , 4158

6. Requerimento apresentado:
- N• 277/77, do Sen. Alexandre Costa c outros
senadores , , .......... , ............... , ........ , , .. , 4159
7. Ordem do dia:
-Requerimento n• 249/77, dos Sens, Lourival Baptista e Ruy Santos, Votação adiada por falta de quorum .. , ..... , , , , , , ........... , .. , , .............. , .. 4159
- Projeto de Lei do Senado n• 237/76, do Sen,
Itamar Franco, Votação adiada por falta de quorum .. .. ..
- Redução final do Projeto de Resolução n• 26/77.
Aprovado. À promulgação . , , , . , , , , , , , . , ... , , , .. , , , ..
- Redução final do Projeto de Resolução n• 27/77.
Aprovado. Ã promulgação , ... , , , , , , , . , , , , , , , , , , , .. , ,
-Projeto de Lei do Senado n• 234/76, do Scn.
Franco Montara. Discussão sobrcstada por falta de quomm, paru votação do Requerimento n• 278/77, de adiamento de sua discussão , , , , , , . , , , , , .. , , , , , , , , , , , , , ,,
-Projeto de Lei do Senado n• 103/76, do Scn.
Nelson Carneiro. Discussão encerrada, tendo sua votação
adiada por falta de quorum •• , .. , .... , , , , , , , , , , , , .. , ,

41S9
4159
4159

4160
4160

4111

8. Discurso após a ordem do dia:
- Sen. Paulo Brossard , ....... , ......... , .. .. .. .. 4160

4112

9. Comunicação da Presidência:
- Tí:rmino do prazo para oferecimento de emendas
ao Projeto de Resolução n• 53/77, do Scn. Franco Montoro .. , ..... , , ..... , . , , , , , , , . , ... , . , ...... , , ... ,,, 4166

4123
4123
4123
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10. Designação da ordem do àia da próxima sessão.
Enccrrun1cnto ... , ........... , ...... , ... , , .... , . , .. . 412S
1291 SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 1977
I. Abertura , , , , .. , , , , .. , .. , .... , , ...... , , , , , .. 4142
2. Pareceres referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 60/77 , , , , , , , , , , , , , ,
- Projeto de Lei da Câmara n• 21 i76 ........ , .... ,
- Emenda apresentada ao Projeto de Lei do Senado n• 266/76 , .. , ....... , , ...... , .... , .... , ...... , ..
-Projeto de Lei do Senado n•273f75 , , , , , , , , , , , , , ,
-Projeto de Lei do Scnudo n•JOI/77 , , , , , , , , , , , , , ,
-Projeto de Lei do Senado n• 12S/77 , , , , , , , , , , , , , ,
- Projeto do Lei do Senado n• 136/77 , , .. , .. , , .. , ..
-Projeto de Lei do Senado n• 279/76 , , , , , , , , , , , , , ,
- Projeto de l.ei do Senado n• 20S/76 .. .. .. .. .. .. ..
- Projeto de Lei da Câmara n• 69/76 .... , .. .. .. ..
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BRASlLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 117• SESSÃO, EM 17 DE AGOSTO DE 1977
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Rep6bllca

Rmiluindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
- N• 177/77 (n' 288/77. na origem), referente ao Projeto
de Lei da Câmara n948, de 1977 (n' 3.318-B/77, na Casa de ori·
gem), que extingue u Junta Especial, criada pela Lei n• 609, de 13
de janeiro de 1949, (Projeto que se transformou na Lei n• 6.436,
de 15 de agosto de 1977).
1.2.2- Pareceres
R~ferellles às seguintes matérias:

- Emenda n' I, de Plenário (Substitutivo), ao Projeto de
Lei do Senado n• 64/74, que estnbclece que, se o INPS não prestar assistência médica à gestante, deverá rccm bolsar o segurado
pelas despesas comprovadamcnte realizadas.
-Projeto de Lei da Câmara n• 16/77 (n' 3.332-A/77, nu
origem), que altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho de
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos),
- Projeto de Lei do Senado n' 265/76, que elimina exigên·
cia do per!odo de carência para concessão, pelo INPS, de bcnen.
cios em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do
segurado,
- Projeto de Lei do Senado n• 227/75. que acrescenta dispositivo à Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966- Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço.
-Projeto de Lei do Senado n• 259/76, que modifica o~ I•
do urt. 224 du Consolidaçilo das Leis do Trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n• 168/76, que dá nova rednçilo às alíneas "a" c "b" do art. 7• da Lei n• 605, de 5 de janeiro
de 1949,
-Projeto de Lei do Senado n• 167/76, que altera o art. 540
da Consolidação das Leis do Trahulho.
- Prnjcto de Lei do Senado n• 126/75. que altera u rcdaçuo
do arl. I<' da Lei n'' 5.Q9K. de lO de dczemhro de 1973, que dispõe

sobre a rctroatividade da opção pelo regime do Fundo de Garan·
tia do Tempo de Serviço.
. - Projeto de Lei do Senado n• 59/77, que considera
integranteS do salário, para ercito de pagamento do repOUSO Se•
manai remunerado, as horas extras habituais,
- Projeto de Lei do Senado n• 46/76, que reformula crité·
rios de reajustamento colctivo de salários das categoria~ profis·
sionais, c dá outras providências.
- Emendas ao Substitutivo oferecido ao Projeto de Lei da
Câmara n• 109/74 (n• 249-C/71, na 'Casa de origem), que ins·
titui o estágio profissional, c dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 109/76, que acrescenta
dispositivos à Lei n• 2.800, de 18 de julho de 1956, que cria os
Conselhos Federal c Regionais de Química, dispõe sobre o exercício da profissão de químico, c dã outras providências,
- Projeto de Lei do Senado ·n• 112/76, que acrescenta
dispositivos à Lei n' 2.800, de 18 de julho de 1956, que cria os
Conselhos Federal c Regionais de Qu!mica, dispõe sobre o excrcf·
cio da profissão de químico, c dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 119/76, que acrescenta
dispositivo à Lei n• 2.800, de 18 de julho de 1956, que cria os
Conselhos Federal c Estaduais de Química, dispõe sobre a profis·
silo de qulmico, c dá outras providências.
- Mensagem n• 136/77 (n• 216, na origem) do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que
seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a ele·
varem CrS 52.560.842,00 (cinqUenta e dois milhões, quinhentos
c sessenta mil, oitocentos c quarenta c dois cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada,
- Olicio "S" n' 11/77 (01icio n' 13.457/77, na origem), do
Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, solicitando
autorização do Scnudo Federal, pura que o Estudo de Minas
Gcruis possn contrutur empréstimo c:xtt:rno no vnlor de
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhõcs de dÓlares norte·
umcricunos) ou o seu cquivulcntc cm outras moedus,

-Projeto de Rcsolucüo n• 26/77. que suspcndc a execuçuo
do ar L I• da Lei n• ), III, dc24 de novcmhro de 1971, do Estudo
de Muto Grosso. !Redaçuo final. I
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- Projeto de Resolução n' 27/77. que suspende n execução
dos arts. 1•. 2• c 3• da Lei n• 7.847, de 13 de agosto de 1974, do

Estudo de Goiás. (Redaçilo nnal.)
1.2.3- Comunlcaçio da Presidência
-Recebimento da Mensagem n• 178/77 (n• 289/77. nu ori·
sem), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao
Senado proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda pura
que a Prefeitura Municipal de Guurulhos (SP) seja autorizada a
elevar, temporariamente, os parâmetros nxudos pelo art. 2• da
Resolução n• 62/75, do Senado, c possa realizar operação de
crédito para o nm que especincu.
1.2.4- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 146/77. de autoria do
Senhor Senador ltalivio Coelho, que cria a Ordem dos Oficiais
ele Registro de Imóveis do Brasil (ORIB), c dá outras
providências.
1.2.5- DIKUnol do Expediente
SENADOR DANTON JOBIM - A situação política c
institucional vigente no Pais c o retorno à plenitude democrática.
SENADOR JESSE FREIRE - Apelo ao Presidente da
Comissão de Financiamento da Produção, tendo cm vista a
perspectiva da não comercialização de parte considerável da últi·
ma safra algodoeira do Estado do Rio Grande do Norte,

1.2.6- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 147/77, de autoria do
Senhor Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre a realização
de seguros de Orgãos do Poder Público, c dã outras providências.
1.2.7- Requerimento
N• 252/11, de autoria do Senhor Senador Lãzaro Barboza, c
outros Senhores Senadores, solicitando que o tempo destinado
aos oradores do Expediente da sessão de segunda-feira, 22 do
corrente, seja dedicado à memória do ex-Presidente Juscelino
J<ubitschck de Oliveira, pelo seu primeiro aniversãrio de faleci·
rnento. Aprovado.
i.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n• 20/77 (n• 95·8/77, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção que
estabelece a Comissão Scricicola Internacional, celebrado cm
Alés, França, a 19 de maio de 1955. Aprovado. Á Comissão de
Redação.
- Requerimento n• 223/77, do Senhor Senador Lourival
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso proferido pelo Ministro Armando Falcão, no dia 2i
de julho de i977. Aprovado.
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- Projeto de Lei do Senudo n• 57/77, do Senhor Senador
Cattete Pinheiro, que dispõe sobre a participação obrigatória de
brusileiros natos no capital das empresas do sctor de
ubastecimento, na proporção que especifica, e dâ outras
providências. Aprovado, em primeiro turno.
- Projeto de Lei do Senado n• 61/77:' do Senhor Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre prazo prescricional para a
punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo
disciplinar a ser aplicada por órgão competente. DIKUuio adiada para a sessão do dia IS de setembro próximo vindouro, nos
termos do Requerimento n• 253/77.
-Projeto de Lei do Senado n• 201/76, do Senhor Senador
Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de imóveis da
União às entidades sindicais de empregados, para a construção
de coiônias de férias. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Rejeitado. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n• 9S/77, do Senhor Senador
Franco Montoro, que estabelece que a atualização de tributos
não poderá exceder o !ndice oficial 'da corrcção monetária.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) DIICIIIIio
adiada para rccxame da Comissão de Constituição c Justiça, nos
termos do Requerimento n• 254/77.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Homena·
gcm ao Dr. Evandro Mendes Vianna, Diretor-Geral da Secretaria do Senado, no momento cm que se afasta dos trabalhos da
Casa em virtude de sua aposentadoria.
SENADOR VIRG!L!O TÁVORA, como Lider- Divida
externa brasileira.
SENA DOR LEITE CHA VES- Rcdcmocratização do Pais.
SENADOR MAURO BENEVIDES - Realização, em
Fortaleza, da I Semana do Administrador, sob o patroc!nio do
Conselho Regional de Técnicos de Administração da 3• Região.
I.S- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
:Z - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES
ANTERIORES
- Do Senhor Senador Leite Chaves, proferido na sessão de
IS-8· 77.
- Do Senhor Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessão
de 11-8·77. (Republlcaçio.)
3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- N• 3, de 1977.
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMJSSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 117• SESSÃO, EM 17 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. JOSE LINDOSO E AMARAL PEIXOTO
ÀS /4 l/ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS. St"NtiDORES:

Adulborto Sena - Altevir Leal - Evundro Carreira - José
Lindo,w- Renato Frunco -Alexandre Costa- Henrique de La
Rccque- Josi: Sarney- Helv!dio Nunes- Mauro BenevidesVirgiliu Távoru - Wilson Gonçulves- Dinarte Mariz- Jessé
Freire- Domício Gondi111 - Luil Cavalcunte - Heitor Dias -

Ru)· Suntos- Eurico Re1.ende - Roberto Saturnino - Danton
Jobim - Franco Montoro -Oito Lchmunn - Lázaro Barbozaltulívio Coelho- Suldunhu Dmi - Leite Chaves - Maltes Leão
- Otuir Becker- Duniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença
ucusu o compurecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo namoro
rc~imcnLul, dc=..:lum ubertu u scssüo.

Aso•lo de 1977
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O Sr. 11'·Sccrctúrio iru rrocodcr à leitura do Exrcdientc.

Blido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Presidente da República
Restituindo autógrafos de projeto dele! sancionado:

Qulnta·felra 18 3817

Visando a obviar a dificuldade, o ilustre autor do Projeto de Lei.
apresentou emenda de plcnârio, sob a forma de substitutivo, propon·
do nova rcdaçilo para a modificação pretendida da Lei n• 3.807/60
como a seguir:
''A,rt. 33, § 2• No caso de nilo atendimento ao disposto
no parâgrafo ·anterior, cabcrli ao INPS indenizar o bcncfi·
cilirio cm igual valor ao que teria gasto a instituição se tivesse
prestado assistência."

a

Voltando a apreciar o Projeto de lei, jli agora na forma do
N• 177/77 (n• 288/77, nu origem), óc IS do corrente, referente
uo Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1977 (n• 3.318·8/77. na Casa substitutivo apresentado, a cjouta Comissilo de Constituição e Justi·
d~ origem). que "extingue a Junta Especial, criada pela Lei n• 609,. ça julgou sanada a inconstitucionalidade que antes viciava o projeto,
.
d~ 13 de janeiro de 1949", (Projeto que se transformou mi Lei 0 ' opinando por sua aprovação.
O objctivo do projeto, df-lo seu nobre autor "é definir de forma
n<• 6.436. de 15 de agosto de 1977.)
cxplfcita c, clara, um direito jâ assegurado pela lcgcslaçilo previ~
dcnciliria". Partindo do pressuposto correto de que, ao contrArio da
PARECERES
assistência médica, cm geral, proporcionada "cm razilo dos recursos
PARECERES N•s 46le 463, DE 1977
financeiros disponfvcis c conforme o permitirem as condições lócais"
Sobre a Emenda n• 1 - De Plen4rlo (Substitutivo) ao (art. 46 da LOPS), é o auxOio natalidade uma obrigação inclutlivcl,
Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1974, que "estabelece que, como ci é a assistência à maternidade, "na forma permitida pelas
se o INPS nio prestar assistência médica i gestante, dever• condições da localidade cm que a gestante residir" (art. 33, parágrafo
reembolsar o seaurado pelu despesas comprovadamente reall· (mico da LOPS), o Projeto de Lei sob exame determina que o
reembolso seja automaticamente feito, cm valor igual ao que teria
zadas".
gasto a instituição, se tivesse prestado a assistência, desde que nilo
PARECER N• 461, DE 1977
haja o INPS prestado a assistência a qu~ é obrigado.
Do Comlssio de Constltulçio e J ustlça
Nem se diaa que isso provocarA uma fuga dos serviços normais
do Instituto, dado que este nenhuma despesa adicional àquela que
Relator: Senador Heitor Dias
normalmente lhe caberia tcrA em conseqUência.
Retorna o Projeto cm tela à apreciação desta Comissão, cm
Deve outrossim levar-se cm consideração a natureza especial da
decorrência da apresentação da Emenda n• I de Plenário assistência à maternidade, num pais onde as taxas de mortalidade
,su~stitutiva), que dii ao dispositivo modificando da Lei
infantil silo altas, sem considerar os abortos decorrentes de falta de
n• 3,807/60, a seguinte nova rcdação:
assistência adequada, bem como os acidentes fatais de partos entre"Art. 33, § 2• No caso do nilo atendimento ao disposto gues a pessoal>nilo qualificado.
no parligrafo anterior, cabcrâ ao. INPS indenizar o bcncfi·
11- Voto do Rei-tor
ciârio cm valor igual ao que teria gasto a instituição se tivesse
Pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 64, de 1974, na
pre~tado a assist~ncia,"
forma da Emenda n•l, de PlcnArio (Substitutivo).
Com essa providência, salienta a Justificação, o pagamento da
Sala das Comissões, li de agosto de 1977.-'- Jessé Freire, Prc·
indcnizaçilo, quando houver, "scrli feito de plena conformidade com sidcntc - Jarbu Pusarlnho, Relator - Lourlval Baptista - Ruy
as tabelas anteriormente organizadas pelo Departamento Nacional Santos- lenolr Varsu- Dom(clo Gondlm.
da Previdência Social c hoje a cargo da Secretaria da Previdência
PARECER N• 464, DE 1977
Social do Ministério da Previdência c Assistência Social".
A medida sana a inconstitucionalidade que antes viciava o. ProJeDi Comlaaio de Consdtulçlo e Jusdça, oobre o Projeto
to, haja vista que por ela nilo se cria despesa, ficando o INPS obriga·
de Lei da Cimara n• 16, de 1977, (at 333Z.A, de 1977, na
do a indenizar o bcncficilirio, caso não lhe preste a assistência cstabc·
Orlaem), que "altera dispositivos ila Lei n• !.681, de 11 de
lccida na Lei, apenas relativamente ao q~ntum que teria gasto se o
julho de 1971 (Lei Or1inlca doa Parddoa PoUdcoa)",
tivesse, ele próprio, promovido aquela assistência.
Relator: Senador He!Yidlo Nunes
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto
de lei do Senado n• 64, de 1974, na forma de Emenda Substitutivo
Ao relatar, nesta Comissi!o, o Projeto de Lei n• 16, de 1977,
oriundo da Câmara dos Deputados, que "altera dispositivos da Lei
ora examinada, . . . .
.
Sala das Comissões, t• de junho· de 1977. - Daniel Krleaer, n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Poli·
ticos)", afirmei, cm conclusiio;o seguinte:
Presidente - Heitor Dias, Relator - Helvldlo Nunes, vencido a) a proposição cstâ conforme a preceituação constitucional,
Wlloon Gonçalves- Neloon Carneiro - Oslres Teixeira, vencido Otto Lehmann -ltaUvlo Coelho, com restrições.
nilo fere os principias da juridicidadc c estâ vazada cm boa técnica
legislativa;
PARECER N• 463, DE 1977
b) no que se refere ao mérit'-o projeto, que persegue objctivo
Da Comlssio de Leglslaçio Social
ético indisfarçâvcl, é conveniente c oportuno;
Relator: Senador J arbas Passarinho
c) fato superveniente, isto é, a aprovação da lei que amplio os
ntuais
mandatos dos Dirctórios dos Partidos PoUticos, levu à ino1- Relatório
portunidade da aprovaçilo da matéria, que, cm conseqUência, foi
De nutoria do nobre Senador Franco Montara, o Projeto de Lei considerada prejudicada.
sob exame estabelece que "se o INPS nilo prestar assistência médica
Ocorre que, nilo bastasse o conflito entre o enunciado nas letras
à gestante, deverá rccmbolsnr o segurado pelas despesas comprova· a c b, leitura mais atenta do Projeto cm exame conduziria a outra
dum ente realizados".
saluçilo, certo auc truta de alterar dispositivos da Lei Orgtinicu dos
Apreciado pela douta Comissão de Constitulçilo c Justiça, foi Purtidos, mas que dizem respeito, tilo-somcntc, à filiaçilo partidária.
ele considcrndo inconstitucional, umu vez que potcnciulmcntc gcruva
Nilo há, assim, qualquer conflito entre o Projeto de Lei da Cii·
clcvnçi\o de despcsns sem u competente fonte de custeio global.
maru n• 16, de 1977, com projeto que se transformou cm Lei que

I
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"amplia os mandatos dos Dirctórios nacionais, estaduais c muni·
cipais dos Partidos Políticos",
Nestas condições, ao tempo cm que reconheço c proclamo o
equivoco, que me cabe por inteiro, peço aos eminentes pares que
reformulem a decisão anteriormente proferida para que o Projeto de
Lei n• 16, de 1977, tenha normal c plena tramitação, oferecendo a se·
guinte
EMENDA N• I·CCJ
Ao art. 65 acrescente-se o
"§ 7• A Comissão Executiva comunicará, igualmente,
ao juizo as razões do indeferimento, cabendo, por despacho,
ao Juiz Eleitoral determinar, ou não, a filiação, procedendo
como disposto no parágrafo anterior."

Sala das Comissões, 3 de agosto de 1977,- Donlel Krlqer, Prc·
sidcntc- Hehfdlo Nunes, Relator- Lmro Barbos•- Hellor Dlos
- ltolfvlo Coelho - Oslres Telxelro - Orestes Quérclo - Fronco
Montoro,
VOTO

EM SEPARADO DO SR, SENADOR

NELSON CARNEIRO
Acolhendo Q parecer do eminente Senador Hclvldio Nunes,
sugiro a aprovação da seguinte emenda aditiva ao artigo 65 da Lei n•
5,682, de 21 d~; !~lho de 1971, a fim de que se complete o processo de
alistamontc, iniciado perante o juiz:

EMENDA ADITIVA AO ART. 65
§ 7• A Comissão Executiva comunicará, igualmente, ao juizo
as razões do indeferimento, cabendo, por despacho, ao Juiz Eleitoral
determinar, ou não, a filiação, procedendo como disposto no pará·
grafo anterior.
Sala das Comissões, 28 de junho de 1977.- Nelson Carneiro.

PARECERES N•S .c65 E 466, DE 1!177
Sobre o Projeto de Lei do Senldo n• 265, de 1976,. que
"elimina exlaênclo do perlodo de corêncla pora concessio, pelo
INPS, de beneficias em virtude de lncapocldode para o traba·
lho ou morte do aeaurado".
PARECER N• 465, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relotor: Senador ltollvlo Coelho
O presente Projeto, de autoria do ilustre Senador Agcnor
Maria, objctiva eliminar a exigência do prazo de carência para a
concessão, pelo INPS, de bcnellcios cm virtude de incapacidade para
o trabalho ou morte do segurado.
2. Na justificação, mostra o Autor que não mais se justifica,
nem doutrinária, nem técnica, nem muito menos, socialmente, a
manutenção da exigência do prazo de carência para a concessão de
benefícios em virtude de incapacidade para o trabalho (auxllio-docn·
ça c aposentadoria por invalidez) ou morte do segurado (pensão).
3. No que se refere à constitucionalidade, nada há que se possa
opor à tramitação do Projeto. Com efeito, não conOita ele com o
art. 165, parAgrafo Qnico, da Constituição, uma vez que não trata de
criaçilo, de majoraçilo ou de extensão de beneficio prcvidenciário. E
ainda que a medida nele alvitrada fosse tida como c~ tensão de bcncfl·
cio, a fonte de custeio já existe, sendo constitulda da receita da
Previdência Social, para a qual os eventuais beneficiários c seus
empregadores passam 11 contribuir a partir do momento cm que
aqueles se inserem no sistema,
O Projeto é, também, jurfdico, pois que acorde com o
ordenamento normativo vigente.
Quanto ao mérito, o alcance social da proposição é palpável,
representando um passo .a mais no sentido da maior cfctividadc do
seguro social.

Aaooto de 1977

4. Ante essas consi.dcraçõcs, opinamos pela constitucionalidade
c juridicidadc do Projeto, c, no mérito, por sua aprovação.
Sala das Comissões, I• de dezembro de 1976. - Accloly Filho,
Presidente - ltollvlo Coelho, Relator - Nelson Comelro - Otto
Lehmann- Leite Chaves- José Llndoso- Heitor Dl11.
I

PARECER N• 466, DE 1!177
Do C~mlasio de Le1lslaçio Social
Relotor: Senador J arbos Pa111rlnho
1- Relat6rlo

De autoria do nobre Senador Agcnor Maria, o Projeto de Lei
·sob estudo' intenta eliminar a exigência do pcrfodo de carência para
concessão, pelo INPS, de bcncllcios cm virtude de incapacidade para
o trabalho, ou m.ortc do segurado.
Ao tramitar pela douta Comissão de Constituição c Justiça foi
julgado irreparável, do ponto de vista constitucional cjurfdico.
Como se sabe, a figura da carência, cm qualquer seguro (e a
Previdência Social é um vasto "seguro dos pobres") visa a evitar a
sclcção negativa, ou, cm linguagem pitoresca, "segurar a casa
incendiada". Na sua justificação, o nobre autor do Projeto de Lei
começa por transcrever pensamento de autores clássicos da
Previdência Social, como Paranhos Vclloso, Celso Barroso Leite c
Oliveira Assis, todos salientando a necessidade da carência para
cobrir os "maus riscos", Mas cm seguida, desenvolve argumentação
pretendendo mostrar que "técnica c doutrinariamente não mais se
justifica a exigência do prazo de carência".
Em que consiste a argumentação?
Inicialmente, cm caracterizar que aumentou substancialmente o
universo dos segurados, deixando de ser o "campo limitado" a que
se referiu Assis, isto porque, com a aceitação das empregadas
domésticas c dos rurfcolas, "toôa a população empregada está
abransida pela Previdência Social".
Prossegue a argumentação por evidenciar que, atualmcntc, não
pode o ancião matricular-se no INPS para gozar imediatamente das
vantagens da aposentadoria por velhice, nem o doente, com o fito de
obter auxílio·cnfermidade, pois leis recentes teriam vedado tais
fraudes.
No passo seguinte, a justificação conclui, de maneira que nos
parece paradoxal, que estaria, assim, "doutrinária c tecnicamente
provado que não deve prevalecer o prazo de carência". Ora, o que a
justificação alegou foi, ao revés, que a ausência de carência, a que se
reportava a lei originalmente, foi suprida por medidas acautclatórias
posteriores.
Injusto é dizer, como se sustenta na argumentação, que "as
disposições legais negam qualquer amparo ao trabalhador doente,
ignorando-o pelo fato de não ter ele, independentemente de sua
vontade, pago, no mfnimo, doze contribuições no INPS, c este ato de
verdadeira desumanidade atinge o paroxismo quando, por idênticas
razões, o lN PS nega o pagamento da pensão às viúvas c aos órlilos
do segurado colhido pela fatalidade da morte, condenando-os, não
raro, à mendicância,
Tirante o estilo ad terrorum, resta ver, com frieza, onde existem,
as injustiças que o Instituto pratica para com os seus associados.
Que quer o nobre autor do Projeto de Lei? Que para os casos de
incapacidade para o trabalho e morte, do segurado, sejam os bcncfl·
cios pagos sem a garantia mfnima de carência de meses. t: como se
uma companhia de seguro aceitasse, sem exame médico, o ingresso
de um mutuário portador de câncer, de cardiopatia grave onde
qualquer doença que, cm regra, leve à morte :m pouco tempo, O
risco, para ser bancado, baseia-se cm cálculo atuarial. Quul a
margem de segurança que uma seguradora teria, dentro do risco
calculado, se udotussc tal procedimento? Nenhuma. Quem perderia,
u diretoria, o património da seguradora ou os próprios segurados?
Os próprios segurados,' sem dúvida, pois a soma de suas contribuições é que deve garantir o pagamento dos bcncllclos, c se estes pas·
sasscm a ser pagos de maneira que deles se beneficiassem os que para

1
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o conjunto nilo houvesse contribuldo, o resultado, cm m6dio prazo,
seria a falência c o prcjulzo completo dos que, com sacritlcio de suas
poupanças, teriam pago contribuições regularmente por muitos
anos. Quando precisassem, ou os seus dependentes, dos benctlcios a
que se haviam habilitado, nilo haveria disponibilidade, pois o
numerário teria sido esbanjado, para atender aos que só procuras·
sem a seguradora no momento em que a sua invalidez ou o fim de
seus dias estivesse caracterizado.
Quando chegarmos ao que se chama, hoje, de seguridade, c em
carãter universal, claro é que a carência perderá seu sentido. Mas, at6
que se atinja esse objctivo ideal, a Previdência Social se d' cm regime
comutativo c tem que se reger por normas atuariais, cabendo à carên·
cia - que já nilo é exigida para assistência m6dica, hospitai'ar,
odontológica c medicamentosa- evitar a anti-sclcçilo,
Finalmente, cabe salientar que os prazos de carência cm vigor
silo bastante reduzidos, correspondendo aos limites mlnimos impos·
tos pela técnica atuarial.
II- Voto do Relotor

Isto posto, somos pela rcjciçilo do Projeto de Lei sob exame.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1977. - ·Jeu6 Freire,
Presidente - J 1rb11 P1111rlnho, Relator - LouriYII Bopdlla Ruy Sontos- Dom leio Gondlm - Lenolr .VIrJII•
PARECERES N•s467 E468, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senodo n•117, de 1975, que
"acrescenta dispositivo il Lei n• 5.107, de 13 de !ietembro de
I~- Fundo de Garantia do Tempo de Senlço".
PARECER N• 467, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relotor: Senador Nelson Carneiro
A Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, c deu outras providências, submeteu
os depósitos cfctuados pelas empresas à corrccão monetária (art. 3•)
e à capitalização dos juros (art. 4•).
Pretende o nobre Senador Orestes Quércia que seja "facultada,
no final de cada cxcrcfcio financeiro posterior ao da abertura da
conta vinculada, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos
relativos à corrcção monetária c juros".
- "A medida" - escreve o ilustre representante paulista
em sua J ustificaçi!o - "beneficiária irrecusavclmcnte substancial
número de trabalhadores, cxatamcntc no final do cxerclcio, ocasião
cm que o magro orçamento do chefe de famllia brasileira apresenta
maior precariedade, devido às despesas de fim de ano." .
A proposição cstâ distribulda à Comissão de Lcgislaçilo Social,
a que compete "emitir parecer sobre as matérias referentes aos pro·
biemas sociais, organização e fiscalização do trabalho, cxcrclcio pro·
fissional, previdência social, relações entre empregadores c emprc·
gados, associações sindicais, acidentes do trabalho c Justiça do Tra·
bulho" (art. 109 do Regimento Interno), Dir6 aquele órgilo técnico
nilo só sobre a conveniência c oportunidade do Projeto, mas ainda
sobre os ,reflexos, positivos ou negutivos, da medida, se adotada,
quando do levantamento do Fundo de Garantia, por qualquer dos
motivos autorizados pela lei. E se o 13• salârio jâ nilo visaria atender,
cxutamcntc, c se jâ teoricamente não atende, aos mesmos objctivos
du propostu cm exame.

A esta Comissilo não cabe opinar sobre o mérito da proposiçilo,
salvo se se quiser dar uma amplitude exagerada à conccituuçilo do
Direito do Trabalho, qucjd nilo se confunde com um novo Direito, o
Prcvidenciârio, que se vai consolidando com foros de independência.

Esta a razio pela qual meu voto se resume a proclamar a cons·
titucionalidadc ejuridicidadc do Projeto de Lei no 227/75.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1975.- Accloly Filho,
Presidente - Nelson Cornelro, Relator - Helvldlo Nunes, com rcs·
triçõcs - Leite Chaves - ltollvlo Coelho - Henrique de Lo Rocque
- Heitor Diu- Dirceu Cardoso- José Sarney,
PARECER N• 468, DE 1977
Da Comlssio de Lealsloçio Social
Relator: SenadorJarbos Passarinho
I - Relatório

De autÕria do nobre Senador Orestes Quércia, o Projeto de Lei
sob exame objctiva acrescentar dispositivo à Lei n• 5.107 (FGTS), de
sorte a facultar, no final de cada excrclcio financeiro posterior à abertura da conta vinculada, a retirada das parcelas correspondentes 'aos
créditos, relativos à correçilo monetária c juros.
Justificando sua proposição, o ilustre autor argumenta com o
fato de que tal retirada constituiria um reforço salarial para "o chefe
de famllia brasileiro, que apresenta maior precariedade no fim do
ano", devido às despesas dessa quadra.
Orá, como assevera o próprio Senador Orestes Quércia, o
FGTS tem, entre outras finalidades, a de constituir um pecúlio de
que o trabalhador pode lançar mão cm circunstàncias especiais, rcgu·
!adas cm lei, Entre estas: casamento, aquisição de casa própria,
funeral, desemprego, etc.
Se c quando o trabalhador precisar desse auxilio cncontrâ·lo
com seu valor reduzido ao histórico, pois a tanto equivale consumir
a cada ano os juros e a correçi\o monetária, o pecúlio cstarã despido
de valor e não corresponderá ao socorro desejado.
De resto, já a avançada legislação brasileira atende aos problemas que as despesas de fim de ano geram nos orçamentos mo·
destes, através do 13• e já agora também do 14• salários, este último
para um grupo mui; reduzido de trabalhadores, os que percebem
somente até 5 salãrios mínimos.
·
O que intenta colimar o nobre autor do presente Projeto de Lei
jâ é, dentro do razoável, atendido pela legislação vigente, na ãrca do
trabalho.
11 - Voto do Relator

Pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 227, de 1975.
Saiu das Comissões, II de agosto de 1977.- Jessé Freire, Prcsi·
dente - Jarbas Passarinho, Relator - Lourlval Baptista - Ruy
Santos - Domfclo Gondlm - Lenolr Yaraas.
PARECERES N•S 469 E 470, DE 1977
Sobre o Projeto-de Lei do Senodo n• 259, de 1976, que
"modifica o§ I • do artlao 224 da Consolldoçio dos Leis do Trobalho".
PARECER N• 469, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e Justiço
Relator: Senador ltalfvlo Coelho
O ilustre Senador Nelson Carneiro, com o Projeto que vem ao
nosso exume, reivindica a alteração do§ I• do art. 224 da CLT, para
que se assegure no bancârio- amparado na CLT com disposições
especiais sobre duração c condições de trabalho- as seguintes rcfor·
muluçõcs nas condiçõesjur!dicas que patrocinam seu contrato de tra·
balho:
I - u duruçilo normal do trabalho banc6rio, presentemente
compreendido entre sete c vinte c duas horas, passu a abranger o
horário entre sete c vinte horas:
2- 11 cadn noventa minutos de trabalho consecutivo, o bancâ·
rio tcrd repouso de dez minutos.
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Pela legislação vigente, a duração normal do trabalho do ban·
cllrio ~ de seis horas, com intervalo de quinze minutos para alimcn·
tação. O Projeto, cm conseqUência, acresce vinte c cinco minutos ao
repouso já concedido ao bancllrio numa jornada dillrla de trabalho,
Argumenta-se, na justiOcaç~o. com o art. 72 da CLT, que con·
cede idêntico período de repouso- de quinze minutos para noventa
minutos trabalhados - para os titulares de serviços permanentes de
mecanografia (datilogralia, escrituração ou cálculo).
Em relação à primeira proposta, conv~m observar que a Conso·
lidação das Leis do Trabalho, nos seus termos originais, lixava, para
a duração normal do trabalho do bancllrio, o período compreendido
entre 8:00 c 20:00 horas, só mais tarde alterado para 7:00 c 22:00
horas. A medida pleiteada, pois, visa apenas ao restabelecimento do
horário final da jornada de trabalho, nos termos que inspiraram os
autores da grande Lei brasileira.
Quanto à segunda medida reivindicada, não se pode negar que,
em termos de técnica,administrativa, se alterou substancialmente o
processo de trabalho do bancário brasileiro. Nada justifica que o dcs·
canso reconhecido como ncccssllrio, para o datilógrafo ou o calculis·
ta, não se aplique igualmente ao bancllrio, cuja nova feição profissio·
nal deve ser encarada sob o prisma da evolução tecnológica impri·
mida ao seu sctor de trabalho.
Aliás, a aplicação de preceitos cicntfficos como os do necessário
repouso, após um determinado período de trabalho, não pode estar
confinada a determinadas categorias profissionais, A galopante
evolução do mundo, cm todos os sctorcs de quaisquer atividadcs,
está exigindo definições que se adaptem c atualizcm aos modernos
processos de trabalho, A Comissão de Legislação Social, para onde
foi igualmente distribuído este Projeto, talvez possa encontrar a
melhor fórmula pera a matéria, capaz de atender nilo somente ao
bancário, 4uc ó o objeto específico desta proposição, mas a todas as
demais categorias profissionais que, por força dos novos processos
executivos, mereçam o amparo que a velha CLT concede restritiva·
mente.
Sob os ângulos da constitucionalidade c da juridicidadc, o Pro·
jeto de Lei do Senado n• 259, de 1976, está livre de qualquer rcstri·
ção, pelo que opinamos por sua aprovação,
Sala das ComissÕes, 1• de dezembro de 1976.- Accloly Filho,
Presidente - ltalhlo Coelho, Relator - Joaé Llndo10 - Leite
Chaves- Heitor Dias- Oito Lehmann- Nel10n Carneiro.
PARECER N•470, DE 1!177
Da Coml!Sio de J.eslslaçio Social
Relator: Senador Jarbas Puurlnho
I - Relatório
De autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, o Projeto de Lei
sob exame visa a dar nova redução ao parágrafo 1• do art. 224 da
Consolidação das Leis do Trabalho, de sorte a assegurar ao cmprc·
gado, no horário diário, um repouso de dez minutos para cada no·
venta minutos de trabalho consecutivo, a titulo de repouso, não
deduzidos esses ~z minutos da jornada diária, Ademais, pretende o
nobre autor do Projeto de Lei que a duração normal de trabalho,
atualmentc compreendida entre sete c vinte c duas horas, passe a
abranger o horário entre sete c vinte horas,
Qaanto à duração normal de trabalho, conv~m registrar que a
redução original da CLT (1943), como editada durante a ditaduru
Vargas, cstabclcclu que ficava compreendida entre as oito c as vinte
horas. Em 1949, pela Lei n• 768, a duração do trabalho passou a ser
compreendida entre as sete e as vinte horas, precisamente o que volta
, a pretender o presente Projeto de Lei. Ainda cm 1952 velo a CLT a
ser modificada, no purticular, puru, mantendo-se u duração normal

do trabalho entre sete c vinte horas, impor um intervalo de quinze
minulos, para alimentação,
Finalmente, a rcdaçilo atual faz a duração normal de trabalho
ser compreendida entre as sete c as vintc,horas, assegurando-se ao
empregado, no horário diário, um intervalo de quinze minutos para
a alimentação, Tal rcdação prov~m de legislação revolucionária
(Dcc.-lci n• 229, de 28 de fevereiro de 1967), que se deve ao ínclito governo do Presidente Castcllo Branco. Como se vê, trata-se de uma
cvoluç~o ao longo de mais de 30 anos, desde a rcdaçilo inicial, c visa
a levar cm consideração várias conquistas justas da classe dos bancá·
rios, entre elas a redução de sua jornada de trabalho. Assim~ que, de
acordo com a rcdaçilo original da lei, a duração normal de trabalho
semanal era de trinta c seis horas, ou seis horas por dia durante seis
dias na semana. Alterada cm 1952 (Lei n• l.S40), a carga horária
semanal passou para trinta c três horas, à razilo de 6 horas por dia ex·
ccto o sábado, reduzido para 3 horas de trabalho continuo. Afinal,
por Dcc.-lci n• 91 5, de 7 de outubro de 1969, reduziu-se a carga horá·
ria para trinta horas de trabalho semanal, eliminando-se o trabalho
aos sábados,
Ajornada de trabalho de seis horas, para os bancários, já~ uma
discriminação, que tem por fundamento a natureza peculiar da ati vi·
dade, a requerer permanente atenção. Mas um marceneiro, traba·
lhando cm serra de fita por exemplo, se nilo tiver a mesma atcnçilo
poderá sofrer, não as conseqUências de um erro numérico, como o
bancário, mas a perda de dedos de sua mão,
Isto nada obstante, ele está sujeito n uma jornada de oito horas.
Citamos um exemplo, mas poderiam ser muitos, no mesmo scntidb,
o que evidencia um residual preconceito contra o trabalho manual,
menos protegido, enquanto o trabalho intelectual merece atenções
sempre crescentes, " nesta linha de comportamento da sociedade que
os bancários c sccuritârios ti:m tido suas aspirações mais atendidas,
bem assim outras categorias de whlte collars, enquanto os trabalha·
dures n1:1n uais vêem arrastar-se, no tempo, algumas de suas mais lc·
gitim<IS

rdvindicuçõ~:s.

De resto, o exemplo com que o nobre autor do Projeto de Lei
sob exame ilustrou n sua justificação não foi, data venia, o melhor,
dado que os caixas executivos não pertencem ao grupo de servidores
de seis horas de jornada de trabalho. Todos eles operam durante oito
borasfdiu e para isso recebem compensações especiais.
Há, ainda, u considerar a praxe udotada pelos bancos de fornc·
ccr gratuitamente o lanche diário c de não se cingir rigorosamente
aos 15 minutos de intervalo, Quanto à politica salarial dos bancos,
cabe salientar que eles pagam, além dos 12 meses normais de calcn·
dário, mais o 13• salário, comum uo regime de CLT, c mais 2 salários
correspondentes u gratificações semestrais, havendo o caso de os
empregados fazerem jus n uma pequena participação nos lucros,
creditada semestralmente também. Note-se, finalmente, que os esta·
belecimcntos bancários oficiais apresentam um perfil de salários bas·
tanto superior no comum da oferta de empregos, o que caracteriza a
classe como nitidamente, quanto à renda, no segmento médio da
classe média brasileira.
.
L.ast bur not rlw /east, a propositura tem uma grande dcsvan·
togem de ordem prática, pois sua implantação seria diffcil, para não
dizer impossível. Nem vale argumentar com os precedentes invo·
cados, dado que, em regra, eles mostram uma grande distância entre
o dispositivo legul e a observância prática,
Ao tramitur pelt1 dou tu Comissão de Constituição c Justiça, foi
o presente Projeto de Lei julgudo constitucional c juridicamente con·
forme.
11- Voto do Relator
Isto pmto, somos,pelu rejeição do Projeto de Lei sob exume.
' de 1977. -Jes!lt\ Freire, Prcsi·
Sul a das Comissões, li de ugosto
dente - Jarbus Passurlnho, Rclutnr - Lourlval Baptista - Ruy
Santos- Dom leio Gondlm- J.enolr Vorg••·
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PARECERES N9S471 E-471, DE 19'17
Sobre Projell' de lei do Senado no 161, de 1976, que "df
nova redaçlo b al!nea1 "A" e "8" do ar111o 7• da Lelnt 605,
de ! de Juelro de 1949".
PARECERNt-471, !lE 1977
Da Comluio de Conllltulçlo e Julllça

Relator: Senador 1tal1Yio Coelho
De au~oria do ilustre Senador Orestes Qu~rcia, o Projeto ora
sob exame visa a alterar a rcdação das aUncas a c b do artigo 7• da
Lei n• 605, de 5 de janeiro de 1949, para incluir no cOmpu)o do
repouso semanal remunerado as horas suplementares habitualmente
percebidas pelo trabe.lhador.
2. Na Juotir.cativa, lembra o Autor que o que se pretende
agora estabelecer no texto da Lei jâ vinha sendo orientação da juris·
prudência, culminando com o Prcjulgado n• 52/75, do Tribunal
Superior do Trabalho, que assim reza: "Computam-se no câlculo do
repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas."
Como fundamento de justiça da posição assumida, pondm: "...
não nos parece licito subtrair ao empregado o sobre·salârio resultante das horas extras trabalhadas durante a semana, quando do câ\cu\o
da remuneração do repouso semanal. E isso porque a remuneração
das horas habitualmente prestadas passa a integrar o orçamento fa·
miliar do empregado, que com ele conta para fazer face às suas despe·
sas, não sendo justa a sua supressão por ocasião de seu repouso semanal".
3. Constitucional e juridica, a proposição tem óbvio alcance
social.
O trecho da justificativa por nós transcrito feriu bem o fulcro da
questão. Aliás, a sensibilidade da jurisprudência trabalhista, que
alcançou seu ponto culminante no Prejulgado n• 52/75, jã vinha pro·
curando afastar uma interpretação não-condizente com as novas
circunstâncias, a fim de se ajustar melhor ao espirita da norma.
4. Ante o exposto. opinamos pela constitucionalidade e juri·
dicidadc do Projeto e, no mérito (art. I00, item I, n• 6, do Regimento
Interno), por sua aprovação.·
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1976. - Accloly Filho,
Presidente- ltaUYio Coelho, Relator- Hehldlo Nunes- José Lln•
doso - Paulo Brol!lard - Heitor Dias - Dirceu Cardoso - lfenrl·
que de La Rocque.
PARECER N• 472, DE 1977
Da Comlssio de Leglslaçio Social
Relator: Senador J arbas Passarinho
I - Relatório
Apresentado pelo nobre ~enador Orestes Quércia, o presente
Projeto de Lei visa a, altcrand~ a redução das alincas a e b, do artigo
7• da Lei n• 605/49, incluir no cômputo do repouso semanal remunerado as horas suplementares habitualmente percebidas pelo trabalhador.
Apreciado pela douta Comissão de Constituição c Justiça, foi o
Projeto de lei sob exame julgado perfeito quanto à constitucionalida·
de c juridicidadc, bem como por sua aprovação quanto ao mérito.
Najustificaçilo, o ilustre autor do Projeto de Lei argumenta que
a proposição é derivada do fato de que o Egrégio Tribunal Superior
do Trabalho firmou jurisprudência, através do Prcjulgado n• 53/75,
cuja ementa assim reza:
"Computam-se no câ\culo do repouso remunerado as
horas habitualmente prestadas."
Prossegue argumentando o nobre autor do Projeto de Lei n•
168, ao dizer que o Prejulgado referido causou verdadeira ccl~uÍna
por vir:
" ... chocar-se com u iterativa jurisprudcncia trabalhista
alicerçada nu expressa detcrminuçi\o das a\lncus a c b, do
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artigo 7• do diploma legal acima invocado. Além do mais um
quarto de século jâ decorreu a partir da Lei n• 605, de 1949, c
muita llgua jâ passou por baixo da ponte. Durante todo esse
período vem lavrando controrvérsia quanto ao cômputo ou
não das horas extras habituais na remuneração do repouso semanal".
A ponte,. a que metaforicamente se refere o eminente Senador
por São Paulo, pode identificar-se com a inércia de tradição que é
uma das leis inelutâveis da mecânica social. O que busca o Projeto de
Lei é quebrar essa resistência, de sorte a fazer pacificamente aceita a
interpretação que Sua Excelência empresta ao Prcjulgado referido, o
que, de resto, não parece dillci\ de ser aceita pelo bom senso, fonte
imorredoura do Direito.
II- Voto do Relator
Isto posto, somos de parecer favorllvel à aprovação do PrÓjeto
de Lei no 168, de 1976.
Saia das Comissões, li de agosto de 1977. - Ju Freire, Presidente·- Jarbas Pamrlnho, Relator - Ruy Santos - LouriYal
Baptista- Domiclo Gondlm- Lenolr Var1a1·
PARECERES N•S 473 E 474, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 167, do 1976, q11e
"altera o art. SolO da Consolldaçio das Leis do Trabalho".
PARECER N• 473, DE 1977
Da Comll!lio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Oito Lehmann
De iniciativa do eminente Senador Nelson Carneiro, o projeto
sob exame visa a d;lr nova rcdaçào aos paràgrafos I• c 2• do artigo
540, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Com efeito, o mencionado artigo, contido no titulo V, da CLT,
que dispõe sobre~ "Organização SJndical, previ': os direitos dos cxercentes de atividadcs ou profissões c dos sindicalizados.
Conforme salienta o autor da proposição, sua intenção é aclarar
o texto consolidado, fixando a hipótese de os aposentados por tempo
de serviço continuarem vinculados, com todos· os direitos e deveres,
aos quadros dos sindicatos da respectiva categoria.
Verificamos que, ao parãgrafo l•é acrescentada ressalva, com a
finalidade de assegurar a permanência, nos quadros sindicais, de
trabalhadores aposentados por tempo de serviço, banidas as restrições hoje existentes.
No tocante ao parágrafo 2•, constata-se que o projeto busca melhor explicitar o texto atual, reajustando-o ao parâgrafo 1•, na medi·
da em que, exclui os aposentados por invalidez, mantidos, portanto,
os direitos dos aposentados por tempo de serviço, - linha mestra da
proposição cm tela.
Parece-nos procedentes as razões expendidas na Justificação da
matéria, sobretudo a que enfatiza a possibilidade de um trabalhador
aposentar-se por tempo de serviço, com apenas quarenta c dois anos
de idade, desde que comece a trabalhar aos doze anos.
Nilo seria justo, pois, que fosse vedado ao trabalhador, em plena capacidade laboral, a possibilidade de manter os direitos de
associado do sindicato de sua classe.
Na faixa ctâria cm que o homem atinge o âpice de sua experiência amealhada no trabalho, reputamos oportuna a perspectiva de
continuidade de sua vinculação associativa sindical.
Na esfera de compcti':ncia desta Comissão, não encontramos
nenhum óbice de naturczajurldico-constitucional, razão porque, opinamos pclu nprovaçilo do projeto.
Sala das comissões, 26 de outubro de 1976.- Accloly Filho, Prc·
sidentc. - Oito Lehmann, Relator. - Helvldlo Nunes, com restrições - José Llndoso - ltalivlo Coelho - Henrique de La Rocque Dirceu Cardoso- Paulo Brossard- Heitor Dias.
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PARECER Nt-474, DE 1977·
Da Comlllio de LePJa~o Social.
Relator: Senador Lourlval Bapdata
A. proposição sob análise visa a.altcrar o artigo 540 da ConsoJ:.
dação das Lois do Trabalho com r objctivo de excluir os aposcnta·
dos por tempo de serviço da proibição de exercer cargc de adminis·
traçâo sindical ou de representaÇão cconôlllica profissional,
2. Muito embora os meritórios propósitos da iniciativa, impõe·
se reconhecer que a poS!ibilidadc de o aposentado retornar - ainda
que na qualidade de representante classista - ni!o altera o seu
'"Status" de segurado beneficiário da previdência social Nessa condi·
ção. estão diluldns os laços. de interesse comum com os demais asso·
ciados cm atividade, Já nilo o entusiasma a luta pelos objetivos de
sua categoria profissional à qual, evidentemente, se encontra vincula·
do apenas historicamente, Pondere-se que· as conquistas c vantagens
eventualmente obtidas não mais o alcançariam, retirando-lhe o nc·
cessário incentivo,
3, o· acolhimento da medida, é bom ressaltar, faria com que os
sindicatos se transformassem cm instrumentos apáticos dos empresa·
dos, abstraindo-lhes o espirita de luta que tcrit caracterizado as assó·
ciações profissionais.
4. Aduza-sc, sem embargo, achar-se cm reformulação a Censo·
lidação das Leis do Trabalho. Qualquer antecipação do legislador,
pcrtantc,.podcrá ser incovcnicntc à simetria c à cfctiv.açi!o da tarefa
que, dentro cm breve, se cnnfcrirá ao Congresso Nacional, O novo
Estatuto, de acordo com os principies da melhor doutrina trabalhis·
ta moderna, há de cuidar do problema com a abrangência c profundi·
dade que está o mesmo a merecer. Nilo se justificaria, pois o acolhi~
mcnto da propositura.
S, Ante o exposto, opina-se pela rejeição do projeto.
Saladas Comissões, li de agosto de 1977. -Jnaé Freire, Prcsi·
dente- Lourlval Baptista, Relator - Ruy Santos - Domlclo Gon·
dlm- Let~<~lr Varau- Jarbu P1111rlnho.
PARECERESN•S 475,476e477,de 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1975, que
"'altera a redaçio do art. I• da Lei n• 5.958, de 10 de dezem·
bro de 1973, que d!spae sobre 1 retroathldade da opçilo pelo re~~:lme do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".
PARECER N• 475, DE 1977
Da Comlssilode Constltulçilo e Justiça
Relator: Senador Heitor Dlao
Pelo Projeto que vem ao nosso exame, da autoria do eminente
Senador Orestes Quércia, pretende-se eliminar- do artigo I• da Lei
n' l.9l8, de lO de dezembro de 1973- as expressões "desde que
haja concordância por parte do empregador",
O dispositivo vigente tem a seguinte rcdação:
"Art, Jt' Aos atuais empregados, que ni!o tenham opta·
do pelo regime instituldo pela Lei n• l.I07, de 13 de selem·
bro de 1966, é assegurado o direito de fazê-lo com efeitos rc·
troativos a I• de janeiro de 1967, ou à data da admissão ao
emprego se posterior àquela, desde que haja concordância
por parte do empregador,"
O autor informa o Projeto com uma longa c bem fundamentada
justilicaçüo,
Trata-se, como se verifica, de uma alteração legislativa que se
harmoniza com a Constituição c com a aistcmátlcajurldica brasileira.
Quanto ao mérito, cuja apreciação também incumbe a esta
Comissão por força do Regimento Interno do Senado, nilo vemos nc·
nhum inconveniente numa proposta que, atinai, ajuda a mais rápida
gencralizaçilo do sistema FGTS, já adotado cm todo o País. Os
1lnicos problemas da aplicação do FGTS ainda alo os residuais,
11UScidos cxatamcntc dos casos em que antigos empregados,
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amparados por direitos adquiridos, hesitaram cm permutar a sua
estabilidade pela inovação que lhes ofereceu o novo sistema,
A matéria foi igualmente distribulda para as Comissões de
Legislação Social c de Finanças, as quais também se deterão sobre o
mérito c as repercussões financeiras da medida pleiteada.
Nesta CumissAo, opinamos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1976. GUitavo
Capanema, Presidente cm exercício - Heitor Diu, Relator - Hei·
v!dlo Nunes - Oito Lehmann - Eurico RHelllle - Leite Chavn Henrique de La Rocque.
PARECER N• 476, DE 1977
Da Comlllio de Lealslaçio Social
Relator, Senador Ruy San toa
O nobre Senador Orestes Quércia apresentou um projeto de lei,
que tomou o n• 126, de 1975, alterando o caput do art. 1• da Lei
n• 5,958, de lO de dezembro élc 1973, que dispõe sobre a rctroativida·
de de opção pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Servi·
ço. E dtz na sua justificação:
"A c~tgência constante da partclinal do arttgo, ou ocja,
a anuência do empregador, cotá nn realidade, dcovirtuando a
finalidade desse diploma legal, por isso que tal aquicocência
:, não rar~. sumariamente negada ou até mesmo condiciona·
da a transação quanto ao tempo de serviço anterior à vigên·
cia da Lei n• 5.107, de 196'6."
2, A proposição foi distribulda à Comissão .de Constituição c
Justiça do Senado, tendo o relator Senador Heitor Dias a considerado constitucionalcjur!dica. E diz o relator:

"Quanto ao mérito, cuja apreciação também incumbe a
esta Comissão por força do Regimento Interno do Senado,
não vemos nenhum inconveniente numa proposta que, afi.
nal, ajuda a mais rápida generalização do sistema FGTS, já
adotado cm todo País, Os ~nicas problemas da aplicação do
FGTS ainda são os residuais, nascidos cxatamcntc dos casos
cm que antigos empregados, amparados por direitos adquiri·
dos, hesitaram em permutar a sua estabilidade pela inovação
que lhes ofereceu o novo sistema:"•
3. A lei que criou o Fundo de Garantia, n• 5.107, de 1966, assegurava aos empregados o direito à opção pelo novo regime dentro
de trezentos e sessenta e cinco dias "contados da vigência desta lei pa·
ra us atuais empregados c da data de admissão ao emprego quanto
aos admitidos a partir daquela vigência", Muito empregado porém,
ni!o acreditou na validade do Fundo de Garantia c. deixou de se ser·
vir do prazo de opção, c houve apelo ao Governo para a rclixaçi!o de
novo prazo: foi então publicada nova lei, aprovada pelo Congresso,
rlizcndo:·
"Art. I• Aos atuais empregados que ni!o tenham opta·
do pelo regime instituldo·pcla Lei n• 5.107; de 13 de sctcm·
bro de 1966, é assegurado o direito de faze-lo com cfoitos
rctroativos a I• de janeiro de 1967 ou à data de ndmissi! 1 ao
emprego se posterior àquela, desde que haja concordL ncia
por parte do empregador,
§ I• O disposto neste art, se aplica também aos cmprc·
gados que tenham optado cm data posterior~ do inicio d~ vi·
géncia da lei n• S. 107, retroagindo os efeitos da nova opção a
essa data ou à da admissão,"
4. O projeto do nobre Senador Orestes Quércia visa apenas suprimir do caput do art, as expressões "desde que haja concordAncin
por parte do empregador",
"A anuênciu do empregador"- informa o Poder hxccutivo"é necessária c fundamental, face a sua capacidade económica para
assumir o ónus c ter de arcar com desembolso dos valores fixados na
transaçi\o referente ao tempo de serviço anterior a vigência da lei
FGTS."
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E tanto é ncccssãria que o autor da proposiçuo, na sua justificati·
va diz:
"Dir-sc·â ser indispcns(lvcl, no caso, a concordância da
empresa pelo fato de que os depósitos, no caso dos emprega·
dos não optantes é feito cm nome da empresa c sem a sua
manifestação não seria admissivel a transferência para a con·
ta do empregado que optasse com efeitos rctroativos."
Opino desse modo, contrariamente, ao Projeto de Lei n• 126, de
1975. Salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, S d• maio de 1977, - Ruy Carneiro, Presidente eventual- Ruy Santos, Relator A~cloly Filho -Nelson Carneiro- Lenolr VarKas- Oslres Teixeira.
•.
PÁRECER N• 477, DE 1977
Da Comlssio de Finanças
Relator: Senador Lourlval Baptista
Cumprindo a tramitação regimental, chega à Comissuo de
Finanças o Projeto de Lei do Senado que altera a rcdação do artigo
I• da Lei n• 5.958, de 10 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
rctroatividadc da opção pelo regime do Fundo de Garantia do Tem·
po de Serviço,
A proposição é de iniciativa do ilustre Senador Orestes Quércia
c pretende eliminar as expressões "desde que haja concordância por
parte do empregador" constante na parte final do artigo I• da Lei
n• 5.958, de IOde dezembro de 1973.
Objctiva, assim, tornar mais rllpida a generalização do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, assegurando a opçuo pelo sistema
àqueles empregados que não permutaram sua estabilidade pelo novo
regime. Sustenta que a aquiescência da empresa é geralmente negada
ou condicionada à negociação do tempo de serviço anterior ao
FGTS, o que torna inviãvcl a opção.
A douta Comissão de Constituição c Justiça opinou pela cons·
titucionalidadc,juridicidadc c, no mérito, pela aprovação do projeto.
Manifestando-se sobre a proposição, a Comissão de Legislação
Social concluiu pela sua rejeição.
Sob o aspecto financeiro, vale ressaltar que os depósitos rclati·
vos a não optantes são feitos cm nome da empresa c a concordância
desta é essencial e imprescindlvel para que sejam transferidos para a
conta vinculada do empregado.
Tal anuência é fundamental, pois s6 a empresa pode avaliar se
está ou não em condições de pagar o valor correspondente a transa·
ção do tempo de serviço antcriora vigência da Lei n• 5.107, de 1966.
Por estas razões, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do
Senado n• 126, de 1975.
Sala das Comissões, li de agosto de 1977.- Domlclo Gondlm,
Presidente em cxcrcfcio- Lourlnl Bapdota, Relator - Ma&alhies
Pinto- Ruy Santoa- Helvfdlo Nunes- Wilson Gonçalves- Salda·
nha Derzl- Lenolr Vara••- Heitor Diu.
PARECERES N•o4.7e E479,.DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• !9, de 1977, que
"Considera lntearanteo do oal,rlo, para efeito de pagamento
do repouso aemanal remunerado, ao hora• extru habituais."
PARECER N• 478, DE 1977
Da Comllllio de Conotltulçio Juotlça

e

Relator: Senador Nelson Carneiro
Invocando as controvérsias levadas constantemente ao exame
da Justiça do 'Trabalho, o ilustre Senador ltaUvlo Coelho oferece,
para dirimi-lo, Projeto de Lei, declarando que "as horas extras habi·
tuais, dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Traba·
lho, silo consideradas Integrantes do sa14rio para efeito do c41culo de
pagamento do repouso semanal remunerado.
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O Projeto não aumenta despesa, apenas consagra, entre os dois
critérios, o mais justo, o mais humano, o mais certo,
Meu yoto, assim, é pela aprovação do Projeto por ser consti·
tucional cjurldico.
• Sala das Comissões, 4 de maio de 1977.- Daniel Krleger, Prcsi·
dente - Nelilon Carneiro, Relator - Hehfdlo Nunes - Saldanha
Derzl - Wilson Gonçalves - Leite Chaveo - Accloly Filho - Otto
Lehmann- Heitor Dias,
PARECER N•479, DE 1977
Da Comluio de LeKislaçio Social
Relator: Senador Ruy Santos
O Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1977, do Senador ltaÚvio
Coelho, "que considera integrantes do salário, para efeito de paga·
mento do repouso semanal, as horas extras habituais", foi distribui·
do, na Comissão de Legislação Social, ao nobre Senador Nelson Car·
nciro, que lhe deu o seguinte parecer:
"Fui relator, na douta Comissão de Constituição c
Justiça, do Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1977, do no·
brc Senador ltalfvio Coelho, c que considera integrantes do
salário, pura efeito de pagamento do repouso semanal rcmuncrádo, as horas extras habituais.
O objctivo da proposição é dar por finda a controvérsia
que ainda vigoraria, a respeito, na Justiça do Trabalho. O
projeto adotou a solução mais justa c mais consentânea com
o direito. Já agora opinando sobre o mérito da proposição,
meu voto é pela sua aprovação,"
Na Comissão de Constituição c Justiça, foi relator o mesmo
eminente Senador que, noutro parecer sucinto, opinou por sua apro·
vação.
Lido o seu parecer, na Comissão de Legislação Social, foi o mcs·
mo rejeitado,
O projeto é de autoria do nobre Senador ltal!vio Coelho que o
justifica:
"O presente projeto objetiva pôr fim a controvérsia que
se estabelece na Justiça do Trabalho, no que tange ao problc·
ma das horas extras habituais, que, nos termos do Prcjulgado
n• 52, de 75, do Tribunal Superior do Trabalho, são consi·
dcradas integrantes do salário para efeito do cálculo de paga·
mcnto do repouso semanal remunerado, enquanto, cm decisões de Juntas de Conciliação c Julgamento, a matéria conti·
nua a ser apreciada diferente, negando-se ao trabalhador esse
beneficio. Em verdade, na Justiça do Trabalho, as controvérsias não podem subsistir em face de qualquer Prcjulgado. No
caso vertente, porém, vcrifica~sc essa anomalia, com scns[vcis
prcjulzos para as partes interessadas."
As horas extras no trabalho nilo silo permanentes, Há dias cm
que se impõem; cm outros, não. E a lei, de outra parte, permite deduzir, no dia seguinte, o excesso do trabalho acaso vcrincado no dia
anterior. A providência legal que se sugere não merece, desse modo,
aprovação; se adotada, scr1 mais um fator de atrito nas relações entre empregado c empregador. O parecer, desse modo, é contrArio ao
Projeto de Lei n• 59, de 1977, nos termos da decisão da Comissão· de
Legislação Social. Salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1977.- Jessf Freire, Presidente - Ruy Santos, Relator - Domfclo Gondlm - Lázaro Barboza, vencido -Nelson Carneiro, vencido, com voto cm separado Orestes Quércla, vencido- Lourl•al Baptista.
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO DO SR. SENADOR NEL·
SON CARNEIRO
Fui relator, na douta Comissão de Constituição c Justiça, do
Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1977, do nobre Senador Jtallvio
Coelho, c que "considera integrantes do salário, para efeito do paga-

-
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mento do repouso semanal remunerado, as horas extras habituais".
O objctivo da proposição é dar por finda a controvérsia que ain·
da vigoraria, a respeito, na Justiça do Trabalho. O projeto adotou a
solução mais justa c mais consentânea com o direito. Jâ agora
opinando sobre o mérito da proposição, meu voto é pela sua aprovação.
~o meu voto, s.m.j.
Sala das Comissões, 2 de junho de 1977.- Nel10n Carneiro.

Dentre essas injustiças, destacamos os seguintes trechos da lavra de
Sua Excelência:

t•- "A mais importante falha da polftica salarial é, sem
dúvida, a sistcrnâtica perda do valor aquisitivo das importân·
cios pagas aos trabalhadores";
2• - " ... apesar das correções introduzidas, o cálculo
dos reajustamentos continua a não corresponder à realidade,
prejudicando cada vez mais o valor de compra dos salários";
3•- " ... o fator de correção, que retifica o percentual de
reajuste no ano anterior por ocasião do cálculo de revisão
salarial do ano seguinte, não devolve o prcjulzo sofrido pelos
trabalhadores nos últimos meses de vigência do acordo ou
dissldio anterior.
Esse prcjulzo vem se acumulando ano a ano c se soma às
perdas anuais sucessivas do salârio real, que caiu, cm termos
efctivos, de 100 cm 1964 para 55 cm 1974, consoante dados
do DlEESE."

PARECERES N•S480,481,48le483, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 46, de 1976, que
"reformulo critérios de reajustamento coledvo de nlirloo das
cotesorlas profissionais e d• outras providências."
PARECER N• 480, DE 1977
Da Çomlsoio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Henrique de La Rocque
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Nelson
Carneiro, objctiva substituir no cômputo dos fatores determinantes
de reajustamento salarial, a figura do coeficiente da participação no
aumento da produtividade da economia nacional, de que trata a
allnca c do art. 2• da lei n• 6147/74, por uma taxa de aumento da
produtividade da empresa, ao mesmo tempo em que inova a matéria,
através da inclusão de um novo elemento determinante dos fndiccs
para reajustamento, que seria o coeficiente de reposição gradual c
constante da parcela de redução de salário real, acumulada desde a
vigência da lei n•4.725f65.
Justificando-o, destaca o Autor as falhas c distorções existentes
na politica salarial do Pais, o que vem acarretando "sistemática
perda de valor aquisitivo das importâncias pagas aos trabalha·
dores", deficiência essa que a proposição visa a corrigir.
Trata-se, certamente, de assunto de alta indagação, que tem
merecido constantes atenções dos poderes legislativo c Executivo,
via de estudos elaborados na ârea cconôrnico-financcira c de
planejamcnto, calcado nos quais têm sido expedidos diplomas corno
a própria Lei que pretende reformular.
Como não existem óbices quanto à juridicidadc e constituciona·
!idade, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1976.- Acdoly Filho, Prcsi·
dente- Henrique de La Roeque, Relator- Renato Franco- Helvf.
dlo Nunes- Heitor Dias- Leite Chaves- Dirceu Cardo10,

A SUPOSTA PERDA DO PODER AQUISITIVO
Sobre este assunto, quando Ministro do Trabalho c Previdência
Social, dediquei-me pcssnalmente a urna análise do comportamento
da innação e dos preços, chegando às conclusões que tomo a libcrda·
de de incluir no presente parecer, por julgâ·las atuais, embora produ·
zidasem 1968.
I - POLITICA SALARIAL

1.1-AinOaçio
A innação tem causas autónomas e induzidas.
Entre elas, estão:
a) os "dejicils" públicos (mais emissões);
b) os créditos às empresas;
c) os salârios.
Diticil é dizer se os salârios c a expansão dos créditos (sobretudo
oficiais) às empresas são causas determinantes ou renexas.
Fora de dúvida é que os gastos públicos, acima da receita ar·
recadadora, são os grandes focos geradores da innação, causadores
imediatos que são da expansão dos meios de pagamento c, canse·
qUentemente, do crescimento dos preços. Estes acarretam os aumen·
tos dos salãrios que, notadamcnte quando feitos acima da produtivi·
dade nacional, levam inevitavelmente à expansão dos créditos à cm·
presa, o que agrava a expansão dos meios de pagamento. Fecha-se,
assim, o circuito inOacionârio.
No Brasil, a innaçüo tem uma tendência de carllter secular, mas
foi a partir de 1959 que ela se agravou vertiginosamente, como se
pode ver no seguinte quadro:

PARECER N• ol81, DE 1977

INDICE DO CUSTO DE VIDA- GB
Variação em dezembro de cada ano

Da Comluio de Leslolaçlo Social
Relator: SenadorJ arbao Paonrlnho
Através do presente P.L., intenta o nobre Senador Nelson Car·
nciro reformular os critérios bâsicos de reajustamento colctivo de
salârios das categorias profissionais, de sorte a introduzir urna sistc·
mática de adiantamento automático, sempre que, no sexto mês de vi.
gcncia da correção salarial em vigor, verificar-se que a metade do
rcsiduo inflacionârio, adotado na correção anterior, foi ultrapassa·
da, bem como substituir o coeficiente da participação no aumento da
produtividade nacional pela taxa de incremento da produtividade na
empresa ou empresas da respectiva categoria económica.
Ao tramitar pela douta Comissão de Constituição c Justiça foi o
P.L. considerado insuscet!vel de reparo quanto àjuridlcidadc e cons·
titucionalidade e por isso aprovado, mas cm seu parecer o ilustre
Relator, Senador Henrique de La Rocquc adianta tratar-se de "as·
sunto de alta indagação, que tem merecido constantes atenções dos
poderes legislativo c Executivo".
Na justincação do P.L., cm nosso modesto atender, o nobre
Autor comete nagrantc Injustiça ao apreciar, de maneira defeituosa,
o esforço dos governos revolucionârlos quanto à politica salarial.

Ano
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

%

............................................... .
............................................... .
............................................... .
............................................... .
............................................... .
............................................... .
............................................... .
............................................... .
............................................... .
I

o o I O I

o o I O O O O I I O O I O" o I O" O I I O O O tI I I

o o O I I

I

O O O o I

O I

I

o O I I
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I

I

o 0 I

I

I

I

I

I

O I

O O I O I

I

I

O O O I

O I

I

O

I

I

I

13,4
17,3
52,0
23,8
43,2
55,3
80,6
86,6
45,4
41,1
24,5

Fonte: FGV -lBRE
~ preciso notar que só no lotrimestre de 1964 o ritmo de aumen·
to do custo de vida atingiu 25%. Justo ó concluir que, mantidos que
fossem os focos, a innuçuo nilo seria inferior a 140%, cm 1964.
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Os salArios dcverian1 ter cvolu!do, portanto, segundo o quadro
seguinte:

Teoria e Pridca
O governo C81tcllo Branco adotau.uma politica "clcslnflaclbnA·
ria", que nilo usasse medidas drAstlcas, mai gradual!sticas, ou seja,
uma contcnçilo progressiva da taxa de aumentos de preços, para evi·

O CCV.I(P'Ct!iAMriiJTO !;OS REA,Ju=rAMENTOS :ALARIAS
PRCI/ISTOS ~V:!RIA RCALME.N'TI! SER ASSIM:

ta r:
a) colapso dos investimentos, principalmente públicos;
b) insolvencla das empresas;
c) congelamento de saiArios c preços.
Para atingir seu objctivo, a politica "dcsinflacionAria" (c nilo
•
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dosdtftclts governamentais;

b) aumento dos salArios subordinado ao aumento real da produ·

•

•,,

1

.. •

..

• ,:' :.,-.•,.,. :.

' ...

1

tividadc;
c) cr~dito controlado às empresas, para impedir os excessos da
inflaçiodcdcmanda.

~'\<

··\

1
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Com isto, esperava o Governo, reduzir a infldÇilo ao n!vcl de
25%, cm 1965, c de I0%, cm 1966.
Os sa!Arios vinham sendo aumentados de maneira desordenada.
O resultado era sua cada vez mais rApida·dcterioraçilo, como se vedá
simples anAlise da variaçilo do Salârio M!nimo:

tUílJ.1 S/.U.~":I:J ~CAL Mt5.Ó!O
/rL1.~fl!.liiO

-~

·~·

•1/:IJ(i'l'' •'.•.iJJ'Ij 1///ffll"o, 1
.fl)o;)

-li- ft:C7

1

-1:- 1J.'G.O - l

ACP.t:rlCIDO DA rliRt;.'Cl./1 IX VIDA AC.'

t:.'.Z f.i"lCiC:.n"IVIDA!)l: NI.::IONAI.

- - Si.!.(.t~1o lv'CJAINAL

- ·....- C/J,~!1,4 t4 ~«r;"il,ç.-,{? 'DOS SALiiÍ:IOS' IAAXIMO:; E
1.1/IJIMOS

Na prâtica, porém, o resultado foi decepcionante para os
assalariados, que tiveram seus ganhos mensais duas vezes achatados,
devido à subestimaçilo dos rcs(duos inOacionArios, sem a
:orrcspondcntc correçilo.
O quadro a seguir mostra a queda do sa!Ario real médio.

VA!t!AÇÍÍO D,9~~.9iRIO l!f.ll!HO - Cll

OS RtAJUSTAI4lNTOS1 POli c/1/10 DE /i,0 L/CAt;A-D DI(
PDLf'TtCA SALAIIIAL, I'RDVOCAIIAM IICHAiAMENTO
'DOS SALAÍIIOS,
:t:JO RF.:SIDUO 1/o/PI.ACIOIJA~/0
( PRCVI::A-0 J)A lf1PU1Ç11Õ I'Af:tl O Pr.:w•O';:JC SI!GU/NTIZ De 1 ANO) G SWI NA'o C:OI>RCÇAO

CI.USA : SUlJGSTIMAÇI'oO
......,_.._

NOS ~CI'Ii:JUSTANf~N'rc:S =e~t./J.'.ti'C.S, t::z
ACÔRDO C'0/.11 11 'T/;Y./1 U.Z V/'.I~IA y.·:·::- P:J

CU,!;7"o 7J.'! VIDA.
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O prazo de crosilo foi cada vc:t menor, Declinou de 30 meses
(entre 56 c 58) para 12 meses (entre 63 c 64).
A taxa mensal de deterioração do salário real cresceu de I,3% no
per(odo de 30 meses citados, para 4,5% no último pcr(odo.
A decisão roi, enquanto perdurasse a lnflaçilo, reajustar os saiA·
rios de modo a igualá·los ao salário real médio, vigente nos últimos
24 meses, multiplicado por um coeficiente que compensasse a infla·
çilo esperada para os próximos 12 meses c acrescido de umn parcela
que tradulisse o aumento da produtividade correspondente ao ano
anterior.

1!1Zl1J SALAR/0 Rt:!AL MÉOIO
-

SALARIO NOMINAL
C:UF:VA DG l1AR/Aç:lo .P<JS' S4L;Ú?IO.S'
MA'XIMOS E MINIMOS
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A isso se denominou "arrocho salarial", expressão de alta
penetração na opinião pllbiicn.
1.3- "Afrouxo" Salarial em Tres Tempos
1.3.1- Resfduo lnOaclon,rlo reallsdco
Partindo da premissa de que a polftica desinflacionllria tivera
seu êxito comprometido na medida em que ni\<1 reduziu os preÇos na
proporção em que conteve os salários, causando perda de substância
destes, o 2• Governo revolucionário decidiu aumentar a demanda, já
que o debilitamento do setor privado fôra causado, em grande parte,
pela queda da demanda. Entre as causas dessa queda, o diagnóstico
situou a redução dos nlveis de salários reais.
Ora, por seu turno a razilo principal para a redução dos salllrios
reais foi a subestimação sucessiva das taxas do resldio inflacionário.
O primeiro passo a dar, portanto, era lixar valor reallstico para ·
esse reslduo, jã que não se devia abandonar o contrôle sobre os satãrios, que era a outra alternativa,
Embora muito defendida pelos Sindicatos, a retirada do
Governo da negociação dos salârios, entre patrões c empregados;
não se justifica. Primeiro, pela necessidade de impedir que os satãrios, se aumentados desordenadamente, voltassem a ser foco de inflação, num pais cm que a taxa residual inflacionãria ainda é maior que

20%.
E ainda não se justifica cm têrmos de Justiça Social, eis que a
barganha livremente exercida entre patrões e empregados sofra in·
fluências diversas, com resultados diversos. Assim é que um Sindicato poderoso (como de metaiOrgicos, por exemplo) exercia forte prcs·
são nas negociações, enquanto outros Sindicatos (alfaiates, bar·
beiros etc.) tinham débil poder de influência.
Isto acarretava tratamento desigual à mesma matéria: erosão
salarial ca•1sada pela inflação, que afctava igualmente a todos os
assalariados.
Ilustrativo é o caso, por exemplo, dos mc•siOrgicos paulistas,
que obtiveram reajuste superior a 100% cm 1963, enquanto os
alfaiates da mesma região só lograram obter 27%, no mesmo pcrfodo.
Decidido o Governo a prosseguir no controle salarial, havia que
corrigir as distorções de sua aplicação, Conquanto declinante a inflação, cm 1967, o Conselho Monctãrio fixou o valor do reslduo infla·
cionário, com validade entre agosto de 1967 c julho de 1968, cm I5%,
!'ara uma expectativa de inflação seguramente menor, o valor do reslduo era acrescido cm 50% (I 5% contra os 10 de 1966 c I• semestre de
1967).
Para 1965 a previsão fora de 25% c, para 1966, de 10% (vide
PAEG), A inflação realmente ocorrida foi, respectivamente, de 45%
c41%.
Já no perlodo agosto de 1967 a julho de 1968 a inflação
realizada foi de 21%, contra os 15% previstos.
Parece fora de dúvida que, nos três casos, foi o Oltimo o que
mais se aproximou da verdade.
Per!odo

Previsão

Realidade

Diferença

1965
1966
1967
1967/68
AgojJul

25
lO
10+
15

45
41
30++
21

20
31
20
6

(... ) Tou de prcvlti1o do ÇLIIto de vldn u~ndn no• reu]ulturnento!lllllnrlu1 1,
cretuadol no I• semestre de 1967,
(H) Vurluçao do cu&to de vldu d11 8/66o7/67,

A.,.codetm

1.3.2- Correçio autom,tlca

Ainda que mais reallstico. o reslduo lnfiaclonárlo de IS%
poderia ficar (como ficou) aquém da taxa verdadeira de
inflação.
Havia que engendrar um mecanismo atravbs do qual a restaura·
ção do salário, achatado pela subestimaçilo do reslduo lnfl!Wionârlo,
fosse automaticamentCfeita.
. !!':
Surgiu, entilo, a idéia de uma mensagem ao Conaresso, propon·
do o mecanismo regulador automático.
·
Foi esse o embrião da Lei n• S.45l de 1968, com seu artigo que
diz:
tamb~m

"os salários decorrentes do llltimo reajustamento scrilo
substituldos pelos que teriam resultado de aplicação de uma
taxa de rcslduo inflacionãrio igual à taxa de inflação
efetivamcnte verificada, no perlodo de vigência da taxa do
res!duo utilizada."
Estava dado o segundo - c importante! passo, na direÇilo do
•lafrouxo",
1.3.3- Devoluçio 1radual da perda

Para o Governo, que reconheceu os achatamentos sucessivos c
neles viu uma causa de queda de demanda, urgia não só impedir no·
vos achatamentos, como restaurar o poder aquisitivo perdido desde
1965.
O MTPS, pelo seu Departamento Nacional de Salário, conclufa
seus estudos, para obtenção de uma fórmula não inflacionária, que
repusesse gradualmente o salârio médio real ao nfvel dt 1965,
quando acontecimentos cxtraordinãrios surgiram, no Congresso e
em Belo Horizonte.
A greve dos metalúrgicos de Belo Horizonte eclodiu ao mesmo
tempo em que, no Senado, era aprovado unanimemente um Projeto
do Senador Carvalho Pinto, de abono de emergência aos
assalariados.
A fundamentação do projeto do Senador por Silo Paulo era,
precisamente, a queda do poder aquisitivo dos trabalhadores, devido
à pol~ica do "arrocho salarial".
·oc sua parte, cmprcsârios atingidos peta greve declaravam-se,
publicamente, contrários à politica salarial c queixaram-se de não poder aumentar os salârios, por imposição do Governo, o que era falso,
mas causava efeitos.
A solução mais inteligente foi, justamente, acelerar os estudos
usando a reposição gradual; de sorte a, concomitantemente, aparecer
melhoria imediata aos metalúrgicos, estendendo-a a todos os Ira·
balhadores cujo último reajuste salarial fosse velho, no mlnimo, de
seis (6) meses, e absorver o projeto·carvalho Pinto, desvantajoso em
alguns pontos, mas que seria maciçamente aprovado no Congresso,
obrigando o Sr. Presidente a vctli·lo e correr o risco da! derivado.
Compatibilizou-se, pois, o projeto Carvalho Pinto com o
Executivo. Aprovou-se um abono de emergência, que ·valeu por u111a
antecipação da aplicação da lei no "afrouxo" (a 5,451/bS).
O abono teve duplo efeito, como se vê no quadro aa página 14.
Pela nova lei, além do aumento de reposição do valor erodido
da moeda, dâ·sc um acréscimo, que visa à incrementação gradual do
sal li rio real médio, até devolver-lhe a substância perdida,
Pela primeira vez, nos llltimos anos, os reajustes ultrapassaram
o percentual correspondente ao aumento do custo de vida, no
perfodo.
No quadro abaixo, pode notar-se como a curva de salârios,
afinal, se sobrepõe à curva do custo de vida.
Alguns negativistas procuram negar os efeitos da nova slstem6ti·
cu, mas os nOmcros encarregam-se de dcstruir·lhes os argumentos.

\,

Aeostodol!n7
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O quadro a seguir mostra, claramente, como as taxas médias de reajuste salarial cm 1966 c 1967 estiveram, sempre abaixo das médias, nos
mesmos pcrfodos, do aumento do custo de vida.
CUSTO DE VIDA E REAJUSTAMENTOS SALARIAIS
Mf:DIA DO TRIMESTRE
ANOS
1966

1967

1968

Trimestre

Primeiro
Segundo
Terceiro
Quarto

Reojuslamento

Custo
devida

Reajuslamento

Custo
de vida

Roejuslamento

Custo
devida

34,50
34,10
29,00
27,40

43,00
39,50
41,60
41,40

22,80
20,10
25,60
23,90

37,40
32,80
28,20
25,30

20,80
26,20

21,90
20,70

-

Foate: DNS I!' FGV

Os maiores desnfveis, vê-se bem, ocorreram entre julho 66 c
julho 67, a partir de quando as diferenças foram substancialmente
diminufdas, ati: se transformarem em saldo positivo, de maio cm
diante, com a entrada em vigor da nova sistemática.
Vale, ainda, um exemplo isolado, mas importante pela signifi·
cacào que tem. Os metalúrgicos de Volta Redonda, Barra Mansa,
Resende etc. obtiveram, cm julho de 1967 (t11timo mês de
"urrocho"), \6% de aumento.

Em julho do corrente ano, seu reajustamento salarial, já sob a
nova sistcmCttica, lhes concedeu 28% de aumento; no mesmo pcrfodo
(agosto 67 fjulho 68) o custo de vida subiu 21,5%.
Houve, portanto, nüo só rcstuuruçào do valor perdido pelo
cli.:ito du inl1;,t~iiu rcmuncsccntc, mas aumento rcnl de sulârio,
1.3.4.- O Controle Salarial em face dalnftaçio
Durante o combuto it innuçilo, nilo i: aconselhável, de nenhum
mmfo, ahanuonar unw políticu suluriul de controle dos reajusta·
mcntus, pura impedir scjum rcitos desordenadamente e acimll du
prmlutiviJ:u.h: nucinnul,
Os c.\cmplos contcmportincos du lnglutcrru c do Chile são ilus·
trutivus.
Governo trabalhista, c do Sr. Harold Wilson, não trepidou cm
congclur sulúrios c prc~us, por cercu de 6 meses, nu lnglatcrru, cm
llJ66. Abumlnnundu u políticu drústicu de congelamento, instituiu

uma sistemática parecida com a brasileira, intervindo nas negocia·
çàcs entre patrões e empregados, de sorte a evitar aumentos
inllacionúrios. Vale registrar que a taxa de innação, cm 1967, não
utingiu 5%,
O Presidente Frei, democrata-cristão de esquerda, no Chile, viu·
se nu contingência de retirar mensagem do Senado, estabelecendo a
politicu sulurial controludu pelo Governo.
Os operários, apoiados nos comunistas c na ala radical esqucr·
distu do PDC, ntto aceitavam os aumentos contidos, abaixo da taxa
de incremento do custo de vida.
A rat.üo da politica defendida pelo Presidente Frei é a mesma do
Brasil c da Inglaterra; combate à inflação que, no Chile, prevista
puru pouco mais de 20% no corrente uno, só no I• trimestre já atin·
giru21%.
Da atenta lcituru c interpretação dos dados oferecidos, fácil é
~.:om.:luir:

a) 4uc o Governo Costa c Silva reconheceu as falhas da aplica·
citO defeituosa du lcgisluçilo sobre salário c corrigiu seus efeitos
ncgutivus sohrr.: os sulí1rios reuis. Nilo é justo afirmar o contrârio,
upós 11 vigénciu da Lei n• 5.451 f68;
b) <JUC a lei rcfcridu, ulém de restaurar o valor achatado do suJá·
rio rcul. pussuu a devolver, utruvés de aumentos superiores aos do
custo de viuu, os prejuízos sofridos, uindu que não nu medida ideal
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que toriu sido a restituiçuo de uma só vez, providência inviável por
motivos óbvios, numu economia uindu innncionadn;
c) que cstí1 por ser provado, isso para não dizer tout cmm que é
inverídico, ter havido queda de valor de salário real, entre 1967 (2•
semestre) e 1970, ou ainda 1974, como di1. o ilustre Autor do Projeto
de Lei sob exame, louvado apenas no DIEESE, Em que pese a idonci·
dade desse útil órgiio sindical. é fora de dúvida que ele não estava (e
possivelmente continua niio estando) aparelhado para ser n única
lonte de consulw, c por sinal sempre utilizada pa:a contrapô-lo a
órgãos de larga tradiçilo c inatacável reputação, como por c%cmplo n
Fundação Getúlio Vargas, em que prefiro basear-me.
DA PARTICIPAÇÃO DO TRABALHADOR
NA PRODUTIVIDADE
Ainda matí:riu de grande relevância í: a controvertida participa·
çào nu produtividade. Mesmo pura todos nós, leigos cm economia,
fácil i: conhecer que o trabalho não é a única fonte geradora dn riquc·
1.a. Desde as delinições clássicas da Economia Política, sabe-se que
hú outros futorcs de produção, que seria indelicado citar para meus
ilustres pares, tão trivial ~ a lição. Permito-me, contudo, fazer uma
rcli:rí:ncia uo omí:rito Mostre Paul Ródan, em seu trabalho sobre
"'Trunsf<rí:nciu Tecnológica", Assim se expressa o conhecido
professor de Desenvolvimento Económico, da Universidade do

Tcxus:
"'Há três fatores que uccleram o desenvolvimento
l;!'conõmico;

I - o mel horamcnto da força de trabalho;
2- a acumulaç:io de cupital;
3- o progresso tecnológico.
Dudo que a qualificação du força de trabalho requer,
antes de tudo, invcrs:io cm cupital humano por intermédio da
educaç:io 'treinamento, o que depende de outras formas de
acumulaçiio de capital, o primeiro dos três fatores se inclui
nos dois soguintes, Portanto, há dois fatores de desenvolvi·
mcnto ccontimico: a acumulaç:io tisica de capital c o
progresso tecnológico, Os dois se complementam, Nenhum
opera só. mas atuam om proporções distintas c, pois, se
podem considerar como fatores separados do desenvolvi·
mcnto econõmico."
Ainda segundo a sua liç:io, nos países desenvolvidos prepondera
o progresso tecnológico (60 a 80%), enquanto o inverso se dll nos
países cm desenvolvimento.
Mesmo que queiramos omprcstar maior expressão à contribui·
çuo do trabalho, acorde com u tendência humanística de que justa·
mente se impregnu a doutrina social da Igreja Católica, por exemplo,
não podemos, sem grave erro, atribuir CJtclusivamcnte ao trabalho e
geração da renda. HA que contemplar a participação do capital, tam·
bém, Logo, é de um simplismo condcnâvel, querer adicionar às taxas
de aumento dos salários todo o valor do incremento da produtivi·
dnde nncionnl, nem mesmo o resultado entre o crescimento anual da
população c o da cco'tlomin,
Os reclamos, neste sentido, silo substantivamente inadequados.
Reconheço que, à falta, possivelmente, dt: fórmulas simples c
operacionais, usou-se, nos primeiros anos de aplicação da politica
salarial, um certo grau de arb!trio na !ixaçilo da componente corres·
pendente à partlcipaçiio do trabalhador na produtividade nacional, c
que se manteve ao n!vcl de 2%, Tal valor nilo se distanciava da vcrda·
de, enquanto a taxa anual de aumento do PNB oscilou cm torno de
7% pois, abatido o cresCimento dcmogrâ!ico a taxa real desceria pa·
ra, aproximadamente, 4% c nilo era absurdo creditar 50% do valor à
contribuição da força de trabalho,
Mns recentemente, o coeficiente de aumento de produtividade
adotaa~ na fórmula cresceu para 3,5% a 4%, enquanto o aumento
real per Cllpila subiu para 7 a 8%. Vozes innuentes da Oposição, in·
clusive no Senado, passaram n reclamar a incorporação desses 7 a 8%
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cm favor dos assalariados, como se resultassem, repito, apenas do
fato r trabalho.
Visando a esclarecer o assunto, esteve na Câmara dos Depu·
todos o Ministro MArio Simonscn, Explicou, com clareza do pro·
fcssor emérito que é, a confusão que consistia cm tomar a parte pelo
todo, E deu a público umn nota esclarecedora, que achei de bom
alvitre anexar ao presente parecer. Creio que ela é uma liçilo defini·
tivn e muito contribui para eliminar os cqu!vocos, alguns dos quais
repetidos najustificnçilo do ilustre Autor do Projeto sob exame.
Isto posto, vale discutir a idéia, em si mesma boa, de corrigir os
salários sempre que, ao sexto mês de reajustados, seja nagrantc a
desproporçiio entre a fixação do residia innacionário c a innaçilo
realizada no mesmo per! ado de tempo.
A medida, desde logo se percebe, só tem sentido cm casos
anormais, ou at!picos, como agora é moda dizer, Do contrArio, signi·
licariam uma intenção dolosa de lixar valores nagrantciJicntc in·
feriares à realidade, o que nilo me parece se possa, cm si! consciência,
acusar as autoridades monetárias de o fazerem. Ainda assim, para
prevenir as situações anormais, como a que se concretizou cm 1974
em face da desordem da economia mundial, pode aproveitar-se o
presente Projeto de Lei mediante a seguinte
EMENDA N• I·CLS
(Substitutivo)
O Congresso Nacionnl decreta:
Art. I• Fica autorizada a concessão de adiantamentos salariais,
sob a forma de abono de emergência, por antecipação do reajusta·
menta subseqUente de salários, e não innuindo no c(liculo das novas
taxas de revisão salarial, sempre que, no !im do 6• (sexto) mês de vi·
gência da correçiio salarial anterior, a innaçilo realizada exceda, cm
SO% (cinqUenta por cento), o valor do rcs!dio innacionário previsto
para o mesmo pcrfodo de tempo.
Art. 2• O Poder Executivo expedirá normas para a execução do
disposto na presente Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua vigência.
Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário,
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1976. - Jeuf Freire,
Vice-Presidcntc no exerc!cio da presidência - Jarbas P1u1rlnho,
Relator - Dom!clo Gondlm - Nel110n Carneiro - Henrique de L1
Rocque.

ANEXO AO PARECER N•481, DA COMISSÃO
DE LEGISLA ÇilO SOCIAL
NOTA SOBRE O COEFICIENTE DE
AUMENTO DE PRODUTIVIDADE
NA FÓRMULA DE POLITICA SALARIAL
Nos últimos anos o coeficiente de aumento de produtividade
adotudo na fórmula de politica salarial tem sido da ordem de 3,5 a
4%, enquanto que o aumento do produto real ptr "'Pita tem-se
situado entre 7 c 8% ao ano. Alguns observadores, não comprccndcn·
do cua diferença, propõem que se adolc esta última tnxa como
coeficiente de aumento de produtividade na fórmula de politica
sulariul. O objctivo da presente nota consiste cm justificar a diferença
cm causa.
Admitiremos que o Governo deseja que o total de salários pngos
cresça nu mesma propor~ilo que o produto interno bruto, Isso
equivule a tomar como objctivo um crescimento médio dos salários
igual ao aumento da produtividade média do trabalho (•). Isto
(') Nu rc:ulidudc, umu fnrrnuluçAo teórica mula FlfC:Claa lguulurl1111111~11 de crescimento doa
~ulllrio~ 11 cla produti~idudc murglnlll, c nl1o b da produtlvldudc m6dlu do trobnlho, A dlst!n·
~i\o, no~:u~o. envolve pnr4mctro• de dlrrCil mcnaur11çAo como 11 chuticldudc de IUbttltulçAo
de cupltal pur truhulho nu função ugrcgud11 de produçAo c 11 natureza cophul·lntcnalva ou
trilhutho·irllcn~lvu dus lnovuçôct. Auim, por ru1.õef de ordt:m prAtl~ 6 conveniente, pura
eft:ilu~ de pullllcn Knlarlal, confund\r 111 duua \II!IRI, \1\0 1:, udmhlr que 1n produtlvldt~dcs
mur}linule m~diu crcfiçllm uo mc~mn rftmu. (luo llcorrc, 'por C!lcmplo, numa runçlo de
"'o41»Clo 1kJ tipo ~obb-lJrl:URii:l CO.. Untlli COnwctncnlc DGUir(OCIDtOID&tl tt'Qb16i'q{J
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posto, a adoçilo da taxa de crescimento do produto real per caplta
como cocnc'1entc de aumento de produtividade na fórmula de pollti·
cu salarial se justificaria se fossem obedecidas as três seguintes condi·
cOes:
·
a) se o crescimento do número de assalariados seguisse a mes·
mu taxa do aumento populacional;
b) se todos os suh\rios aumentassem cxatamentc na proporção
detcrminudu pela fórmula da politica salarial;
c) se as relações de troca do país com o exterior se mantivessem
inalterJdus.
'·
Nenhuma dessas hipóteses é verdadeira. A taxa de crescimento
do número de assaláríados tem sido sensivelmente superior à do
aumento populacional - num indício saudâvcl de maior ativaçilo da
população, com a conseqüente absorção do desemprego estrutural ..
liso. por si só,já toma a taxa de crescimento anual da produtividade
média do trubulho inferior à taxa de crescimento do produto real por
habitante.
Em segundo lugar, a fórmula de politica salarial só se aplica aos
dissldios colctivos c aos reajustes salariais determinados pela Sccrc·
taria do Trubulho c Emprego do Ministério do Trabalho, os quais
apenas cobrem uma fração relativamente modesta da população
economicamente ativa. Qs trabalhadores rurais c autõnomos, que
representam bem mais de metade da força de trabalho no pais, ni!o
logram nenhum beneficio com a fórmula de pol!tica salarial. Isso
obriga a que, na concepção da fórmula, os diversos elementos sejam
setoríalízudos c não globalízados. Admitamos, que nos setorcs cm
que se aplica a fórmula, a produção fisica (ou, mais precisamente, a
produção a preços constantes) seja igual a Q, o volume de emprego
igual a !i e o lndicc de preços igual a
A hipótese de que os
salários correspondam a uma fração constante do produto implica
cm se ter o sal~rio nominal médio.§. expresso por: (sendo !_um coe·
ficientc de proporcionalidade).

e

S=~
N

Para o câlculo do salârlo real médio, no entanto, o indico rele·
vantc de preços não é. o corrcpondcntc ao da produção dos sctorcs
cm causa, mas o indico de preços ao consumidor.!!. Isso faz com que
o salário real médio :::,se exprima por:
w

g

k (Q/N) • (P• /P)

·
Isso faz com que o crescimento do,:salário real médio depende
não apenas do aumento da produtividade fisica Q/N mas também
do inciicc de relações de trocas p• /P. Nos últimos anos os preços
pagos à agricultura têm crescido bem mais rapidamente do que os
dos produtos c serviços dos sctorcs industrial c comercial cxatamcntc aqueles cm que se aplica a fórmula da politica salarial.
lsso implica numa queda do coeficiente de relações de trocas p• /I'
na fórmula· acima, c por conseguinte, num crescimento do salârio
real a taus inferiores ao aumento da produtividade ITsica dos sctorcs
abrangidos. Deve-se notar que o coeficiente de aumento de produtivi·
dadc embutido na fórmula de polltica salarial corresponde
cxatamcntc ao que se pretende de melhoria dos salârios reais (pois os
lndíccs de preços usados nilo são os da produção sctorial, mas os de
custo de vida). O efeito acima justifica que esses cocfici~ntcs sejam
inferiores aos da taxa de crescimento do produto médio por
trabalhador ativo c, com mais forte razão, do produto r~ mMio
ptrcaplla.
Deve-se notar que a melhoria de relações de troca pana agricul·
tura é fenômeno saudável, nilo apenas do ponto de vista do estimulo
Acxpansilo do sctor primário, mas também sob o ângulo de distribui·
çilo de renda. subido que as camadas iwlis pobres da população
silo justamente as empregadas na agricultura, c que nilo se bencfi·
ciam da fórmula da polltica salarial. A mcihotla das ,relações de tro·
cu c a conseqUente cxpansilo dos salârios c oportunidades de

e
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emprego vem elevando a remuneração dos trabalhadores ~grlcolas
em proporção provavelmente superior aos urbanos, do que resulta a
melhoria do· perfil de distribuição da renda.
O mesma efeito de relações de trocas acima mencionado no cam·
po setoriul deve ser observada no campo global, entre o pais c o ex te·
rior, Há que distinguir o crescimento do produto real do crescimento
da capacidade de compra desse produto. Este último sérá maior ou
menor do que o primeiro conforme melhorarem ou piorarem as reia·
çõcs de troca da pais com o exterior. Obviamente a taxa que se cor·
relaciona com o aumento do poder aquisivo da população. giio é a do
crescimento do produto ITsico, mas a da sua capacidade de compra.
E, nesse sentida, é de se ressaltar que cm 1974, com a crise do petró·
tco, as relações de troca entre o Brasil c o exterior cairam de cerca de

20%.
Os efeitos acima mencionados mostram que, nas aluais condi·
ções, o coeficiente de aumento de produtividade embutido na fór·
mula de politica salarial deve ser sensivelmente inferior ao do cresci·
mento do produto real per caplra. Uma anâlise numérica mais pormenorizada talvez até chegasse a uma percentagem inferior aos 4%
:atualmcnt~ adotados.
PARECER N• 4112, DE 1977
Da Comluio de Coallltulclo e Julllca
Relator: Senador Oito Leh111a1111
Retorna o presente Projeto ao exame desta Comissão, cm dec:or·
rência do recebimento de Emenda Substitutivo da douta Comissilo
de Legislação Social.
Naquele Orgão recebeu a matéria aprofundado CJtudo do Sena•
dor Jarbas Passarinho, Relator da matéria, o qual, invocando sua an·
tcrior experiência na Pasta do Trabalho, expôs minucioso q~adro da
politica salarial do Pais, refutando criticas ao esforço dos sovemos
rcvolucionârios nll sentido do aperfeiçoamento dCJsa politica, ao
tempo cm que analisa vârios de seus aspectos, como a problcmltica
da perda do poder aquisitivo, suas causas e impticaçaa.
Para que melhor pudcsse:n ser entendidos os critmos dctcnni·
nantes dos reajustamentos de salârios, aquela anlliK se estende por
temas controversos, como o da inflaçilo c cstra~ia dcsinflacionãria,
pcrcQrrc variações do lndicc do custo de vida c do comportamento
dos reajustamentos salariais, assim como trata do mecanismo da cor·
rcção automâtica para restauração do valor do salârio, da dcvoluçlo
gradual da perda, abonos, controle salarial c demais soluções que
. vêm sendo tentadas para resolver tão importante tema social.
Todavia, é rcssaltàda, naquela peça, a importância da participa·
çilo do Governo na negociação dos salârios, uma vez que deixada tal
iniciativa ao arbitrio de patrões c emprcaados, poderiam aquele. aer.
aumentados desordenadamente, convcrtcndo-ac cm focos de infla·
çi!o além do que não se justificaria tal liberalidade "cm termos de justiça social, eis que a barganha livremente exercida entre patrõca e cm•
pregados sofre influências diversas, com resultados divcl'los", hlpotcsc que comprQva através do exemplo do poder de prcallo de sindica·
tos poderosos - como o dos metal6rgicos - , contrariamente ao dbbil poder de influência de outros, como os de alfaiates, barbelroa etc.
finalmente, destacada a questão da controvertida participa·
çilo do trabalhador na produtividade, c, para melhor eluddlclo do
tema, anexada ao Parcocr uma "nota sobre o coeficiente de aumento
de prQdutividadc na fórmula de pol!tica salarial".
Diante de tais argumentos c dados, verificou a douta Comisalo
de Legislação Social que a correta aplicaçilo· do Projeto cm tela somente se justificaria cm casos anormais ou situações atlpicu, como a
decorrente da crise que se concretizou cm 1974, gerando profunda desordem na economia mundial. Pois, como b assinalado, "do contrA·
rio, significariam uma intenção dolosa de lixar valores flagrantemcn·
te inferiores b realidade".
Por isso, a Emenda ora sob apreciação, visa a sanar o problema
do chamado "esvaziamento salarial", atrav~s de medida ldtntlcia l
proposta Inicial, porém mais explicita c objctlva,

e.
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Assim sendo, c cm harmonia com a conclusão do anterior Pare·
ccr desta Comissão, somos pela aprovação da Emenda n• 1-CLS
(Substitutiva), ainda por não existirem óbices quanto à sua juridici·
dadc c constitucionalidade.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1977.- Daniel Krlqer.Prcsi·
dente- Otto Lehmann, Relator - OfirH Teixeira - Wlloon Gonçalm- Neloon Carneiro- VaKOncelna Torret~-lr.llvlo Coelho.
PARECER N• 483, DE 1977
Da Comlllio de Flnançu
Relator: Senador Hel>ldlo Nunes
O Projeto de Lei do Senado que ora examinamos, reformula cri·
tcrios de reajustamento colctivo de salàrios das categorias profis·
sionais, c dâ outras providências. 1: de iniciativa do ilustre Senador
Nelson Carneiro, c visa a substituir, no cômputo de fatores
determinantes de aumentos salariais, o coeficiente da participação
no aumento da produtividade da economia nacional, previsto na
allnca "!" do artigo 2• da Lei n• 6.147, de 29 de novembro de 1974,
por uma taxa de aumento da produtividade da empresa, incluindo
também novo elemento determinante do percentual de rcajustamcn·
to que é o coeficiente de reposição gradual e constante da parcela de
redução de salârio real, acumulada desde a entrada cm vigor da Lei
n•4.725, dcl3 de julho dc1965.
O Autor justifica o projeto enfatizando as falhas e distorções
existentes na politica salarial.do Pais, que diz acarretarem "sistcmáti·
ca perda de valor aquisitivo das importâncias pagas aos trabalhado·
rcs".
A douta Comissão de Constituição c Justiça opinou pela aprova·
ção do projeto, por não conter óbices quanto à constitucionalidade c
juridicidadc.
Manifestou-se tambcm a Comissão de Legislação Social,
acolhendo minucioso parecer do ilustre Senador Jarba~ Passarinho,
no qual Sua Excelência analisa profundamente a proposição cm face
da politica salarial e conclui por substitutivo que, na sua ·cs~ncia
"a'utoriza a concessão de adiantamentos salariais, sob a forma de
abono de emergência, por antecipação do reajustamento sub·
scqUcntc de salários, c não influindo no cálculo das novas taxas de revisão salarial, sempre que, ao fim do 6• (sexto) mês de vigência da
corrcção salarial anterior, a inflação realizada exceda, cm 50%
(cinqUenta por cento), o valor do rcslduo inflacionário previsto para
o mesmo pcriodo de tempo".
O Substitutivo da CLS estabelece, tamb~m. que "o Poder
Executivo expedirA normas para a execução do disposto na presente
Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua vigên·
cia",
Retornou a proposição a Comissão de Constituição c Justiça
para apreciação do substitutivo, sendo este considerado constitucionalejurldico,
Entendemos- no âmbito regimental da Comissão de Finanças
- ser de diticil aferição, na prAtica, a variação da produtividade de
alguns sctorcs que hoje absorvem considerável parcela de mão-deobra. E o maior exemplo ~ o sctor de serviços, que abarca os
transportes, Seriam, assim, estabelecidos critérios subjctívos Que
levariam a distorções prejudiciais a determinadas categorias profissionais.
De outra parte, a fixaçilo da taxa de aumento da produtividade
por sctor, por rcgii\o ou por empresa é tarefa quase imposslvcl nas
dimensões territoriais brasileiras. Hã empresas com produtividade
crescendo a altas taxas, mais há tamb~m aquelas menos dinâmicas
que crescem de forma lenta, As disparidades regionais no Brasil são
vislveis sem aprofundar estudos, E o desempenho de certos sctorcs
variam significativamente de região para região
A realidade objetiva 1: esta c para a justiça social -fundamento
do projeto- nilo seria lógico diferenciar aumentos de produtividade
por categorias económicas, pois levaria a um desnivelamento profundo nas categorias profissionais,
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A sistemática estabelecida pela Lei n• 6.147, de 29 de novembro
de 1974, alude a coeficiente relativo à participação no aumento da
produtividade da economia brasileira c, cm termos práticos, 1:
traduzido por uma taxa integral do crescimento económico.
Nos dois anos c meio de vigência dessa Lei, verifica-se que, cm
1975, foi de 6% (seis por cento) o percentual acrescido à taxa de infla·
ção a titulo de aumento de produtividade. Em 1976 tamb~m foi
concedido aos assalariados de modo geral a participação no
incremento da economia nacional. O mesmo sucedeu com relação ao
aumento salarial deferido a I• de maio Oltimo.
Cresce a economia brasileira c os assalariados têm participação
neste crescimento.
Relativamente ao Artigo 2• do projeto, que autoriza a concessão
de adiantamentos salariais automáticos no 6• mês de vigência do
reajuste salarial, sempre que se constat•r ter sido ultrapassada a
previsão, consideramos inconvenientes os reajustes semestrais, de
vez que levariam a um ambiente psicológico de mini-reajustes, gera·
dor de tensões prejudiciais ao combate à inflação - preocupação
maior de nossos dias,
A eficácia da Lei n• 6.147, de 1974, estA demonstrada nestes 30
(trinta) meses de sua vigência, atendendo ela plenamente aos objcti·
vos da politica salarial do Governo, contida no 11 Plano Nacional de
Desenvolvimento, que se resume na melhoria gradual do Poder
aquisitivo dos assalariados, resultante do aumento da produtividade,
cuja parcela ~ acrescida ao percentual de corrcção referente à infla·
<;ão,

Entendemos que uma taxa global, relativa ao crescimento da
economia como um 'todo, nilo discrimina categorias profissionais, rc·
giõcs ou sctorcs, c leva ao trabalhador brasileiro a parcela que lhe
cabe no desenvolvimento do Pais,
Pelas razões apresentadas, tendo cm vista os aspectos que
competem a esta Comissão, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei
do Senado n• 46, de 1976.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1977, - Domlclo Gondlm,
Presidente cm cxcrclcio- HeMdlo Nunes, Relator- Heitor DlasLenolr Va11u - Ma1alhiH Pinto - LouriYII Baptista - Ruy
Santoa- Wlllon GODÇalvl!l- Saldanha Denl.
PARECERES NoS 44, .S, .a6 E.m, DE 1!177
Sobre u ellltlldu ao Suballlutbo orerecldo ao ProJeto de
Lei da c•mara R' 109, de 1"4 (R' Uli-C. de 1,1, na Cua
de orl1em), que "1111111111 o ..Utlo proflt81onal e d' outru
pro,lditldu",

PARECER N• 44, DE 1!177
Da Comilaio de COIIIdlulçlo e Jullllça
Relator: Steador HeiY141o NIIMI
Mais uma vez volta a esta Comissão, oritlndo da Câmara dos
Deputados. o Proieto de LaJ.da Câmara n• 109, de 1974, que "insti·
tui o estágio profissional c dA outras providências".
2. .Inicialmente, cxaminaram·lhc o mmto, no Senado Federal,
1s Comissões de Educação c Cultura c Legislação Social, atrav~ dos
pareceres dos Senadores Jarbas Passarinho c Franco Montoro, am·
bos aprovados, por unanimidade, Já na Comissão de Finanças, de·
signado relator, o Senador Leite Chaves ofcrcccu·lhc substitutivo,
aprovado com ligeiras rcstriçõca,
Ao ser remetida a proposiçlo 11 esta Comissão, ainda cm 1974,
ao processo foi anexado voto cm separado c emenda substitutlva
firmados pelo Senador Nelson Carneiro, acompanhados de ltlcida c
longa justificacãn.
Surgiu então Parecer de n• Sl6, de 1975, no qual, depois de
examinar toda a marcha' do Projeto de Lei nas duas Caias do
Congresso Nacional, conc!lli por aaotar o substitutivo Nelson
Carneiro, sob o fundamento de que "embora, basicamente, ascmcn·
das Leite Chaves c Nelson Carneiro disciplinem, de modo scmclhan·
te o estágio, tenho que a do tlitimo 6 mais completa, como, por cxcm·
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pio, na parte que manda compatibilizar o horário escolar com a
jornada de atividudc c permite, nos pcrlodos de férias, a fixação da
jornada de comum acordo, ao invés de mera determinação do númc·
rode horas semanais de· atividadcs".
Em Plenário, adiada a votação por meio do Requerimento
n• 126, de 1976, c após o Parecer n• 395, de 1976, da Comissão de
Rcdação, o Senador Virgflio Tâvora apresentou cinco emendas à
matéria, sendo três modificativas (n•s I, 2 c 4), uma aditiva (n• 3) c
uma suprcssiva (n• 5),
Entendo que as emendas do ilustre Senador ccarcnsc não desfiguram a proposição, mas, ao contrário, a completam c aperfeiçoam.
Assim, no âmbito da competência desta Comissão dc,Constituição c Justiça, o parecer é por que o Projct~ de Lei n• 109/1974,
tenha normal tramitação, visto serem constitucionais c jurldicas as
emendas.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1976.- Accloly Filho, Prcsi·
dente- Helvldlo Nunes, Relator- José Llndooo- Dirceu Cardooo,
vencido- José Samey -llallvlo Coelho- Heitor Diu.

venham a ser firmados sob a forma de ação comunitária, não se justifica a exigência da celebração de termo de compromisso.
A Emenda n• 4 ao parágrafo único do art. S• do Substitutivo
torna obrigatória a intcrvcniência da instituição de ensino quando a
jornada de estágio for estabelecida nos pcriodos de férias escolares,
entre o estagiário c a parte concedente do estágio. A emenda é
inteiramente procedente, uma vez que torna cxigitiva uma formalidade já constante do art. 2• da proposição.
Finalmente, a Emcnaa n• 5, suprcssiva do art. 6•, tem por objctivo transferir para a regulamentação da futura lei disposição tipi·
camcntc casulstica, nilo convindo conste de seu texto disposição que
envolva agências de apoio aos programas de estágios, fato que, como
é fllcil constatar, variará de uma para outra instituição de ensino. Pcla aprovação das emendas de Plcnârio com a subcmcnda, que apre·
sentamos à Emenda n• 2, de Plenário.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1976. - Henrique de La
Rocque, Vicc-Prcsidcntc no exercício da Presidência- Evelblo Vlel·
ra, Relator- Paulo Bro..ard- Arnon de Mello.

PARECER N•485,DE 1977
Da Comlllio de Educaçio e Cultura
Relator: Senador Evelúlo VIeira
Ao ser apreciado, para o turno suplementar, o Substitutivo do
Senado Federal oferecido ao Projeto de Lei da Câmara n• 109, de
1974, que dispõe sobre os cstâgios de estudantes de estabelecimentos
de ensino superior c de ensino profissionalizante do 2• grau c Suplcti·
vo, o eminente Senador Virgflio Tâvora apresentou-lhe cinco cmcn·
das, as quais motivaram o retorno da matéria a esta Comissão para a
sua devida apreciação.
A primeira emenda objetiva acrescentar, no art. I•, a expressão
11
profissionalizante", referente ao 29 grau de ensino.
Trata-se de emenda plcnamcntcjustificâvcl, vez que sana.omis·
são do substitutivo. De acordo com a Lei n• 5.692 o ensino de 2•
grau é essencialmente profissionalizante.
A emenda n• 2 ao parâgrafo 2• do art. I• do Substitutivo adita
as expressões "a serem plancjados", com o objctivo de tornar claro
que o ensino c a aprendizagem precisam ser previamente plancjados
c desta forma dar um atendimento conveniente à norma legislativa.
Pela aprovação da emenda, nos termos da seguinte:
SUBEMENDA CEC Ã EMENDA N• 2 DE PLENÁRIO
Art. I• ............................................. .
§ 2• Os cstâgios, que serão curriculares-obrigatórios e extra·
curriculares-livres, devem propiciar a complementação do ensino c
da aprendizagem, a serem plancjados, executados, acompanhados c
avaliados cm conformidade com os currículos, programas c calcndâ·
rios escolares, a fim de se constituírem em instrumento de integra·
ção, cm termos de treinamento prático, de apcfciçoamcnto técnicocultural, cient!nco c de relacionamento humano.
§ 3• Entende-se por estágio curricular-obrigatório, para os
efeitos desta lei, o estágio de treinamento complementar, de carátcr
profissionalizante, supervisionado e desenvolvido de acordo com o
disposto no§ 2• deste artigo.
§ 4• Entende-se por estágio extracurricular-livre, aquele que
se realiza cm qualquer momento da vida escolar do estudante, indc·
pendentemente ~o estágio curricular-obrigatório, caracterizando-se
por um treinamento complementar, de carátcr profissionalizante,
junto a atividadcs té:cnico-profissionuis c por um desenvolvimento vi·
vcncial,junto a atividades de interesse comunitário, de carátcr social,
culturul ou sócio-económico.
A Emenda n• 3, também, aditiva, acrescenta mais um parágrafo
no art. 3• do Substitutivo, determinando que os estágios rcalizudos
sob u forma de açilo comunitária estilo isentos de celebração de ter·
mo de compromisso.
Esta Comissão manifcstn·sc, iguulmcntc, pclu aprovução da
cmcndu cm apreço, porquanto, em se trutando de estágios que
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PARECER N• 486, DE 1977.
Da Comlnio de Leglslaçio Social
Relator: Senador Franco Montoro
O prcscntc'projeto, que dispõe sobre o estágio profissional de cs·
tudantcs, volta ao exame desta Comissão, para que sejam apreciadas
emendas de Plenário, subscritas pelo eminente Senador Virgnio Tá·
vora,

Tais emendas foram acolhidas pelas doutas Comissões de Constituição c Justiça c de Educação c Cultura, esta com o oferecimento
de Subcmenda à Emenda n• 2.
Analisando as alterações propostas, verificamos que nenhuma
delas contém matéria pertinente à competência desta Comissão, vez
que tratam de aspectos correlacionados com o Ensino.
Desse modo, ratificando nosso parecer favorável ao projeto, somos pela aprovação das Emendas de Plenário n•s I, 2 com a Subc.
menda da CEC, 3, 4 c 5.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1977.- Jessé Freire, Presidente- Franco Montoro, Relator- Accloly Filho - Neloon Carneiro- Ruy Carneiro- Ruy Santos- Lenolr Vara••- Oslres Teixeira.
PARECER N• 487, DE 1977.
Da Comluio de Finanças
Relator: Senador Hebidlo Nunes
Retorna a esta Comissão o presente Projeto de Lei, originário
da Câmara dos Deputados, que "institui o cstâgio profissional c dá
outras providências",
2. Esta Comissão, num primeiro exame da matéria, aprovou
Substitutivo oferecido pelo Relator, o ilustre Senador Leite Chaves,.
3. Posteriormente, cm voto separado, o eminente Senador Ncl·
son Carneiro apresentou a emenda Substitutiva, acolhida pela Comissão de Constituição c Justiça, cm parecer de minha autoria, nll
qual afirmei:
"embora, basicamente, as emendas Leite Chaves c Nel·
son Carneiro disciplinem de modo semelhante o estágio, te·
nho que a do último é mais completa, como, por exemplo, na
parte que manda compatibilizar o horário escolar com a jornudu de atividadc e permite, nos pcr!odos de férias, a fixação
da jornada de comum acordo, uo invés de mera determinação
do número de horas semanais de atividades."
4. O ilustre Senador Virgllio Távora ofereceu, cm plenário, cin·
co emendas, todas adotadas pela mesma Comissão de Constituição c
Justiça, através de novo parecer que ofereci à matéria. Naquela oportunidade, conclui que as emendas aprcsontadas cm plenário não desfiguravam a proposição, senilo que a apcrfciçouvam, dai o ponto de
vistu resultar vitorioso.
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5. Voltando à Comissi\o de Educaçi\o c Cultura, o Relator, Se·
nado r EvcJAsio Vieira, opinou pela aprovação das emendas de piem\·
rio, com subemenda à de n9 2, aprovada.

6. A Comissão de Legislação Social opinou favoruvelmente às
emendas de plenilrio, com a subemenda da Comissão de Educuçiio e
Cultura.
7. Cube-me, outru vez, relutar u matéria, agora nu Comissão de
Finunçus,
J:í bmunte familiarizado com o assunto, nele não encontro

qualquer óbice de natureza financeira, raziio por que mantenho o
pronunciamento anterior, feito em outra Comissão, favorilvel no pro·
jeto, nu forma do Substitutivo adotudo pela Comissão de Constitui·
c;uo e Justiço, com as cinco emendas de plenário, rejeitada a Sube·
rnenda da Comissão de Educação e Cultura.
Sala das Comissões, li de agosto de 1977. - Domlclo Gondlm,
Presidente em exercício- Helv!dlo Nunes, Relator- Heitor Dia•, Lenolr Vargas- Magalhães Pinto- Lourlval Baptista- Ruy San·
los - Wilson Gonçalves- Saldanha Derzl,
PARECERES N•s488, 489,490,491 e492, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1976, que
"acrescenta dispositivos à Lei n•l.800, de 18 de junho de 1956,
que "cria os Conselhos Federal e Regionais de Qulmlca, dispõe
robre o exerciclo da profissão de qulmlco, e dá outras provldên·
elas",
PARECER N• 488, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça
Relat•r: Senador Otto Lehmann
De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, visa o Projeto
em exame a introduzir alterações na Lei n• 2.800/56, que cria os
Conselhos Federal e Regionais de Quimica e dispõe sobre o exerclcio
da profissão de quimico, para tornar mais pesada a multa para as
e111presas que não cumprirem dispositivo legal que determina a
contratação de químico para os seus quadros.
2. Na Justificativa, alega o Autor que a multa atual é irrisória,
não apenas não se constituindo em desestimulo para a infringência
do dispositivo legal, como até estimulando .. a. A proposição visa
tornar a multa realmente ponderável, instituindo, ainda, uma forma
de reajustamento que evita sua corrosão pela desvalorização
decorrente do processo inRacionário.
3. O Projeto acrescenta dois parágrafos ao art. 27, sendo um
sobre a multa propriamente dita c outro sobre seu reajustamento.
Além de constitucional e jurídico, o Projeto conta com razões
cristalinas a seu favor, tais como apresenta o Autor na Justificativa
que resumimos.
4. Em virtude do Requerimento n• 260, de autoria do ilustre
Senador Accioly Filho, Presidente desta Comissão, aprovado pelo
plenário, tramitam em conjunto com este Projeto os de n• 112/76 c
n91J9/76.
O Projeto n• 112/76, também de autoria do ilustre Senador
N'elson Carneiro, acrescenta allnca no art, 13 da mesma Lei n•
2.800/56, incluindo entre as atribuições dos Conselhos Regionais de
Química a de "auxiliar, dentro de suas disponibilidades financeiras,
os sindicatos c demais associações profissionais, a fim de que os
mesmos possam premiar os alunos que mais se destacarem nas Esco·
las de Química, criar escolas c promover cursos de especialização a
nfvcl universitário",
Constitucional c jurldico, o Projeto se inspira ern razões das
mais louváveis.
O Projeto n• 119/76, igualmente proposto pelo ilustre Senador
Nelson Curnciro, acrescenta parágrafo à Lei n• 2.800/56, paru possi·
hil ita r quc "dez por cento (I O%) dos recursos brutos auferidos com a
urrecaduçuo de anuidades e taxus c com a cobrança de multus serão

destinados aos sindicatos do categoria, na forma que se dispuser em
regulamento. Os restantes noventa por cento (90%) constituirão
renda dos Conselhos Federal e Regionais de Qulmica, cm conformidadecom o previsto nos urts. 31 e32".
Constitucionul e jurídica, a medida afigura-se, também, salutar,
como um instrumento a mais no fortalecimento dos sindicatos.
5. A tramitação em conjunto (arts, 282, 283, 284, do Regimento
Interno) obedece ao principio do economia processual-legislativa.
1:: de toda conveniência o fusão dos três Projetas num só,
prevalecendo a precedência do mais antigo (art. 284, n• 2, segunda
parte, do Regimento Interno), o que faremos através de emenda
substitutiva.
6, Ante o exposto, opinamos pela tramitação do Projeto, pois
que constitucional c jurídico e, no mérito (art. 100, item I, n• 6, do
Regimento Interno), por sua aprovação, na forma da seguinte
EMENDA N• I - CCJ (Substitutivo)
Acrescenta dispositivo i Lei n• 2.800, de 18 de junho de
que "cria os Conselhos Federal e Regionais de Qulmlea,
dispõe sobre o exerclclo da proRssio de qulmlco e di outras
providências",
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 13 da Lei n• 2.800, de 18 de junho de 1956, passa a
vigorar com o acréscimo du seguinte allnea:
19~,

"Art. 13 ........................................ .
a) .......... " " .............. " •. , •. , ...... ", ..

..................................................
I) auxiliar, dentro de suas disponibilidades financeiras,
os sindicatos e demais associações profissionais, a fim de que
os mesmos possam premiar os alunos que mais se destacarem
nas Escolas de Qulmica, criar escolas e promover cursos de
especialização a nível universitário."
Art. 2• O Art. 27 da Lei n• 2.800, de 18 de junho de 1956, é
acrescido dos seguintes §§ 2• c 3•, renurnerando·sc o seu parágrafo
único para parágrafo 1•:
"Art. 27 ............. , ......... ,,, . , ............ .
§ I•., .............................. , ............ .
§ 2• As empresas obrigadas à contratação de químico
que não o fizerem, após serem legalmente advertidas c terem

recebido a penalidade a que se refere o parágrafo anterior,
sofrerão multa progressiva no valor de CrS 7.000,00 (sete mil
cruzeiros), até que cumpram tal obrigatoriedade,
§ 3• O valor da multa referido no parágrafo anterior se·
rá atualizado anualmente, cm conformidade com o disp,osto
na Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975."
Art. 3• O art, 29 da Lei n• 2.800, de 18 de junho de 1956, passa a
ter o seguinte parágrafo único:
"Art. 29. ; ... .' .............. , ............ , ...... ..
· :Paiâgrufo.:'único. Dez por cento (10%) dos recursos
brutos auferidos com a arrecadação de anuidade e taxas c
com n cobrança de multas serão destinados aos sindicatos da
categoria, nu forma que se dispuser em regulamento. Os
restantes noventa por cento (90%) constituirão renda dos
Conselhos Federal c Regionais de Qulmica, cm conformidade com o previsto nos arts. 31 cl2,"
Art. 4• Esta Lei entra cm vigor na dnta de sun publicação.
Art. 5• Revo~am-sc ns disposições em contrário.
Snla dns Comissões, 29 de setembro de 1976, - Gustavo
Capanema, Presidente em exerclcio - Otto Lehmann, Relutar Leite Chaves- Eurico Rezende- Helvldlo Nunes- Henrique de Lu
Rocquc- Heitor Dias.

I

.
••,

Agosto de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)
PARECER N•489, DE 1977
Da Comissão de Economia

Relator: Senador Ruy Santos
I. Chegam à Comissão de Economia, anexados por decisão do
plenário, os Projetas de Lei n•s 109, 112 e 119, todos de autoria do
nobre Senudor Nelson Curneiro:
a) o de n• 109 "acrescenta dispositivos à lei n' 2.800, de 18 de
junho de 1956, que cria o Conselho Federal e Regionais de Química,
dispõe sobre o exercício da profissão de química, e dú outros
providências'":
b) o de n• 112, acrescenta outra dispositivo à mesmu lei
n• 2.800:
c) o de n• 119, também acrescenta dispositivo à mesmn lei.
E diz o autor da proposição, cm sua justiticutiVíl, que os ucr~s ..
cimos lhe foram solicitados pelo Sindicato dos químicos do Recife.
2. )';a Comissão de Constituição e Justiça, as proposições foram consideradas constitucionais e jurídicas, concluindo o parecer
do nobre Senador Otto Lehmann, pela upresentnçào de um
substitutivo com a seguinte redução:
Acrescenta dispositivos ii Lei n' 2.1100, de 18 de junho de
1956, que "cria os Conselhos Federal e Regionais de Química,
dispõe sobre o exercício da profissão de química c do outros
pra>ldênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i' O art. 13 da Lei n' 2.800, de 18 de junho de 1956, russa
a vigorar com o açréscimo da seguinte alínea:
"Art.l3 ....................................... ,
a) .. " " ......... " .......................... ..

I) auxiliar, dentro de""" disponibilidades financcirus,
os sindicatos c demais associações profissionais. a nm de que
os mesmos possam premiar os alunos que mais se dcstucarcm
nas escolas de químicu, criar escolas ~.: promover cursos de
especialização a nível universitário."

Art. 2• O artigo 27 da Lei n• 2.800, de 18 de junho de 1956, é
acrescido dos seguintes ~ 2Y c 39, rcnumerundo-sc o seu p<lrúgrafo
único pura o p:Jrílgrafo I •:
"Art. 27 ........... , .......................... ..
§ ,, .......................................... .
§ 29 As empresus obrigadus à contr~llaçào de quimico
que nüo o lizerem, upôs scrc:m lc~almcntc ndvertidas c terl.!m
recebido u penalidade u que se refcrr: o par{Jgmfo untcrior,
sofreriio multa progressiva no valor de CrS 7.000,00 (sete mil
cruzeiros), até que cumpram tal obrigatoriedade.
§ 3• O valor du multa referido nu parágrafo anterior
scrú .utualizado anualmente, cm conforrnidadc com o
disposto nu Lei n• 6.205, de 29 de abril do 1975."

Art. 3• O art. 29 da Ld n• 2.800, de IS de junho de 1956, passa
u ter o seguintt: purúgrufo único:
"Art. 29 .................................... , .. .
Purúgrafo único. Dez por cento ( 10%) dos recursos
brutos auferidos com n nrrcc:tdaçiio de anuidado e tuxus c
com n cobrança de multas serão destinudos uos sindicatos da
categoria, nu forma que se disp1..ser em reguhuncnto. Os
restantes noventa por cento (90%1 constituirão renda dos
Conselhos Federal c Rt:gionais de Química, cm cnnformidn·
de com o previsto nns arts, J I c J2."
Arl. 49 Esta Lei entra cm vigor nu dula dc sua puhlicaçüo.
Art. 59 Rcvogum~sc us disposições cm cuntrúrio,
3. O projeto n• 109 tratu dus multas a que estilo sujeitas as
cmpresatoi ohrigudus 11 contrataçno de qufmicos que süo ~:levadas no
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seu vulor, já que, no momento são irrisórias. O projeto n• 112 trata
dos prémios dados pelos Sindicatos c Associações profissionais aos
alunos que mais se destacaram no curso. E o 119 possibilita a entrega
aos Sindicatos de classe dos dez por cento (10%) da arrecadação
prevista em lei.
As alterações propostas na lei n• 2.800 são todas justificadas, c
procedentes; Assim sendo, o nosso parecer é favorãvcl ao Projeto de
Lei do Senado n' 109, de 1976, nos termos da emenda substítutiva da
douta Comissão de Constituição e Justiça, ficando, em conscqUi:n·
cíu, prejudicados os Projetas de Lei do Senado n• 112 c 119, de 1976,
Salvo melhor juizo,
Saia das Comissões, 7 de outubro de 1976. - Paulo Guerra,
Presidente eventual - Ruy Santos, Relator - Arnon de Mello Amoral Peixoto - AuKusto Franco - J arbu Passarinho.
PARECER N• 490 DE 1977.
Da Comlssio de Educ:açio e Cultura
Relator: Senador Cattete Pinheiro
De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, vem ao exame
desta Comissão o Projeto de Lei n• 109/76, que, cm consequência
do Requerimento n' 260/76, do Senador Accioly Filho, tramita em
conjunto com os Projetas de Lei, do mesmo autor, de númc·
ros 112/76 c 119/76.
Os três Projetas objctivam acrescentar dispositivos à Lei
n• 2.800, de 18 de junho de 1956. O PLS 109/76 acrescenta os§§ 2•
e 3• ao art. 27; o PLS 112/76 acrescenta a alínea i ao art. 13: o
PLS 119/76 propõe acréscimo de parágrafo único ao art, 29.
Quanto ao PLS n• 109/76, que prevê multa progressiva de sete
mil cruzeiros mensais, atualizãvcl anualmente, cm conformidade
com o disposto na Lei n• 6.215, de 1975, o autor informa ser uma rei·
vindicação do Sindicato dos Qulmicos de Recife, que pretendem seja
aplicada uma penalidade suplementar (além daquelas que já existem
nu Lei c que, por serem insignific.antes, não bastam) às empresas que
são obrigadas a contratar químicos c que não o fazem, mesmo depois
dc udvcrtidus c autuadas.
No tocante ao PLS n• 112/76, o objctivo é incluir, entre as atri·
buiçõcs dos Conselhos Regionais de Química, a prestação de ajuda fi.
nanccira a sindicatos e demais associações profissionais a fim de que
possam premiar os alunos que mais se destacarem nas Escolas de
Química. Tal auxílio se alarga, ainda, it criação de escolas c premo·
çüo de cursos de especialização a nível universitário.
Os urgumontos fundamentais do Projeto, segundo a justilicati·
vu, provêm do Sindicato dos Químicos de Recife e foram aceitos pelo
autor. para quem "nada mais justo que os Conselhos Regionais de
Química passem a auxiliar os sindicatos c demais associações prolis·
sionais dos químicos",
Ji1 o PLS n' 119/76, acrescenta parâgrafo único ao art. 29 da Lei
n• 2.800/56, pura o fim de atribuir aos sindicatos de qulmicos dez
por cento ( 10%) dos recursos brutos auferidos pelos Conselhos
Regionais de Química.
Nu Comissiio de Constituição e Justiça, o Senador Otto
Lchmann. após considerar a fusão dos três Projetas num só,
prevalecendo a precedência do mais antigo, nu forma do Regimento
Interno dest:l Cusa (art. 284, n' 2) considerou a matéria constitucional c jurídica, uprescntando Substitutivo, que foi aprovado.
A Comissiio de Economia aprovou, também, o Substitutivo.
À Comissão de Educaçiio c Cultura somente cabe opinar quan·
to u matéria do PLS n• 112/76, ou seja, a concessão do pretendido
uuxílio financeiro uos sindicutos de químicos, .. u fim de que os mesmos possam premiar os alunos que mais se dcstucarcm nas Escolas
de Química, criar escolus o promover cursos de cspccinlizaçiio a nlvcl
universit(lrio".
Os sindicatos são, csscncinlmento, órgãos de classe, do dcfcsu c
coordenação dos interesses profissionnis, Entre os seus devcros
(urt. 4•, d, do Decreto· lei n• I.402, de 5 de julho de 1939) cstd u fundnçilo c n mnnutenção de cscolns, espcciulmontc de uprcndizngem,
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hospitais c outras instituições de assistência social. Claro que, mcs·
mo por extensão, nilo se cogitou de prcminção.
De acordo com o art. 38 do referido Decreto Lei n• 1.402/39, o
património das associações sindicais é constitufdo de:
a) contribuições dos que participarem da profissão ou cntcgo·
rins, nos termos da nlfncaj. do nrt. 3•:
b) contribuições dos associados, na forma estabelecida nos esta·
tutos ou pelas assembléias-gerais;
c) bens c valores adquiridos c as rendas produzidas pelos mcs·

Aaolto ele 1977

Os sindicatos silo, essencialmente, órgãos de classe de de·
fcsn c coordenação dos interesses profissionais. Entre os seus
deveres (nrt. 4•, d, do Decreto-lei n• 1.402, de 5 de julho de
1939) está a fundação c a manutenção de escolas,
especialmente de aprendizagem, hospitais c outras institui·
ções de assistência social. Claro que, mesmo por extensão,
não se cogitou de prcmiação,"
Acrescentando:

mos;

"Sucede que parece impróprio incluir, entre as atribui·
d) doações c legados;
çõcs dos Conselhos Regionais de Quimica, a prestação de au.
e) multas c outras rendas eventuais.
xflio a sindicatos c demais associações profissionais, Ainda
Os sindicatos dispõem do Programa Especial de Bolsas de Estu·
mais quando o dispositivo é facultativo; ele prevê que a cola·
do, criado pelo Decreto n• 60.186, de 8 de fevereiro de 1967, c que
boração será prestada dentro das possibilidades financeiras."
se destina a assegurar ensino médio, através de bolsas de estudo a es·
tudantcs carentes de recursos, trabalhadores sindicalizados, seus fi.
.3. Na Comissão de Economia, fui o Relator das três proposi·
lh9s c dependentes.
ções, aceitando o Substitutivo da Comissão de Constituição c
E, pelo Decreto n• 61.314, de 8 de setembro de 1967 (art. 1•), as Justiça: reexaminando porém, a matéria, aqui, na Comissão de Lcgis·
organizações sindicais, de todos os graus, quer de empregados ou cm· lação Social, opino contra o Projeto n• 119 que acrescenta um parâ·
pregadores, devem ter intensa atividade educacional.
grafo único por sinal ao art. 29 da Lei n• 2,goo, de 18 de junho de
Sucede que parece impróprio incluir, entre as atribuições dos 1956, determinando que "dez por cento (10%) dos recursos auferidos
Conselhos Regionais de Qufmica, a prestação de auxmo a sindicatos com a arrecadação de anuidades c taxas c com a cobrança de multas
e demais associações profissionais. Ainda mais quando o dispositivo serão destinados aos sindicatos da categoria, na forma que se dispu.
é facultativo: ele prevê que a colaboração será prestada dentro das ser cm regulamento. Os restantes n~vcnta por cento (90%) constitui·
possibilidades financeiras.
rão renda dos Conselhos Federal c Regionais de Qulmica, cm
Opinamos, portanto, pela rejeição do PLS n• 112/76, deixando conformidade com o previsto nos arts. 31 c 32",
de manifestar-nos com relação aos demais projetes por escaparem à
Os sindicatos têm receita própria como os Conselhos profis·
competência desta Comissão.
sionais
não se justificando, assim, retirar parte do arrecadado por CS·
~o parecer.
tcs em favor daqueles. Por outro lado, a Lei n• 2.800, ao fixar as atriSala das Comissões, 31 de março de 1977. -Joio Calmon, Prc· buições do Conselhos Regionais de Qulmica, admite a colaboração
si dente- Cattete Pinheiro, Relator- Adalberto Sena- Jarbas P...
de Sindicatos que fornecem um eleitor para a constituição das
sarlnho - Arnon de Mello.
mesmas, E daí se conclui que Sindicato c Conselho devem viver cn·
tendidos; os membros de um silo normalmente dirigentes do outro.
PARECER N• ottl, DE 1977
Assim sendo, opino favoravelmente ao substitutivo da Comis·
Da Comlllio de Lealllaçio Social
são de Constituição c Justiça menos quanto ao art. 3• -c corn;c.
qucntemente aos Projetes de n•s. I09 c 112- igual ao texto do pro.
Relator: Senador Ruy Santos
jeto do no~rc Senador Nelson Carneiro, de n• 119; donde a seguinte
I. Chegam à Comissão de Legislação Social, anexados por deci·
SUBEMENDA N• 1-CLS
são do plenário, os Projetas de Leis n•s. 109, 112 c 119, todos de au·
to ria do nobre Senador Nelson Carneiro:
Ã Emenda n• I - CCJ (Substitutivo):
"a) o de n• 109 "acrescenta dispositivo à Lei n• 2.800, de 18
de junho de I956, que cria os Conselhos Federal c Regionais
de Qu!micu, dispõe sobre o cxcrclcio da profissilo de qu!mico,
c dâ outras providências";
b) o de n• I 12 acrescenta outro dispositivo à mesma Lei
n• 2.800;
c) o de n• 119 também acrescenta dispositivo à mesma
Lei."
Informa o autor da ·proposição que as medidas pleiteadas lhe
foram sugeridas pelo Sindicato dos Qu!micos de Recife, c as justifica.
2, Os projetas mereceram pareceres fnvoràvcis da Comissão de
Çonstiluiçào e Justiça, que concluiu pela apresentação de um subs·
titutivo, fundindo-os cm um só, Na Comissão de Economia, os projc·
tos anexados me foram distribufdos, quando opinei pela aceitação
daquele substitutivo, no que fui acompanhado pelos demais mcm·
bros do referido órgão técnico, Na Comissão de Educação, o Sena.
dor Cnttctc Pinheiro opinou contrarinmentc.no Projeto n• 112, de
1976, deixando de se manifestar quanto aos demais. E diz:
"Ã Comissão de Educação c Cultura somente cabe opinar quanto à matéria do PLS n• 112(76, ou seja, a concessão
de pretendido auxflio financeiro nos sindicatos ,de qulmicos,
"a fim de que os mesmos possam premiar os alunos que mais
se destacarem nas Escolas de Qu!mlca, criar escolas c promover cursos de especialização a nfvel universitário."

.. Suprima-se o art. 39"
Salvo melhor juizo.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1977. - J u Freire, Presidente- Ruy Santos, Relator- Oslres Teixeira - Aecloly Filho Ruy Carneiro - Nel50n Carneiro - Ruy Santoi- Leonlr Vlflll.

PARECER N• 4'12, DE 1977
Da Comluio de Flnanç11
Relator: Senador Domldo Gondlm
Cabe-nos examinar os Projetes de Lei do Senado n•s 109, 112 c
119, de 1976 todos de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro,
que objctivnm acrescentar dispositivos à Lei n• 2.800, de 18 de junho
de 1956, que "cria os Conselhos Federal c Regionais de Qulmica, dis·
põe sobre o excrcfcio da profissão de qulmico, c dá outras providên·
cias".
2. As três proposições tramitam cm conjunto, atendendo n
requerimento, neste sentido, do ilustre Senador Accioly Filho, com a
aprovação do Plenário.
3. A Comissão de Constituição c Justiça aprovou a matéria,
na forma do Substitutivo que ofereceu, consolidando os Projetes
num só texto, obedecida a ordem de precedência.
A Comissão de Economia opinou pela aprovação do Substituti·
vo da Comissão de Constituição c Justiça,
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Por sua vez, a Comissão de Educação c Cultura manifestou-se
pela rejeição do Projeto de n• 112,julgando·sc incompetente quanto
aos demais,
Finalmente, a Comissilo de Legislação Social emitiu parecer.
favorlivcl à matéria, oferecendo subcmcnda suprcssiva do art, 3• do
Substitutivo.
4. Examinemos cada uma das proposições separadamente:
4. I O Projeto de Lei n• 109 acrescenta dois parligrafos ao art.
27 da Lei n• 2.800/56, determinando a remuneração do parligrafo
único,
O referido di•positi•u estabelece que as empresas, cujas ativida·
des obriguem a contratação de qulmico, devam comprovar, perante
os Conselhos Regionais de Qulmica, o excrclcio daquelas atividadcs
por profissional habilitado e registrado,
Os infratorcs se sujeitam à multa de CrS 500,00 (quinhentos cru·
zciros) a CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros),
A proposição pretende criar outra penalidade pecuniliria além da atualmente prevista - de carliter progressivo c sujeita à
atualização anual.
A justificação do Autor nos convence dessa necessidade, sobre·
tudo se considerarmos que, de um modo geral, as empresas atendem
ao preceito legal.
Nos dias aluais, nilo hli lugar para o empirismo. Todas as ativi·
dadcs empresariais, tanto administrativas, tanto operacionais pro·
priamente ditas- que silo as atividades técnicas -, quanto, inclusi·
ve, as comerciais, obedecem a principias racionais de planejamento
e, principalmente, demandam pessoal habilitado c especializado,
preciso dizer que a improvisação cstli praticamente banida da
moderna empresa,
Por isso, afirmamos que a multa prevista no parligrafo único do
art. 27 da Lei n• 2.800/56 é quase simbólica, tendo em vista que as
empresas cumprem o mandamento legal.
A medida proposta cstll na linha daquelas que visam a onerar
ainda mais as empresas, segundo a falsa idéia de que a solução de
muitos problemas cstã na erosão cconômica das empresas.
preciso um pouco de sensibilidade para se perceber _que medidas desse tipo nada resolvem. Ao contrlirio, agravam o problema.
4,2 O Projeto de Lei n• 112 acrescenta uma alfnca ao art. 13
da Lei n• 2.800/56, incluindo cntré as atribuições dos Conselhos Rc·
gionais de Qulmica, a de "auxiliar, dentro de suas disponibilidades
financeiras, os sindicatos e demais associações profissionais, a fim de
que os mesmos possam premiar os alunos que mais se destacarem
nas,cscolas dequlmica ...".
Concordamos inteiramente com as conclusões da douta Comis·
silo de Educaçilo c Cultura, que, após argumentação convincente, ad·
mitiu ser "impróprio incluir, entre as atribuições dos Conselhos Rc·
gionais de Qulmica, a prcstaçilo de auxOio a sindicatos c demais associações profissionais".
4.3 O Projeto de Lei n• 119 acrescenta parAgrafo único ao art.
29 da Lei n• 2.800/56, dispondo que dez por cento (lO%) dos recursos brutos dos Conselhos sejam destinados aos sindict1tos da enteso·
ria.
Novamente nos valemos do pronunciamento de outra Comissilo
-a de Lcgislaçilo Social- que acertadamente entendeu que "os sln·
dicatos têm receita própria como os Conselhos profissionais, nilo se
justificando, assim, retirar parte do arrecadado por estes em favor da-

e

e

queles".
5, Ante o exposto, considerando a inconveniência das medidas

propostas, do ponto de vista financeiro, somos pela rejciçilo da maté·
ria.
Sala das Comislliles, li de agosto de 1977, - Ruy Santos, Prcsi·
dente eventual- Domlclo Gondlm, Relator- Lenolr Vargas- Ma·
galhles Pinto - Helvldio Nunes - Wilson Gonçalves- Lourlval Bap.
,tlsta- Saldanha Derzl- Heitor Dias.
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PARECER N• 493, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 11l, de 1976, que "acrescenta dispositivo i
Lel,n• 2.800, de 18 de junho de 1956, que "cria 01 Conselhos
Federal e Re!llonals de Qulmlca, dlopõe sobre o exerclclo da
proflssio de qulmlco, e dt outras providências".
Relator: Senador Oito Lehmann
Apresentado pelo ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto
ora em miâ!isc acrescenta alfnea ao art. 13 da Lei n• 2.800, de 18 de
junho de 1956, para incluir entre as atribuições dos Conselhos Rc·
gionais de Qulmica a de "auxiliar, dentro de suas disponibilidades
financeiras, os sindicatos c demais associações profissionais, a fim de
que os mesmos possam premiar os alunos que mais de destacarem
nas Escolas de Qulmica, criar escolas e promover cursos de cspcclali·
zaçilo a nlvcl universitário",
2. Na Justificativa, pondera o autor:" ... nada mais justo que os
Conselhos Regionais de Qulmica passem a auxiliar os sindicatos e de·
mais associações profissionais de qulmicos, no desiderato de premiar
os alunos que mais se destacarem nas Escolas de Qulmica, criar
Escolas de Qulmica c promover cursos de cspccializaçilo diversos, tal
como aqui pretendido",
3, O Projeto é constitucional e jurldico, sendo patentemente
pondcrâveis as razões que o sustentam. Com efeito, o auxflio aos
sindicatos, que se pretende instituir, destina-se à formaçilo c ao
aperfeiçoamento de profissionais da ârca de atuaçilo dos Conselhos c
dos sindicatos, o que é de interesse não só dos bcneficilirios dirctos c
mais próximos, mas do próprio desenvolvimento do Pais.
4. O Projeto tramita cm conjunto com os PLS n•s 109/76 c
119/76, cm virtude do Requerimento n• 260, do ilustre Senador
Accioly Filho, Presidente desta Comissilo, aprovado pelo Plcnlirio.
O dispositivo constante do presente Projeto jã se encontra
incorporado à Emenda n• I·CCJ, oferecida como conclusilo ao pare·
ccr sobre o PLS n• 109/76.
Determina, no entanto, o Regimento Interno (art. 284, n• 3),
que cada uma das proposições receba parecer.
5, Ante o exposto, embora opinemos pela constitucionalidade e
juridicidade do Projeto, c, no mérito (art. 100, item I, n• 6, do
Regimento Interno), por sua aprovação, entendemos que o mesmo
cstâ prejudicado à vista do substitutivo ao PLS n• 109/76.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1976, - Gustavo
Capanema, Presidente em exercício- Oito Lehmann, Relator- Lei·
te Chaves - Eurico Rezende - Hehldlo Nunes - Henrique de La
Rocque - Heitor Diu
PARECER N• 494, DE 1977
Da Comlsslo de Constltulçlo e Justiça, oobre o Projeto de
Lei do Senado n• 119, de 1976, que "acrescenta dispositivo il
Lei n• 2.800, de 18 de junho de 1956, que "cria os Conselhos
Federal e Estaduais de Qulmlca, dispõe oobre a proflsdo de
qulmlco, e d' outras providências."
Relator: Senador Otto Lehmann
De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto sob
anlllise acrescenta dispositivo à Lei n• 2.800/56, para destinar 10%
dos recursos brutos auferidos com a arrecadação de anuidades c
taxas e com a cobrança de multas pelos Conselhos Regionais aos
sindicatos da categoria.
2, Na Justificativa, aduz o Autor não se justificar "... que os
~indicatos, como órgãos de classe que são e, pois, também rcspon·
sabilizados pela sua fiscalização, permaneçam à margem das arreca·
dações de anuidades, taxas e multas (estas últimas aplicadas às em·
presas), mormente quando têm a seu cargo, estatutariamente, al~m
das atividadcs de defesa da classe, serviços sociais, assistência m~dl·
co-dcntãria, cursos ginllsio-colegiais para os filhos de associados,

•
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coopt:ríttivus de: consumo, agências de: emprego, bolsas de estudo, as·
si.~t~ncia

uns dcst:mprt!gudos",
J. O Projeto é constitucional c jurídico. Por outro lado, os

ftmdamcntos invocados a seu favor merecem acolhida, dentro da
perspectiva de urna politica de fortalecimento dos sindicutos.
4. O Projeto tramita cm conjunto com os PLS n•s 109/76 c
do Requerimento n• 260, do ilustre Scnudor
I 12/ló. ror
i\cd<~ly Filho, Presidente desta Comissi'lo, uprovndo pelo Plcnftrio.

f"''"

O tli~pusitivo lJliC o presente Projeto intentu inserir na Lei já se
acha íncorrorado i1 Emenda n9 I~CCJ, oferecida como conclusUo ao
pmcccr so hrc o PLS n• I09/7ó.
De ;u.:ordn mm nwndamento regimental (art. 284, nY 3), cada
uma dus rrorosiçôcs que: tramitam em conjunto deve receber
p:.m:ccr.

5. A vist:l do exposto, embora opinando pela constitucional ida·
dt: c jarididdad~ do Projeto c, no mérito (art. 100, item I, n• 6), por
~u:t aprov:u;iio,julgamos a matéria prejudicada. em conseqUência do
1uhstitutivoquc oferecemos ao PLS n•I09/76.
Sala Jus Comissões, 29 de setembro de 1976. - Gustavo
Capancmo, Presidente em exercício- Otto Lehmann, Relator- Lei·
lc Choves - Eurico Rezende - Helvidlo Nunes - Henrique de La
Rocquc- Helio r I> los.
PARECERES 1'1•5495 E496, DE 1977

PARECER N. 0 495, DE 1977
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n. 0 136, de 1977 (n.0 216, na origem), do
Senhor Presidente da República, propondo ao
Senado Federal, para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar
em CrS 52.560.842,00 cinqüenta e dois milhões,
ttuinhentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e dois cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
Relator: Sr. Franco Montoro
Com n Mensagem n.0 136, de 1977, o Senhor Presidente da Repúbl!ca submete ao exame do Senado Federal, pleito do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, no sentido de poder contratar, junto à Caixa Eco:nômica Federal, com recursos do Fundo de Apolo ao
Desenvolvimento Social, a seguinte operação de crédito:
.
"A- Valor: Cr$ 52.560.842,00;
B-Praros:
1 -de carência: 3 anos;
2 - de amortização: 12 anos:
C -Encargos:
1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária: 60% do indlce de variação das ORTN, capitalizada no periodo de
carência cobrada, trimestralmente. no periodo
de amortização:
D - Oa.ra.ntlas: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias IICMl
E - Destinação de reeursoo: financiar a implantação de 11 (onze) r.entros Sociais Urbanos,
naquele Estado."
O Conselho Monetário Naclonnl pronunciou-se
tavoravelmente à operação de crédito em tela, por
considerá-la técnica e financeiramente viável, não
dEvendo os encargos decorrentes do empreendimento
n<:arretar maiores pressões orçamentárias ao Estado
cm qunstão.
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Por sua vez, a Implantação de 11 (onze) Centros
Sociais Urbanos, vem ao encontro das dlretrlzes emanadas do Plano Nacional de Desem·olvlmento, expressamente definidas nos Programas de Desenvolvimento Social, cujas metas objetlvam elevar o bemestar de amplas camadas da população daquele Estado.
Do ponto de vista económico, o empreendimento
para Incrementar a produtividade da mãode-obra assistida pelos Centros Sociais Urbanos.
Assim sendo, opinamos pela aprovação da Mensagem, nos termos do seguln te:
~ontribulrá

·PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 51, DE 1977

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 52. 560. 842,00 (cinqüenta e dois milhões, quinhentos e sessenta
mil, oitocentos e quarenta e dois cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 li: o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, nos termos do parágrafo único do art. 2.0 , da
Resolução n. 0 93/76, do Senado Federal, autorizado a
contratar empréstimo junto à Caixa Económica Federal, no valor de Cr$ 52.560.842,00 (clnqüenta e dois
milhões, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e dois cruzeiros), por conta do Fundo de Apolo
ao Desenvolvimento Social IFASl, destinado ao financiamento da Implantação de 11 (onze) Centros
Sociais Urbanos, naquele Estado.
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na datá
de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1977. - Marcos Freire, Presidente - Franco Montoro, Relator Orestes Quércia. - Murilo Paraíso - Dinarte Mari:l: Augusto Franco - Domicio Gondím, com restrições à
Correção Monetária.

PARECER

N.o 496, de 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobte o Projeto de Resolução n.o 51, de 1977, da
Comissão de Economia que "autoriza o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em
Cr$ 52.560.84-2,00 (cinqüenta e dois milhões,
quinhentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta
I" rlois cruzeiros) o moritante de sua dívida consol11la.da.
Relator: Sr. Helvídlo Nunes.
O Projeto de ResolU'Ção sob exame obJ etlva autorizar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a
contratar, junto à Caixa Económica Federal, empréstimo no va!or de Cr$ 52.560.842,00 <cinqUenta e dois
milhões, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e dois cruzeiros), destinado a financiar a lm·
plantação de 11 <onze) Centros Sociais Urbanos.
A Comissão doe Economia, ao examinar o mérito
da matéria, assinalou as repercussões positivas que o
empreendimento produzirá sobre amplos setores das
populações assistidas, fazendO com que, entre outros
benefícios, a produtividade seja Incrementada.
O pedido é fe1to nos termos do parágrafn único da
art. 2. 0 da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal.
Quanto aos aspectos que nos compete examinar,
nada existe, no âmbito desta Comissão, que possa
obstar a tramitação do presente Projeto de Resolução,
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vlllto ser o mesmo constitucional e jurídico e ainda
de gozar de boa técnica legislativa.
Bala das Comissões, 18 de agosto de 1977. - Daniel Rrieger, Pres!d'ente -Helvídlo Nunes, Realtor Wilson Gonçalves - Leite Chaves - Orestes Quércia.
-Oslres Teixeira - Otto Lebmann - Italívlo Coelho,
PARECERES Nos 497 E 498, DE 1977

PARECER
N.0 497, de 1977
Da. Comissão de Finanças, sobre o QJlclo
"S" n.0 11, de 1977, (Ofício n.0 13.4~ ile
29·7-77, na orirem) do Senhor .Governailor dQ
f!llta,do de ~ Geral;s, soUcitanAlo ·autorização do Senado Federal, }lara que o Eatádo de
Minas Gerais pOii8a contratar empréstimo exteme:! no valor de'"US$ 50,000,000.00 (dntlúetlta
mllhoes de dólares norte-amerleanosr ou o
seu 6tluivalente em outras JD.oedas.
Relator: Senador Maplhães. Pinto
0 Senhor Govet'lla.dor do Estado de :Minas Gerais; soUclta .ao. Senado Federal, nos tennos do art.
42, item IV, · da Constituição, a competente autoriza~ pára que aquele Estado possa contratar
uma operação de empréstimo externo no valor de
US$ '50,000,000.00 (clnqüenta milhões de dólares norte-americanos), ou o seu equivalente em outras moedas, cujo prod;uto, ·destina-se a complementação de
seu programa de Investimentos, distribuindo-o da
seguinte· tonna:
a) "US$ 37,0 milhões ao Departaq1ento de Estradas de Rodagem - DER-MG, para execução do programa de obras ·no setor rodoviário;
milhões à. Centrais Elétrtcas de Minas GeraiS - C.EMIG, para execução do programa de lnvestlroentos no sétor energético do
Estado;
c) US$ 5,0 milhões à COmpanhia de Armazéns
é SUos do Estado de Mlnas Gerais ,-- CASEMG,
como contrapartida do Est~do para execução
do programa dà. rede de armazenamento."
2. Para atender o disposto no art, 403, do Regimento Interno, toram anexados ao presente:
a) cópia do Aviso n.0 414/77 - do Senhor Mfulstro Chefe da Secretaria de P1anejamento da Presldênçla da República, reconhecendo a prioridade dos
Investimentos previstos, para os efeitos da legislação em vigor da operação de crédl to externo propósta;
b) cópia. da. publicação oficial com o texto da
Re~olução n.o 1. 262, de 1.0 de julho de 1976, da Assembléia Legislativa, a.utorlzando o Estado a contratar o empréstimo ern pauta;
c) cópia do oficio CEMPEX 77/19 da Comissão de Empréstimos Externos - Banco central
do Brasil, autorizando o prosseguimento das negociações, na fonna do dlsposto no .lnclso I do art.
2,0 do Decreto n.0 65,071, de 27·8-69;
d) cópia d,a Exposlção de Motivos n,0 203, de
1977, do Senhor Mlnlstro de Estado da Fazenda, favorâ1el ào pleito em exame; e
o) despacho do Senhor Presidente da República
na Exposlçlio de Motivos n.0 203, de 1977, autorizando o Governo do Estado de Mlnas Gerais a dirigirb) US$ 8,0
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se ao Senado Federal.~ para os fins do disposto no
art. 42, item IV, da Constituição.
3, Na tonna do disposto no art. 1.0 , Incisos II
e In, do Decreto n.0 74.157, de 6 de junho de 1974,
a escolha do tlnancia.dor estrangeiro e conseqüente
estabelecimento das condições credlticlas deverao ser
examinados, em conjunto, pelo Ministério da Fazenda e- pelo Banco Central do Brasil.
4. Cumpridas as exigências do art. 403, alineas
a, b e c do 'Regimento opinamos no sentido da aprovação do presente pleito, contido no ofício do Senhor
Governador do Estado de Mlnas Gerais, na forma do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 52, DE 1977

Autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a realizar operação de empréstimo externo de US$ 50,000,000.00 (clnqüenta. milhões
de dólares norte-americanos), destinado a
complementar programa. de investimentos.
O Senado Federal resolve:
Út. 1.0 J!: o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a reaUzar uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüelita milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, mediante a.
outoria de garantia da União, se necessário, com
grupo financiador a ser indlcado, sob a orientação
do Ministério da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, destinado a complementar recursos necessários ao programa de Investimentos do Governo do
Estado, assim distrlbuidos:
a) US$ 37,000,00,00 (trinta e sete milhões de
dólares) ao Departamento de Estradas de Rodagens - DER-MG, para execução do programa de obras no se to r rodoviário;
b) US$ 8,000,000,00 Coito mllhões de dólares) à
Centrais Elétrlcas de Minas Gerais - CEMIG,
para execuçãQ . do programa de Investimentos
no setor energético; e
c) US$ 5,000,000.00 (cinco mUhões de dólares>
à Companhia de Armazéns e Silos do Estaào
de Mlnas Gerais - CABEMO, para a execução
do program~ de melhoria da rede de annazenamento do Estado.
Art. 2.0 A operação de empréstimo reallzar,se-á
nos tennos aprovados pelo Poder Executivo Fei:reral,
à taxa. de juros, despesas operacionais, acréscimos,
praias e demais condições admitidas pelo Banco
Central do BrasU para Registro de empréstimos da
espécie obtidos ·no •exterior, obedecidas ~ demai~
ex!gênclg,s dos órgãos encarregados da execução da
politica econõmlco-financeira do Governo Federal e
ainda, o disposto na :Resolução n,0 1.262, de 30 de
junho de 1976, da Assembléia Legislativa do Estadc.,
publicada no Diário do Legislativo do dia subseqüente.

Art. 3.0 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1977, - Do.
mício. Gondlm, Presidente em exerciclo -Magalhães
Pinto, Relator - Ruy Santos - Helvidto Nunes Lourivlll Baptista - Lenol:r Vargas - Saldanha
Derzl - Wilson Gonçlllves - Heitor Dias.
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PARECER
N.0 498, de 1977

Da Comlssio de Conatltulçio e Justiça, sobre o
Projeto de Resoluçio n' 51, de 1m, da Comlssio de
Finanças que "autoriza o Gonmo do Estado de Minas
Gerais a realizar operaçio de empdstlmo externo de
US 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de d61ares norteamericanos), destinado a completar proarama de Investi·
mentos".
Relator: 8elul4or Deitar Diu
O presente Projeto de Resolução. apnNrentado
pela. Com!Bsão de Finanças, autoriza - art. 1.0 o
Governo do Estado de Mlnaa Gerala "a. realizar uma
operação de empréstimo externo no valor de US$
50,000,000.00 <clnqüenta milhões de jiólares norteamericanos>, ou o equivalente em outras moedas, de
principal, mediante a outorga de garantia da União
se necessário com grupo financiador a. ser Indicado
sob a orientação do Ministério da ·Fazenda. e do Banco Central' do Brasil, destinado a complementar recursos necessarlos ao progra.lna. de Investimentos do
Governo do Estado, assim distribuídos:
a) US$ 37,000,000.00 (trinta. e sete milhões de
dólares) ao Departamento de Estradas de RO··
dagem - DlflR..MG, pa.ra execução 'do programa de obra.s no setor rodovlârlo:
b) USI 8,000,000.00 (oito mllh~ de dOlaresJ a.
Centrais Elétr1cas de Minas Gerais - CEMIG,
para execução do programa de Investimentos
no ~etor energético; e
~) UB$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares)
à COmpanhia de Armazéns e Silos do Esta.do
de Minas GeriiiB- CASI!:MG, para a execução·
do. programa de melhoria. da rede de armazenamento do Estado.
2. No processa.do, conforme foi amplamente
examinado pela. Colillssão de Finanças, encontramse as seguintes Informações e documentos prlnclpals:
a) cópia. do Aviso n.0 414/77 - do Senhor Mlnls·
tro Chefe da Secretaria de Planeja.mento da Presidência da República, reconbecendo a prioridade dos
Investimentos previstos, para os efeitos da legislação
em vigor da operação de crédito externo proposta;
b) cópia da pubUcação oficial com o texto da
Resolução n,0 1.262, de 1.0 de julho de 1976, da Assembléia Legislativa, autorizando o Estado a contratar o empréstimo em. pauta;
cl cópia do. Oficio CEMP.EX- 77/19 da Comls
são de Empréstimos Externos - Banco Central do
B_rasll, autorizando o prosseguimento das negoclaçoes, na forma do disposto no Inciso I do art. 2.o do
Decreto n.0 65.071, de 27-8·69;
d) cópia da Exposição de Motivos n.0 203, de
1077, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito em exame;
e) despacho do Senhor Presidente da República
na Exposição de Motivos n.0 203, de 1977, autorizando o Governo do Estado de Minas Gerais a dirigir-se ao Senado Federal, para os fins do disposto
no atr. 42, Item IV, da Constituição.
3. Ante o exposto, atendidas as exigênclas
constitucionais e as constantes do art. 403, allneas
a, I! e c do Regimento, esta Comissão nada tem a

opor a tramitação normal do presente projeto de resolução, uma vez que é colll!tituclonal e jurídico.
. Sala daa Comissões, 18 de agosto de 1977 -·Daniel Krleger, Presidente - Heitor Dlaa, Relator·Helvídlo Nunes - Eurico Rezende - Italívlo ·coelho
- Otto Lehmann - Lefte Chaves - Ol'fllltn Quéf·
ela - Osl:res Teixeira - Wilson Gonçalves,
Comlllio de Redaçlo
PARECERN•_.99,DE U77
Redaçio Rnal do Projeto de R010luçio n• 26, de1977.
Relator: Sen1dor Hel•ldlo NuA Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução
n• 26, de 1977, que suspende a execução do art, I• da Lei n• 3.111, de
24 de novembro de 1971, do Estado de Mato Grosso.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1977.- Adalberto Sena,
Presidente- Hel•ldlo Nunes, Relator- O tio Lehmann.
ANEXO AO PARECER N• 499, DE 1977
Red1çio Rn1l do Projeto de Resoluçio no 26, del977
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do
art. 42, inciso VIl, da Constituiç~o. e cu, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1977
Suspende, por 1nconalicuclonalldlde, a ex-çio do
are. I• d1 Lei n• 3,111, deU de nonJDbro de 1!171, do Ealldo
de Maio Grouo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos
da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida cm 28
de agosto de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário n• 80.803,
do Estado de Mato Grosso, a execução do art. I• da Lei n• 3.111, de
24 de novembro de 1971, daquele Estado.
Comlllio de Redaçlo
PARECER N• 500, DE 1~77
Redaçio Rn~l do Projeto de R010luçio n• Z7,de1977.
Relalor: Senador Oito Lehmann
A Comissão apresenta a rcdação final do Proj~to de Resolução
n• 27, de 1977, que suspende a execução dos arts. 1•, 2• c 3• da Lei
n• 7.847, de 13 de agosto de 1974, do Estado de Goiãs.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1977.- Adl1berlo Sena,
Presidente -Oito Lehm1nn, Relator- He1Yid1o Nunea,
ANEXO AO PARECER No lOO, DE 1977
Redaçio final do Projeto de R010luçio n• 17;del977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, pos termos do
art. 42, inciso VIl, da Constituição, c e u , - - - - - - - -·Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1977
Suspende, por lnconallluclonalldade, a ex-çio dos
ares. 1•, 2• e 3• da Lei n• 7.847, de 13 de •aosto de 1974, do
Estado de Goiás,

:;

Artigo único, ~suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos
dn decisilo definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida cm 10
de setembro de 1975, nos autos da Representação n• 92l, do Estado
de Goids, 11 execuçuo dos nrts, I•, 2• e 3• da Lei n• 7.847, de 13 de
agosto de 1974, dnquele Estudo.

·i,,

O SR. PRESIDENTE (José Llndoso)- O Expediente lido vai a
publicação.

.:
•',j
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~Presidência recebeu o Mensagem n• 178, de 1977 (n• 289f77,
§ 7• O mandato dos membros do Conselho e da Dirctoria Na·
na or1gcm), de 15 do corrente, pela qual o Senhor Presidente do clonai terâ a duração de dois anos, proibido a recleiçilo dos integran·
República, nos termos do disposto no art. 42,itcm VI, da Constitui- tes efetivos desta.
ção, submete ao Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da
Art. 49 Compete ao Conselho Federal:
Fazenda para que a Prefeitura Municipal de Guorulhos (SP) seja
I- eleger, dentre os seus componentes, por maioria absoluta,
autorizada a elevar, temporariamente, os parl!mctros fixados pelo . os membros c suplentes do Dirctorio Nacional;
art. 2• da Resolução n• 62/75, desta Cosa, c possa realizar operação
II- elaborar c alterar seu Regimento Interno, encaminhando-o
de crédito para o fim que especifica.
ao Ministro da Justiça parooprovação;
A mat~ia será despachada às Comissões de Economia e de
lll -instalar os Conselhos Seccionais;
Constituição e Justiça.
IV- elaborar e alterar o Código de l:tica Profissional, ouvidos
O SR. PRESIDENTE (Jose" Lindoso)- Sobre a mesa, projeto os Conselhos Seccionais, submetendo-o à aprovação do Ministro da
Justiça;
de lei que serlllido pelo Sr. I•·Sccrctãrio.
V- expedir provimentos de carâter geral, contendo determina·
'.
~lido o seguinte
ções destinadas à fiel execução desta Lei, da legislação relativa aos
Registras Públicos e aos objctivos da Ordem, ou pertinentes a maté·
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1<16, DE 1977
rias de interesse profissional:
VI- rever, uniformizar - observadas as peculiaridades locais
Cria • Ordem doa ODclals de RtJiotro de Im6nio do
·
-e
aprovar
os regimentos dos Conselhos Seccionais;
Brull (ORIB), e d' outru proYidênclu.
V11 - convocar a Assembléia-Geral dos Oficiais de Registro de
O Congresso Nacional decreta:
Imóveis, nos casoS previstos no Regimento Interno;
VIII -proceder à convocação da Assembléia Geral
Art. I• Fica criada a Qrdcm dos Oficiais de Registro de lmó·
Extraordind~ia
nas Secções, para decisão de determinado assunto,
veis do Brasil (ORIB), entidade federativo integrada pelos Conselhos
·
Federal e Seccionais, dotados de personalidade )urldica de direito quando julgar necessârio;
IXcassar
ou
modificar,
de
oficio
ou
mediante
representação,
público c autonomia administrativa, patrimonial c financeira,
constituindo, cm seu conjunto, uma autarquia vinculada ao Ministé· qualquer ato de órgão ou autoridade da Ordem contrário à presente
rio da Justiça, tendo por finalidade sclccionar, orientar c defender os Lei, ao Código de l:tica Profissional e aos seus provimentos, ouvidos
oficiais de Registro de Imóveis, bem como supervisionar e disciplinar previamente a autoridade ou o órgão em causa;
X- alterar a percentagem de contribuições das Seções;
o cxcrclcio da profissão cm todo o'território nacional.
XI - instituir e modificar o modelo das carteiras e cartões de
Parágrafo único. Cabe à Ordem dos Oficiais de Registro de
identidade;
Imóveis representar, cm juizo c fora dele, os interesses gerais da
XII - reexaminar, cm grau de recurso, as decisões dos
classe dos oficiais de Registro de Imóveis c os individuais, relaciona·
Conselhos Seccionais, nos casos previstos nesta Lei e em seu
dos com o cxcrclcio da profissão.
Art. 2• São órgãos da Ordem dos Oficiais de Registro de !mó· Regulamento, bem como no Regimento Interno;
XIII - Apreciar o relatório anual, o balanço e as contos da
veis do Brasil:
Diretoria Nacionol;
1- o Conselho Federal;
XIV - publicar o relatório anual de suas atividades c,
II - os Conselhos Seccionais;
periodicamente, relação de todos os profissionais registrados;
III- as Assembléias-Gerais dos Oficiais de Registro de Imóveis.
XV- h~mologar, mandar suprir ou cassar os Atos da Assem·
Art. 3• O Conselho Federal, com sede na Capital da Rcpúbli·
ca, é o órgão supremo da entidade, sendo integrado de um delegado bli:ia-Gerul relativos ao relatório anual, balanço c contas das Direto·
de cada Scçilo estadual, dentre os quais serilo escolhidos o Presidente rias das Scções ou referentes a elciçõ" dos Conselhos Seccionais e
dos Delegados ao Conselho Federal (art. 3•, § 6•);
e demais membros da Diretoria Nacional, que é a mesma do Ordem.
XVI - tomar conhecimento das dllvidas suscitadas nos
§ I• A Diretoria Nacional serll composta, além do Presidente,
de S (cinco) Vicc·Prcsidcntcs, de um Sccretllrio-Gcral, de um Conselhos Seccionais c dirimi·las;
XVII - funcionar como órgão consultivo dos Poderes Pllblicos
Subsccrctllrio-Geral, de um !•·Tesoureiro, de um 2•-Tesoureiro.
§ 2• Cada um dos S (cinco) Vice-Prcsidcntes representarA uma em matéria pertinente a Registro de Imóveis e respectivos oficiais;
XVIll - propor ao Governo Federal, através do Ministro da
das seguint~s regiões do Pais: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro·
Justiça, alterações desta Lei e de seu Regulamento;
Oeste.
§ 3• Haverll tantos suplentes quantos são os cargos efetivos do
XIX - aplicar aos membros dos Conselhos Seccionais, c a seus
Dirctoria Nacional, designados de I• o 109, que nessa ordem numéri· próprios, os penalidades que couberem pelas faltas praticadas no
ca substituirão os diretores ausentes nos casos de faltos, impedi· exerclcio de seú mandato;
mentos, licenças ou impossibilidade de comparecimento justificados
XX - aprovar o orçamento anual próprio e dos C~nseihos
com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência.
Seccionais:
·
§ 4• A Diretoria Nacional reunir-se-à mensalmente, deliberon·
XXI - aprovar anualmente suas próprios contas e as dos
do por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus mem· Conselhos Seccionais, encaminhando-os ao Tribunal de Contas da
bros, sendo a primeira reunião do ano realizada no primeiro dia útil Uniao;
da segunda quinzena de janeiro, quando, além de outras delibera·
XXII - promover deligêncios, inquéritos ou verificações sobre
çõcs, programarâ as Capitais c datas cm que deverão ter lugar as
o funcionamento da Ordem em todo o território nacional, adotando
demais reuniões mensais.
medidas para suo eficiência, inclusive a dcsignaçilo de Diretoria
§ S• Os membros do Conselho Federal c do Diretorio No·
clonai residirão nos cidades em que exercerem suas funções corto· provisória poro as Scçiles onde intervier:
XXIll - estabelecer, cm provimento, normas gerais para
riais, devendo se fazer substituir por um de seus auxiliares durante o
tempo em que estiverem participando dos reuniões o que se refere o concessão de férias, licenças, contagem de tempo de serviço, aposen•
tadorio e disponibilidade, respeitados as disposições legais e
porâgrafo anterior.
regulamentares;
§ 6• O delegado de cudo Seçi\o estadual ao Conselho Federal
será designado na rcuniilo bienal de cada Estado, do Distrito Federal
XXIV - velar pelo dignidade da classe e pelo livre exerclcio dos
e dos Territórios, destinado a eleger a respectivo Dlretoria Seccional.
prerrogativas c direitos dos oficial~ de Registro de Imóveis;
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XXV - estimular por todos os meios a cxaçllo no cxercfcio da
profissão, velando pelo prestigio c bom conceito dos que a exercem;
XXVI- promover medidas de defesa da classe;
XXVII- publicar, anualmente, provimentos que fixem os dias
cm que, cm cada Estado da Federação, no Distrito Federal c nos
Territórios, os cartórios de Registro de Imóveis nllo darllo
expediente, levados cm considcrnçllo os feriados federais, estaduais c
municipais, civis c religiosos, os dias de festa guardados pela colctivi·
dadc local cm cndn um dos Municfpios c os dias que vierem a ser
considerados pontos facultativos para os funcionários p6blicos ou
para os scrvcntuários da Justiça;
XXVIII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas
por lei, por decreto, pelo Regulamento c pelo Regimento Interno;
XXIX - resolver os casos omissos nas leis, nos decretos, no
Regulamento c no Regimento Interno.
Art. s• O exercício de mandato de membro do Conselho Fc·
dera! c dos Conselhos Seccionais, mesmo na condição de suplente,
bem como das respectivas Dirctorins, é privativo de brasileiros natos
ou naturalizados que não tenham sofrido punição por infração disci·
plinar ou funcional.
Art. 6• O património do Conselho Federal é constituído por:
I -bens móveis c imóveis adquiridos;
II -legados c doações;
III- quaisquer bens c valores advcntlcios.
Parágrafo único. Constituem receitas do Conselho Federal:
1·- um terço da taxa de expedição das cenoiras profissionais;
ri..- um terço das multas aplicadas pelos Conselhos Seccionais;
III- doações c legados;
IV- subvenções oficiais;
V- rendas eventuais;
VI- rendas patrimoniais;
VIl- bens c valores adquiridos;
VIII - um terço das anuidades percebidas pelos Conselhos
Seccionais.
Art. 7• O patrimônio de cada Scçllo é constitufdo por:
I - bens móveis c imóveis adquiridos;
II - legados c doaçõcsi
III- quaisquer bens c valores adventícios.
§ t• Constituem receita de cada Scção:
I - ordinárias:
a) as contribuições obrigatórias, taxas c multas;
b) a rcnda·patrimonial;
II -extraordinárias:
a) as contribuições voluntárias;
b) as subvenções c dotações orçamentárias,
§ 2• Considera-se liquida a despesa total, deduzidas as despesas
de pessoal e expediente.
Art, B• Compete ao Presidente da Ordem dos Oficiais. de
Registro de Imóveis do Brasil:
I - representar o Conselho Federal, ativa c passivamente, cm
j ulzo c fora dele;
II -velar pela dignidade c independência dn Ordem c de seus
mcrnbros;
III- convocar c presidir o Conselho Federal c dar cxccuçilo às
suas resoluções;
IV- superintender os serviços dn Ordem, contratar, nomear,
promover, licenciur, suspender c demitir os seus funcionários;
V - adquirir, onerar c alienar bens imóveis c administrar o
património do Conselho Federal de acordo com as resoluções deste;
VI - promover a organização das Scçõcs, ncompnnhar·lhcs o
funcionamento c velar pela rcgulnridndc c ficlcxccuçilo desta Lei;
VIl - cooperar com o Presidente de qualquer Scçilo, cm mnté·
ria dn competência desta, sempre que solicitado;
VIII- manter intercâmbio com entidades estrangeiras congénc·
rcs c fazer representar n Ordem cm conclaves nacionais c
Internacionais;
IX- aplicar penas disciplinares;
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X - tomar medidas urgentes de defesa dn classe ou dn própria
Ordem;
XI -- exercer outras atribuições, ainda que nilo cspccincndas,
decorrentes da natureza dn funçilo,
Parágrafo 6nico. O Presidente da Ordem será substitufdo, cm
suas faltas c impedimentos, por qualquer dos Vicc-Prcsldcntcs c
demais membros da Dirctoria, nn ordem constante do§ t• do art, 3•
Art. 9• O Secretário-Geral é o chefe dn Secretaria da Ordem dos
Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil c do Conselho Federal c
terá a seu cargo todas as relações com os Conselhos Seccionais.
Parágrafo 6nico. O Subsecretário-Geral substituirá o Sccrctá·
rio-Geral nas suas faltas c impedimentos c terá os encargos que lhe
forem atribuidos no Regimento do Conselho Federal.
Art. IO. Compete ao Secretário-Geral:
I- dirigir a Sccrctnria·Gcral da Ordem;
II - secretariar as sessões do Conselho Federal, redigindo as
atas respectivas;
III - organizar c rever anualmente o cadastro dos oficiais de
Registro de Imóveis de todo o Pais.
§ I• Do cadastro Geral constarão as seguintes indicações:
a) nome, nacionalidade, estado civil c filiação;
b) data c lugar de nascimento;
c) domicilio atua! c anteriores;
d) endereço c telefone profissional;
e) número da inscrição c impedimentos;
f) data do inicio dn atividadc, bem corno natureza do ato de
provimento;
g) assentamento da vida profissional do inscrito, com a indica·
ção dos serviços prestados à classe, à Ordem c no Pais, c das pcnalida·
des porventura sofridas.
§ 2• Para a manutenção do cadastro geral, cada Scção remete·
rá ao Secretário-Geral, trimestralmente, as informações indicadas no
parágrafo anterior, ns quais serão transmitidas às Scçõcs que o soli·
citarem.
§ 3• As Seções fornecerão, obrigatoriamente, no Secretário·
Geral, todas as informações que este pedir sobre oficiais de Registro
de Imóveis que nelas exerçam ou tenham exercido a profissão.
§ 4• Qualquer profissional inscrito poderá requerer n inserção,
nos seus assentamentos, de fatos comprovados dn sua atividade
profissional ou cultural, ou com ela relacionados.
Art. II. O Tesoureiro tem sob sua guarda e responsabilidade
todos os bens e valores do Conselho Federal, competindo-lhe:
I- arrecadar todas as rendas c contribuições devidas ao Canse·
lho:
II - pagar todas as despesas, contas c obrigações, assinando,
com o Presidente, os cheques e ordens de pagamento;
III- manter em ordem, asseio c clareza a escrituração contllbil;
IV- elaborar, com o Presidente e o Sccretãrio-Gernl, o orçamento anual du rcceitu e despesa:
V- levantar balancetcs, quando solicitado pelo Presidente ou
pelo Secretário-Geral;
·
VI- apresentar, anualmente, o balanço geral, que instruirá o
relatório c a prestução de contas da Di reteria:
Vil - depositar no Bunco do Brasil ou na Caixa Económica
Federal todas as quantias e valores pertencentes no Conselho.
Puriigrudo único. Para a munutcnçilo c despesas do Conselho
Federal, cada Seçiio remeterá no Tesoureiro a quota previamente
fixnda sobre as contribuições, tnxus de inscriçilo, multas e outras
receitus,
Art. 12. Ã Scçiio incumbe exercer, no território respectivo, as
funções e atribuições da Ordem dos Oficiais de Registro de Imóveis
do Brasil.
Art. 13. Cada Seção terá um Conselho eleito por dois unos cm
Assembléia Gerul dos Oficiuis de Registro de Imóveis que nela
tenham inscrição, iniciando-se o mundato a I• de fevereiro do ano
seguinte à eleição.
Art. 14. O Conselho Scccionul compõe-se de 12 (doze) mem·
bros, no mfnimn, e de 24 (vinte c quutro), no mltximo.
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§ I• Só poderão ser membros do Conselho Seccional os oficiais que exerçam a profissão, ininterruptamente, há mais de cinco
anos, salvo se, nu vigência de inscrição anterior, houverem descm·
penhado funções do mesmo Conselho, bem como os que não tenham
sido condenados por infraçào disciplinar.
§ 2• A exigência do número anterior poderá ser dispensada
nos casos a serem estabelecidos no Regulamento,
§ 3• Silo membros natos do Conselho Seccional os ex-Presidentes da Scçilo respectiva, com vo1. c voto nas suas deliberações.
Art. 15. O Conselho Seccional reunir-so-á, ordinariamente, de
1• de fevereiro a 20 de dezembro de cada ano, uma vez por mês, pelo
menos.
Pnrãgrafo único. Em casos de urgência, podcrll o Conselho
reunir-se mediante convocação pela imprensa, por telegrama ou por
telefone, feita pelo Presidente ou por um terço dos seus membros. .
Art. 16. Pcrdcrã, automaticamente, o mandato, o Conselheiro que faltar a quatro sessões consecutivas, sem motivo justificado
por escrito.
Art. 17. O Presidente do Conselho tcrã apenas o voto de qualidade c, quando não o exercer, poderá interpor recurso para o Conselho Federal, se a decisão não for unânime.
Art. 18. Nos casos de licença ou vaga, o própria Conselho clcgcrã o substituto para servir durante a licença ou até o fim do mandato.
Art. 19. O cargo de Conselheiro Seccional é incompativcl com
o de membro do Conselho Federal.
Art. 20. Compete ao Conselho Seccional:
I - 'cumprir c exercer, no território da Seção, os deveres e
atribuições referidos no art. 4•, itens XXVIII a XXX, desta Lei;
11 - eleger sua Dirctoria e os Delegados ao Conselho Federal;
III -elaborar c alterar seu Regimento Interno, no qual regularã:
a) as atribuições dos membros da Diretoria;
b) a ordem dos trabalhos e o funcionamento das sessões;
c) a competência das Câmaras e das comissões;
d) o quorum para deliberações;
e) a oraanização c serviços de Secretaria e Tesouraria;
f) o quorum, a urdem dos trabalhos e o funcionamento das reuniões de Assembléia Geral;
al a época c modalidade do pagamento das contribuições
obrigatórias e taxas;
IV- expedir instruções para a boa execução dos serviços e resoluções da Seçilo;
V- autorizar a aquisição de bens e a alienação de bens imóveis;
VI - fixar e alterar as contribuições obrigatórias e taxas cobradas dos oficiais de Registro de Imóveis, ad referendum 1o Conselho
Federal;
VIl - deliberar sobre inscrições, incompatibilidades, impe·
dimentos c cancelamentos nos quadros da Ordem;
VIII - conhecer e decidir, originariamente, dos processos disci·
plinares que envolvam a aplicação das penas de suspensão e elimina·
ção;
IX -julgar os pedidos de revisão e decidir, em grau de recurso,
sobre a aplicação das penas disciplinares, imposta! pelo Presidente;
X- apreciar o relatório anual, o balanço ~ contas de sua Diretoria, antes de submetê-los à Assembléiá-Geral:
XI - rever anualmente os quadros da Seção e o cadustro Seccional, na forma do inciso III e§ I• do art. 8•;
XII -deliberar sobre u conveniência de se consultar a Assembléia-Geral;
XIII- resolver o~ casos omissos, com recurso necessllrfo para o
Conselho Federal,
Ar!. 21. Ao Conselho Seccional cumpre exercer, na falta de
Tribunal de l'itica, as atribuições a este conferidas no artigo seguinte,
Art. 22. Os Conselhos Seccionais poderão constituir, pela forma determinada nos respectivos Regimentos Internos, um Tribunal
de l'itica, com atribuição de orientar e aconselhar sobre ética profis-
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sional os inscritos na Ordem, cabendo-lhe conhecer, concretamente,
da imputaçiio feita ou do procedimento suscetível de censura, desde
que não constituam falta disciplinar definida cm lei.
Ar!. 23. No início de seu mandato, a I• de fevereiro, os membros do Conselho elegerão, dentre eles, a sua Diretoria, composta de
Presidente, Vice-Presidente, I• e 2• Secretãrio c Tesoureiro.
Parãgrafo único. A Diretoria do Conselho é a mesma da Scçilo respectiva..
.
Art. 24. A Dirctoria ser4 auxiliada por Comissões de três
membros cada uma, sob a presidência do de inscriçilo mais antiga,
eleitos conjuntamente com aquela,
§ I• Além de outras que venham a ser julgadas necessârias, as
Comissões terão as seguintes atribuições:
a) seleçiio e prerrogativas:
b) êtica e disciplina;
c) defesa e assistência.
§ 21 Os Conselhos compostos do numero mínimo de membros
(art. II) poderão eleger apenas uma Comissão, com as atribuições
do parâgrafo anterior.
Art. 25. Compete à Direloria administrar a Seçilo respectiva,
observar e fazer cumprir esta Lei e o Regimento Interno, devendo
representar, quando necessário, ao Conselho da Seção,
Art. 26. Os membros das Diretorias de Seçilo exercerão, no
que lhes for aplicãvel, as atribuições dos membros da Diretoria do
Conselho Federal.
Art. 27. Nos casos de licença ou vaga de cargos da Diretoria,
proceder-se-I! na forma do estabelecido no art. 17.
Ar!. 28. Constituem a Assembléia-Geral da Seçi!o os oficiais
inscritos, bem como seus substitutos c auxiliares que se achem na
mesma condição, desde que estejam em pleno gozo dos direitos
conferidos por esta Lei.
Art. 29, Compete à Assembléia Geral:
I - apreciar o relatório anual, o balanço e as contas das Diretorias das Seções, com recurso necessãrio para o Conselho Federal;
11 - eleger os membros dos Conselhos Seccionais:
III - autorizar a alienação ou gravame de bens do patrimônio
da Seçilo;
IV - deliberar sobre qualquer assunto submetido à sua dccisilo pelo Conselho Seccional ou sua Diretoria, ou pelo Conselho Frderal.
Art. 30, A Assemblêia Geral rcunir-se-4 mediante convocação pela imprensa, com cinco dias de antecedência:
I - ordinariamente, no mês de março de cada ano c no mês
de novembro de cada biênio;
11 - extraordinariamente, quando necessário, por iniciativa
do Presidente ou um terço do Conselho Seccional ou determinação
do Conselho Federal.
§ 11 A mesa da Assembléia Geral serã constituída pelo Presidente e Secretários da Diretoria da Seção e de mais seis oficiais
convocados para auxiliar os trabalhos c assinar a ata geral.
§ 21 O "quorum" para a instalação da Assemblêia Geral será
regulado pelo Regimento Interno da Seção, sendo as deliberações
tomadas pela maioria de votos dos presentes.
§ 3• Serilo remetidas ao Conselho Federal, até 30 (trinta) dias
após a roalizaçilo da Assembléia Geral, cópias autênticas da ata geral
e dos papéis, documentos e contas a ela porventura submetidos, conservados os originais até pronunciamento final daquele Conselho.
Ar!. 31. As Assembléias Gerais poderão realizar-se mediante
o comparecimento simultâneo dos oficiais ou mediante o comparecimento suces1ivo, em período nunca excedente de seis horas.
Parágrafo \\nico. Pura as deliberações mediante comparecimento sucessivo serilo distribuídas cédulas:
a) no caso de eleições com a indicação dos lugares a preencher
nnde serão Impressos ou datilografados os nomes dos candidatos;
b) nos demais casos com a indicação das matérias da ordem do
dia, adiante das quais o oficial aporá o seu voto positivo ou negativo,
datllogrnfado ou em letra de forma.
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Art. 32. SO poderão votar os oficiais com inscrição na Scção
em dia com as contribuições obrigatórias c que estejam exercendo a
profissão.
Ar:. 33. As eleições para os Conselhos Seccionais realizar-se·
ilo cm Assembléia Geral no mcs de novembro do último ano do
mandato, cm data anunciada pela imprensa local.
Art. 34. A Assembléia Geral destinada a eleições será sempre
de comparecimento sucessivo cm pcrlodo de seis horas, devendo o
edital de convocação indicar, além da hora do inicio c do cnccr·
ramcnto, cada um dos locais cm que a mesma se realizará, na sede da
Scçilo.
Art. JS. O voto é pessoal, obrigatório c secreto cm todas as
reuniões da Assembléia Geral.
Parágrafo único. Ao oficial que faltar, sem causa justificada, a
uma reunião da Assembléia Geral, será aplicada pena de multa, no
valor mlnimo, c no valor dobrado cm caso de reincidencia.
Art. 36. !: obrigatória a inscriçilo, como membros da Ordem
dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, na respectiva Scção, de
todos· os titulares vitalícios e cfetivos de todos os cartórios de Rcgis·
tro de im~ do Pais, bem como dos respectivos substitutos.
Art. 37. Todos os oficiais de Registro de Imóveis do Brasil,
titulares vitallcios ou cfctivos, ou substitutos cm cxcrclcio, silo
obrigados a contribuir para a Ordem dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, de acordo com o previsto no item VI do art. 20.
Art, Jg, O Ministro da Justiça poderá intervir cm quaisquer
órgãos da Ordem dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil,
sempre que se fizer necessário para assegurar os fins públicos da·
entidade,
Art. 39. Independentemente das atribui~õcs fiscalizadoras das
Scçõcs da Ordem dos Oficiais de Registro de imóveis do Brasil, devcrú ser facilitado a exercício de idênticas atribuições que a LCt de
Organização Administrativa c Judiciária do Distrito Federal c dos
Territórios, as resoluções sobre a Divisão c Organização Judiciária
dos Estados e os códigos estaduais do Ministério Público deferirem
aos membros da magistratura c do Ministério Público, assegurada,
porém, aos órgãos da Ordem dos Oficiais de Registro de Imóveis do
Brasil a compctencia privativa para a aplicação de penas por infra·
çõcs disciplinares ou funcionais cometidas pelos seus filiados.
Art. 40, Os Oficiais de Registro de Imóveis scri!o nomeados
de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa
c Judiciúria do Distrito Federal· e dos Territórios e nas resoluções
sobre a Divisão c Organização Judiciâria dos Estados, conforme
previsto no art, 29 da Lei n9 6,015, de 31 de dezembro de 1973, com a
redução dada pela Lei n9 6.216, de 30 de )unho de 1975, cabendolhes, porém, a escolha de seus auxiliares,
Art. 41. A remuneração dos Oficiais de Registro de Imóveis
será feita nos termos do previsto no art. 14 da Lei n9 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, com a rcdaçi!o dada pela Lei n9 6.216, de 30 de
junho de 1975, incumbindo aos titulares ou aos substitutos cm exerci•
cio a responsabilidade pelo pagamento das despesas dos respectivos
oficias, inclusive a remuneração dos auxiliares.
Art, 42. O Regulamento desta Lei discriminará direitos c
deveres dos oficiais de Registro de Imóveis, al~m dos que decorrerem
da legislação federal c da estadual cm vigor, especialmente da Lei
no 6,0 IS, de 31 de dezembro de 1973, com as alterações introduzidas
pela Lei n9 6,216, de 30 de junho de 1975.
Art. 43. O Regulamento a que se refere o artigo anterior
definirá as infraçõcs disciplinares c as funcionais, bem como as
panalidadcs, sua aplicação c os recursos cablvcis.
Art. 44. ll assegurado à Ordem dos Oficiais de Registro de
Imóveis do Brasil o direito à açilo executiva para a cobrança das contribuições, taxas c multas a que estiverem sujeitos os inscritos cm
seus quadros.
Art. 45. Todos os atos da Ordem dos Oficiais de Registro de
Imóveis do Brasil scrilo publicados no órgão oficial da sede do
Conselho respectivo.

Art. 46. O cargo de membro dos Conselhos Federal c Scccio·
nais c das Diretorias é de cxcrclcio obrigatório c gratuito, considera·
do serviço público relevante.
Art. 47. O Instituto .de Registro lmobilillrlo do Brasil tem
qualidade para promover perante a Ordem dos Oficiais de Registro
de Imóveis do Brasil o que julgar de interesse dos Oficiais de Rcgis·
tro de Imóveis cm geral, ou de qualquer de seus membros.
Art. 4g, Dentro de 90 (noventa) dias da regulamentação desta
Lei, o Ministro da Justiça dcvcrâ nomear, dentro os nomes que serão
propostos cm relação elaborada pelo Instituto de Registro Imobiliâ·
rio do Brasil os membros do Conselho Federal c dos Conselhos
Seccionais da Ordem dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil,
devendo eles exercer suas funções por um biênio a partir da posse
mais o prazo necessário para a observância das datas de inicio de
mandatos c de realização d~ eleições, previstas em lei.
§ 19 A posse dos Conselheiros c Dirctorcs nomeados na forma
deste artigo deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias da nomeação,
sob pena de substituição imediata.
§ 29 Ao Conselho Federal c à Dirctoria Nacional, aos Canse·
lhos Seccionais c respectivas Dirctorias nomeados incumbirâ cspc·
cialmcntc a instalação da Ordem dos Oficiais de Registro de Imóveis,
com todos os seus órgãos, cm todo o território nacional.
Art. 49. Dentro de 90 (noventa) dias da posse do Presidente
da Ordem todos os oficiais de Registro de Imóveis do Brasil- titula·
rcs vitallcios, titulares cfctivos c substitutos cm excrclcio - deverão
requerer a ele a sua inscrição, juntando ao requerimento atestado
fornecido pelo Juiz da respectiva comarca, com firma reconhecida,
do qual constem o Cartório de Registro de Imóveis de que o
requerente for titular ou em cujo cxerclcio se encontrar, bem como o
!!!dcrcço de sua rcsidéncia c o do Cartório,
§ 1~ Recebido o requerimento, o Presidente da Ordem ou o
Sccrctãrio-Gcral cm cxclõ;lcio determinará a inscriçi!o preliminar do
requerente, a quem re!1141!!rá imediatamente um formulârio, a ser
preenchido pelo peticionáriO, contendo todos os elementos c
informes necessários para a confecção da ficha individual do novo
membro da Ordem dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil,
inclusive data de sua nomeação ou dcsignaç:o, órgilo oficial que a
tiver publicado, filiação, CPF, carteira de identidade, tltulos, crcdcn·
ciais c trabalhos que possam constituir o "curriculum vitac" do
interessado.
§ 29 O formulllrio a que se refere o parAgrafo anterior deverA
ser devolvido à Dirctoria Nacional dentro. do prazo ·improrrogâvcl
de 30 dias a contar do recebimento, c a ficha individual deverá estar
conclulda nos IS (quinze) dias seguintes ao do recebimento do
formulário por qualquer dos membros da Dirctoria Nacional.
§ 39 O descumprimento de disposição deste artigo constituírA
falta disciplinar a ser punida nos termos do·Rcgulamcnto désta Lei.
Art. 50. Fica o Conselho Federal autorizado a estipular c a
Dirctoria Nacional a recolher contribuição especial de todos os
titulares vitallcios c cfctivos de todos os cartórios de Registro de Imó·
veis do Pais, bem como dos substitutos cm cxcrcfcio, destinados a
fazer face à instalação dos órgãos da Ordem dos Oficiais de Registro
de Imóveis cm todo o território nacional.
§ 19 A contribuição especial se destinará à cobertura das
despesas de instalaçi\o dos órgi\os da Ordem dos Oficiais de Registro
de Imóveis cm todo o território nacional.
§ 29 O lnstitulo de Registro Imobiliário do Brasil será ouvido
sobre o montante individual da importância a ser cobrada na forma
do§ I '• a titulo de contribuição especial.
Art. 5I. Esla Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 52. Revogam-se as disposições cm contrArio.
Just!Ocaçio
O Projeto que ora apresentamos atende a solicitação a nós feita
pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, que nos encaminhou
sugestões acompnnhndas de antcprojcto, conforme dcc~~ao unânime
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do II Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis rcnliz* cm Sul·
vador, Capital da Bahla.
2. No conclave supra-referido, foi aprovada unanimemente,
recomendação formulada por Tabosn de Almeida nos seguintes ter·
mos: "os oficiais de Registro de Imóveis do Brasil, reunidos, no seu
II Encontro Nacional, na cidade de Salvador, Estado da Bnhia, rc·
comcndnm c propõem ao Exm• Sr. Presidente da República, por in·
tcrmédio do Exm• Sr. Ministro da Justiça, seja examinada a pos·
sibilidadc de incluir, na próxima reforma do Poder Judiciârio, como
um de seus itens, a criação da Ordem dos Oficiais de Registro de Imó·
veis do Brasil, ou a transformação do Instituto de Registro lmbiliâ·
rio do Brasil cm órgão de carâtcr público, destinado à defesa c à
disciplina da classe correspondente" (Tabosn de Almeida, "os
Primeiros Passos do Instituto de Registro lmobiliãrio do Brasil",
Edição da Faculdade de Direito de Carunru, 1976, pág. 51),
3. Â• utilidade c mesmo a necessidade da criação de um órgão
público de âmbito nacional voltado pura a sclcção, a orientação c a
defesa dos profission'ais de Registro di: Imóveis, bem como para a supervisão c a disciplina de sua atividadc resultam patentes se levarmos
cm conta o cnrâtcr nacional da legislação que regula tal registroart. 8•, item XVII, allncn e, da Constituição, c Leis n•s 6.015/73 c
6.216/75 - c a relevância das responsabilidades cometidas nos que
dele silo incumbidos.
4, Quanto à vinculação dos Oficiais de Registro de Imóveis ao
Poder Judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal, sem dis·
crcpâncin de votos (Diagnóstico, ns. 41) declarou que a função do Ju.
diciârio, sobre eles, ..é, no geral, meramente censória", acrcscentan·
do, no Parecer da Comissão Especial (pág. 71), que as funções de rc·
gistros são estranhas no foro judicial c, logo adiante (pág. 72), que as
"atividadcs exercidas pelos funcionârios do chamado foro cxtrnjudi·
cial cm nada dizem com a função jurisdicional", de vez que "ncJll•
praticam eles atas da impropriamente denominada jurisdição volun·
t(nia", c,quc eles apenas "estão submetidos, somente por motivos de
interesse público, à fiscalização dos juízes".
5. · A estabilidade das instituições politicas c sociais c, canse·
qUcntcmcntc, a segurança do Estado dependem, cm grande parte, do
integral cumprimento dos ditames constitucionais relativos ao direi·
to de propriedade imobiliãria, a ser observado sob os mais diversos
ângulos, quer cm seu sentido lato, quer no tocante às suas limitações
de interesse público.
Na conformidade da legislação civil brasileira, cm aspecto mar·
cante de nossa tradição jur!dica, a propriedade imol:iiliâria só se
transmite mediante registro nos Cartórios competentes, sendo, as·
sim, de interesse de cada cidadão c de toda a Nnçilo, nilo só a cxccu·
ção dos serviços correspondentes, mas também o controle c a super·
visão, de maneira uniforme, dos juristas e técnicos especializados de·
la incumbidos.
6. A classe dos advogados jâ dispõe, de hã muito, de sua Or·
dcm c de seu Estatuto.
Os órgãos do Ministério Público hã muito tempo constituem
carreira à parte, sem vinculação com o Poder Judicillrio.
O oficio de tradutor público se acha regulado desde 21 de outu·
bro de 1943 pelo Decreto n• 13.609, enquanto os cargos de correto·
rcs de mercadorias c de navios do Distrito Federal se acham regidos,
respectivamente, pelo decreto n• 20,881, de 30 de dezembro de 1931,
c pelo Decreto n• 19.009, de 27 de novembro de 1929, com as altera·
çõcs do Decreto n• 54.956, de 6 de mmmbro de 1964.
O Decreto-lei n• 4.014, de 13 de janeiro de 1942, dispôs sobre
atividadcs dos despachantes aduaneiros e de seus ajudantes, cnqunn·
to o Decreto n• 21.981, de 19 de outubro de 1932, com as alterações
que lhe foram introduzidas pelo Decreto n• 22.427, de I• de feverei·
rode 1933, regulou plenamente a profissão de leiloeiro público.
As principais profissões liberais jâ possuem seus órgilos de fis·
cnliznçilo c defesa.
7. Ao pretendermos elaborar um projeto de lei pura a criuçilo
de um órgão de Umbito nacional inserido na consteluçilo dos entes
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públicos, uma primeira indagação se nos apresentou: "Seria tal intui·
to conciliável com a competência privativa que o art. 81, item V, da
Constituição, defere ao Presidente da República para dispor sobre a
estruturação, atribuições c funcionamento dos órgãos da administra·
ção federal''?
·
Após cuidadoso exame dessa questão, conclulmos pela possibili·
dndc de projeto de ·lei de iniciativa de congressista com o supramcn·
cionado objctivo.
Com efeito, o texto constitucional se refere à "estruturação"
mas nilo à "criação" de órgãos da administração federal, Assim scn·
do, como criar um órgão no âmbito dessa administração sem definir·
lhe a natureza c a finalidade, ou seja, sem dar-lhe um m!nimo de es·
truturaçilo c de atribuições?
A propósito silo muito esclarecedoras c autorizadas as observa·
ções do Prof. Thcmístoclcs Cavalcanti sobre o assunto: "Entre as
atribuições do Presidente da República hã uma que constitui novida·
de cm nosso direito c que exigiria uma atenção especial pelo que
representa no cxcrclcio do poder normativo pelo Presidente da RcpO·
blica. Queremos nos referir especialmente ao que dispõe o inciso 5•
do artigo 81 da Constituição quando atribuía no Presidente da Rcpú·
blica competência para: "dispor sobre a estruturação, atribuições,
funcionamento dos órgãos da administração federal". Vejamos o
sentido desse dispositivo novo c de grande importância na definição
da competência do Presidente da República. A idéia de incluir esse
preceito na Constituição veio da Comissilo de Alto Nível nomeada
pelo saudoso Presidente Costa e Silva para redigir a atual Emenda
Constitucional n• I, A idéia foi bem aceita porque não representava
invasão alguma da área legislativa mais liberava o Poder Executivo
de dificuldades existentes para a reestruturação dos órgãos da admi·
nistração, redistribuição de funções c medidas destinadas a facilitar o
seu funcionamento ..."
" ... Não me parece, entretanto, que o preceito constitucional se·
ja tão ambicioso que atinja situações jurídicas só alterAveis por lei ...
O que se visou com o preceito foi: fazer modificações por decreto
executivo, dando nova estrutura ao órgão, novas atribuições a seus
funcionârios, disposições sobre o seu funcionamento. sem alterar o
status jurídico dos funcionârios. t;, evidente que, outorgadas pela
Constituição, essas alterações podem ser feitas com uma mobilidade
maior na organização administrativa, na possibilidade de mudança,
na denominação dos serviços c.scus departamentos, etc".
"Não é mais ncccssâria uma lei para o ordenamento do regime
das repartições. A modificação por meio de decreto dâ maior mobili·
dadc às estruturas administrativas e permite a sua dinamização. Nilo
deve, entretanto, o executivo exceder-se no exercício dessas atribuições, que sofrem limitações gerais pela competência legislativa das
Câmaras ... "
"Na realidade, o poder normativo exercido por meio de dccrc·
tos executivos concorre até certo ponto com a função legislativa, salvo naquilo que diz respeito às conseqUências jurídicas decorrentes
das alterações na estrutura c nas atribuições dos órgilos da
administração pública, dirctn ou indircta" (Thcmístoclcs Cavnlcanti,
"O Poder Executivo no Estado Moderno", Revista de Direito
Administrativo, vol. 110, outubro- dezembro 1972, pãgs. 11·12).
Wolgran Junqueira Ferreira observa: "corolãrio do inciso
primeiro, a Emenda Constitucional n• I, adotou como competência
do Presidente da República dispor sobre a cstruturnçilo atribuições c
funcionamento dos órgilos du administraçilo federal. Compctc·lhe
privativamente dispor, mas dentro dos limites estabelecidos pela lei
que criou o órgilo da administração federal, Se esta pré-estruturou
ou pré-atribuiu ou prl:-cstabclcccu o funcionamento, nilo resta outra
competência" "Wolgran Junqueira Ferreira, "Elementos de Direito
Constitucional", Ed. Juricredi Ltda., vol.ll, pllg. 290),
8. Um segundo posslvcl obstãculo à constitucionalidade do
Projeto poderia ser o que estabelece o caput do art. 65, segundo o
qual "é da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis
orçumentãrins e das que nbrnm créditos, fixem vencimentos c vanta·
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sms elos servidores pllblicos, concedam subvenção ou auxilio ou de
qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem a despesa pllblica.
O presente projeto nem autorizo, nem cria, nem aumenta a
despesa pllblica.
As despesas de instalação dos diversos 6rgilos da Ordem scrilo
custeadas com a contribuição de seus próprios membros, conforme
prc"isto no art. 50.
E isso b constitucionalmente viãvcl dada a faculdade que a Car·
ta Magna defere à Uniilo para instituir contribuições de interesse de
categorias profissionais (art. 21, § 2•, item I, da Constituição).
9. O projeto segue, cm linhas gerais, o Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil, Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, no que
parC(CU pertinente.
Pelo art. I• é a Ordem constitu!da sob a modalidade de autar·
quia federal, viculada ao Ministério da Justiça.
Em 1936, Thcm!stoclcs Cavalcanti classificava a Ordem dos
Advogados entre as autarquias caracterizadas como órgãos fiscaliza·
dores das atividadcs profissionais (Thcm!stoclcs Cavalcanti, cm
'"Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro", vol V, "autor·
quia", pág. 1021.
Na classificação de Oscar Saraiva a Ordem dos Advogados do
8rasil figurava entre as autarquias de natureza comparativa, o
mesmo acontecendo com o Conselho Federal de Engenharia c
~rquitetura. Idêntica foi, no particular, a classificaçilo de Erymâ
Carnciro(id. ib., pllg. 103).
Em seguida, o insigne mestre a classifica entre :~s autarquias cuja
finalidade é a organização, o contrólc c a disciplina de otividadcs
profissionais (id., ib., pâg. 104).
Observe-se, aliãs, que o quase totalidade dos órgãos fiscalizado·
rcs de atividadcs profissionais silo revestidos do carAtcr de
autarquias, o que se coadunam perfeitamente com a natureza de seus
fins, de ordem eminentemente pública.
Entre os fins da Ordem dos Oficiais de Registro de Imóveis do
Brasil devem ser assaltados os de supervisão c disciplina do cxcrc!cio
da profissão como os mais caractcr!sticos de sua natureza pública.
10. Quanto à sua estrutura, muito assemelhada à Ordem do~
A.dvogados, ~ Ordem dos Oficiais de Registro de Imóveis terá um
Ccmselho Federal (c respectiva Diretoria Nocional), Conselhos
Seccionais com as respectivas Dirctorias) c as Assembléias Gerais
dos OOciais de Registro de Imóveis (art. 2•).
f: obrigatória a inscrição na respectiva Scçí!o, de todos os titula·
res vitalícios c cfctivos de todos os cartórios de Registro de Imóveis
do Pais. bem como dos respectivos substitutos (art. 37). Todos eles
s[oobrigados acontribuir para a Ordem (art. 20. item ·v1 c art. 37).
Mantém-se o disposto no ort. 2• da Lei n• 6.015, de 31 de
dezornbro de 1973, com a rcdação dada pelo Lei n• 6.216, de 30 de
jllnho de 1975, devendo, pois, os oficiais de Registro de Imóveis ser
nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização
t\drninistr~ti"a c JudiciAria do Distrito Federal c dos Territórios c
nas resoluções sobre a Divisilo c Organização JudiciAria dos Estados,
cabcndo·lhes, porém, a escolha de seus auxiliares (art. 40).
<)uanto à sua remuneração, scrA feita nos termos do art. 14 da
Lei n• 6.0 15(73 com o rcdaçüo da Lei n• 6.216/75, incumbindo aos
titulares ou aos substitutos cm cxcrc!cio a responsabilidade pelas
despesas de seus oflcios, inclusive, a remuneração dos auxiliares
(art, 41).
II. Interessante evidenciar os mecanismos internos c externos
de fiscal imçuo c controle.
No e~crcicio de suo atividadc cstarll o Oficial de Registro de Imó·
veis sujeito à nscalização da Ordem. Não se exclui, porém, a vigi·
lância que a Lei de Organização Administrativa c JudiciAria do Dis·
tri to Federal c dos Territórios, as resoluções sobre a Divisão c
OrgllnlzaçüoJudiciAria dos Estados c os códigos do Ministério Públi·
co deferirem aos membros da magistratura c do Ministério Público,
usseg urando·sc, no cntunto, à Ordem a competência privativa para a
aplicução de penas por infraçõcs disciplinares ou funcionnis
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(art. 39). Aproveita-se, dcssortc, o proxlmidadc,da magistratura e do
Ministério Público para uma eficiente fiscalização c se consegue a
ncccssAria independência com a atribuição à Ordem da competência
exclusiva para a aplicação de ·cvctltuais po~~alidades. O inlcrcssc
pÍ\blico justifica o rigor do sistema.
O Regulamento da Lei discriminarA direitos e deveres c definirA
as infraçõcs disciplinares c funcionais, bem como as penalidades,
forma de aplicação c os recursos cab!vcis'(arts. 42 c 43).
O Conselho Federal promoverá diligências, inquéritos ou vcrifi·
caçàcs sobre o funcionamento do Ordem em todo·o território na·
cional (item XXII do art. 4•).
Compete ao Conselho Federal rccxamihar,1:rll'ltau de a:turso,
as decisões dos Conselhos Seccionais (item XII do art. 4•); aplicar
aos membros dos Conselhos Seccionais, c a seus próprios, as pcnali·
dades que couberem pelas faltas praticadas no cxcrc!cio do mandato
(item XIX do art. 4•)
f: de sua alçada, também, aprovar o orçamento anual próprio e
dos Conselhos Seccionais (item XX do art. 4•) suas contas c as dos
Conselhos Seccionais, encaminhando-as ao Tribunal de Contas da
União (item XXI do art. 4•).
Faculta-se a intervenção do Ministro da Justiça cm quaisquer
órgãos da Ordem, para assegurar os fins pQblicos da autarquia
(art. 38).
12. O cxcrcfcio de mandato de membro do Conselho Fcdctal au
dos Conselhos Seccionais, bem como das respectivas Dirctorias 'é
privativo de brasileiros natos ou naturalizados que não tenham sofri·
do punição por infraçào disciplinar ou funcional (art. 5•). Seu exerci·
cio é obrigatório c gratuito, considerando-se serviço público rclcvan·
te (art. 46).
13. f: assegurado à Ordem o direito à ação executiva para a
cobrança das contribuições, taxas c multas a que estiverem sujcilos
os inscritos cm seus quadros (art. 44).
14. O Instituto de Registro Imobiliãrio do Brasil tem qualidade
para promover perante a Ordem o que julgar de interesse dos
Oficiais de Registro de Imóveis cm geral (an. 47). Na fixação da
contribuiçüo especial destinada a custear a instalação dos órgãos da
Ordem scrll ouvido esse órgão de classe (art. 50,§ 2•).
IS. Ao Ministro da Justiça incumbe o encargo de nomear,
dentre os nomes propostos pelo Instituto de Registro lmobilit\rio do
Brasil, os membros do Conselho Federal c dos Conselhos Seccionais
encarregados da instalação do Ordem (art. 48, caput, §§ I• c 2•).
O art. 49 estabelece como e quando se fará a inscrição dos
aluais titulares c substitutos cm cxeic!cici.
16. Com estas observações, oferecemos o Projeto ao exame da
Casa, certo de sua aprovação com os aperfeiçoamentos com que o
haverão de enriquecer nossos doutos pares.
Solo das Sessões. 17 de agosto de 1977.- Ital!•(o Coelho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dlsplle sobre os rcglotros p6bllcos e d' outru proYidênclal

.....Art.
······················
··················· ............ .
2• Os registroa indicados nos números I a IV do § I• do
artigo anterior ficum a cargo dos servcntullrios nomeados de acordo
com a legislaçào em vigor e serão feitos:
I -o de n• I, nos ofic10s pnvativos, ou nos cartórios de registro
de nascimentos, casamentos c óbitos;
II - os de números 11 c lll, nos oficies privativos, ou nos
cnrtórios de registro de tltulos c documentos;
III- o de n•IV, nos oflcios privativos, ou nos cartórios de rcgis·
tro de imóveis.
Pnr6grafo único. O registro c~nstantc do ort. 1•, § 1•, n• V, fica a
cargo du udministraçüo federal. por intermédio dos reptlrtições técni·
cus indicadns no Titulo VI dcstnlci.
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Art, 14, As custas devidas aos oficiais do registro, pelos ates que
praticarem, incumbirão aos interessados que os requererem c serão
pagas no ato do requerimento ou no da apresentação do titulo.

percam o controle dos acontecimentos c as alterações se façam por
processos indcscjâvcis.
Busca-se uma salda para o impasse no caminho do desenvolvi'
''
,,
'.
mento politico orientado para soluções dcmocrAticas, O que se fez
recentemente,' com o aso do AI-S c o cditamcnto do pacote de abril,
LEI N•6.216, DE30DEJUNHO DE 1975
pouco importaria, pois o impacto dessa dcmonstraçilo de força,
Altera a Lei n• 6.015 (•), de 31 de dezembro de 1!173, que sobre a opinião mais esclarecida do Pais, resultou negativo, De agora ·
dlspêle sobre os Reglatros P6bllcoa
cm diante, a aplicação dos instrumentos ditos rcvolucionârios passa
a ter efeitos negativos, ~ o que parece haver percebido o Governo,
quando rejeitou a utiiizaçllo do famoso 477 na rcpressllo das llltimas
'.
demonstrações estudantis.
Art, 2• Nova rcdaçilo:
Por outro lado, figuras das mais eminentes, como o Presidente
"Art, 2• Os registres indicados no§ I• do artigo anterior do Supremo Tribunal Federal, jã dizem abertamente que seria conficam a cargo de servcntuârios privativos nomeados de acor- veniente que o Ato Institucional n• S nilo impusesse suas restrições
do com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa ao cxcrclcio do dever de julgar,
c Judiciária do Distrito Federal c dos Territórios c nas resoluA imprensa de hoje, quer a desta Capital, quer a do Rio de Janeições sobre a Divisão c Organização Judiciâria dos Estados, c ro, atribui ao eminente Senador Yirgflio Tãvora uma declaração, no
serão feitos:
sentido de que o Presidente Ernesto Gciscl vai cfctivamcntc
I - o do item I, nos otlcios privativos, ou nos Cartórios promover reformas institucionais para passar o Governo ao seu sude Registro de Nascimentos, casamentos c óbitos;
ccss,or "cm condições bem diferentes das existentes quando subiu ao
II - os dos itens II e III, nos otlcios privativos, ou nos
poder", Mas ressalvou S. Ex• que o Presidente nllo farã como
Cartórios de Registres de Trtulos c Documentos;
"decorrência de "pressões de pessoas isoladas ou grupos".
III - os do item IV, nos ollcios privativos, ou nos
Nilo entendo bem por que os governantes rcvolucionârios
Cartórios de Registro de Imóveis."
fazem tanto empenho cm declarar, cm afirmar, asseverar que nilo cedem a pressões, Hã pressões legitimas evidentemente c nenhum '
CAPITULO II
Da Escrlturaçio
governante democrata pode ser indiferente a pressões, de ordem mo·
ral c política naturalmente.
Art. 3• a 7• Mantidos,
Um grande homem de Estado chegou mesmo a dizer que, nas
CAPITULO III
democracias, governar é resistir a pressões, mas é claro que se referia
a pressões ilcgltimas de grupos, defendendo determinados interesses
Da Ordem do Se"iço
cxclusivistas, entretanto, aceitava as pressões dos vârios sctorcs da
Art, 8• a 13. Mantidos,
opinião pública, mesmo como a orientação mais segura para conhc·
Art. 14. Nova redação:
ccr as tendências dessa opinião. .
"Art. 14, Pelos atos que praticarem, cm decorrência
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um
desta Lei, os Ollcios do Registro terão direito, a titulo de
remuneração, aos emolumentos fixados nos Regimentos de aparte?
Custas do Distrito Federal,"
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Ouço, com grande
prazer,
o aparte do meu prezado colega, pela Bahia, Sr. Senador Ruy
' .... ' ............. ' ,, . '
'' ............ '''
Santos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legi.!larão
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Eu queria lembrar a
Social e de Finanças. J
V, Ex•. embora sem necessidade, que o eminente Lldcr Yirgnio TAO SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto será publicavara estú ouvindo V. Ex• com toda a atenção.
do e remetido às comissões competentes.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Eu desejo, mesmo,
Hâ oradores inscritos.
que ele assim me ouça,
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.

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

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

..

...... ····· .....

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte
discurso, Sem revisão do orador,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Aos observadores menos atilados, ressalta evidente a grande mudança que se vem operando rapidamente, no quadro polltico-ins·
titucional,
Nilo importa que os horizontes ainda estejam scmifechados,
permaneçam anuviados, impedindo a visão de uma ampla perspecti·
va, Mas, jâ sentimos no nr o cheiro da mudança, apesar da insistên·
ela com que o lldcr da Maioria da Câmara dos Deputados assevera
que nada vni mudar.
O que se poderia indagar é se muda pura melhor ou pura pior,
Melhor seria, evidentemente, a plena democratização do Pais - jd
que muitos não gostam da palavra redemocrutizaçüo- e a rcentroni·
zação do estado de direito, c o pior seria um novo retrocesso entre os
muitos retrocessos que sofreu o alegudo esforço dos que nos governa·
rum para devolver h Nação uquilo que o ex-Presidente Mediei
chamou u plenitude democrótica, expressi\o que de ti\o butidu, hoje,
uté deixou de ser usadu.
Hoje hó fatos novos a consignur, e fatos positivos, que uutori·
zum Jl previsão de que os próprios dirigentes toma ruo consciônciu de
que é preciso ultemr prudentemente o quudro tttuul untes que eles

O Sr. Virgillo Tá•ora (A RENA - CE) - Como, aliâs, o
merece.

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Estou me referindo
aos noticiórios dos jornais, e tive o cuidado até de usar a cxprcssilo
"u imprensa atribui uo nosso colega, Sr, Senador Virgflio Tâvora,
essas declarações,"
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador
Dunton Jobim, a imprensu não utribui,,
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Nobre Senador
Virg!lio Tãvoru, ni\o é upenus um jornal que o diz- é mais de um
jornul. Mus, ouço, com prazer, o aparte de V, Ex•, mesmo sem ser
solicituilo.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA -CE)- Eminente Senador
Dttnton Jobim, fomos citudos por V, Ex• Estava guardando o silên·
cio necessório para que n atenção fosse toda concentrada na sua bela
oruçüo. Mas, jú que fomos chumudos à colaçilo pelo nobre Senador
Ruy Suntos c, ugoru, por V. Ex•, diremos: A imprensa nilo nos atri·
bui, dissemos, Obvio que, numu entrevista colctiva no Paldcio do
Plunulto, cudu um dos repórteres ficou mais motivado por alguns
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dos aspectos da fala, do pronunciamento. Mas, talvez, aquilo que
mais se aproxima do pensamento externado do Vicc-Lidcr da
ARENA, está cm "Ponto Contraponto" assinado "Interino no Jor·
nal de BrasRia", Também no Jornal do Brull, a transcrição das
perguntas e respostas estilo formuladas e apresentadas na época de
forma cxata. De maneira que V. Ex• nilo precisa "atribuir". E para
que V. Ex• fique bem ciente de nosso pensamento, permitimo-nos,
em duas palavras, ler: "0 parlamentar ccarense, sem avançar
prognósticos, revelou sua crença de que o presidente Geisel entre·
gará o Governo ao seu sucessor em condições melhores" - faltou
aqui institucionais- das que recebeu.
Nilo é um prognóstico, mas uma indicação. Sem usar
abertamente o nome do Presidente, que deve ser resguardado nessas
circunstâncias, o ex-Ministro da Viação, ex-Governador do CearA e
General da Reserva - aliás, coronel - deixa antever uma disposi·
çilo presidencial de criar, para valer, as condições necessárias pnra
que o seu sucessor possa restabelecer, de fato, o regime democrático
no pais." lpslslllterls, nrbo ad nrbls, é o que dissemo. Essa a ideia
que temos, da disposição que o Presidente Gciscl mostrou no Palllcio

que deveriam caminhar juntos depois da vitória do movimento de
64, mas que, infelizmente, se segregaram.
r; preciso não esquecer que, no Brasil, as Forc;as Armadas
sempre exerceram um papel politico cm nossa vida institucional, c,
no passado, jamais se apartaram da nação c seus representantes. Na
hora das grundes reformas liberalizunt,es, elas sempre estiveram
presentes c, nos impasses institucionais, desempenharam um papel
positivo, no sentido das soluções legais e democráticas, inclusive do
respeito escrupuloso ao voto depositado nas urnas.
Uma candidatura civil, dentro dos quadros revolucionários e
por estes admitida ou assimilada, já é um fato novo, algo de grande
significação num pais em que se fez rotina a sucessão de generais por

do Planalto. Exatamente isso o que foi dito, acrescentando-se n parte

Tanta água se cscoarâ por debaixo da ponte, até a escolha ou

do inicio tão enfatizada por V, Ex• "Mas Sua Excelência o Senhor
Presidente da República não faz nada sob pressão." Não lhe foi
atribuldo por isto, e sim, por nós declarado ptl

homologação do candidato, que aconselhamos os futurólogos a
serem discretos c prudentes,

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Agradeço o tele·
grama, ou meihor, o de V. Ex• que usou a abreviatura pt.
O Sr, VlrgRio T'vora (ARENA- CE) -Isso é ponto final.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Agradeço,
sobretudo, o esclarecimento que V. Ex• deu, que veio, de maneira
insofismável, estabelecer precisamente o que V, Ex• transmitiu em
seu conta to com o Presidente da República.
O Sr. Vlr1Rio T'vora (ARENA - CE) - A nossa crença, é de
que aliás, V, Ex• que representa o Estado do Rio- permita-nos dizer laborou num pecadilho, porque os representantes daquele
Estado, principalmente os oriundos do antigo Estado da Guanabara,
têm que estar muito a par do que publicado nos jornais da sua terra,
A opinião pública de lá, ao que nos consta, é muito exigente. Pois
bem, domingo, ao jornal O Globo, jll dizíamos a mesmlssima coisa,
A mesmlssima coisa, repetimos, saiu estampada, aliâs, em manchete.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Agradeço o aparte
esclarecedor de V, Ex•
Mas o que cu desejaria, entretanto, dizer aqui é que a abertura
institucional, que toda a Nação deseja - e a acreditar nos porta·
vozes do Governo, este também o deseja- é um problema de nature·
za politica, especificamente politica que não se pode resolver com
atas de força, baixados de cima para baixo. Todos queremos que
essa abertura se faça pacificamente, o que, a meu ver, só será passivei
se a gestação do novo sistema ocorrer sem a abrupta ruptura do
sistema atual.
Isso depende de todos nós, evidentemente, governistas e
oposicionistas, e exclui as radicalizações, de parte a parte, que só po·
dem levar ao desastre. Quanto ao Governo, teria de enfrentar por
essa via, a fatalidade das sublevações abertas, a um passo da guerra
civil. Para a Oposição, seria a ditadura sem disfarces, que a excluiria
do cenário da vida pública para apontar-lhe o tenebroso refúgio nos
subterrâneos da violência.
Há sinais, entretanto, de que o Presidente, de um lado, se vem
sensibilizando ante os anseios do Pais c que, de outro lado, o debate
em torno da sucessão se precipita c toma aspectos alentadores.
O primeiro sintoma de melhoria da situação é a coloeaçilo de
um nome.civil, de grande prestigio nos meios politicas, nacionais
quer na ARENA quer no MDB, o nosso eminente colega Magalhães
Pinto, Nilo será fácil, é claro, que esse nome, por todos os titulas
digno da investidura, rompa a muralha de preconceitos contra os
politicas, erigida pela desconfiança entre .dois grupos da comunidade

generais.

Prever a sorte que terá a candidatura Magalhães Pinto seria um
cxcrclcio inútil, pois ainda não surgiram as condições cm que ela se
tornaria viável. E não será fácil que venham a ocorrer.
Mas louvamos a bravura do ex-Governador de Minas Gerais,
que, ao ocupar um posto a que tem direito, afirmou a presença de
um nome civil no cenário da sucessão, O resto pertence ao futuro.

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DANTON JOBIM (ARENA - RJ) - Com prazer,
ouvirei o aparte de V. Ex•, nobre Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Danton
Jobim, V, Ex• faz muito bem, nesta tarde, em tecer considerações a
respeito do quadro institucional brasileiro. A verdade, eminente Se·
nadar, é que das promessas de avanço e dos recuos de fato acabou,se
estabelecendo inteiro divórcio entre a Nação e o Estado. E é abso·
lutamentc necessllrio o reencontro da Nação com o Estado, a reconciliação da famllia brasileira e o estabelecimento por parte do
Governo, que sempre se mostrou cclético, de um projeto que seja
anunciado com coragem, para que, então, o povo, jll descrente de
uma modificação por iniciativa dos próprios governos da Rtvolu·
ção, possa vislumbrar horizontes que nos levam a um futuro melhor.
O discurso de V. Ex•, com a necessâria dose de equilfbrio,
analisando os fatos com pcrspicâcia, sem dúvida alguma se insere
entre aqueles discursos pronunciados nesta Casa que prestam rele·
vantes serviços ao Pais, nesta hora tão diflcil por que passa a nossa
Pátria.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito obrigado, Sr.
Senador Lázaro Barbosa. E devo prosseguir, dizendo que participo
dcss~ otimismo que V. Ex• acaba de cxtcrnar.
Mui ta gente me tem dito que permanece pessimista ante o qua·
dro politico institucional do momento, e que apenas os jornais é que
estilo se entregando à tarefa de criar uma atmosfera de otimismo sem
base na realidade.
Sou um velho jornalista, como V, Ex• não desconhece c sei que
os jornais refletem sempre uma realidade que não se pode esconder
mesmo que tenhamos às vezes o dever ou sintamos a conveniência de
discretamente, acompanhar esses fatos.
O Sr, Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite V, Ex• outra
ligeira interrupção no seu brilhante discurso?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Os jornais estilo re·
Oetindo uma realidade que esta evidentemente latente no momento
politico-institucional brasileiro atual.
Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador lá·
zaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador,
V, Ex• mais uma vez tem razão. Sou também como V, Ex• um otl·
mistn, porque não há mal que sempre dure. E é melhor c é ótimo que
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possamos vislumbrar na atmosfera essa dose de otimismo que irâ
marcar finalmente, ou mais hoje, ou mais amanhi\, o mais breve
passivei, o reencontro do Brasil com o estado de direito. Nilo partici·
po do pensamento daqueles que entendem ni\o estar o povo brasileiro preparado para viver a plenitude dcmocrâtica, Lorde Russell, ho·
mcm que conhecia bem aa questões de Estado, afirmava que quando
ouvia algu~m dizer que um povo ni\o estava bastantcmcntc prepara·
do para o cxerclcio da democracia, ele perguntava se havia alguém
bastantcmcnte, preparado para ser déspota. t; cxatamcntc nos
momento de. dificuldades que os povos do mundo inteiro têm cncoll·
trado no diâlogo, nos debates francos c abertos, as saldas milagrosas ·
que os tiram das dificuldades por que passam.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito obrigado por
mais este aparte com que V. Ex• ilustra o meu discurso.
Devo dizer também que, dentro do quadro, o que podemos ver é
um novo canditado militar. Entretanto, ni\o importa para mim essa
condição. O relevante é que esse candidato sele um compromisso
dcmocrâtico com a Nação, através de seus representantes legitimas,
no sentido de desobstruir os canais para a normalidade dcmocrâtica
c o Estado de Direito, uma c outra verso e reverso da mesma
medalha.
Se esta condição for preenchida, evidentemente que uma condi·
datura militar, ou melhor, de um militar, scrâ recebida de braços
abertos por todos os democratas deste Pa!s.
Tenho a impressão de que este homem, que virâ para o Poder
sucedendo ao General Ernesto Gciscl, podcrâ encontrar a grave
situação econõmico-financcira atenuada.
O Sr. Vlralllo T4Yora (ARENA- CE)- Bem atenuada.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) - Mas tcrâ de enfrcn·
tar problemas bem sérios, como o divórcio entre o atual sistema c a
inteligência brasileira, ou seja, os intelectuais cm geral, o cstudanta·
do c o magistério univcrsitârios, os homens de Ciência, a hierarquia
eclesiástica. O operariado organizado acha-se afónico, mas basta
conhecer os níveis salariais no Brastl para êoncluir que estâ sob tcn·
são. Quanto ao empresariado, reparte-se ele entre os que estão cons·
cicntizados de que o respeito c o incentivo ao principio da livre
empresa reclama a contrapartida do Estado de Direito c, do outro
lado, os que temem qualquer mudança, porque podem libertar as for·
ças sindicais, elevar o nlvcl dos salârios e estimular as reivindicações
de melhor distribuição de renda.
Assim, o futuro Presidente tcrâ pela frente uma tarefa ainda
mais dura do que a que recai sobre o atual. Tcrâ de estar preparado
para reformas politicas c, por isso, seja civil ou militar, poUtico ou
nilo, terâ de contar com uma equipe poUtica representativa c capaz.
Os sinais novos que estilo aparecendo silo sinais de crise. Mas
positivos. Anunciam novos tempos, que, embora novos, buscarão no
passado as grandes lições cm mâ hora esquecidas.
A própria situação internacional, cm que os Estados Unidos rc·
clamam novo posicionamento ideológico do Ocidente, com o rcs·
guardo dos direitos humanos como razão de ser da luta contra a
ameaça comunista, essa situação se reflete nos países ligados ao es·
quem a de defesa continental e exige uma correção de rumos, que no
Brasil não scrâ dil'lcil, dada à lndolc do nosso povo, com seu horror à
violência e sua tendência pnra o espirita ordeiro,
Era o que tinha a dizer na tarde de hoje, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Jcssé Freire.
O SR. JESSt FREIRE (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Scnslvel a apelo que me foi feito, aqui compareço, em consonün·
cia com as dirctrizes defendidas pelu Buncuda do Rio Grande do
Norte, nas duas Casas do Congresso Nacional, no que respeita h
problcmâtica algodoeira do meu Estudo, puru informar à Nação a
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inquietação que domina ponderável parcela do povo norte·rio-gran·
densc, face à perspectiva da ni\o comercialização de parte considerá·
vcl da última safra de algodão daquela Unidade federativa, assunto
que preocupa as atenções das autoridades estaduais responsâvcis
pelo seta r.
'
O aviltamento do preço desse prot!uto vem deixando aprccnsi·
vos os agricultores do Nordeste c, em particular, os do Rio Grande
do Norte,
As origens desse problema têm suas nascentes cm julho do ano
próximo passado, quando a Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil - CACEX, autorizou a importação da matéria-pri·
ma pelo sistema draw back, no qual se permite a importação da
mercadoria ln natura, com isenção de imposto, c exportação do
produto final com isenção c créditos fiscais do IPI c !CM.
Aquela época, reduzidas pareciam ser as safras nas Regiões
· Meridional c Setentrional do Pals.
Como decorrência do pânico gerado, c desse estado de espirita,
então dominante, maquinistas de diferentes Estados passaram a
comprar rapidamente o produto, temendo haver escassez da matéria·
prima no mc,rcado interno, oferecendo preços compensadores, antes
que a importação se cfctivassc.
Contrariando esses prognósticos, em dezembro sobreveio o
craque, com o seu cortejo de maléficas conseqUências.
Com os armazéns abarrolados, os compradores de fora não
mais voltaram ao Estado. Por sua vez, os maquinistas da Região,
que de inicio ofereciam preços competitivos em relação aos de fora,
procuraram vender os seus estoques, não o conseguindo, porque as
indústrias têxteis do Rio c de São Paulo jâ estavam atendidas.
Resultado: mais de 30% da produção do ano passado estavam
armazenados, sem preço.
A providência tomada, com vistas à exportação de algodão estocado cm São Paulo, que parecia oferecer condições para a comcrciaJi.
zação do algodão nordestino, só serviu para auxiliar os
cotonicultores paulistas c goianos, beneficiados com a colheita cm
seus Estados, que se dâ, exatamcntc, de abril a setembro.
Sensibilizado ante às ponderações dos Governadores do Nordeste, o Ministro da Fazenda possibilitou, parcialmente, o atendi·
menta de algumas reivindicações solicitadas pelos descaroçadores c
beneficiadores de algodão, entre as quais, pela sua importância,
merecem destaQue:
I. o elastecimento de prazos para o pagamento dos cmprêsti·
mos junto ao Banco do Brasil;
2. prorrogação dos vencimentos do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias;
3. abertura de uma linha especial de crédito, cm montante
limitado.
Lembro-me bem de que, na oportunidade, tivemos a colabo·
ração de dois ilustres colegas: Senador Yirgnio Tâvora c Senador
Dinartc Mariz.
O Sr, VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.) Eminente Senador, numa hora
cm que a Congresso precisa ver realçado o seu trabalho, queremos
dizer a V, Ex• que, por mais ponderosos que tenham sido os esforços
governamentais - c o foram - deve-se a este Congresso, deve-se ao
Vicc-Lldcr da ARENA, deve-se a V. Ex•, deve-se ao Senador Dinarte Mariz, a nosso Partido, o que já se obteve. Este í: o testemunho
que podem dur aos próprios interessados. Mister se faz realçar o
trabalho que o Senado, estu Casn, fez em prol dn região. E quando
fazemos ênfase cm isto ufirmnr é porque vozes, nu região, voltu c
meia se levnntum purn dizer que 11 reprcscntuçiio du l1rca pouco faz
por elu.
O SR. JESSt FREIRE (A RENA- RN)- Agradeço o upnrte
de V. Ex•. que é muito oportuno, c por isso tive o cuidudo decitll-lo
nominulmcntc.

•
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O Sr. Vlrgnlo r.tvora (ARENA - CE) - Nossa opinião é a
mos!lln com respeito n V. Ex• que, por umn questão de modéstia,
não <e incluiu entre os que batnlhnrnm por esta c'ausa.
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O SR. JESSt. FREIRE (ARENA- RN)- Ouço V. Ex• com
muito prazer.

O Sr, VlrgOio Tbora (ARENA- CE)- V. Ex• faz muito bem
em abordar este assunto. Quando estivemos juntos com representanfeito por nós, Senadores dn região, junto no Sr. Ministro dn Fazcn· tes nordestinos na Comissão de Financiamentos da Produção, de
dn, que atendeu, cm parte, às solicitações. De qualquer maneira, é éujus reuniões saiu o documento base para ser analisado pelo
isso que estou citando no meu discurso, para fazer justiça a ação do Ministério da Fazenda, em se tratando do preço mlnimo foi cuidado
Sr. Ministro dn Fazenda e ao pedido que. lhe foi feito por n6s, apenas da ultura·.em que ficaria aquele referente ao algodão 32/34.
Realmente, hll uma injustiça; jâ apelamos para o órgão competente
Senadores nordestinos.
com
relação às fibras de tipo superior. V. Ex• está, nesse ponto,
Afora essas pro~idêncins, o Óovcrno Federal adotou medidas
coberto
de razões e jâ fizemos o pedido respectivo. Mas; naquele
de ordem liscal destinadas n permitir n continuidade das operações
dus indústrias, que assim puderam honrar compromissos assumidos momento apresentado pela Comissão de Financiamento .da Produção aos representantes do Nordeste então presentes, um elenco de
anteriormente com produtores e com o sistema bancârio.
Em memorial dirigido ao Dr. Paulo Roberto Vianna, Presidente providências, inclusive o preço do algodão 32/34 pluma, seria de
dn Comissão de Financiamento da Produção (CFP), autarquia fe· 297; portanto, tornava passivei um desafogo a esses produtores, não
dcrnl vinculada no Ministério da Agricultura, responsâvcl pela cxe· houve nenhuma discussão- e diremos a V. Ex•- quanto ao preço
cução da poUtica de preços m!nimos do Governo Federal, os Presi· mínimo do algodão das fibras superiore., como é o caso do Estado
dentes das Federações da Agricultura c dn Indústria do Rio Grande de V, Ex• Dirigimo-nos ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Presidente
da Comissão de Financiamento da Produção, para ver se essa distordo Norte alegam que:
ção podo ser corrigida. E mais uma vez dizemos que, em assim proce"Nilo obstante as medidas tomadas, o problema pcrma· dendo, V. Ex• defende o algodão do seu Estado e defende, também,
ncce sem solução, vez que para climinâ·lo, nccessârio se tor· todo o algodão de fibra longa do Nordeste.
na o íntegra! escoamento da produção."
O SR. JESSt. FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado.
Por outro lado, com fundamento em fatos concretos e objctivos, Nós entendemos que não cabem, aqui, apelos emocionais, e sim, ape·'
afirmam que:
los de ordem técnica,
O Sr. VlrgOlo Tbora (ARENA- CE)- E é o que estamos lou"a divulgação, de maneira descoordenada, de informa·
çi\o a respeito de restrições n financiamentos n agricultores vando no pronunciamento de V. Ex•
causou impacto no sctor rural, fermentando uma incerteza
O SR. JESSt. FREIRE (ARENA - RN)- Justamente. Agraque devcrâ se refletir na produção do Estado, inibindo os deço o aparte de V, Ex•, grande conhecedor, que é, da região, c desta
plantadores, com reflexos que deverão se manifestar na problemâtica do algodão do Nardeste.
colheita que se inicia."
O que nós queremos é que dê um tratamento diferenciado entre
Hlí um ditado popular que diz que a desgraç.l. nunca vem os determinados tipos de algodão, como se dâ, por exemplo, no café,
como se dll no cacau, como se dã na cera de carnaliba. O algodão de
desacompanhada.
Etn meio a tantos problemas, a Comissão de Financiamento da fibra 36 e 38 merece um tratamento especial das autoridades que traProdução houve por bem fixar os preços m!nimos para o algodão do tam do financiamento da produção desse produto. Isso é o que prc·
Nordeste, em termos que não se compatibilizam com a realidade do tendem os cotonicultores do Rio Grande do Norte.
setor agroindustrial daquela malvâcea, na região.
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Nobre Senador Jcssé
Para que se tenha umn idéia tanto quanto exata do assunto, im· Freire, dâ licença para um aparte?
~erioso se torna :sclarecer que enquanto a CFP estabeleceu para a
O SR. JESSt FREIRE (ARENA- RN)- Com muito prazer.
pluma de fibra 32/34 um aumento percentual de 67,65%, fixou para
a nossa libra longa de 36/38 elevação de apenas 62,70% em relação
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)-0 algodlo é para o nos·
aos !ndices que vigoravam na tlltima safra.
so Estado, a Paralba, de fundamental importância, porque é o
Se analisarmos, historicamente, o problema, verifica-se nos 6lti· principal produto da nossa economia. A redução de preços está pro·
mos anos, uma progressão média superior a esse !ndice cm, pelo me· vocando coni'eqUências de natureza social. Agora mesmo, regressan·
nos, cinco pontos percentuais, comportamento que foi agora, brusca· do do meu Estado, tomei conhecimento da o'/aslo de trabalhadores
mente, interrompido.
do campo, porque os proprietários, os agricultores, os que fazem a
Essa discriminação não se explica, pelo menos do ponto de vista cultura do algodão, estão sem condiçõct .financeiras para pagar o au·
de produtores c berieficiadores do nosso algodão, fibra longa, consi· mento do custo salarial, criando, com isso, um impasse. Estamos pro·
derando-sc sua·elevada qualidade.
fundamente preocupados porque estil surgindo uma questão social
Conhecido nacionalmente, e até mesmo no exterior, pela sua ex· no interior da Paralba. r: preciso que os representantes da região, co·
celcnte tcssitura, o algodão do serid6 estâ a merecer dos organismos mo V. Ex•, o Senador Virg!lio Tâvora, enfim todos os representan·
oficiais um tratamento diferenciado, um melhor apoio.
tes dos Estados nordestinos, sensibilizem o Governo para que tome
A participação média da pluma 36/38, na produção global do providências e ampare a cultura algodoeira do Nordeste, porque ni\o
Estado, é de 26%, de acordo com avaliação procedida pelo órgão se trata, apenas, de uma questi\o de interesse exclusivamente dos pro·
controlador desse setor.
dutores mns, enfim, de toda a população e de toda a economia dos
~bom que se destaque aqui a libra 36/38 do Scrid6, ela dâ no se·
Estados. Faz multo bem V. Ex• abordar este assunto c tem a nossa
sundo e no terceiro anos. No 4• e 5• ano o algodão perde em produti· solidariedade. Muito obrigado.
vidade c em tessltura, perde na qualidade de fibra, regredindo, entllo,
O SR. JESSt FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado a
p11ra o 32/34. E esse algodão é produzido, pelos dados que tenho cm
mijos, fornecidos pela equipe técnica da Secretaria de Agricultura, da V. Ex•, nobre Senador Milton Cubra\, Esse problema social, que
Cuopcrntiva de Umarizal, ele chega a um preço médio de CrS 10,27 nilo citei no meu discurso, causa-me apreensão; o social c o económl·
co. Haja vista que o Rio Grande do Norte, da safra passada, temos
c a Comissão estabeleceu um preço mlnimo de CrS 7, lO.
em estoque 5 milhões de quilos de algodão; a safra do ano passado
O Sr. VIramo TAYorM (ARENA- CE)- Permite, eminente Se· do Rio Grande do Norte foi de 19 milhões de quilos. A previsão para
nado r?
n snfru ntual é da ordem de 25 milhões de quilos; otimistas estimam
O SR. JESSI!: FREIRE (ARENA - RN) - O trabalho foi
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cm 29,30 milhões, mas vamos chegar aos 25 milhões. Com 5 milhões
retidos, nós temos uma safra de 30 milhões, que scrâ a maior do Rio
Grande do Norte.
Isso vai trazer uma situaÇão aflitiva para a economia do Estado,
pois todo mundo sabe que o algodão é a base económica do Rio
Grande do Norte, como também tem grande influência no Estado da
Paralba, no Estado do Ccarâ, no Estado do Pernambuco c assim por
diante.
A participação média da pluma 36/38, na produção global do
Estado, é de 26%, de acordo com avaliação procedida pelo órgão fc·
dera! controlador desse sctor.
A isso corresponde um elevado percentual de arrecadação do
ICM no Rio Grande do Norte. Como a economia do Estado repousa, basicamente, no sctor agr(cola, onde a cotonicultura é a atividadc
principal, tem-se uma idéia do contingente de milo-dc-obra emprega·
do, dircta c indirctamcntc, no cultivo c beneficiamento do algodão
arbóreo.
·
cm função disso que os poderes pdblicos locais, à frente o Go·
vcrnador Tarclsio Maia, tanto se empenham cn1 busca de solução pa·
ra os problemas enfrentados pelos cotonicultores nortc-rio-grandcn·

e

ses.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
JA se proclamou, enfaticamente, que o Governo Federal precisa
dispensar ao algodão o mesmo tratamento que adota cm relação .ao
café, à cana-de-açúcar c à soja, fixando preço que, .proporcionalmcn·
te, se compatibilize à cotação do mercado internacional.
Em verdade, jll é tempo de se pôr termo a esse estado de inquic·
tação que domina o nosso homem do campo, rcsponsAvcl, no Nor·
deste, por um dos mais importantes segmentos de nossa economia.
Encerro estas considerações, tomando de empréstimo ao
Dr. Rubens Costa, sem favor uma das mais abalisadas autoridades
no assunto aqui cnfocado, conceito que se ajusta à temâtica deste
meu pronunciamento.
DizS. s•:
"Em minha opinião pessoal, a politica de >preços é o
elemento principal da politica agr!cola, embora haja outros,
como o de utilizar-se a tecnologia, o da extensão rural, o do
crédito, etc. Nenhum deles, cnlj'ctanto, tem sentido se não for
acompanhado por uma politica de preços que, às vezes, substitui os outros elementos, quando estes falham por uma razão
qualquer."
Amparado nesses principias, c por tudo quanto sabemos c senti·
mos a respeito da produção c da comercialização do algodão, aqui estou, falando cm nome do meu Estado c dos que ali vivem cm função
ou na dependência da cultura algodoeira, para fazer um apelo ao
eminente Presidente da Comissão de Financiamento da Produção,
Dr. Paulo Roberto Vianna, no sentido de S. S• autorizar uma revisão dos lndiccs fixados pela Carta Circular Grupal n• 2.529, de 22
de julho último, de modo a assegurar aos cotonicultores do Nordcst~. particularmente os do Rio Grande do Norte, tradicionalmente
produtores de fibra longa de invcjdvcl qualidade, o mesmo incentivo
oferecido aos demais.
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. JESSt FREIRE (ARENA- RN)- Com m~ito prazer.
O Sr. Dlnorte Mariz (ARENA- RN)- V. Ex• cstCI abordando um nssunto que, realmente, para nós do Nordeste, Rio Grande do
Norte, Paru:ba c Cear!\, é um nssunto, não só atual, como merecedor
de atenção especial por porte do Governo. Passei toda q tarde de
ontem no gnbinctc do Dr. Paulo Vlanna, com produtores c comerciantes de algodão do Nordeste- os Sccrctllrios da Agricultura dos
Estados do CcarCI, da Paralba c do Rio Grande do Norte, ali
representados - e verificamos que o assunto não depende do setor
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do Dr. Paulo Vianna, que não tem açilo dclibcrativa Esse apelo deve
ser feito ao Ministro da Fazenda, porquanto o Dr. Paulo Vianna cstâ
condicionado à deliberação do Ministério da Fazenda. Efctivamcnte
o Governo tomou algumas medidas acauteladoras, porque se jll não
tivesse havido um pouco de facilidade para o crédito, a esta altura jll
teria ocorrido uma verdadeira catllstrofc na drca produtora de algodão do Nordeste. Mas nós precisamos é que o Governo compreenda,
que o Ministro da Fazenda compreenda a situação c tome medidas
imediatas. Hã poucos dias fiz um discurso aqui no Senado a respeito
deste assunto, porque estava cu chegando do Rio Grande do Norte,
c assisti na região produtora do algodão scridó - sempre o mesmo
cm produção de fibras longas do Pais, que é o scridó - e assisti
produtores de algodão com caminhões de algodão, vindos de um
municlpio, chegando a Caicó, que é um centro algodoeiro dos mais
importantes da região, c ninguém quis comprar o algodão; foram
procurar outra usina num outro munic!pio, cm Jardim de Seridó;
não encontrando comprador foram a Acari onde hã uma grande
instalaçilo da SANDRA c aquela empresa recebeu o algodão sem fa·
zer preço; e adiantou dois cruzeiros por quilo, dentro de um contrato, para rcolizar o preço o 30 de setembro. Então esta é a situação:
a 30 de setembro, naturalmente, a SANDRA, como costuma fazer,
comunicarll ao produtor que depositou o algodão, que mandou
creditar na sua conta a importância "x", decorrente do preço do dia.
Esta é uma ação quosc criminosa, que vem se repetindo hã dezenas
de unos. Toda vez que hã crise de algodão, as firmas estrangeiras é
que ficam com nossa produção a preço vil, porque não havendo o
dinheiro, não há confiança para a comercialização do produto. ~ o
que cstâ havendo; o preço mínimo, para o qual estamos pedindo
uma rctificaçilo, é a coisa mais justa que pode haver, até mesmo por·
que o preço mínimo atual decorre de um equivoco. O algodão de fi.
bra longa, por exemplo, o preço mfnimo cm caroço c o preço mlnimo
cm pluma não correspondem. Se o maquinista recebeu o algodão
pelo preço mínimo cm caroço c for entregar ao Governo pelo preço
mfnimo da pluma, perde dinheiro. Logo, houve um equivoco
quando fizeram o câlculo de rendimento do algodão. Então, esta é a
situação. uma situação que, rca;mente, merece urgentemente uma
solução. Nilo podemos adiar por muito tempo. Sei que o Governo
está interessado. Hoje mesmo cstâ viajando para Natal o Diretor da
Carteira Comercial do Nordeste,. que vai reunir todos os gerentes do
Banco para tratar desse assunto, Mas enquanto isso os produtorC!
pequenos, aqueles menores, aqueles mais empobrecidos, que não po·
dcm reter o seu produto estão entregando o algodão pela metade do
seu valor. No ano passado tivemos a comercialização do algodão
numa média de CrS li ,00 a CrS 12,00 o quilo. Agora estll ~do
vendido a CrS 6,00 ou Cr$ 7,00.1sso mesmo sem grande procura. E
ninguém tem confiança no mercado. O que devia haver era o Govcr·
no comprar remanescentes da safra passada, que estA cm torno de 20
mil toneladas c a <levar o preço mlnimo porque, af haveria confiança
para os compradores c maquinistas. Nisso devemos destacar tam·
bém que até hoje o Governo jamais comprou algodão do Nordeste
para ter prcjufzo. Sempre ganhou muito dinheiro. Fui comerciante
de algodão durante anos c anos, a minho vida toda, c posso as·
segurar que toda a vez que o Governo era obrigado a ficar com esto·
que da produção de algodão, quando o vendia, era por preço muito
mais alto do que o da compra. Eu mesmo, quando comerciante, tive
que comprar ao Governo vArias vezes algodão depositado na Com is·
silo de Compra do Governo por preço muito além daquele pelo qual
cu o depositara. ConseqUentemente, não vejo motivo para que não
se tome providência imediata. Pessoas ligadas ao Ministério, chega·
rum a dizer que hã um impussc: é que a soja do Rio Grande do Sul
também está cm decadência c, por isso, o Governo não quer abrir
precedente para que, amanhã, o Rio Grande do Sul não venha a
reivindicar a mesma coisa para n soja.
O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- A soja, V. E~• disse'/

e

O Sr. Dlnartc Mariz (ARENA- RN) - A soja produzida no
Rio Grondc do Sul.
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O Sr. Paulo BroHard (MDB- RS)- Se a soja não sofresse a
interferência danosa do Governo, ao decretar o confisco, não havc·
ria qualquer problema. O Governo deveria deixar a soja cm paz.
O Sr, Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Obrigado a V. Ex•, a
bem ver, não hA motivo ou pretexto para que nilo resolva o problema
do algodão.
O Sr. Paulo Browrd (MDB - RS) - Devem procurar outro
motivo ou outro pretexto.
O Sr. Dlnarto Mariz (ARENA - RN)- Creio que o Governo
estA interessado numa solução, mas me informaram foi cxatamcntc
isso, que poderia servir de pretexto para que os produtores de soja do
Rio Grande do Sul também reivindicassem a compra do produto.
Uma safra de soja, realmente, daria um volume de dinheiro muito
alto para o Governo cncampar, mas a situação do algodão é
desoladora. No ano passado, o algodão era vendido a 12 cruzeiros c
agora cstâ por 7 cruzeiros. O tecido, que subiu durante todo esse
período, nunca baixou sequer um cruzeiro. Quer dizer que o produtor do nosso algodão, vive assim. V. Ex• sabe muito bem, pois é lã
da minha região, do meu Estado, sabe perfeitamente que não hâ um
só exemplo, no Rio Grande do Norte ou mesmo na Paralba, de um
produtor de algodão que tenha enriquecido trabalhando· no algodão.
No entanto, é uma lavoura que tem sentido social maior neste Pais
porque na hora da semeadura, ou na hora da colheita, ela absorve
toda a mão-de-obra da região. ConseqUentemente, acho que merece
realmente, nesta hora, atenção do Governo c uma solução imediata.
Era este o aparte que cu desejava dar.
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O Sr. Dlnarto Mariz (ARENA - RN) - Apenas para. um
esclarecimento, de que realmente houve autorização de financia·
mente. Agora, esse financiamento, que antigamente era cm redor de
180 dias, foi reduzido para 120 dias, uma parte, c até com,possibili·
dadc de diminuir cm determinadas circunstâncias. Ora, o Nordeste
estA vendendo algodão a prazo de ISO dias c mais 30 dias, Quer dizer,
estamos financiando a indastria do Sul do Pais, Estamos vendendo
ulgoduo de modo que dá para a indústria preparar o pano c vendê-lo
para nos pagar. E ainda corl'llllos todos os riscos. Agora mesmo na
uma empresa no Rio Grande do Norte, das mais importantes, que
estA dentro de uma copcordata de u111a indastria de Silo Paulo,
arriscada a sacrificar até o seu crédito. Esta~ a situação do Nordeste.
O SR. JESSt FREIRE (ARENA - RN) - Sr. Presidente,
termino fazendo um apelo a S. Ex• o Sr, Ministro da Fazenda, com
quem estive ontem à tarde, logo depois da audiência que S. Ex•
concedeu ao eminente Senador Virgllio Ttlvora, c com quem convcr·
sei sobre a problcmtltica nordestina nos seus vArias aspectos. Ouvi de
S. Ex• palavras de incentivo c palavras muito carinhosas cm relação
ao dcscnvolvimcn to econômico do Nardeste.
O Nordeste entra com uma percentagem miníma no Produto
Interno Bruto desta Naçilo, mas III residem 35 milhões de habitantes.
que silo brasilcir0<1 c precisam trabalhar. E a cotonicultura é,
evidentemente, um dos segmentos de desenvolvimento económico
daquela região que sustenta talvez uns 20 a 25 milhões de brasileiros.
Por isso faço este apelo a S. Ex• o Sr. Ministro da Fazenda, dcixan··
do de tecer outras considerações sobre o aparte do· nobre-Senador
Dinartc Mariz, cm virtude de o nosso tempo estar esgotado,
Muito obrigado a V. Ex•. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, projeto
que scrtllido pelo Sr. 1•-Sccrctârio.
lido o seguinte

O Sr. Vlr10lo Tbora (ARENA - CE) - Eminente Senador
Jcssé Freire, antes de V, Ex• concluir, a Liderança do Governo é
obrigada a dar um aparte esclarecedor, aparte que pode nilo ser dos
mais simpâticos, mas que, justamente, restabelece a verdade. Hâ dois
problemas, agora, quanto ao algodão, percutido por V. Ex• tão
PROJETO DE LEI DO SENADO Nt 147, DE 1977
bem, nessa região. Primeiro, a atual safra c segundo, o remanescente
Dlap6e IObre a reallzacio de 11e111101 de Oqi01 do Podtr
da safra passada. Quanto ao remanescente da safra passada, o que o
Público e d' outras proYidinclu.
Governo fez, após muita luta deste Senado, podemos dizer que não
pode sofrer nenhuma reproche - desculpe o galicismo - não pode
O Congresso Nacional decreta:
sofrer nenhuma censura. Vamos c venhamos. Estava, por motivos
Art. I• Os seguros de bens, direitos, créditos c serviços dos
que não vem aqui a pelo citar, por inexperiência nossa, pelo que se
quiser dizer, a safra anterior completamente encalhada. Havia, Orgãos centralizados da União, das autarquias, das entidades
ainda, os compromissos referentes a EGF, o EIC, dos diferentes controladas pelo Poder Público, inclusive os seguros de bens de
maquinistas do Nordeste a se vencer c sem eles terem com que pagar. terceiros abrangidos por qualquer plano de cobertura cm que ditas
O Governo deu o que chamavam de lcquinho, lembrado cm relação instituições figurem como estipulantes c/ ou bcncliciârioa, serão fci~
à linha especial de crédito maior que hã dois anos havia sido atribui· tos exclusivamente sob a forma dircta na Federal de Seguros S/ A,
do à indastria nordestina, fruto também de trabalho aqui do Senado. sociedade de economia mista, cuja propriedade das Açilcs pertencem
O LEC ajudou, não na medida cm que todos pediam, mas com 200 a entidades da administração indircta.
Parágrafo único. Ficam isentos da obrigatoriedade acima, os.
milhões de cruzeiros, as necessidades mais imediatas dos maquinistas. Depois, ainda por trabalho do Senado, foi obtida a renovação de seguros que até a data da publicaçilo desta lei venham sendo realizatodas as EGFs desses remanescentes, não por aquele preço mlnimo dos pela SASSE- Companhia de Seguros Gerais.
Art. 2• Nos s~guros de que trata o artigo acima, a Federal de
antigo, mas pelo preço mlnimo atual. Mas ainda, para aquele algodilo remanescente, que não tinha tido a cobertura de EGF, o Seguros S/A cingir-ac·A ao limite de sua retenção estabelecida pela
Governo também a permitiu ]A pelo preço atual. Hâ, sim, a distinção SUSEP, distribuindo o excedente às seguradoras privadas c ao
quanto ao algodão de fibra longa da safra nova, na fixação de seu Instituto de Resseguros do Brasil.
Art. 3• Sobre os prêmios de seguros de órgãos do poder pabli·
preço mlnimo c isso foi o que dissemos a V. Ex• c tornamos a
repetir. Estamos fazendo um esforço junto à Comissão de Financia~ co, de que trata o art. t•, nilo podcrA incidir nenhum pagamento de
menta da Produção, junto ao Sr. Ministro da Fazenda, para que Comissão, seja sob a forma de Corretagem, Produção ou outro
sejam atendidos os justos reclamos de V, Ex• c dos produtores de qualquer titulo.
ParAgrafo anico, Exclui-se da proibição acima, a comissão esta·
algodão de fibra longa do Nordeste. Mas, da! a ficarmos cm silêncio,
depois de vermos todas as conquistas feitas por esta Casa para o algo· bclecida pelo IRB cm prol de fundos administrativos por aquele
Instituto
dilo nordestino, seria cometermos uma injustiça grav!ssima.
Art. 4• Fica vedada à Federação de Seguros S/A a angariação
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Permite V. Ex• um de seguros de ramos elementares de pessoas flslcas ou jur!dlcas nilo
apartc?{Asscntimcnto do orador.)
mencionadas no art. I•
Art. S• A atual carteira de seguros de vida Individual da FcO SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fuendo soar a campa~ ~cral de Seguros S/A .continuarA a ser por ela operada, como uma
nha.) - Solicito ao nobre orador concluir o seu discurso, pois o forma de bcncflcio·complcmcntar do Governo da União ao seu fun.
tempo regimental estA terminado.
cionaiismo, consonntc dispõe a Lei n• 3.373, de 12·3·58.
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Art. 6• Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicação,
ficando revogados o art. 23 do Dccrcto·lei n• 73/66, o art. 16 do
Decreto n• 60,459/67 c demais disposições cm contrârio.
Justlficaçio
O art. 23 do Decreto-lei n• 73/66 estabelece que seguros de
órgãos do poder pllblico obedeçam ao regime de sorteio procedido
pelo IRB.
O que levou o Sistema à adoção daquela medida, foi a necessidade de preservar o aspecto moral que deve nortear as operações go:
vcrnamcntais.
Ao correr dos anos a sistem'âtica do sorteio tem sol'rido vârias
alterações. Todas elas, data vênia, apresentam distorçõds que fa.
vorcccm as grandes seguradoras. Estas, cm sua maioria estilo ligadas
a grupos multinacionais ou a conglomerados financeiros •. Algumas
at~ possuem essa dupla vinculação.
2. Atualmcnte, o esquema de sorteio é disciplinado pela Circular
IRB-Prcsi n• 067/74 combinada com aCircularn•047f77, Em linhas
gerais, os critérios funcionam da seguinte forma:
a) os sorteios são distribuidos por 3 (três) faixas, de acordo coll'
o valor do seguro;
b) as seguradoras são classificadas cm 3(três) grupos, na ordem
decrescente de seus respectivos Ati vos Liquides;
·
c) realizado o sorteio de acordo com a faixa de valor, a Compa.
nhia contemplada assume a liderança do seguro, cabendo-lhe a
participação de 50% (cinqUenta por cento) do prêmio global. Os 50%
restantes silo distribuidos sob a forma de cc-seguro, entre as demais
Companhias do grupo a que pertencer a L!dcr. Esta ainda participa
do co·scguro. Destarte, a participação da LIder é na ordem de SI%
(cinqUenta e um por cento).
3. À primeira vista, esse critério parece irrctocâvcl. Lamcntavcl.
mente, não o é, por ter incrustadas na sua ordenação algumas sutilczas que ferem frontalmente os principias morais que inspiram o
Governo a adotar o sistema de sorteio.
Com efeito, a Circular IRB-Presi n• 067 f74 tem como anexo as
"Normas" dos referidos sorteios, Observe-se o que dizem os artigos
14 c IS das referidas "Normas":
"Art, 14. A indicação de sociedade lfdcr ou seguradora
única, por sorteio, terâ a duração de 2 (dois) anos, podendo o
seguro ser reajustado no fim dô primeiro ano, de acordo com
as condições que na época se fizerem ncccssârias, ainda que,
com o reajustamento, venha a ser enquadrado cm outra faixa.
Art. IS. Mediante manifestações expressa de ambas P•
partes, segurado c seguradora, poderâ o IRB autorizar a
ampliação do prazo de validade do sorteio por mais 2 (dois)
anos,"
Na prAtica tais artigos obedecem à seguinte mecânica:
a) o prazo normal dos seguros é de I (um) ano. Mas o art. 14
acima, estabelece logo o prazo mlnimo de 2 (dois) anos, sujeito a
reajuste do valor segurado e, conscqUetcmente, do prêmio a ser pago
pelo Orgi\o Público;
b) quando estâ próximo de vencer o prazo dos primeiros 2
(dois) anos, a seguradora envia à entidade um memorando prontifi.
cando-se a renovar o seguro por mais 2 (dois) anos. A entidade, por
sua vez, responde com outro memorando aceitando as condições pro.
postas (geralmente um novo reajuste decorrente da inflação nos lllti·
mos 12 meses) e o seguro 1: entilo renovado por uma simples troca de
memorando, troca essa que atende à exigência constante do art. IS
das referidas Normas, Assim, graças à sutilcza com que forem redigidos aqueles dois artigos, o prazo normal dos seguros, que é de I
(um) uno, passa pura 4 (quatro) unos;
c) como a classilicaçi\o dos grupos c feita com base no Ativo
Liquido anual, quanto maior o Atlvo Liquido, maior possibilidade
tem u Companhia de obter a liderança nos sorteios. Isso porque as
seguradoras do I• grupo concorrem aos sorteios du I•, 2• ~ faixas,
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As do 2• grupo concorrem aos sorteios da 2• c 3• faixas, E as do 3•
grupo concorrem apenas aos da 3• faixa. Este procedimento bcncfi·
cia extremamente as seguradoras de grande porte, porque lhes dâ
maior probabilidade de serem sorteadas, contribuindo para cresce·
rem cada vez mais, cm detrimento das Companhias de médio c
pequeno portes,
Como prova desta afirmativa, basta citar que consoante dados
cxtraldos dos Balanços de 1976, do volume de prêmios arrecadados
naquele cxcrclcio, 29,5% (vinte c nove c meio por cento) couberam
aos 2 (dois) maiores grupos que operam no mercado. O saldo de
70,5% (setenta c meio por cento) ficou distribuido entre as 90
Companhias restantes. Diga-se, de passagem, que cm 1974 esses
mesmos dois grupos detinham 22% dos prêmios. Nota-se portanto,
uma tendência da atividadc seguradora constituir dentro de curto
prazo um oligopólio de conglomerados económicos, os quais,
aliados cm forma de cartel, irão impor à população as tarifas c as
condições para aceitaçl!o dos riscos.
4. A Federal de Seguros S/ A foi criada cm decorrência do que
dispõe o art. 143 do Decreto-lei n• 73/66 abaixo transcrito:
"Art. 143. Os órgãos do poder pllblico que operam cm
seguros privados, enquadrarão suas ativídadcs ao regime
deste Decreto-lei no prazo de cento c oitenta dias, ficando au·
torizados a constituir a necessária sociedade anónima."
Na época, o único órgão federal que operava cm seguros era o
lPASE, o qual mantinha um Departamento especifico atuando no
ramo vida individual, cm cumprimento a Lei n• 3.373, de 12·3·5g
que trata do plano de assistência ao funcionalismo da Uniilo. A
"federal'' como sucessora daquele Departamento recebeu um
acervo de 300.000 contratos de seguros, os quais embora tenham
carátcr facultativo, constituem uma forma·bcnclicio complementar
do Governo aos seus servidores, Face o aspecto social de que se
revestem os seguros a "Federal" não só manteve a carteira recebida,
como incrementou a produção de novos segurados, dentro do contexto da assistência preconizada na referida Lei n• 3.373/58, valcn.
do-se da faculdade da consignação cm folha.
S. Parece-nos conveniente dar à "Federal'' condições de operar
em prol do próprio Governo, sem prejudicar a iniciativa privada mili·
tantc no mercado segurador. E a melhor maneira de colocar a
"Federal" a serviço· do Governo, seja como prestadora do beneficio·
complementar da União ao seu funcionalismo sob a'fol'ma de seguro
de vida, seja como fonte de recursos à Previdência Social através da
reversão de seus lucros, de sorte a que:
a) os seguros de órgãos do poder público passariam a ser
contratados preliminarmente, na Federal de Seguros S/A, a qual se
cingiria ao seu limite de retenção estabelecido pela SUSEP. O
excedente, seria distribuido ao mercado sob a forma de co•scguro c
ao IRB para resseguro. Ficariam isentos dessa obrigatoriedade, os
seguros que vinham sendo realizados com a SASSE-Companhia de
Seguros Gerais;
b) sobre os prêmios dos seguros de órgãos do poder pllblico,
niio haveria pagamento ou recebimento de qualquer Comissão sob a
forma de Corretagem, Produção ou outro titulo. Isso seria vantajoso
para as seguradoras privadas c para o IRB, uma vez que os isentaria
de Comissão de Cc-seguro c de Resseguro. Ademais, eliminaria
qualquer hipótese de corrupção;
c) seria mantida a carteira de seguros de vida individual, como
um beneficio-complementar da Uniilo ao seu funcionalismo. Através
dela o Governo completaria o Plano de Assistência aos seus servi·
dores, conforme prevê a Lei n• 3.373/58. Esta Lei nos parece impedi·
tiva até da transferência do controle aciondrio da "Federal", uma
vez que ela prevê, expressamente, que o seguro privado facultativo
(seguro de vida Individual) constitui um dos dois meios do Plano de
Prcvidêncill da Unii\o aos seus funcionàrios.
d) vcdar-sc·ia à "Federal" a angariação de quaisquer seguros
dos ramo5 elementares, os quais passariam a ser disputados cxclusi·
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vamentc pelas seguradoras privadas, na base do mclh.or atendimento
ao segurado;
e) os lucros anuais da "Federal" passariam a constituir mais
•Jma fonte de recursos para a Previdência Social.
6. A prAtica das medidas ora sugeridas, proporcionaria os
seguintes resultados:
a) afastamento de qualquer espécie de corrupção (c enriqueci·
monto il!cito) com bases nos seguros governamentais;
b) através da carteira de vida individual, seria preservado o
Plano de Assistência ao funcionalismo da União, de que trata a Lei
n• 3.373/58;
c) o carreamento automâtico dos seguros do poder público à
"Federal", proporcionaria a ela condições financeiras de se
transformar numa volumosa fonte de recursos à Previdência Social;
d) tanto as seguradoras privadas como o IRB, seriam grande·
mente beneficiados co'm a isenção do pagamento da Comissão de Co·
seguro e Resseguro, a que estilo sujeitos atualmcntc.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1977. - J arbas P1111rlnho,
LEGISLAÇÃO CITA DA

LEI N• 3.373, DE 12 DE MARÇO DE 1958
Dispõe sobre o Plano de A11latênela ao Funelon,rlo e aua
FamOia, a que oe referem osart1.161 e 256 da Lei n• 1.711, de
28 de outubro de 19~2, na parte quedlz respeito i Prnldêncla,

...
···················································· ....
...........................................................
••••• o ••• o o •••••• ' ••••••• o o ••••••••••••••••••••••• o o ••• "

••

DECRETO-LEI N• 73, DE21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sepros Prlvadoa,
repla u operaçiles de sepr01 e reaoeproa, e dA outras provi·
dênclas.
Art. 23 Os seguros dos bens, direitos, créditos c serviços dos ór·
silos do Poder Público, bem como os de bens de .terceiros que garan·
tam operações dos ditos órgãos, serão contratados diretamcntc com
aSociedade Seguradora Nacional que for escolhida mediante sorteio.
~ I• Nos casos de seguros nilo-tarifados, a escolha da Sociedade
Seguradora será feita por concorrência pública.
§ 2• Para os sorteios c concorrências públicas, o IRB determina·
rã, anualmente, as faixas de cobertura do mercado nacional para cada ramo ou modalidade de seguro, lixando o limite de aceitação das
Sociedades Seguradoras conforme as respectivas situações cconómi·
co-nnancciras c o !ndicc de resseguro que comportarem.
~ 3• As Sociedades Seguradoras responsáveis pelos seguros prc·
vistos neste artigo rccolherilo ao IRB as comissões de corretagem ad·
mi tidas pelo CNSP, para crédito do Fundo de Estabilidade do Segu·
ro Rural.
.. • .. .. • • •• • '' ••••• '' •• ''o'' •••••• ' ' . ' ' ' ••••••••• ' •••••••••

DECRETO N• 60.459, DE 13 DE MARÇO DE 1967
ReKU~ameata o Decreto-Lei n• 73, dt l1 de noyembro
de 1966, com as modiDcaçõealntroduzldu pelos Decreto11-Lel
n• 168, de 1~ de fevereiro de 1967, e n• 296, de 28 de fevereiro
de 1967,
••• ' •••• ' ••••••• o •••••• ' ••• o •••••• ' •

o o •• o •• ' o • ' • "

• ' •

Art, 16. Compete ao IRB realizar sorteios c concorrên·
cias públicas para colocaçilo dos seguros dos bens, direitos,
.créditos c serviços dos órgi!os centralizados da União, das
Autarquias, Sociedades de Economia Mista c demais Empre·
sus ou Entidades controladas dircta ou indirctamcnte pelo
Poder Pâblico Fcdcrul, inclusive os seguros nilo obrigatórios
de bens de terceiros abrangidos por qualquer contrato ou pln·
no de cobertura de seguro cm que ditas Empresas ou Entidades figurem como estipulantes ou bcncficillrias.

§ I• Os riscos tarifados serão distribu!dos mediante sor·

teio c os nilo tarifados mediante concorrência pública.
§ 2• Tanto para o sorteio, quanto para a concorrência,
dcvcrã o IRB:
a) determinar anualmente as faixas de cobertura do mcr·
cado nacional, para cada ramo ou modalidade de seguro;
b) lixar o limite de aceitação das Sociedades, de acordo
com a respectiva situação económico-financeira c o lndicc de
resseguro que comportarem;
c) estabelecer as normas do respectivo processamento,
disciplinando também os casos de distribuição cm cosscguro,
§ 3• Na formalização dos seguros previstos neste artigo,
é vedada a intcrvcniência de corretores ou administradores
de seguros sob qualquer forma, no ato da contratação c cn·
quanto vigorar o ajuste.

. ' .... o........ ····· .. o········· ......... ·······'' .. .
(iis Comissões de Constituição e Justiça e de Econo·
mia. I
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto scrâ publicado c encaminhado às comissões competentes.
Scbrc a mesa, requerimento que scrlllido pelo Sr. 1•-Sccrctário.
1:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N•2~2, DE 1977
Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, requeremos que
o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de segunda·
feira, 22 do corrente, seja dedicado à memória do ex-Presidente
Juscelino Kubitschck de Oliveira, pelo seu primeiro anivcrsârio de
falecimento.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1977,- Lúaro Barbou- lta·
mar Franco - Enndro Carreira - Henrique de La Rocque - Renato
Franco - Altevlr Leal- Lulz Cavalcante.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Aprovado o requeri·
mcnto, o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de
22 do corrente scrà destinado a reverenciar a memória do cx-Prcsi·
dente J uscclino Kubitschck.
COMPARECEM MAISOSSRS,SENADORES:
José Guioinard - Braga Junior- Cattctc Pinheiro- Jarbas
Passarinho - Pctrônio Portclla - Agenor Maria - Milton Cabral
-Marcos Freire- Murilo Para!so- Arnon de Mcllo- Teotónio
Vilela- Augusto Franco - Gilvan Rocha- Lourival BaptistaLuiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon - Amaral Peixoto
-Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Gustavo CapancmaItamar Franco- Magalhães Pinto- Orestes Quércia- Benedito
Ferreira - Osircs Teixeira - Mendes Canalc - Accioly Filho Evclâsio Vieira- Lcnoir Vargas- Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Josl: Lindoso)- EstA finda a Hora do
Expediente .
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votaçi\o, cm turno único, do Projeto de Decreto Legisla·
tivo n•· 20, de 1977 (n• 95-B/77, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção que Estabelece a Comissão
Scriclcola Internacional, celebrado cm Al~s. França, a 19 de
maio de 1955, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 410 a 412, de
1977, das Comissões:
-de Relaçõeo Exteriores;
- de Agricultura; c
- de Economia.
Em votação o projeto,

i,,
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdação.

eo seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•lO, DE 1977
(N• 9'5-B/77, na Câmara d01 Deputados)
Apro•a o texto da Con•ençio que Estabelece a Comlssio
Serlc!cola Internacional, celebrado em Alh, França, a 19 de
maio de 1955.
O Congresso Nacional decreta:

''

e

Art. I•
aprovado o texto da Convenção que Estabelece a
Comissão Scriclcola Internacional, celebrada cm Ales, França, a 19
de maio de T~SS, para a adesão do Brasil à mesma.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrará cm vigor' na data da
sua publicação,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item l:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 223, de
1977, do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
proferido pelo Ministro Armando Falcão, no dia 21 de julho
de 1977.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado,
Será feita a transcrição solicitada.

eo seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada:
"A construção do Edificio·Scdc do Departamento de
Policia Federal cm Brasnia começou cm 2 de março de 1974,
sendo Presidente da República o General Emllio Garrastazu
Médici, Ministro de Estado da Justiça o Professor Alfredo
Buzzaid c Dirctor·Gcral do DPF o General Antônio Bandci·
ra.
O Edificio possui uma ãrca de 22.000 metros quadrados.
A obra foi realizada cm convênio com a NOVACAP, sob
regime de administração dircta, O valor do convênio foi de
CrS 105.000.000,00 (cento c cinco milhões de cruzeiros),
tendo sido recebidos recursos no montante de
CrS 102,926.846,00 (cento c dois milhões, hovcccntos c vinte
c seis mil, oitocentos c quarenta c seis cruzeiros), dos quais
CrS 732.846,45 (setecentos c trinta c dois mil, oitocentos c
quarenta c seis cruzeiros c quarenta c cinco centavos), no Go·
vcrno passado.
Os Governos da Revolução têm dado dcmostraçõcs
prãticas do seu empenho cm aparelhar adequadamente o
Departamento de Policia Federal, a fim de que possa
desempenhar a relevante missão que lhe está reservada, no
campo da preservação da lei, da segurança interna c da dcfc·
sa da sociedade.
Além de Brasllia, constrõcm-sc, atualmcntc, modernas
sedes para as Superintendências Regionais da Policia Federal
cm Campo Grande, Estado de Mato Grosso, c Fortaleza,
Estado do CearA, cumprindo assinalar, ademais a edificação
da nova Academia Nacional de Policia, ora cm curso.
claro que muitlssimo ainda hã a fazer, nilo somente na
drca da construção de prédios apropriados aos serviços do
DPF, mas cm diversos outros selorcs de Importância
fundamental. A incvitdvcl limitação de recursos orçamcntd·
rios, porém, obriga a programações parciais c restritas que,
todavia, obedecem a critérios sclctivos corretos c a uma linha
de continuidade ininterrupta.
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No que toca à sclcção c recrutamento de pessoal, não
nos afastamos, um miHmctro, do sistema do mérito c forma·
mos, a partir de 1974, um mil c trezentos c oitenta c três
servidores de diferentes categorias profissionais. Enfrenta·
mos, nesse terreno, a concorrência do salário da empresa pri·
vada, que nos subtrai, seguidamente, funcionários ou candi·
dates aprovados cm concursos públicos, cm véspera de no·
menção ou posse.
De outra parte, foram criadas, no Governo do
· Presidente Ernesto Gciscl, uma Divisão de Policia cm Santo
Ângelo, no Rio Grande do Sul, c Delegacias cm Porto
Xavier, Porto Mauá, Silo Borja c ltaqui, no mesmo Estado
do Rio Grande do Sul, c uma cm Tabatinga, no Estado do
Amazonas.
Temos cm mente o conceito segundo o qual se pode
medir o grau de civilização de um povo, inclusive, pela quali·
dadc de sua policia. E com o digno Coronel Moacyr Coelho à
frente do Departamento, não poupamos esforços, nem
afrouxamos .critérios, rlgidos c impessoais, para que a nossa
PoHcia Federal possa vir a ser, cfctivamcnte c cada vez mais,
um paradigma de eficiência, organização c moralidade. Ela é
administrada sem injunç(ics politicas de qualquer natureza c
quando, por outro lado, os indispensáveis padrões éticos são
eventualmente, desrespeitados, as regras da lei se aplicam
com imparcialidade c o rigor essenciais.
uma grande honra para o Departamento de Policia Fc·
dera! inaugurar seu Edificio·Scdc numa solenidade a que
comparece, em pessoa, o p, ;si dente Ernesto Gciscl, cujo Go·
vcrno, cm meio a dificuldades universais ingentes c notórias,
impulsiona, equipa e moderniza o Brasil, nada significando,
afinal. o pessimismo estéril dos que não constroem, porque
só sabem negar, contestar c demolir.
Agradecendo a presença de Vossa Excelência, Senhor
Presidente, rogo-lhe que descerre a placa que marca a inaugu·
ração deste Edificio.

e

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:'
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 57, del977, do Senhor Senador Cattctc Pinheiro,
que dispõe sobre a participação obrigatória de brasileiros natos no capital das empresas do sctor de abastecimento, na
proporção que especifica, c dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n•s 413 c 414, de 1977, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc, c no mérito, pela aprovação; e
-de Economia, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti· lo, declaro-a encerrada.
Em votação. Os Srs, Senadores que o aprovam queiram pcrma·
ncccr sentados. (Pausa.) Aprovado.
A matéria vdltard, oportunamente, h Ordem do Dia cm segundo
turno.
o seguinte o projeto aprovado:

e

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1977
Dlspile sobre a partk:lpaçio obrigatória de brasileiros na·
tos no capital das empresas do setor de abastecimento, na
proporçio que cspeclRca, e d' outras pro•ldênclas,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As empresas comerciais ou industriais que operam no
sctor de abastecimento devem ter capital majoritariamente pertcn·
ccntc a pessoas fisicas de nacionalidade brasileira.
Art. 2• Âs empresas que, à data da publicação desta lei, estive·
rem operando no ramo de abastecimento é dado o prazo de I (um)
ano para se adaptarem no estabelecido no artigo anterior.

i
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ParAgrafo 4nico. A nacionalizaçilo da parte majoritária do capi·
tal das empresas abrangidas por esta lei far-sc·é cm conformidade
com instruções baixadas cm rc;aulamcnto.
Art. 3• O Poder Executivo defini rã, para os efeitos desta lei, cm·
presa comercial ou industrial do ramo de abastecimento.
Art. 4• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçilo,
Art. S• Revogam-se as disposições cm contrârio.
O SR. PRESIDENTE (Jos~ Lindoso) -Item 4:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 61, de 1977, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre o prazo prescricional para a punibilidade de pro·
fisaional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar a ser
aplicada por órgão competente, tendo
Parecer, sob n• B06, de 1977, da Comissilo:
- de Comdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc, com Emendas que apresenta de números 1 c 2·
CCJ.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio.
~ lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 153, DE 1977
Nos termos do art. 310, allnea "c", do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 61,
de 1977, a fim de ser feita nasessilo de 16 de setembro pr6!ti•o.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1977. - HeiYidlo Nuan.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- De acordo com o voto
do Plenário a matéria é retirada da pauta.
Passa-s~ ao Item S:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidude, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Proj~to de Lei do Senado n• 201, de 1976, do Senhor
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de
imóveis da Uniào às entidades sindicais de empregados, para
a construção de colônias de férias, tendo
PARECER, sob n• 315, de 1977, da Comissão:
-de Gonotltulçio e Justiça, pela injuridicidadc.
Em discussão o projeto, quanto à juridicidadc. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrma·
necer sentados. (Pausa.)
Rejeitado,
A matéria será arquivada.
E o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N•lOl, DE 1976
Dispõe oobre a doaçio de Imóveis da Unlio u entldadea
sladlcals de emprepdos, para • construçio de o:olôlllu de
férlu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• (; a União autorizada a doar, às entidades sindicais de
empregados, imóveis d~ seu patrimônio, destinados à formação de
colônias de fi:rias para trabalhadores.
Art. 2• Os imóveis de que trata esta Lei deverão localizar-se cm
âr~as qu~ ofereçam condições climatéricas e de infra-estrutura
adequadas iJ instalação de colônia de férias.
Art. 3• O s~rviço do Património da União, no prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir da vigência deota Lei, indicarA os
imóveis qac apresentem condições d~ serem doados às entidades
sindicais.
Art. 4' Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação
Art. 5• Revogam-se as disposições cm contrArio,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6:
Discussão, cm primeiro turno (aprcciaçào preliminar da
constitucionulidudc, nos termo• do urt. 296 do Regimento

Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 95, de 1977, do
Senhor Senador Franco Montoro, que estabelece que a
atualização de tributos não podcrâ exceder o fndice oficial da
correção monctâria, tendo
PARECER, sob n• 356, de 1977, da Comissão:
- de Constltulçio e Judça, pela inconstitucionalidade,
com voto vencido dos Senhores Senadores Acciofy Filho c
ltallvio Coelho.
Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. 1•-Secrctério,
~lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO Nt 254, DE 1977
Nc»tamos do art. 3!0,Ictra b, do Realmento Interno, requeiro.
à Mesa, ocja o PLS n• 9S, de 1977, reexaminado pela Comissão de
Constituição e Juotiça, à vista dao seguintes razões:
O parecer cm que se baseou a Comissão de Constituição c Justi·
ça, para declarar a inconstitucionalidade do projeto, esclarece que "a
iniciativa da proposição cstâ claramente vedada pela Constituição,
pois o SC\1 art. S1. itlllt IV, dciu irrecorrivelmcnte exprcoso que
pertence à iniciativa do Presidente da República a competência para
iniciar as leis que, entre outras, disponham sobre matéria tributária",
Ora, o citado preceito constitucional diz respeito unicamente ao
Distrito Federal e aos Territórios, quando dispõe:
"Art. 51. ~ da competência exclusiva do Presidente da
República a iniciativa das leis que:
! - ............................................ .

11- ............................................ .
III······ ..
IV - disponham sobre organização administrativa c
judiciária, matéria tributâria c orçamcntâría, serviços públi·
cos e pessoal da administração d·o Distrito Federal, bem co·
mo sobre organização judiciária, administrativa c matéria
tributâria dos T~rritórios."

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

O projeto, considerado cquivocadàmcntc inconstitucional nada
tem a ver com o Distrito Federal, nem objctiva criar, modifi~r ou
extinsuir tributos nos tcnitórios, uma vez que visa, tão-somente,
estabelecer um principio de Direito Financeiro, fixando parâmetros
segundo o "lndicc de corrcçào monetária estabelecido pelo órgão
competente do Governo Federal",
Trata-se, portanto, de assunto vinculado ao Código Tributário
Nacional, contra o qual não hA como argUir o impedimento expresso
no item IV do art. 57 da Constituição, que, como visto, ~ inaplicâvcl
à espécie.
Al~m do maia, mcomo qucae arsUioae-o que nao.foi feito- a
vedação constante do item I do precitado dispositivo constitucional,
relativo a "mat~ria financeira", seria de acolher-se, cm tcrmoa de
cooténcia, as decisões da própria Comissão de Constituição c Justi·
ça, que, aceitando judicioso parecer do eminente Senador Accioly
Filho, reconheceu a diferença entre "mat~ria tributária" c "matéria
financeira" para admitir a iniciativa parlamentar no que tange a essa
última hipótese,
Neste passo, pode ser citado, ainda, o Parecer do ilustre
Senador Accioly Filho, vitorioso na Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa, que examinando o PLS nt 80, de 191, assim
concluiu:
"A matéria se presta a controv~rsias à face do disposto
no urt, 57, n•s I a IV, da Constituição, Postos os olhos sobre
esses dispositivos, indaga-se a matéria contida no projeto não
é daquelas de Iniciativa cxclumva do Presidente da República? Porque truta de assunto disciplinado no Código Tribut(l.
rio, poderá parecer que o projeto dispunha sobre mat~ria
tributâria. ~certo, no entanto, que nem tudo que cstâ contido naquele Código i: matériu tributAria. A divisão cientifica
das matérias pelas várias disciplinas jurldicas nilo se resolve
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consoante decidam as leis. Se o principio for de direito omle os interesses maiores c melhores do Maranhão marcaram o
substuntivo, a sua inclusão numa lei processual não o fa~ sonho c u ação dos seus familiares c cspecificadamcntc do seu pai,
adjclivo; se de direito penal, não é porque se inclua numa lei . Oodofrcdo Vianna, nosso Governador.
·
comercial, que a este ramo passe a pertencer.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC) - Permite V, Ex• um
Se assim não fosse seria fâcil burlar toda a tábua de
parte?
competência das Constituições: os Estados passariam a
legislar sobre direito civil, penal, comercial c processual ou lei
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA) de organização judiciflria; o Congresso invadiria a iniciativa .Com muita honra, nobre Senador Adalberto Sena.
privativa do Pre,idcntc da República, disciplinando as ma·
O Sr. Adalberto Seu (MDB- AC)- V, Ex•, nobre Senador
térias que lhe são vedadas cm leis de rótulos diferentes; c,
Henrique
de La Rocquc, cstâ se referindo a um nome para mim
afinal, o Presidente da República, passaria a legislar por demuito
querido,
muito querido mesmo - repito - c cu nilo poderia
creto-lei sobre tudo quanto entendesse, sem atender às restri·
deixar, de modo algum, de associar uma intervenção minha a esse
çõcs da Constituição.
Nilo hA de ser, por isso, matma tributflria só por estar just!ssimo elogio de V. Ex• que vai ser inserido, para sempre, nos
contida no Código Tributflrio, aquela referida no projeto da Anais desta Casa. Datam de muito tempo as minhas relações de
amizade com o Dr. Evandro Mendes Vianna, c cu recordo sempre,
Comissão do Distrito Federal.
com
saudade, aqueles instantes, que j4 vão longe, cm que nós
Trata o projeto da matéria de recurso; ·na instAncia
administrativa. versando sobre a exigência de depósito, trabalhamos, por assim dizer, juntos, embora, intermitentemente, ele
cauçilo ou fiança, Esses recursos prendem-se, 6 verdade, a no actor externo, c cu nas atividadcs internas do ensino sccund4rio,
notificações fiscais, mas o recurso não adere à natureza do no Rio de Janeiro. Desde essa ocasião, comecei a admirA-lo, e essa
direito que esteja cm discussão c o recurso é sempre matéria admiração começou a crescer quando cu o vi ascender, embora por
um curto mas cficicntlssimo pcrlodo, no cxcrc!cio de uma du
processual c, no caso, de !ndolc administrativa.
Não se trata, pois, de matéria de iniciativa privativa do cadeiras do Senado da República. Mas foi depois, jfl nos idos de
Presidente da República, mas também nilo 6 daqueles projc· 1973, que vindo para câ, pela primeira vez, vim encontrar no posto
tos de exclusiva competência do Senado (art. 17, § I•, da de Dirctor-Gcral, que ele jâ exercia hã lagum tempo, esse amigo. E
pude ter a felicidade, essa graça que agradeço a Deus, de figurar,
Constituição).
hoje,
no grupo dos Senadores mais antigos, para poder testemunhar
Opino, assim, pela constitucionalidade do projeto para
neste
momento o que foi, o que tem sido o Dr. Evandro Mendes
tramitação cm ambas as Casas do Congresso Nacional."
Vianna na administração desta Casa. S. Ex•, todos sabem - mu cu
Nesse mesmo diapasão, vale assinalar o Parecer da Comissão de posso com maior autoridade dar esse testemunho -, tem sido aqui
Constituição c Justiça sobre o Projeto n• 26, de 1973- rcdação do um dos homens que honram o funcionamento desta Casa, e cu
vencido- e o Parecer n• 169, de 1973, do eminente Senador Eurico diria mesmo, sem medo de errar, que honram o funcionalismo
Rczcnde.
federal, c é pena que a ele não se tenha ainda dedicado uma medalha
Assim justificada a matéria, impõe-se o seu rccxamc pela douta distintiva desta sua posição que conquistou, aqui, passo a passo c
Comissão de ConstituiçJo c Justiça.
que penso que ninguém, dentro deste Senado, contestará. S. Ex• foi
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1977.- Fnaco MoQtoro.
um funcionAria exemplar, foi aqui uma coluna, um pilar, um
exemplo
a ser seguido por todos; c posso dizer que ele, o primeiro a
.O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A matéria é retirada da
chegar
c
o 61timo a sair; nada o fatigava, nada o esmorecia, nada o
pauta para o rccxame solicitado.
dobrava nesse desvelo para com os parlamentares, nessa dcdicaçilo,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estfl finda a matéria nesse esp!rito de justiça com que soube tratar aqui todos os ser·
constante da Ordem do Dia.
vidorcs, nesta dedicação extrema com que se houve no cxcrc!cio de
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
seus deveres. Sr. Presidente, nobre Senador Henrique de La Rocquc,
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocquc.
Srs, Senadores, essa é uma homenagem especial minha, c, para dizer
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. melhor, do meu coração. Mas cu estou também autorizado pelo
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, c L!dcr da minha Bancada. que neste momento assiste, com vArias
dedicados funcionârios do Senado Federal, que a seu plcnflrio companheiros, uma reunião do nosso Partido, que eu me associo
vieram, agradecemos a significativa presença na hora cm que também a essa homenagem a V. Ex•. cm nome do Movimento
Dcmocrâtico Brasileiro, .
homenageamos o chefe que parte, para o descanso que a lei impõe.
Ele faz da discrição o signo de um procedimento, onde a firmeza
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um aparte?
du sua fi: jamais lhe permite a revisão da certeza com que ela se exibe.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- De
Com alergia ao exibicionismo, a tônica da sua ação, prima pelo
recato com que se apresenta. Na vida, desde muito jovem, fixamos· inicio, nobre Senador Heitor Dias, apenas um instante para assinalar
lhe os nossos olhos tnquictos cm busca de quem j4 desfrutava de po· o que os Srs. Senadores acabaram de ouvir cm aparte cheio de con·
.sição social, que a tantos oblitera o cquil!brio no deslumbramento do tc6do c de emoção, proferido neste instante pelo dedicado rcproscntantc do Acre, E não faltou a esta homenagem, que nilo 6 só
ccnârio que os envolve.
nossa,
nilo é só da Bancada do Maranhão, é de todos aqueles que,
Vicente Limongi Neto, cm slntcsc feliz no Correio Brazlllenoe,
deu-lhe o adeus de muitos amigos, Hoje somos nós que o louvamos, conhecendo a ação c o trabalho do Dirctor-Gcral desta Casa, tem o
pela dedicação c muito amor com que se entregou num amplcxo que, dever de enaltecê-la como s!mbolo de compostura funcional. Nobre
Senador Adalberto Sena, V, Ex• conhece de perto, c demonstrou, as
durou uma existência de trabalho c total devotamento,
atividadcs c a personalidade de um ilustre maranhcnsc que fez
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- V. Ex• me permite um questão de seguir o exemplo de seu pai c, como ele, nilo deslustrar a
aparte?
dignidade daqueles maranhcnscs que para aqui vêm, procurando,
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- O cxatamcntc, enaltecer a grandeza c a compostura dos filhos da sua
homem forte consegue transmitir vida a fora o seu temperamento c terra. Receba, pois, não cm nosso nome, mas cm nome dos Sena·
as suas convicções. Estas convicções são o reflexo do seu tcmpc· dores José Surncy c Alexandre Costa c, por certo, de tantos Sena·
ramcnto c ele as extrai com o !mpcto do seu vigor dispon!vcl. Evandro dores, este depoimento, pleno de elogios, repleto de conhecimentos,
Mendes Vlanna, nosso conterrâneo, nasceu c cresceu num ambiente nesta hora cm que todos procuram dizer uma palavra de carinho c d~
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O Sr. Braga Júnior (ARENA- AM)- Multo bem!
afeto ao velho companheiro que se vai, porque a lei assim o determina.
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN) - ..., homenageando o
O Sr.. Heitor Dlu(ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar· Dr. Evundro Mendes Vianna. Ninguém melhor do que cu poderia
te?
falar sobre Evandro Mendes Viunna- sete anos como !•·Secretário
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) desta Casa e ele como Dirctor·Geral, posso dar meu testemunho da
Com muito prazer, nobre Scnador'Hcitor Dia,,
sua honradez, da sua capacidade de trabalho e da sua competência c,
por que não dizer, da escola que ele criou dentro do Senado, na sua
O Sr. Heitor Dlaa (ARENA- BA)- Nobre Senador, V, Ex•
neste momento, presta uma justa homenagem ao Dr. Evandro Mcn· administração. Sai ele feliz. Deve sentir-se feliz cm regressar ao seu
des Vinnna, que é um exemplo para todos os funcion6rios, para to· lar, depois de cumprir seu dever sagrado, não só como funcionário
dos os servidores públicos. Só se serve dcvotadamcntc, na vida públi· zeloso que foi, que deixa o exemplo aos que ficam, mas, sobretudo,
cn, por vocação, porque somente esta é capaz de fazer rcc,cber, com como modelo daqueles homens públicos que honraram a sua tradi·
humildade, os grandes elogios e enfrentar com serenidade as injusti· ção de família e, especialmente, dignificaram esta Casa com a sua
ças c as incompreensões. Desde que aqui cheguei, cm 1971, pude presença, sentando-se no meio dos Senadores, que, no seu tempo
apreciar a postura c a compostura do Dr. Evand'ro Mendes Vianna. tanto procuravam engrandecer a nossa Pàtria, Senador Henrique de
Solicito, respeitador, cumpridor dos seus deveres fez-se amigo de to· La Rocque, a minha palavra é um pouco de emoçilo, porque nós
dos que têm mandato nesta Casa c, também, de todos os seus com· estamos homenageando um amigo muito querido. Mas cu queria
panhciros cié trabalho. Lamentamos que o tempo tenha marcado a distanciar-me do afcto que nos liga, para, realmente, levar a minha
contigência para a sua salda. Sentimos, todos, a sua ausência do pos· palavra no homem público, ao grande funcionário que foi nesta
to que soube ocupar com muita corrcçilo c dignidade. Mas estou ccr· Casa, porque, sem nenhum favor, ninguém terá ultrapassado na vida
to que muito sente S. Ex•, também, ao ver encerradas as suas ati vida· pública u honradez com que serviu a esta Casa, o Dr. Evandro Men·
des de todo dia; essa azàfama desses longos corredores, as naturais des Vianna. Sou testemunho do seu trabalho, das suas noites de insô·
preocupações das suas funções c cujas responsabilidades procurou c nia, vividas dentro desta Casa, para servir ao regime c à instituição a
soube corrcspGndcr. Por isso mesmo é que me vem, neste momento, que pertencemos. Evandro Mendes Vianna é um exemplo, e tenhG
n memória uma passagem de tantos conhecida. Em determinada lo· certeza de que a semeadura que ele fez na administreção do Senado é
uma das razões que nós temos, hoje, para elogiar ~QUOI0$,1eus alunos
~alidade havia uma catedral, E um dia essa catedral submergiu. Mas
os moradores das adjacências, afeitos que estavam ao cultG no velho que se habituaram com a sua lição, para seguir o seu exemplo. Evan·
templo, nunca deixaram de ouvir o badalar dos sinos daquelas velhas dro Mendes Víanna vai feliz para casa, porque vai trilhando aquele
torres. ~ cxatamentc isto o que vai acontecer com o Dr. Evandro caminho que só os homens honrados podem c sabem trilhar. Vai
Mendes Vianna. Ele, que viu surgir, nos seus sonhos, essa catedral, com a consciência leve e com o conforto de ter deixado aqui o cxcm·
que foi o seu cargo, que correspondeu, sem dúvida, a uma vitória, a pio e os amigos que saberão, em todo o resto de vida, dignific6·lo, c
um triunfo na su& vida pública, ao deixar o posto vai ouvir, na quie- elogiar o seu cumprimento do dever diante do Senado da República.
tude do seu lar, levados pelas cordas da saudade, os sons marcantes
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Os
da vida do Senado, que tanto estão na algazarra natural dos que tra·
Srs.
Senadores ouviram a confissão do honrado Senador Dinarte
balham como na voz continua e persistente dos que, como rcprescn•
Mariz, quando assinalou que o seu aparte era marcado pela mais
tantes do povo, ocupam as altas tribunas desta Casa.
profunda emoção.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um apar·
Pediria vênia a S•. Ex• para afirmar que esta emoção domina a
te?
todos nós, justamente porque é a despedida a um homem de bem,
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Lo· que, na Diretoria-Geral do Senado da República c representando o
go cm seguida à resposta que estamos a dever ao nobre Senador Hei· nosso Estado neste plenãrio, soube sempre ser um maranhense l
tor Dias.
altura o consciente dos seus deveres, das suas obrigações.
Do aparte de V, Ex•, nobre Senador pelo Estado da Bahia, assiMas, o depoimento de V. Ex•, nobre Senador Dinartc Mariz. rol
nalamos um pensamento e uma slntcsc feliz: "Só servem bem na vida - e nos sentíamos bem - arancado do fundo de sua alma, não é um
pública aqueles que a ela chegam trazidos pela vocação." Na rcalida· jogo de palavras, porque marca com as palavras proferidas o que nós
de assim o é com o politico. Nilo devemos nunca cansar de procla- temos guardado no recôndito de nosso coração, E, justamente por
mar- só o é na acepção da palavra, quando faz do cxcrc!cio da sua isso, Sr. Senador Dinarte Mariz, receba, cm nosso nome, o agrademissão um sacerdócio. E o sacerdócio, o nobre Senador Heitor Dia~ cimento sincero por ter engrandecido o nosso pronunciamento, cGm
sabe, c muito bem, que só pode ser cumprido atrav~s do chamamen- um aparte de tão grande significação.
to de Deus, através da vocação. E V, Ex•, após expressar esse pensa·
O Sr. Braaa Júnior (ARENA - AM) - Permite V. Ex• um
mcnto admirável, sintetizando, como disse, cm fórmula feliz, cnaltc·
aparte?
ce o Diretor Evandro Mendes Vianna, procurando mostrar o quanto
ele fez por esta Casa c a intensidade da saudade que dela há de mar·
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) - ê.
car o seu coração, quando, no Rio de Janeiro, recordar-se daquilo um privil~gio.
que ele comandou, dando muito da sua alma, de tudo aquilo que tin·
O Sr. Braaa J~nlor (ARENA - AM) - Eminente Senador
ha no fundo do seu coração.
Agradecemos, nobre Senador Heitor Dias, por permitir que a Hel\l'ique de La Rocque, V. Ext, hoje, nesta tarde, nesta Casa,
voz da Bahia se juntasse à do Maranhão neste instante em que, por presta em seu nome c em nome do seu Estado, uma homenagem
justiça, queremos enaltecer a ação c o trabalho de um ilustre conter· justa a um dos seus ilustres filhos, que honrou c dignificou as funções
rãnco nosso.
de Senador da República, quando teve assento no Senado da Reptl•
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Permite V, Ex• um blícu, o nosso querido amigo, Dr, Evandro Mendes Vianna, e, cm
seguida, no exercfcio dificil de dirigir a Dírctoria·Geral desta Casa.
aparte?
Nós, que chegamos ontem no Senado, se assim sentimos, e hoje
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) fazemos esta nossa declaração, é porque realmente ele merece, e ~
Com grande honra.
digno do respeito nilo só dos Senadores, como também de todos os
O Sr, D!narte Mariz (ARENA- RN)- Eu nilo podenú deixai funcionários da Rcpl\blica. Portanto, cm nosso nome, e em nome~
llc truzcr também a minha palavra nesta hora cm que V, Ex• não é o Amazonas, pedimos permissão para hipotecar a nosSllsolldarledade
vo1, do Mumnhilo, nem a voz da Bahin, mas é a voz do Senado ...
ao discurso que V. Ex• profere, c dizer o seguinte: Evandro Mendes

I
'

I

Asosto de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Vianna vai, mas o seu exemplo aqui fica, frutificando nesta Casa
para sempre. Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Senador Braga Junior, veja V. Eco como marca uma grande
obra, como o seu significado se esprai, V, Ex• que cm boa hora
representa, neste momento, o grande Estado do Amazonas, no
Senado da Rcp~blica: tem o seu julgamento firmado, a sua
convicção inabalável de que o que estamos a dizer ~ a realidade pat.
pitantc da verdade, c traz, cntilo, o apoio do seu Estado c o seu
vcssoalmcntc, para, confortando-nos, apoiar o nosso conterrâneo na
hora cm que se despede de todos nós, partindo para o recesso do seu
lar.
O Sr. M111lhiet Pinto (ARENA- MG)- Permite V. Ex• um
aparte?
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sempre presentes, toda a vez que o nobrc'Scnador precisou recorrer c

se. socorrer à Dirctoria-Gcral do Senado; c ela nunca lhe faltou c se
objttivou de forma concreta, objctiva, sem vacilações. Traz, cntilo,
cm troca dc.tudo que observou P?r parte do seu Dirctor, esse dcpoi·
mcnto admtrávcl, que o nosso Ilustre conterrâneo há de guardar
como <11m dos prêmios de sua passagem pela Dirctoria.Ocral do
Senado ..
. O Sr. Leite ChiYet (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) - O
nobre Senador pelo Estado do Paraná deseja apartcar, c pedimos
escusas por não ter chegado ainda a vez do Senador Leite Chaves, c
agora com muita satisfação vamos ouvi-lo.
O Sr. Leite Cha•es (MDB- PR)- Muito obrigado, Senador
Henrique de La Rocquc. Mais recentemente, cu como V, Ex• c to·
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) dos os Senadores desta Casa devem ter recebido um cartão muito
Com imensa satisfação, Senador Magalhães Pinto.
amável, muito discreto, muito terno, do ilustre Dr. Evandro Mcndc1
O Sr. Masalhies Pinto (ARENA - MG) - 1: com prazer c Vianna, oferecendo-nos sua residência no Rio de Janeiro ..Foi o
com o sentimento do dever que desejo dar também o meu dcpoi· primeiro aceno de despedida deste ilustre funcionãrio que conheci no
mcnto de louvor ao trabalho que sempre desenvolveu nesta casã o · dia da minha chegada a esta Casa, há pouco mais de dois anos. QuanDr. Evandro Mendes Vianna. Como Presidente da Mesa Dirctora no do cheguei, clcjâ estava antevendo a sua despedida, que de resto hoje
último biênio, pude tratar com ele permanentemente, notando a sua se formaliza, se consolida. O Dr. Evandro foi também Senador nesta
prestimosidadc, a sua eficiência, a sua lealdade, a sua honestidade; ·casa, ao que sei, c ao depois tornou-se seu Dirctor-Gcralc exerceu o
no cumprimento do seu dever. Portanto, no momento cm que a Casa posto mais diflcil de todos, o posto mais amargo de todos.
Terminada a autoridade dos Senadores começava a sua, antes de
lhe presta uma justa homenagem, desejo associar-me - repito com prazer c pelo dever, c fazer justiça a quem trabalhou tão de iniciar-se, depois dele, ao dos mais elevados funcionârios da Casa.
perto c tão intcrcssadamcntc para que os trabalhos, durante o biênio Por mais rigorosa c educada que seja esta Casa, ela ~ de dlflcil
cm que presidi a Casa, se desenvolvessem da maneira mais aus- administração, porque são diversos patrões; são diversas as autorida·
dcs, c um homem que ~ capaz de se comportar, ao loqgo dos anos,
piciosa.
c.omo o ilustre funcionário que hoje se despede se comportou~ de meO SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) recer esta homcn~gcm itc despedida. Amanhã, ele estará no.R.io de
Nobre Senador Magalhães Pinto, V, Ex• nos traz, sem dúvida, nesta Janeiro, c os Anais desta Casa representarão para ele uma carta de
hora, um depoimento de grande valia, porque, acabando de dirigir o apresentação, não para novos empregos- porque deles não haverá
Senado da República, tendo tido uma convivência diãria com seu de carecer, pois haverá de viver com os proventos da aposentadoria.
Dirctor, pode, com segurança, com a respeitabilidade de suas pala- do honrado cargo que exerceu - mas uma carta de apresentação
vras, com a verdade que nunca lhe faltou naquilo que diz c naquilo para os seus póstcros, para os seus descendentes, que falará à Histó·
que proclama, trazer - repetimos - um depoimento, c este depoi- ria, eloqUentemente, da forma como o funcionârio soube manter-se
mento é exatamente aquele de que Evandro Mendes Vianna cumpriu
no ai to respeito dos Senadores desta Casa, por mais diferentes qu<
-e V, Ex• é um juiz seguro c sincero para afirmar- muito bem fossem os Partidos c os temperamentos c também do éonccito de
com os deveres que seu cargo lhe impunha.
seus funcionários, Não quero dizer que não exista alguma mágoa,
O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC)- Permite V, Ex• um porque até Cristo deixou mágoas sobre a Terra, mas tenho a certeza
de que, a partir da sua despedida, não haverâ quem não guarde o seu
aparte?
nome com respeito c com estima. E quem tanto tempo aqui passou
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) haverá
um dia de voltar, na certeza de que a sua sombra ou a sua
Ouço, com prazer, o nobre Senador Otair Bcckcr.
lembrança, como disse o poeta, permanece viva!
O Sr. Otalr Becker (AR!::NA - SC) - Ao parabenizar V. Ex•
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- O
pela felicidade de poder saudar a personalidade c ressaltar as qualidanobre
Senador Leite Chaves trouxe, neste instante, a renovação do
des, pessoais c funcionais de um ilustre cocstaduano seu, c nosso
pensamento do Movimento Democrático Brasileiro. Adalberto Sena
fraternal amigo, peço permissão para endossar suas palavras c, ao
mesmo tempo, registrar meu agradecimento sincero, meu agra- c agora o combativo representante do Paraná trouxeram a certeza de
decimento fraternal, pcia atenção, pela consideração, pelo apoio c que o Diretor-Gcral desta Casa, que neste instante se despede, não
fez polftica partidária. Competia-lhe, cm pé de igualdade, o trata·
pelo estimulo de qac sempre fui merecedor da parte do Dr. Evandro
mcnto a todos os Senadores, c o depoimento que ouvimos, neste
Mendes Vianna. Quero aproveitar o ensejo, também, para "transmitir
in~tantc, de ilustres Senadores reprcscntantcs·do Partido da Oposi·
meus votos sinceros de felicidades pessoais a este ilustre brasileiro,
cxtcnsivus a todos seus familiares c, finalmente, eminente Senador ção, nos dilo a certeza de que ele, desapaixonadamente, procurou dar
h Dirctoria-Gcral do· Senado uina missão de estrito cumprimento do
Henrique de La Rocquc, dizer também que teremos a separação flsica, mas manteremos conosco, nesta Casa, os ensinamentos, o seu dever funcional c deixando-a, como falou o Senador Leite Cha·
comportamento, o devotamento ICrrco, que sempre, sempre c sem- vcs, a todos os Senadores, complementou sua fidalguia oferecendo a
sua casa no Rio de Janeiro, onde, por certo, Deus nunca lhe hâ de fal·
pre demonstrou o Dr. Evandro.
tar. E llt, cm companhia da sua Senhora, D, Lia, hll de- pelo resto
O SR, HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) de sua vida, sentindo saudades do Senado c dos membros da Câmara
Agora, Srs. Senadores, foi o Estado de Santa Catarina que falou, c o Altn do Pafs- a todos rccordarâ com a emoção com que nós nos rc·
fez atrav~s de um dos seus mais vigilantes c atuantes representantes,
cnrdarcmos dele.
o Senador Otair Bccker.
O Sr. Otto Lehmann(ARENA- SP)- Permite V, Ex•?
E o que disse o representante do Estado do Sul do Pafs? Disse,
exatamcntc, assinalando as qualidades de Evandro Mendes Vlanna,
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Dou a palavra ao Senador Otto Lchmann, cm seguida aos Senadores
que essas qualidades, c a consclcntização da sua função, estiveram
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Alexundre Costa c Ruy Santos c, logo depois, ao nobre companheiro
de representação maranhcnsc, a quem estamos ansiosos para ouvir,
o Senador José Sarncy. Em seguida cederemos o aparte aos cmincntlssimos Senadores Dirceu Cardoso c Amaral Peixoto.
O Sr. Otto Lthmann (ARENA - SP)- Nobre Senador Henrique de La Rocquc, desejo, também, associar-me à homcnagcn que
V. Ex• presta, nesta tarde, a um funciondrio exemplar. O Dr. Evandro Mendes Vianna, ,pelas fidalgas atitudes, pela delicadeza de trato,
pela total dedicação aos trabalhos desta Casa, se cxcmplarizou
, durante toda uma vida dedicada ao serviço público. Não houve, de
fato, nestes últimos anos, nenhum problema, nenhuma tarefa, nenhuma atribuição que esse ilustre maranhcnsc não aceitasse ou não dirigisse, com a dedicação de um Dirctor-Gcral, para quem o Senado é a
pr6pria casa, Dcsilc que aqui estou, passei a admirar a esse homem
que exerceu suas funções com a idéia c o prop6sito de servir melhor,
Servindo ao Senado, servia ao Brasil. Agradeço, portanto, a V, Eltt.
ter permitido que este meu aparte ficasse incorpor~do ao carinhoso
discurso de V. Ex•. trazendo também a solidariedade de Silo Paulo.
Homens como Evandro Mendes Vianna precisam ser postos cm
destaque pelos exemplos que deixam c que devem ficar registrados
nos Anais desta Casa, Muito obrigado a V, Ex• ·

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Chegou a vez de São Paulo c, como sempre, com muito vigor c também fulgor; fulgor, porque São Paulo se fez presente pela palavra
inteligente c culta do seu brilhante representante, Senador Otto
Lchmann.
Revemos cm suas palavras, palavras de um velho amigo c
companheiro de velhas lutas do PSP, extinto, um profundo senti·
mento de lealdade, lealdade que marcou a vida inteira de S. Ex•; c
nos conhecemos hâ tantos anos!
O Sr. Otto LthmaM (ARENA- SP)- Muito obrigado a V,
Ex•
O SR. HENRIQUE DE LA RO.CQUE (ARENA - SP) - E
com essa mesma lealdade V. Ex• chega a este plcnârio c diz que Silo
Paulo trai a Evandro Mendes Vianna- o maranhcnsc trazido para
o Sul- a solidariedade do grande Estado bandeirante.
Com a palavra o nobre Senador Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador
Henrique de La Rocquc, V. Ex•, com muita autoridade, fala cm
nome do Maranhão, Mas, permita que o seu humilde colega deixe registrado, neste discurso justo que realiza no plcnârio da Casa, algumas palavras, pois não se sentiria bem se não pudesse fazê-las. Evan·
dro Mendes Vianna, o meu amigo, o meu conterrâneo, deixa o Senado Federal, como bem diz V, Ex•, premiado pela lei, pelos grandes c
reais serviços prestados à lnstituição, Seu contcrrllnco, acompanhei
desde a infância as tradições de sua famflia c dos grandes c reais servi·
ç_os que ela prestou ao Maranhão, E vejo que Evandro Vianna,
durante o tempo que serviu no Senado Federal, como seu Di1ctor,
soube manter aquelas tradições de que o Maranhão muito se
orgulha. Ele se vai, mas deixa entre Senadores c funcionários a sauda·
de,, tão evidente pelas manifestações de apreço, de solidariedade, de
carinho c de calor aqui manifestadas, galardão que só é conferido
àqueles que, corno ele, souberam com honradez, competência c
dignidade cumprir o seu dever, Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Senador Alexandre Costa, nós outros, da mesma tnba, acostu·
mamo-nos a ouvir a palavra de V, Ex• sempre tisnada com a sinceridade, às vezes, nmais acre.
Neste instante, V. Ex• diz muito bem: ê o Maranhão inteiro
quem homenageia o seu ilustre filho, V, Ex• - sabemos bem amigo fraterno de Evundro, participou daquela luta que o fez Se·
nudor du República. Recordamo-nos bem de que sempre, nunca se
cunsou de elogiá-lo; guardou a sua pessoa dentro do seu coração c,
cm dezcnus de vezes que tivemos a satisfação de comentar a cerca da
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sua atuação no Senado, sempre ouvimos de V, Ex• tudo isso que
agora acaba de proclamar, para brilho do nosso pronunciamento.
Muito grato pelo que disse, muito grato pelo. brilho das suas
palavras; estas palavras hão de robustecer c dar maior grandeza e
significado a minha fula, neste instante.
Com a palavra o nobre Senador Ruy Santos.
O Sr, Ruy Santos (ARENA- BA)- A Bahiajd se solidarizou
com V, Ex• no elogio que faz a Evandro Mendes Vianna através u
palavra brilhante, elegante, precisa, do Senador Heitor Dias. Quero,
porém, dar a V, Ex• um depoimento: fui 1•-Sccrctãrio do Senado du·
rante dois anos, e, diariamente, estava cm cantata com o Dirctor-Gc·
rui, o nosso eminente amigo Doutor Evandro Mendes Vianna. Foi
um contato que me encheu, sempre, de alegria, de satisfação, pela
sua competência, pela sua dedicação ao serviço c, principalmente,
pela sua lealdade no informar; sou e sempre fui um chefe de serviço
que não descansa nus informações daqueles que estilo logo abaixo,
hierarquicamente, e nunca encontrei motivos para rctificar ou para
não aceitar urna informação do Diretor-Gcral que ora deixa essa
Casa. Competente e digno, educado, fino, teve um irmão
Embaixador, mas ele, em verdade - perdoe-me S. Ex• c a memória
do seu irmão - ele tem mais postura de diplomata, embora seu
irmão fosse um grande diplomata. Foi Senador, honrou esta Casacomo Senador, e ora nos deixa. Como ele vai nos deixar hoje, eu
também daqui um uno e pouco deixarei também o Senado, Vamos vi·
ver separados, c espero porém que a admiração que levarei comigo
para a Bahia, Evandro guarde a meu respeito na sua mudança para o
Rio dcJaneiro.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Percebe o Senado que o nobre Senador Ruy Santos nilo se deu por to·
talmente satisfeito, embora louvasse a palavra vibrante do nobre
Líder Heitor Dias. Ele confessou que, embora ouvindo-a, ele preci·
sava também dizer alguma coisa que partisse como depoimento seu.
E o fez, não s6 como Senador, mas também como 1•-Sccrctário do
Senado, procurando enaltecer e prestando justamente informes à
Casa sobre a condução retilinea do ilustre Dirctor-Geral desta Casa.
Muito obrigado, nobre Senador, pela autoridade do seu aparte,
Com u palavra o nobre Líder Senador José Sarney, ·
O Sr. JllH Sarney (ARENA - MA) - Estaria dispensado
deste aparte, eminente Senador Henrique de La Rocque, como ami·
go, como maranhcnse, c como Senador, porque acredito que nenhum amigo falaria melhor de um outro amigo, como o somos do
Dr. Evandro Mendes Vianna, do que V, Ex• Nenhum Senador c
tQmbém nenhum maranhcnsc, pelas qualidades de V, Ex•, de
homem público, pela autoridade que v·. Ex• tem, alinhando a essas
qualidades c a essa autoridade o sentimentalismo do mais puro c
uma bondade que todos reconhecem como fruto essencial da sua
personalidade. Mas, ocupando, neste instante, a Liderança da Maio·
ria nesta Casa, nilo poderia, como.Lfdcr, QQmctcr o pecado da omissão, nem deixar que meu Partido, pela ausência, ficasse calado
quando se presta, nesta Casa, uma homenagem ao Dr: Evandro
Mendes Vianna, Pertence o Dr, Evnadro Mendes Vianna, como
V, Ex• bem ressaltou, a um dos maiores troncos politicas do Mara·
nhilo, uma das maiores famflias de nossa terra, O seu pai, grande
polltl&:o, grande escritor, grande tribuno, orador que até hoje a sua
lcmbtança é guardada na memória popular do Maranhão, deixou
para seus filhos' 66sa marca vocacional para a vida pública, Evandro
Mendes Vianna, como Senodor, como Dirctor do Senado- é este o
reconhecimento, que cm nome da Maioria, desejo que o discurso de
V, Ex• consagre- prestou à instituição legislativa um dos maiores
serviços, pelo seu exemplo, pcl~ sua capacidade, pela sua dedicação,
pela sua competência c pela sua honestidade no trato dos assuntos
que lhe foram submetidos. Assim, no instante cm que ele deixa o
Senado, melhor consagração não poderia ter senão o rcconhccimen·
to da Casa inteira, através dos representantes de todos os Estados de
que ele prestou um grundc serviço ao Senado, prestou um grande
serviço à instituição lcgis.atlva c prestou um grande serviço, também,
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a nós, do MaranhiiO, com o orsulho que temo• da sua passascm por
esta Casa. E é bom,. apenas para terminar este aparte, nilo deixar no
esquecimento, que pertence à sua presença no sctor administrativo
do Senado, um dos momentos históricos desta Casa, dos mais difl·
ceis, !lUe foi Rtransfcrêcia do Senado, do Rio de Janeiro para Bras!·
lia. Talvez nt'lte instante, o Dr. Evandro Mendes Vianna tenha tido a
sua missilo mais dlflcil, mas nilo foi a maior nem a mais alta porque a maior c a mais alta foi o conjunto de sua vida dedicada ao
Senado Federal. Muito obrisado a V. Ex•
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARElli'A - MA) Nobre L!dcr José Sarncy, o aparte de V. Ex• foi de rara felicidade.
Ele nilo poderia faltar; c nilo poderia faltar, porque, no instante cm
que se procura consasrar um conterrâneo seu c nosso também, a sua
opinião, o seu julsamcnto nilo poderia estar fora do nosso discurso,
porque V. Ex• nilo isnora a imensa liderança que possui cm nosso
Estado.
Evandro Mendes Vianna precisava ir para casa, consasrado
com os depoimentos dos três Senadores pelo Maranhilo. Era ncccssá·
rio que ele soubesse o julgamento que fazemos da sua pessoa, da sua
conduta c da sua açilo no Senado da República, cm sua parte
administrativa. E V. Ex• nilo faltou, porque sabe bem que nilo pode·
:ia faltar dizendo, com sinceridade c com muito realismo, quanto o
Senado deve ao seu Dirctor-Gcral acentuando, de forma feliz, o seu
trabalho hercúleo na mutaçilo do Legislativo do ex-Distrito Federal
para BrasOia. Nossos agradecimentos, os mais profundos, porque o
aparte de V. Ex• nilo só como L!dcr, mas como maranhcnsc c como
comandante da sente da nossa terra, tem um valor muito especial
nessa hora histórica cm que julgamos um conterrâneo nosso.
Com a palavra o nobre Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Am1ral Peixoto (MDB - RJ) - Ilustre Senador Henri·
que de La Rocquc, a esta altura, nilo é necessário acrescentar mais
nada. O Senado já falou. De todos os Estados as vozes mais rcprcscn·
tativas jã se fizeram ouvir prestando solidariedade a V. Ex• na
homenagem que presta ao Dr. Evandro Mendes Vianna. Mas, o
Estado ·do Rio de Janeiro estava ausente, Por acaso sou o único
Senador que tem a felicidade de estar no Plcnllrio neste momento c
quero trazer a voz do meu Estado c aproveitar para dizer alguma
cóisa a mais. Quand<>aqui, hll três ou quatro anos, criamos a Ordem
do Mérito Legislativo, bati-me contra, pois achava que era um pcri·
go. Podíamos abusar desta condecoração c distribui-la a pessoaç que
nada tivessem feito pelo Congresso ou, pela contrário, !i"*'cm
trabalhado contra o Congresso Nacional. Mas, neste momento,
quero lembrar aos dirigentes da Ordem que, se hâ justiça, que se
conccda'essa medalha a esse funcionllrio exemplar, que foi Senador,
(palmas) que por todos os tltulos merece sair desta Casa, recebendo a
condecoração do Congresso Nacional. (Muito bem!) 56 assim, pode·
remos justificar c então terei arrependimento de ter votado contra a
criação da Ordem. Era a sugcstilo que queria fazer, apresentando a
V. Ex• a minha inteira solidariedade pela justiça das suas palavras.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Senador Amaral Peixoto, V, Ex•, por certo, por modéstia,
começou o seu aparte assinalando que a sua palavra era dispcnslivcl.
Nilo, ela nilo o era. O nobre Senador Amaral Peixoto tem, no
Senado da República, no Brasil inteiro, um conceito firmado. Nilo é
preciso que ele diga da sua vida pública que é respeitada c admirada
por tantos; nilo é preciso que proclamemos que, neste Senado, todos
os seus componentes, quando se quer citar um homem de dignidade,
de compustura, de serviços prestados à Plitria, o seu nome nunca é
esquecido. E era ncccsslirio, assim, que V. Ex• trouxesse, com essa
imensa bagagem de autoridade moral c pol!tica, uma palavra de
apoio ao Dirctor-Gcral que, nesse instante, deixa as suas funções:
lembrando com justiça que se lhes conceda a comenda, o que fot
aplaudido pela Plcnãrio.
Muito obrigado, nobre Senador, pelo apoio que traz ao nosso
pronunciamento,
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Concedo o aparte ao nobre Senador Dirceu Cardoso,
O Sr. Dirceu C1rd010 (MDB - ES) - Nobre Senador Henri·
que de La Rocquc, jd falou pelo nosso partido o nosso L!dcr. O que
S. Ex• pensa é nosso, mas o que cu penso é meu, é minha vida, é
minha alma, é meu coração. Estamos assistindo ao Senado da Rcpú·
blica cnvoivido numa homcnascm c voltado para si mesmo. Homc·
nascia um funcionário exemplar que, antes de servir ao Senado, jA
servia à instittiiçilo na figura inolvidllvcl de seu pai, de que ele é fibra,
de que ele é osso, de que ele é sangue. Começou a servir ao Senado na
figura de Godofrcdo Vianna, que os Anais rcsistram como das fi·
guras inolviddvcis que por aqui passiuam. Portanto, começou a ser·
vir antes de ser funcionário. Depois honrou este PlcnArio como
Senador, nas suas atitudes, nas suas posições, nos seus pronuncia·
mentes c com a sua palavra c asora como funcionário· exemplar,
cumprindo fielmente as suas funçõcs·numa missão important!ssima.
E, hoje, o ~cnado se volta sobre si mesmo, numa funçilo pcdas6sica,
Sr. Presidente, porque traz aqui todos os funcionários, seus altos fun·
cionAr~. O Senado nilo somos apenas nós, o Senado silo eles
também, esse rio silencioso, esse rio brilhante que corre sob esta
Casa, alimentando, sofrendo conosco, cmpolsando-sc com as nossas
vibrações, servindo-nos c alimentando-nos intelectualmente. O
Senado somos nós, Senadores c funcionlirios. E, hoje, debruçado na
tribuna de honra desta Casa, vejo o bra/n trust do meu Senado, aqui
também assistindo às homcnascns que o Senado presta a um funcionlirio que nos deixa, através de uma vida exemplar, de uma vida in·
tciriça. f; por isso, Sr. Presidente, que as minhas palavras partem do
meu coraçilo, nesta sensibilidade que tenho c sinto, ao se homcna·
gear um alto funcionário que nos deixa c que se incorporou,
também, durante quarenta anos, à vida desta Casa, tal como esta
Mesa, tal como o nosso Regimento Interno, tal como esta lnstituiçilo
mesma. Nós todos é que formamos o Senado, nós é que sentimos, lu·
tamos, sofremos c penamos por esta lnstituiçilo, nós, os Senadores c
vós, os funcionârios. Portanto,. nobre Senador Henrique de La
Rocquc, neste discurso masn!fico cm que V. Ex• traça o perfil c a
figura incsqucc!vcl desse grande brasileiro, quero associar-me, de
alma e coração, a esta homenagem, pelo muito que deve o Senado da
República ti Evandro Mendes Vianna.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Senador Dirceu Cardoso, V. Ex•, que faz do microfone o pilo·
nosso parlamentar da sua sinceridade, nilo poderia, sem dúvida,
faltar também neste momento. E como faz com freqUência c nunca
deixou de assim proceder, trouxe, com palavras repassadas da mais
profunda sinceridade, o seu apoio que asradcço, o seu aplauso que
me comove a este pronunciamento que, neste momento, devemos
prosseguir, face ao adiantado da hora.
O Sr. Evandro Curelr1 (MDB - AM)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Concedo o aparte ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena·
dor, apresso-me cm intcsrar o séquito daqueles que, sob a batuta da
sua palavra magistral, homenageiam Evandro Mendes' Vianna na
sua despedida, quando vai gozar o ol/um cum d/gnltatt. E trago a
simples oferenda de que Evandro Mendes Vianna é um bclctrista, é
um estudioso com quem me comprazia cm discutir as Literaturas
Francesa c Portuguesa. Esta· e a humilllc oferenda que trago ao dis·
curso de V, Ex•- Evandro Mendes Vianna como um bclctrista.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Senador Evandro Carreira, a sua oferenda, sabemos que é sin·
cera, Ao agradecê· la, nos cabe dizer que o seu julgamento de homem
que cxtroverte sinceridade, de homem que nilo sabe esconder aquilo
que sente, é altamente valioso nesta hora de uma avallaçilo tilo im·
portante sobre um companheiro que acaba de exercer uma funç~o ai·
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lamente dignificante, mas trabalhosa, cm nossa Casa Legislativa.
Muito grato a V, E~•
O Sr. VlrgOlo T'vora (ARENA - CE) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Concedo o aparte no nobre Senador Virgllio Távora,
O Sr. VIrgUlo T"ora (ARENA- CE)- Eminente Senador, já
ouvimos falar sobre todas as virtudes que ornam a personalidade de
Evandro Mendes Vianna c sobre todas as múltiplas atividadcs por
ele exercidas. Gostaríamos, porém, de nos fixarmos num ponto, na fi.
gura humana que foi esse homem que deu 40 anos de sua vida ao trn·
balho desta Casa, nos postos mais variados; que nilo ostentou vai·
dadc, nos mais distinguidos cargos que exerceu. Afâvcl, sóbrio nas di·
ficuldadc• enfrentadas. Nunca, jamais, cm tempo algum, vislum·
bramas S. Ex• numa atitude deselegante. Ao tempo cm que ao
Senado vínhamos cumo Deputado, à época cm que nosso gcnitor
ocupava cadeira nesta Casa c, depois, quand'o aqui cfctivo membro
deste Colégio, sempre pudemos captar, no então Dirctor-Gcral.
aquelas qualidades que distinguem um homem com "H" grande.
Este era o testemunho que gostariam os de dar.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Nobre Lldcr Virgllio Tâvora, acostumamo-nos a ouvir a palavra de
V. E~• c a nos encantarmos diante dela, na linguagem da Mate·
mâtica, E a Matemática é sempre precisa - não exagera, não pode
faltar, nilo pode errar.
E quando V. Ex•, enaltecendo nosso homcnagcaoo, se fixa cm
sua figura humana, é porque desejou, fixando-se cxatamcntc nesse
aspecto, dar-lhe amplitude, grandeza. t. essa amplitude c essa
grandeza que o orador neste instante agradece, cm uma hora - por
que não dizer- de emoção tão profunda.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ)- V,
aparte?

E~•

permite um

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Ouço o nobre Senador para, cm seguida. prosseguir cm meu discurso.
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mas todos os brasileiros são um pouco carioca c como carioca,
representante da antiga Guanabara, dou também o abraço dos cario·
cus a esse grande brasileiro, tão querido naquela terra. Por tudo isto,
nobre Senador, associo-me gostosamente, a essas homenagens. O no·
bre Senador Amaral Pci~oto falou por todos nós, cm seu aparte,
dando a solidariedade de todo o Estado do Rio. Eu o dou cm nome
dos cariocas, c também dos fluminenses, enfim em nome de todos os
brasileiros que admiram os homens que sabem servir, sabem
corresponder a confiança'quelhcs depositam, como é esta vida modc·
lar do Dr. Evandro Mendes Vianna.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA) Nobre Senador Benjamim Farah, V. Ex•, confessando querer bem, c
muito bem, o nosso homenageado, considerou-o um ótimo com·
panhciro c um exemplar .servidor público, E o fez explicitando as
suas razões c, coroando-as, trouxe o abraço fraterno daquela terra
que V. E~• tem a satisfação c o privilégio de representar. O Ma·
rnnhilo agradece a V, Ex• pelo que disse c por aqueles que, neste ins·
tantc, atrn.vés.de V. Ex•, se associam nesta homenagem.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA -GO)·- V, Ex• me honraria,
nobre Senado!'?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA .,.. MA) Com muito prazer.
O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Bem disse o Senador
Amaral Pci~oto que nada mais precisaria ser acrescentado. Todavia,
cm curto aparte, darei a V, E~• o meu depoimento. Sem dúvida,
Evandro Mendes Vianna é bem um c~emplo: tranqUilo, seguro,
capaz. Sempre imprimiu uma dinâmica excelente aos trabalhos da
Cnsa, dando às nossas atividadcs de Senadores da República esse
apoio logístico tão necessário c tão fundamental ao exercício da
nossa função. 'todavia, a mim me parece que Evandro Mendes
Vianna, transcendendo dessas .suaa qualificações, ditas por tantos
colegas aqui presentes e por V. Ex•, cresce de estatura no instante
cm que nós nos conscicntizamos de que Evandro Mendes Vianna fez
escola nesta Casa. Por isso, se de um Indo o homenageamos quando
ele volta para casa, depois do dever çumprido c fazendo escola, por
outro lado não precisamos ficar na inquietude c na dúvida da substituição, pois temos a certeza. de que, fazendo escola, com seu
exemplo, com seu trabillho c, sobretudo, com a sua liderança, ele
~oubc formar, na consciência dos seus auxiliares dirctos, homens
capazes de, a seu exemplo, dirigir a Secretaria desta Casa, como ele
dirigiu os serviços administrativos do Senado Federal, dando, pois,
tranqUilidade à Mesa Dirctora, para, dentre os funcionários, da Casa,
dentre os au~iliarcs dirctos de S. E~•. escolher aquele que o irá subs·
tituir, para que os nossos serviços continuem tranqUilos, calmos, c
conduzidos, seguramente, como o foram até agora.

O Sr. Bejamlm Farah (MDB - RJ) - Muito obrigado, no·
brc Senador, por v. Ex• me permitir participar desta homenagem a
esse servidor do Senado que todos nós admiramos c queremos bem,
Realmente, tenho também pelo Dr. Evandro Vianna uma grande
estima .c não só porque foi meu companheiro nas lides politica,, Ele
foi lançado pelo nosso Partido - V, Ex• também pertencia ao
antigo PSP - c, como representante do Maranhão, dignificou o
nosso Partido c o Senado da República, quando o povo daquele
Estado o elegeu. Mas essa estima não é só por causa do querido
companheiro do antigo PSP. t. também por se tratar de um ótimo
servidor público que, no desempenho de suas funções, não só tem .
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA) colocado a sua inteligência, como também o seu coração, sobretudo Nobre Lldcr Osircs Teixeira, V, E~• coroou, sem dúvida, com chave
o seu coração, Evandro Vianna é um homem simples, fidalgo, mas de ouro, a série de apàrtcs à fala com que estamos procurando dizer
acima de tudo um homem bom c, inspirado no coraçilo, tem realiza. · algo u respeito da passagem, como Senador c como funcionário, de
do, na vida pública c também na administração, uma grande carreira Evandro Mendes ViaQna. E V. Ex• o diz muito bem c, por certo, o
que merece o respeito de todos nós. Por isso o Senado, hoje, realiza nobre Presidente da Casa hã de buscar nesse corpo admirável que
constitui o funcionalismo do Senado, quem esteja à altura de, conti·
esta grande sessão, que é uma verdadeira festa do coração, festa do
amor c festa da gratidão, de tal modo que os funcionários do Senado nuando a suu obra c a sua açilo, dar dignidade ao posto por ele até
estão a( presentes, manifestando a sua solidariedade ao gesto de agora exercido. Dirlamos que a consagração recebida por Evandro
V, E~•. que é secundado por tod,o o Senado da República. Feliz da
Mendes Viunna nilo foi só comovente - ela foi absoluta. A nossa
Casa que pode homenagear o seu servidor c feliz do servidor que palavra poderia estar liberada, mas nilo podemos fazê-lo, Sr. Prcsi·
pode ser homenageado pela Casa, onde desempenha as suas altas dente, e solicitamos apenas três ou quatro minutos pura terminar
funções, como seja u de Direlor-Gcral do Senado. Por tudo isto, que- aquilo que escrevemos a respeito dele. E assim prosseguindo, com a
ro cxtcrnur a minha solidariedade n V. Ex• Quero, ainda, nobre
aquiescência dos Srs. Senadores, passo a ler o que esquematizei, o
Senador, se me permite V. E~•. dizer que hoje tenho a honra de que entendi como sendo próprio c especifico da pcrsonnlidndc do Sr.
.eprcscntnr todo o Estado do Rio de Janeiro, mns minha última clci·
Evundro Mendes Vianna.
ção foi pela Guunnbnrn. Trago, um abraço, todo c1pcciul dos cario·
Dizíamos:
cus, onde Evundro Mendes Vinnnu é tão querido, onde plantou o seu
Evundro Mendes Vianna, nosso contcrrlinco, nasceu c cresceu
coraçilo c onde sua estima é imcnsurâvcl. Alilts ele é marnnhensc,
num ambiente onde os interesse& maiores c melhores do Maranhão
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marcaram o sonho de ação do seus familiares e, especificamente, do
seu pai, Sr. Goldofrodo Mondes Vianna, nosso cminontissimo Go·
vernador. Foi um dos molhares Executivos com que Deus nos
premiou. Nele constava-se a seriedade administrativa como marca
de suas decisões, que oram todas cm busca do melhores dias pura u
gente muranhonse. Os seus gostos fidalgos, nno se confundiam com o
conformismo que avilta. Nào agitava, para poder governar bem. Os
seus filhos, Evandro Mondes Vianna c o ex-Embaixador António
Mendes Vianna, testemunharam de perto a ânsia paterna incontida
de servir à terra comum.
fi curiosa a diversificação ac criatura a criatura, até mesmo
entre irmãos, vez que cada um possui a sua reaçilo emoti\'a, Diva-

gamos, assim, nu lixaçào de Evanaro c Antônio Mendes Vianna. O
primeiro, sereno, procurando sempre no refúgio da contenção tcmpe·
ramcntal a força marcante do seu ego. Antônio Mendes Viana, nosso
c:x~Embaixudor, dinâmico c culto, era explosivo e reagia com a violêncin do raio que ilumina mas mata e aterroriza, também. As suas

moções eram verdadeiras explosões incontidas. Ambos, enfatizamos,
morccem o respeito e a admiração da gente marunhcnsc.
Ainda hoje, na rouniilo da Mesa Diretora da Casa, o cminentís·
simo Presidente Pctrõnio Portella, houve por bom apresentar, cm
nome do Senado, ao Diretor que de despedia os agradecimentos pelo
muito que ele fez pela Casa, com seriedade, com entusiasmo c com
carroção; c vimos o nosso Diretor, emocionado, quase com dilicul·
dades cm agradecer, afirmar que, se mais nno realizou é porque
forças não teve para consegui-lo.
Nascido, o Diretor·Gcral do Senado Federal, cm 21 de agosto
na cidade de São Luís, foi o Primeiro di reter da Dirctoria das Com is·
sões em 1950. Vicc-Diretor Legislativo cm 1959, Em 1961 galgou a
Diretoria-Geral do Senado, ocupando-a até o presente momento,

Como o seu venerando, foi Senador pelo nosso Estado de 20 de julho
de 1948 a 20 de julho de 1950 c ainda, de 27 de julho de 1950 a 1' de
fevereiro de 1951. Vai deixar com o pczar de todos, pelo limite da
idade, as funções que honrou. Sofrerá por certo, com a sua aposcn·
tadoria, porque a sua mente c o seu coração desta Casa jamais se olvirlarüo.
roi um comandante administrativo que dava a impressão de
retratar na face, um rigor que não possuía na alma. Enérgico, não foi
prepotente, exigindo de todos o trabalho que a função de cada um
lhe obriga. Possui vários cursos e entre, muitos de maior signifi·
cação. Chegou a hora de deixar-nos c o faz com a consciência tran·
qUila, o que ocorre com os que cumprem bem o seu dever. Os funéio·
nários da Casa não o temiam, mas o respeitavam. Os Senadores
sempre o consideraram como um ex-colega. A ele, dizemos que o ins·
tante i: de despedida, mas não vamos assinalá-lo com a lágrima da
saudade e a emoção desabrida dos que ficam. Nada disso. fi que a
sua imagem permanecerá viva cm todos os espaços do Senado, por
ele percorridos. em sua permanente vigília de Diretor consciente. O
seu Cllrriculum l'itae é altamente significativo e ele é parte integrante
desta manifestação e o transcrevemos para que conste nos Anais da
Casa, como estímulo aos que a nmam também. fi o companheiro esti·
mudo que regressa ao lar. ~o amigo que não será esquecido pois que
foi capaz c honrou o posto com dignidade c a maior corrcção,
Srs, Senadores, o nosso comovido obrigado, cm nosso nome cpor que não dizer?- em nome do Dirctor·Gcral, que neste instante,
por certo, cheio de emoção, se aqui estivesse dificilmente poderia
ugrudecer. (Muito bem! Palmns.)
·
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HENRI·
QUE DE LA ROCQUE, EM SEU DISCURSO:
"CURRICULUM VITAE"
DR, EVANDRO MENDES VIANNA
Diretor-Geral do Senado Federal
I. Histórico Funcional- Senado Federal
1928- Admitido pela Mesa do Senado, em 1•·7·23, como Revi·
sor de Debates, tendo entrudo cm exercício na mesma data.
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1935- Nomeado Auxiliar de Anais, por Ato da Mesa da Câ·
mura dos Deputados, tendo tomado posse cm 30-4·35 com cxcrcfcio
cm 1•·5·35;
. 1937 - Designado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da
Justiça para. ter exercício no Departamento de Propaganda c Dirusão
Cultural daquele Ministério, cm 10 de dezembro de 1937, onde
exerceu· a função de Secretário do Dirctor-Gcral, doutor Lourival
Fontes, tendo recebido o seguinte elogio: "No desempenho de suas
funções, não deu motivo algum para que se façam restrições ao seus
colegas c o público, demonstrando conhecimento, zelo, intcligi:nci~ é'
critério no desempenho de suas funções".
1940 - O Presidente da República, por Decreto de 18-9-40
transferiu-o ex-ofjiclo para o cargo de Oficial Administrativo, Classe
UK".
1942- O Senhor Major Antonio José Coelho dos Reis, novo
Dirctor do Departamento de Imprensa c Propaganda, designou-o
seu Secretário.
1943 - O Presidente da República, por Decreto de 19-8-43
pron1ovcu-o, por merecimento, à classe ''L'' da mesma carreira.
1945- Em 17·7-45 foi nomeado por Decreto do. Senhor P<o·
sidéntc da República para exercer o cargo de Dirctor do Serviço de
Administração, Padrão "O", cm Comissão.
1946- Pela Portaria n' 170, de 1946, foi elogiado pelo Dirctor
daquele Departamento, pelos excepcionais serviços que prestou à
sua Administração com zelo, operosidade c dedicação, dignos dos
mais altos louvores, no exercício das funções de Dirctor de Serviço
de Administração.
-Apresentou-se à Secretaria do Senado Federal, cm 13·10-46.
- Por deliberação da Assembléia Constituinte foi promovido,
por merecimento, à Classe "M" da Carreira de Oficial Legislativo uo
Quadro da Secretaria do Senado Federal.
-Em 26-10-46, foi designado por Portaria do Senhor Dirctor·
Geral para Secretariar a Comissão de Finanças,
1947- Em 19·1-47, foi eleito Suplente do Senador José Neiva,
Representante do Estado do Maranhão.
1948- Em .19·7-48, foi convocado.para exercer o mandato :lc
Senador, cm virtude de licença concedida ao Senador José Neiva. ·
-Foi rcclassificadÓ na letra "N" da Carreira de Olicial'legis·
lativo.
·
·
1950 - A Comissão Dirctora, cm reunião de 24· 7·50, ·premo·
vcu-o, por antigUidade, li class~ "0" c, por merecimento, ao cargo de
. Dirctor de Serviço, Padrilo Pl;l,
·
·
- A Comissão Dirciora, cm 26-NO designou-o Diretor Ú
Orçamenta,·: · ·
·
.· .
.
- Reclassificado no Padrilo PL·2 pela ·ResoluÇão n• 18, de 16·
12-50.
· . ·.. " .
..
1951 - Reassumiu, cm. lo;2·~1 suas funÇõcsna Dirctoria de
Orçamento,. por iiti~er cessado suá RcprcscntáÇiio pcl~. Estado do
Maranhão.
·
·
1955- Em virtude da transform'açi!o da Dirc(oria de Orçnmcn·
to cm Dirctoria das Comissões pela Rc•Ólução n• 4/55; foi designado
em 15·2·55, Dirct9r das Comissões.
·
·
-Foi designado pci·a Comissilo Dirctora para integrar .n Banca
Examinado(a do Concurso de Motorista: : · : ..... ·; .· · ·.
1956 .:.... Foi dcslgnpdo pci~ Comissão Dircto'ra· tiôra intcgrar"n
Banca Examinadora do Cànc.urso para Assessor Legislativo, Setom
Economia, Transporte c Viação.
.
.
.
1959 - Pela Portaria n• 2, de 1959, foi designado pelo Pro·
sidcntc do Senado para hitcgrar a ·Comissão de Recepção ao. Prc·
sidentc da Indonésia, cm scssilo conjunta, realizada nu CAmara dos
Deputados.
· '
·
1960.:.... Em 21·4·60 foi transferido para Brasnla cm decorrência
da mudança 4o Congrcs!o ·l'!acioritil pa.ra a no.va Capital; ·.
- Pela Portaría n' 59/59 foi designado pelO: Primciro;Sccrctário
para dirigir a Vic~:Dircto.rin·Ocrul Legislativa, ~m .virtude do. ufas•
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lamento do Dr, Adcrson Magalhães para a Vlcc-Dirctoria-Gcral
Administrativa.
- Foi promovido, por merecimento, cm reunião realizada cm
1•·10·59 pela Comissão Dirctora, ao cargo de Diretor de Divisão,
Padrão PL-1.
- Foi designado para 'integrar, na qualidade de representante
do Senado, a Comissão de Plancjamcnto das Solenidades de Insta·
laçilo do Governo Federal, cm BrasOia.
- A Comissão Diretora, em reunião de 27-4-60, designou-o
para substituir, interinamente, o Dirctor-Gcral, Dr. Lui~ Nabuco.
1961- Nomeado pela Resolução n• 13, de 1961, para exercer o
cargo de Dirctor-Gcrnl, "PL", com posse c cxerclcio cm S-5-61.
1962 - O Senhor Primeiro-Secretário designou-o para presidir
n Comissão incumbida de examinar os orçamentos apresentados por
firmas do Estado da Guanabara para aquisição de extintores de
incêndio destinados no Anexo I do Senado Federal, oferecendo pare·
ccr a respeito.
- Pela Portaria n• 1/62 da Comissão Diretora, foi designado
para integrar a Comissão de Classificação de Cargos da Secretaria
do Senado Federal.
1963- Foi designado pelo Presidente do Senado para presidir a
Comissão incumbida de proceder a realização de provas psicotécni·
cas para Motoristas e Guardas de Segurança do Senado Federal,
1965 -Foi designado pela Comissão Diretora para presidir a
Comissão de Inquérito instaurada p~ra apurar faltas ao serviço de
Elso Rodrigues Catanhede.
- Designado pela Comissão Dirctora para presidir a Comissão
de Inquêrito para apurar a falta do servidor Francisco Silvestre de
Carvalho.
1970- Por Ato do Primeiro Secretário foi designado para presi·
dir a Comissão de Recebimento de Propostas relativas à Concorrência Pablicu para construção do Anexo II do Senado Federal.
1972~ O Presidente do Senado Federal designou-e; cm caráter
permanente, para a Vice-Prcsidcncia da Comissão 'Permanente de
Licitações do Sc:nado Federal.
- O Primeiro-Secretário designou-o para presidir a Banca
Examinadora do Teste de Sc!eção Pública para a função de
Mecanógrafo do Senado Federal.
-O Presidente do Senado Federal designou-o para presidir a
Comissão de estudo do anteprojcto de lei alterando o Quadro de Pes·
soai do Senado Federal
1973 - Designado pelo Senhor Primeiro SecretArio para presi·
dir a Banca Examinadora do Concurso de Entrância de Auxiliar de
Plenãrios.
1974- Pelo Ato n• 31, de 1974, do Presidente do Senado Fe·
dera!, foi nomeado membro do Conselho de Supervisão do
PRODASEN.
11. Elogios
1940 - Elogiado pelo·Diretor-Gcral do Departamento de
!~prensa e Propaganda do Ministério da Justiça através da Portaria
n• 90/40, pelos excelentes serviços prestados como Secretârio daquela Dirctoria-Gcral.
1952 - Elogiado pelo Presidente da Comissão de Finanças,
Senador Ivo d'Aquino, pelos serviços prestados àquela Comissão.
1959 - Elogiudo pelo Senador Lino de Matos, cm Plcnllrio, na
reunião de 26/11/58, com palavras cspeciallssimas de alto louvor,
pelo imenso esforço pessoal na orientação dos trabalhos dos órgãos
técnicos, durante o excrclcio de 1958.
-Elogiado pelo Presidente da Comissão de Finanças.
1961 -Elogiado pelo Vicc-Prcsidcntc, Senador Filinto MUI!ct.
ao deixar a Vicc-Presidêncin do Senado, manifestando o seu
agradecimento c o seu louvor, pela dedicação e colaboraçllo que prcs·
tou h sua Administração c o concurso inspirado no mais alto espirita
público do referido funcionãrio,

Aaooto de 1977

1971 -O Senador Moura Andrade, ao concluir seu mandato,
enviou carta agradecendo e testemunhando a sua intensa capacidade
de trabalho, dedicação c honradez que marcam a sua vida, Salienta,
ainda, o seu e~cmplo de conduta funcional por ocasião do• dias mais
diiTceis da vida parlamentar, correspondendo à confiança de que era
depositârio.
- Ã Diretora Substituto da Taquigrafia, O. Dalva Rjbciro
Vianna, destacou o seu empenho pessoal por ocasião da reforma das
instalações daquela Diretoria,
III. Cursos
- Diploma de Bacharel cm Ciências Jurldicas c Sociais conferi·
do pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, cm
IS de dezembro de 1930. Registrado na Reitoria da Universidade do
Rio de Janeiro, no então Tribunal de Apclaçilo do ex-Distrito Federal e na Secretaria do Supremo Tribunal. Inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil. sob o n• 1.155, cm 14 de março de 1934.
- Registrado como Técnico de Administração, no Conselho
Federal de Técnicos de Administração, I• Região (Distrito Federal c
Goiâs), conforme Rcsoluçilo n• 266/73. D. O. de 14·12-73.
-Titulo de Habilitaçilo Profi~sional de Técnico de Administra·
ção, expedido pelo Conselho Federal de Técnico de Administração,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência se asso·
cia ils homenagens prestadas pelo Plcnllrio do Senado Federal ao seu
Diretor-Gerul, o Dr. Evandro Mendes Vianna, pela voz do nobr<:
Senador Henrique de La Rocquc c ampliada pelos pronunciamentos
dos Srs. Senadores, todos a exaltarem as qualidades positivas desse
preclar<l humem público que agora, por imperativo constitucional,
se n:tira d\1 scrvlço público.
O Dr. Evandro Mendes Vianna, da estirpe dos bravos doMara·
nh<w. pllr 4uase cinqUenta anos viveu intensamente no calor da dcdi·
ca.;flu suba luz do idealismo, a própria vida desta augusta Casa.
Assinalo a homenagem já referida pelo orador que, hoje, pela
manhã, a Comissão Diretora, através da palavra autorizada do Prcsi·
dente Petrõnio Portella, prestou ao Dr. Evandro Mendes Vianna.
Ele parle mas não deixa só saudade, que seria pouco para um
homem que aqui chegou e, como Senador, representou o seu grande
Estado passando, depois, a ser o primeiro servidor na hierarquia
funcional. Ele parte, deixando ao Senado o exemplo de quem, na
vida pública, fez da probidade, fundamento da sua atuação, da intcli·
gência c da firmeza de seu carãtcr, forças para sustentar a sua autori·
dude, do senso político, porque sempre foi o politico, o magnifico
instrumento para o desempenho de suas funções.
O Senado Federal, portanto, presta nesta tarde, na nostalgia de
uma despedida, na beleza do nosso humanismo, um preito de justi~a
ao Dr, Evandro Mendes Vianna.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Ainda hll oradores ins·
cri tos.
Concedo a palavra no nobre Senador Virgnio Tâvora, que fa·
lurá como Líder.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Pronuncia o scAuinle discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nilo fora a obrigação inadiâvel que nos espera fora de Brasllia,
mais uma vez teria mos que adiar pronunciamento que, jâ na semana
passada, havia sido postergado pela ausência da representação emc·
debistu que conosco havia debatido a parte inicial de oração que percutiu o assunto ora nbordado.
Avisamos cm tempo aos dignos Senadores que, naquele momento nos deram a honra de discutir o assunto conosco, Senadores
Frnnco Montoro c Roberto Saturnino, que hoje voltnrlamos a essa
tribuna em uma complementação ncccssâria de pronunciamento.
Lamentavelmente, nilo estando eles presentes, aguardamos que,
lendo pelos Anuis do Senado nossas alcgativaH, possam depois dar
cubai resposta, se assim o julgarem conveniente.
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exportação o que contribuirá para aumentar sua capacidade
Sr. Presidente, da última vez cstubclccemos as bases neccssârias
de pagamento de~tu divida. Para nós, banqueiros, o que
para podermos, então, em números, discutir, de uma vez por todas, a
interessa espc'Cialmcnte ~ilo as perspectivas de médio e lon.go
situuçilo do Brasil quanto à sua divida externa c à sua solvabilidade,
. prazos c deste ponto de vista a situação do Brasil é mu1to
tão apresentada por criticas apressados como absolutamente critica,
tranqUila."
c procuramos seguir uma técnica de apresentação diferente. Isto é,
resumi riamos em um certo número de perguntas, aquilo que de dú·
Mus, gos~arlamos de acrescer a este outro.testcmunho de Mrs.
vida pudesse existir ou que se nos afigurar existir sobre o assunto c Minerbo, que representou para a orientação dos Senhores, também
dar a puluvru, não a pessoas que no Brasil seguissem escola a, b, c, . o Btinker.1· Tru.rr Company; cm mesa-redonda feita recentemente pelo
ou d, de economia, mas justamente a representantes daqueles crc· jornàl O Globo,
dores que silo precisamente pessoas mais intcrcssad~s.na salvaguarda
do seu putrimônio.
"i':: preciso lembrar- vejam os Senhores a coincidência
Assim procuramos enfeixar o assunto nas seguintes perguntas:
de pronunciamento de pessoas das mais diferentes institui·
Primeiro: o que: representa, por exemplo, este ano, os cinco c
ções bancárias- que grande parte do endividamento cxtcr·
meio bilhões de dólares do serviço de dividas1
no brasileiro foi feito para viabilizar investimentos de médio
Segundo: de que se constitui grande parcela do endividamento
c longo prazos cujo retorno é seguro c certamente irA aumen·
brasileiro'!
tara capacidade de pagamento no Pais. Na agricultura, além
Terceiro: como justificar o fato de estar o Brasil contraindo dlvi·
disso, hú uma grande possibilidade de ampliação da
das para pagar dividas, "abrindo buracos cada vez maiores" na
produtividade e da produção. Mas de qualquer maneira dia a
expressão de alguns analistas financeiros1
dia as exportações brasileiras irão se libertando das sUrpresas
provenientes das oscilações dos preços de produtos agrícolas
Quarta - A divida externa nossa, hoje, situa-se cm termos
e fortalecendo sua posição como detentora de uma pauta de
preocupantes para nossos crcdores1
exportação bastante diversificada."
Acreditamos que essas perguntas dilo como um contorno geral
do problema, Após isso, tempo havendo, faríamos uma anâlise râpi·
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
da do comportamento da ,balança comercial este ano, da sua projc- aparte, nobre Senador?
çilo até o fim do exercício e porque cuidávamos passivei acontecer,
O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não,
dentro daquele prognóstico, os patamares sucessivos a que nos
com prazer.
rcrcrimos vez anterior.
Assim, passamos à primeira: o que representam esses cinco e
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Inicialmente, peço
meio bilhões do serviço público da dívida este ano1 Em lugar de so· licença, neste primeiro aparte, porque pretendo dar-lhe outros, para
bre ele dissertarmos, como hã pouco citamos, vamos dar palavra ao me reportar ao aparte de V. Ex• ao discurso que proferi, aqui, esta
representante do Deursi:h Sudamer/kan/sche Bank, do Grupo Dres· semana, na última segunda-feira. Naquela oportunidade do seu
dner Bank, o maior banco particular alemão que dinheiro empresta aparte, disse V. Ex• que, rio seu discurso do dia 8 de agosto, cujas
ao Brasil e o segundo banco daquela nacionalidade.
notas taquigrúficas estilo aqui comigo, V, Ex• não tinha se referido a
O que diz Gunther Matter seu representante:
este seu colega e amigo que lhe apartcia, agora.

"e

preciso, inicialmente, que considerem esses bilhões,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O nome de
deles deduzidos o valor dos empréstimos que podemos
V, Ex• não foi pronunciado por nós.
qualificar como capital de risco, ou seja, capital de invcs·
timentos de firmas estrangeiras. Esses empréstimos serão
O Sr. Lulz Cavlllcanle (ARENA - AL) verdade, o meu
prorrogados ou capitalizados,
nome não tinha sido pronunciado, No entanto, pcrmita·me ler
Em segundo lugar, é: preciso lembrar. que a divida cxtcr· trechos, aqui, da sua oração. Inicialmente, disse V. Ex•: "Estâvamos
nu cresce de acordo com o crescimento da economia brasilei· ausentes quando respingos foram feitos neste plcnârio ... "
ra, A divida aumenta, mas as exportações também crescem e
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Respigas.
as importações, felizmente, cresceram muito pouco nos
últimos anos."
O Sr. Lulz Cavlllcante (ARENA- AL)- Respingos,
o aepo1mento de qucm1 Daquele que, na Alemanha, é o nosso
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nilo, ai é
maior credor. De que se constitui grande parcela do endividamento engano da Taquigrafia. Eu respigo uma obra, respigo alguma coisa,
brusileiro1 Num parêntesis, repetimos, sem virmos mais aqui discutir quer dizer, faço·lhc restrição.
minúcias de dados, considerando aqueles nossos como a expressão
O Sr. Lulz Cnalcante (ARENA - AL)- Bem, o Senador Ita·
que o Banco Central apresenta, de que a divida é constitulda de duas
partes: umu, por débitos públicos, no total de 14 bilhões, 952 milhões mar Franco, que estava presente, também entendeu, como cu, rcspin·
de dólares, cabendo o restante aos débitos privados. E nesses débitos gos, tanto é que S. Ex• cita a palavra respingos, cm aparte que deu a
privados, gosturlamos bastante de, também - sem fazer repiso da V. Ex•
palavra - citar que grande parte dele~ são dividas de filiais de
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nilo, silo
multinacionais com as mamzcs, como veremos.
respigas. Talvez nilo tenhamos uma dicção tão boa quanto a de
Mus u essa pergunta o que podcrlamos dar como rcsposta1 o V, Ex•
Bankers Trust Company, conhecido de todos os Senhores, é um do~
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Esta é a primeira
grandes emprestadores ao Brasil. O seu representante é Mister Carey
afirmaçilo de V, Ex•
H. Timbrcll. Que diz clc1
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas, V. Ex•
"O Brasil cstâ caminhando para uma posição cxccpcio·
nu!, gruçus à sua capacidade de cxportaçilo de produtos acha que foi apenas V. Ex• que pôs cm dOvida o montante da
ugrlcolus e ao crescimento industrial que reforçarA, ainda dlvida1 Nilo! Vârias pessoas também o puseram.
mui~ nos próximos unos, suas exportações manufaturadas.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Nilo estamos falan·
preciso destacar que grande parcela do endividamento do, agora, de divida externa. Permita-me continuar o meu aparte.
respondendo à pergunta - decorreu de investimento cm
O SR. VIRGILIOTÁVORA (ARENA -CE\- Pois nilo. ;
programas de substituições de importações ou cm selares du

e
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~----------------~----. O Sr. Lulz Cowalcante (ARENA- AL)- E, logo na pAaina scguinte das noias taquigráficas, disse V. Ex•: "Foram aqui brandidas
declarações do Diretor daquele estabelecimento -:- Banco Central
Fernão Bracher, interpretadas como argumentos de que, realmente,
tel'!amos razões naquelc'cpisódio.'' O resto não intercsaa. Entio; d~
V. Ex•: "Foram brandidas declarações do Dirctor daquele estabcl~
cimento, Sr. Fernão Bracher... " Ora, a 6nica pessoa, )!Cite plcn6.rio,
até agora~ que falou no Sr. Fcrnilo Bracher, foi este seu cotesa.
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA ..::.CE)- Nobre Senador, não cotamos entendendo aonde V. Ex• qucrchcsar. Nó aparte,
quis lhe dizer que não tocamos no nome de V. Ex• Eati V. Ex•
dizendo que, por ralar cm Fernão Brachcr, por dizer que eram respi·
gos, e não respingos, ai nas notas taquigrâficas, estivamos ratando
dt: V, ·Ex• Nilo, não falamos. Mas, vamos fazer de contaa que fa·
lamas. Se V, Ex• deseja dizer que falamos está bem, mas. o r~zemos
com a devida atenção e respeito que nos merece.
. O Sr; Luiz c..atcinte (ARENA - AL) - Permita-me que
termine. Sendo cu a única pessoa que, até então, tinha citado o nome
do Sr. Fernão Bracher, V. Ex•, senão explicitamente, mas impiicita·
mente, estava se referindo a este .seu colega.
'
,. O SR. VJRGILJO .TÁVORA (ARENA - CE) -:- Houve referência desairosa, no discurso, a V. Ex!? Acreditamos que não, nem·
explfcita nem impii'citamcntc. Apenas, no papel de defensor da politica econômica brasileira...
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Esta nãu foi só a mi·
nha compreensão, porque, no dia seguinte, O Globo, noticiando o
.discurso dc,V, Ex•. l'ê·lo cm artigo que tem este titulo: "Divida Externa Tãvora contesta Cavalcante".
·
OSR; VJRGILIOTÁVORA{ARENA -CE)- Se V. Ex• diz
·que a divida é uma, c se dizemos que é outra ... Como, tamb~m. poderia' dizer, com muita propriedade: "Tâvora contesta Itamar".
S.. Ex• roi nosso interlocutor c, justamente, afirmou o mesmo ponto
devistadeV. Ex•
Continuemos a ouvir o aparte de V, Ex•
O Sr. Luiz Canleante (ARENA- AL)- Nobre Senador Vir·
gíiio Tãvora, .quero apenas justificar os trechos da minha oração de
segunda-feira no qual fiz referência cxpifcita a V, Ex•, porque, a meu
ver, csiàva cu respondendo a V. Ex•
O SR.'VJRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Não nos senti·
mos diminuldo por isso: somos amigos hll tantos anos ... Não ir! amos
diminuir nossa ami~adc por isto, Senador.
O Sr, Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Só hã uma diferença,
nobre Senador, é que cu não sou como V, Ex•, uma chuva torrencial; sou um simples respingo, e V. Ex• o disse muito bem, Muito
obrigudo.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA - CE)- Eminente
Senador, esta última parte nilo vai poder passar cm julgado.
Conhecemos aquele homem, que ascendeu às mais altas posições,
dentro da sua carreira, vindo desde soldado, do seu trabalho. Se, porventura, desejasse, de qualquer maneira, criticar a V, Ex•, dentro do
rc<~cito que nos merece, di-lo-lamas da mesma maneira com que,
certeza estamos, V. Ex• faria para conosco, Não tinha pingos, não
tinha respingos,
Voltamos ao assunto: respigas- quando respigo alguma coisa,
- permita,no~ apelar para Camões - significa, justamente, sobre
esta mesma coisa, traçar comentários, tecei comcntãrios, justos ou
injustos, Não concordamos,
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- f: que tenho aqui,
diante dos olhos, justamente o apurte do Senador Itamar Franco,
onde S. Ex• diz, literalmente: "V o Ex• - rcrcrindo·SC ao eminente
Senador Virgflio Tilvorú - traz à Cusu csciurccimcntos cm funçilo

daquilo que chamou de respingos na sua aus!ncia." Então, veja
V. 'Ex• que esse foi o entendimento geral.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Respisos, Ex•
Sr. Presidente, chama V. Ex• atençlo para a hora, mas aostar!ambs de, j!cto menos, completar esta peraunta, e entrar na acauintc1
rapidamente.
Mas, o que diz o Vicc-Presidcntc do City Bank, entidade tio
citada aqui, de vez cm.qunndo, como o arauto de calamidades que a
politica ·cconOmico-financcira do Brasil rari desencadear sobre ele
pelo seu endividamento:
"Dois pontos são acralmcnto Ignorados ao se lançar osses n6mcroa de maneira senaacionalista. ·Primeiro, uma vez
que o financiamento aovcmamental dos paiiCS mais pobres
constitui a parecia maior -c vimos, no Brasil, que justamcn·
te assim se dA - a maior parte de sua divida total nada teni a
ver com bancos privados. Segundo, um elevado percentual
da parecia menor representativa das dividas com credores
privados ~ em ativos de pequeno risco. Grande parte destas
dividas refcre·sc a empr~stimos entre bancos, financiamentcn
comerciais a curto prazo, empr~stimos totalmente garantidos
por governos, organismos ou companhias internacionais, c
empr~stimos concedidos c efetuados em moeda local.''
S. Ex• se referiu ao conjunto dos palscs subdesenvolvidos.
E vem, então, a parte do Brasil:
"Se fizermos um cmpr~stimo à subsidiária da General
Motors no Brasil que tenha plena garantia de Detroit, isto
aparece como um empréstimo a um pa(s cm desenvolvi-

mento. Se fizermos um empréstimo à Fiat brasileira com a
garantia da Fiat em Milão, isto também aparece como um
empréstimo a um pais em desenvolvimento. Se financiarmos
um exportador de caf'é de Santos, estas raturas comerciais são
autoliquidâveis em noventa dias. Tudo isto aparece como
empréstimos a um pnls cm desenvolvimento. Entretanto, nenhum deles tem a mais leve ligação com crédito de um pais
cm desenvolvimento."
O Sr. Lulz Cavaleantce (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - V, Ex• leu, hã
pouco, as opiniões de incontestes autoridades ...
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Quer dizer,
nossos credores. Nós optamos justamente pela opinião dos credores ...

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- E, no caso, ningu~m
tem rnais autoridade do que o credor, para dizer que a divida do
Brasil é razoável.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- ... alguns dos
quais, hil pouco tempo.atrás, inclusive do City Bank, não eram os
arautos dus catástrofes? Entilo, escolhemos, justamente, os reprcscntuntcs das diferentes entidades que apareciam como responsáveis
maiores, na parte privada, por esta divida. Fomos nos socorrer de
uma mesu-redonda, realizada pelo O Globo; fomos nos abcbcrar de
pronunciamentos isolados, dessas pessoas, e de outras, como
Costanzo, que é o Vice·Prcsidcnte do City Bank. Porque se fôssemos, apenas, argumentar, como das outras vezes, com os nossos
parcos conhecimentos, ou com a opiniilo de economistas pátrios, esses ou eram a favor ou contra a politica económica do Governo.
Entilo, procuramos testemunhos que julgamos mais insuspeitos.
Vamos ver o que/: que dizem: que estilo sendo nossos maiores credo·
rcs?
Foi umu decisão! Podc·se encarar esse problema de outra manei·
ra: de um ludo, pegar os ccpaiistas, de outro lado, os monctnristus, c
discutir, também, a sua opiniilo sobre a divida externa.
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O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• permite que
cu termine o meu aparte?
·
OSR. VIRG(LIOTÁVORA(ARENA -CE)-Poisnào.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Pois bem, imitando
V, Ex•, vou ler, também, a opinião de um dos credores do Brasil.
Tenho, aqui, cm mãos, recorte de O Estado de S. Paulo, de 7 de
novembro do ano passado, quando a dívida era bem menor, sob o
título: "FMI c bancos: hora da cautela sem alarme:'. Diz o artigo, na
parte inicial, que é a síntese do todo: "0 Fundo Monctãrio Internacional -c o Fundo Monctãrio Internacional é apenas a matriz de

um dÓs grandes credores do Brasil, que é o BIRD - o Banco
Mundial- alertou o Brasil de que sua dívida externa dcvcrâ crescer
mais lentamente, recomendou política mais ampla c· enérgica para
equilibrar o balanço de pagamentos do País c questionou a sabedoria
dos aumentos salariais autorizados pelo Governo",
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto) - Peço ao nobre
orador que niio conceda mais apartes, visto que o seu tempo cstâ
terminado, c ainda hã outros oradores inscritos,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Eminente
Senador, ainda bem que V. Ex•, como sempre, teve a justeza de afir·
mar a data que tal se dava, quando as pessoas mais otimistas, inclusive no País, cuidavam estar o mesmo cm situação diflcil.
Então, permitam-nos, do próprio Gunthcr Mattcr, hã pouco
citado
"Em termos gerais, acho que a dívida externa c os
demais elementos da economia que estilo mais dirctamcntc
ligados a seu comportamento, como balança comercial c

balanço de pagamentos, preocuparam -"pretérito perfeito"
- bastante os banqueiros do exterior até meados de 1976.
Hoje, no entanto, a divida externa brasileira niio é mai! mo'
tivo fundamental de preocupação aqui ou no exterior,••'
Vé V. Ex• que se refletisse, se reportasse ao tempo referido por
V. Ex•, talvez não tivéssemos feito esta citação.
Sr. Presidente, o nobre Senador Paulo Brossard cstã inscrito.
Vamos ficar na segunda pergunta.
O Sr. LelteChavu(MDB- PR)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Enquanto
S. Ex•, o Sr. Presidente, nos deixar aqui, na tribuna, nós vamos fa·
!ando.
O Sr. Leite Chavu (MDB - PR) -Senador Virgnio Tãvora,
apreciamos com muita scricaadc os pronunciamentos de V. Ex•
nesta Casa. V. Ex• corrobora a idéia de qui: é um dos Senadores mais
competentes, ou dos bem competentes Senadores com os quais

temos a honra de tratar. Mas, queríamos lembrar a V. Ex• uma
passagem de 75, quando mal havlamos chegado aqui. Naquele ano,
fui cu o primeiro a levantar a questão da divida externa, aqui. Dizia
cu que ela andava cm torno de 20 bilhões de dólares c V, Ex•, com
dados, refutou, alegando que a divida era muito menor do que isto,
que estava cm torno de 14 ou I5 bilhões,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador, permita-nos só um contra parte.
O Sr. Leite Chavu (MDB- PR)- Pois não.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Fazem um
apelo um pouco ao bom senso deste Senado. Um Lldcr do Governo
desde que convencido que dados oficiais o ele aprcscntadcs estilo
certos, tem a obrigação de recebê-los dai cm diante como vAlidos, c
depois de conferidos, defendê-los.
O Sr. Leite Cha••• (MDB- PR)- Eu compreendo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nilo podemos citar números diferente~ do que aqueles que os órgãos oficiais
nos fornecem.
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O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Certo, Então, veja: V. Ex•
depois não voltou ao assunto c, não passou uma scmona, firmas
estrangeiras vieram através dos jornais que noticiaram o fato cm
manchetes dizendo que a dívida externa era de 20 bilhões, Não
houve mais discussão a esse respeito.
. O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) Então nilo estávamos presentes.

Perdão!

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Agora - permita-me
V. Ex• - discute-se, novamente, o quantum da nossa divida externa
que estaria, hoje, em torno dos 30 bilhões
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Nilo, o que se
discute não é isso,
O Sr. Leite Chaves (MDB PR) -Se V. Ex• me permite, não é a
isto o que cu quero me referir, Ora, os economistas internacionais, os
homens entendidos c os doa tores das regras monctaristas intcrnacio·
nais dizem que há um limite para o endividamento dos palscs; limites
esses o partir dos quais a concessão de financiamento externo passa a
constituir um risco incomum em razão do que os juros, o prive rate
passa a ser mais ovantajado, Entretanto, a despeito disto, vem o
Ministro das Minas c Energia, recentemente, c diz que se os brasileiros quiserem cfctivamcntc, que o Pais cresça, tcri!o que admitir
que teremos que dever 30, 50, 70 bilhões de dólares. Para nós é uma
surpresa muito grande. Se com este endividamento que se estâ a ver
jâ, além dos limites da tolerância normal estabelecidos pelas regras
bancárias estamos nesta situação, jã pensou V. Ex• se nós chegarmos
a ultrapassar este ponto até chegar onde S. Ex• sugere?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente Se·
nador, logo na preliminar, quondo devermos 53, 54 bilhões ou mais,
como V, Ex• deseja, nossas exportações também terão atingido de
28 a 33 bilhões de dólares.
V. Ex• faz o racioclnio no sentido de que oumentam as dividas e
pâram as exportações. Este ano - c dirlamos após de rcspondi:r
essas diferentes perguntas - como estA se comportando a dívida,
como cstã se comportàndo o serviço de divida cm relação aquilo de
aparte de capital é necessário para soldã-lo.
E vcrâ V, Ex• que de muitos anos a esta parte- vamos repetir
- é o primeiro ano que temos um ~anorama tol qual aqueles que
apresentamos semana passada, isto é, o aparte de recursos externos
menor, correspondendo, aproximadamente, a 0,8% do total do ser·
viço de dividas.
Mos, Sr. Presidente, fazendo uso da bondade de V, Ex•, j~ que
não vemos o orador que nos segue, na tribuna, passamos a outra pergunta:
Como justificar aquela terceira? O fato de estar o Brasil contraindo dividas para pagar dividas, abrindo "buracos cada vez
maiores", na e~pressilo de olguns analistas financeiros?
Da mesma maneira, cm lugar de discutir o assunto, daremos a
palavra a interessados também. Quem? Aqueles nossos credores. O
qce é que rcsponderiom a respeito? Permitimo-nos citar alguns deles,
aindo começando pelo rcprcscntontc do Suldamcrikanischc Bank, do
grupo do Drcsdncr Bank.
"A cmprcso brasileira cstâ hoje muito familiarizada com todo o
mecanismo ncccssârio paro obter empréstimos no exterior. Recorrer
a empréstimos para cobrir dívidos é uma opcroção normal cm
quolqucr parte do mundo, sobretudo quando o financiamento
origino! foi feito a um prazo menor que o período neccssârio para a
maturação do investimento. Se o financiomento origino! foi feito
por prazo de 5 anos, por exemplo, c os recursos foram aplicados num
projeto de maturação cm 8 ou lO anos, é normal que hoja refinanciomonto da dlvidu um o vez que o investimento não cstâ oinda propor·
cionando receitas, C; uma situação lógico c normal. Muitas empresas
de grande porte, de pníses desenvolvidos, estilo tomondo hoje cm·
préstimos de 5 anos, sabendo que nu époco do vencimento tcrilo que
refinanciar n divida.

I
I
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Quem o diz? Smitty III, representante do Thc Fidclity Bank.
Mas não gostar!amos de· ficar a!. Daremos outro testemunho.
"Tenho a impressão de que todos nós estamos de acordo num ponto:
o crescimento da divida externa é conacqUencia c causa da expansão
da economia brasileira. Grande parte dos recursos provenientes do
exterior está sendo aplicada cm projeto de 10, IS c 20 anos. Por isso,
de antemão, sabemos que no vencimento de operação contratada
para S ou 6 anos haverá refinanciamento. Mas, afinal, nosso objcti·
vo, no Brasil, também não é de médio c longo prazos? Quem nos diz
isso? Hutchinson. Quem é Hutchinson? o Representante Geral da
Divisão Internacional do Banco ofLondon & South América,

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE ..1 REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU·
BL/C;IDO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Mauro Bcnevidcs.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. 'Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
O Conselho Regional de Técnicos de Administração, da 3• Rc·
giiio, que compreende os Estados do Piauí, Maranhi!o c Ceará, após
longo período sob regime de intervenção, voltou a desenvolver intenO Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V, Ex• me permite?
sas atividades, com o apoio decidido de quantos integram os seus
quadros naquelas Unidades Federativas,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
À frente dos dc~tinos da entidade encontra-se o Dr. Luiz Carlos
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a Aires Barreira Nanan, que vem procurando dinamizar os encargos
campainha.) - Pediria ao nobre Senador para que ni!o mais conce- pertinentes à sua dirctoria, tornando-a dcpositãria da confiança de
desse apartes, pois, embora o Senador Paulo Brossard tenha de· todos os ti:cnicos de administração radicados naquela Arca do territósistido da palavra, hã mais três oradores inscritos.
rio píttrio,
Dentro da programação elaborada para cumprimento no
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Excelência,
fazemos, cnti!o, apelo a sua generosidade para acolhermos o aparte corrente ano, destaca-se a realização, entre S c 9 de setembro vindouesclarecedor do Senador Luiz Cavalcante c intcrrampcr!amos, neste ro, da I Semana do Administrador, a ter lugar no Centro de Convenções, cm Fortaleza.
ponto, a nossa oraçi!o.
O magno conclave, que vem recebendo significativas adesões,
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Apenas cu queria terú por nnalidade:
manifestar a opinii!o, mais do que autorizada, do Presidente Ernesto
a) a divulgação d'a profissão de Técnico de Administração, com
Gciscl, do próprio Presidente da República, a respeito da divida o objetivo de difundir novas técnicas gcrenciais;
brasileira. Em sua mc~sagcm ao Congresso Nacional, por ocasii!o da
b) a integração da classe de Técnicos de Administração c o
abertura da presente Sessão Lcgislaliva, Sua E=lcncia, na pAgina conseqUente fortalecimento do Conselho Regional de fiscalizaçilo do
44, assim se expressa: "Estima-se que cm 1976 este coeficiente- o exercício profissional;
coeficiente da divida liquida cxportaçilo 627 - tenha sido ligeirat) o conhecimento das novas técnicas administrativas no âmbi·
mente superior, sugerindo a par de racionalizar a administraçilo da to federal, estadual c municipal;
divida maior severidade quanto as medidas de controle do seu mon·
d) o contato do profissional de Administração com dirigentes
tantc." Entilo, se o Senhor Presidente da República achava que se de entidades públicas c privadas que contribuem para o dcscnvol·
devia ter maior severidade com o controle do montante da divida é vimcnto do Nordeste;
porque, de resto, Sua Excelência achava algo exagerado o montante
e) o incremento sócio·cultural da comunidade nordestina.
atual. Muito obrigado.
Dentre os que foram distinguidos com convite para ali proferir
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- E que mais conferências encontram-se o Superintendente da SUDENE, Engc·
fez Q 9ovcrno, cm 1977, Sr. Presidente c Sra. Senadores, do que justa- nhciro José Lins de Albuquerque; o Secretário Estadual de Plancja·
mente mais severamente administrar uma divida que por si mesma jâ mcnto, Dr. Paulo Lustosa da Costa; o Prefeito de Fortaleza, Dr.
Evandro Aires de Moura; o Presidente do Banco do Nordeste, Dr.
era bem vigiada?
Mas gostarlamos de, com palavras que, por coincidcncia, !amos Nilson Holanda; c o Presidente do INPS, Dr. Reinold Sthcfanes.
O Presidente do Conselho Federal de Técnicos de Administra·
pronunciar logo depois do eminente Senador L'uiz Cavalcante nos
ter honrado com seu aparte, terminar esta primeira etapa deste nosso ção, Dr. Geraldo Quintanilha, assegurou comparecimento à solcni·
pronunciamento. Elas silo da autoria, responsabilidade da Uniilo. dade inaugural do certame, devendo discursar naquela oportunida·
dos Bancos Sulços, por seu representante, Mr. Rochat. Vejam os de, cm nome do órgão mãximo que congrega aqueles profissionais
senhores que estamos fazendo apresentação de um leque de credores liberais.
de se esperar, assim, que a I Semana do Administrador atinja
brasileiros:
os objctivos colimados, concorrendo para realçar o importante traba·
"A imagem da bola de neve para a divida externa talvez
lho de uma classe que atua tanto no setor público, como no privado,
pudesse ser aplicada anos atrás, quando o Pais utilizava rc·
dentro de padrões que se aprimoram permanentemente.
cursos externos· para pagar um produto de consumo, a gaEra o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)
solina, c quando o deficit da balança comercial era de 4,4
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - O Sr, Senador Osi·
bilhões de cruzeiros. Se continuasse naquela situaçilo, cer·
rcs Teixeira enviou à Mesa projeto cuja tramitaçilo, de acordo com o
tamentc seria perigoso. Mas como o deficit comercial foi condisposto no art. 259, 1!1, a, 3, do Regimento Interno, deve ter início
trolado, considero que, do ponto de vista global, a divida,
na Hora do Expediente.
hoje, não preocupa."
A proposiçilo será anunciada na próxima sessi!o.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhi! continuaremos - se
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Nada mais havendo
presente ainda aqui, cm Brasnia - ctta parte aa cxposiçi!o, pro·
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a
curando conclui-la para, cnti!o, entrar-mos na aprcclaçi!o da econo- seguinte
mia brasileira como se apresenta no dia de hoje.
Eru o que tlrihumos u Otzcr no momento.(Muito bem I)
ORDEM DO DIA

e

e

O 'SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Tendo o Sr. Senil·
dor Paulo Brossard desistido de falar, concedo a palavra ao nobre
Senador Leite Chaves, que falará por cessi!o do Senador Mauro
llcncvidcs.
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Votaçi!o, cm turno tlnico, do Requerimento n• 224, de 1977, do
Senhor Senador Lourlval Baptista, solicitando a transcrição, nos
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Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Prcsi·
dente da República, General Ernesto Geiscl, no Auditório do
ltamaraty, cm 2 de agosto de 1977.
-l-

Votação, 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 Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 838 a 840, del976, das Ç~missõcs:
- de. Coaadtulçilo e J uatlça, pela constitucionalidade e juri·
dicidadc;
- 'de Lqlalaçio Social, favorAvcl; e
- de Tranaportea, Comunlcaçilet e Obraa Públlcu, favorAvcl.
-3Discussilo, em turno único (apreciação preliminar da consti·
tucionalidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1976- COMPLEMENTAR, do
Senhor Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a aposentadoria
do trabalhador rural, tendo
PARECER, sob n• 316, de 1977, da Comissão:
- de Conatltulçlo e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-4Discussão cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 147, de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro, determinando
que os empregados de estações do interior farão jus a remuneração
correspondente ao regime de "prontidão", pclu horas que
excederem às da jornada normal de trabalho, tendo
·
PARECERES, sob n•s 1.028 a 1.030, de 1976, das Comissões:
- de Coaadtulçlo e Juadça, pela constitucionalidade c juridici·
cjadc do Projeto;
- de Lealliaçio Social, contrArio; e
- de Se"lço Público CIYU, favorAvel.

-5Discussi!o, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 286, de 1976, do Senhor Senador Jarbas 'Passari'nho, que autoriza
. o Poder Executivo a doar o prédio que menciona, tendo
. PARECERES, sob n•s 373 c 374, de 1977, das Comissões:
· ..;;. de Coaadtulçlo e Jllltlça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade; c
· - de FIIIIIIÇII, favorável.
-6Discussi!o, cm primeiro turno (apreciação. preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Rcg1mcnto Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 62, de 1976, do Senhor Senador
Franco Montoro, que estabelece novo critério para a distribuiçlo da
contribuição sindical, c dá outras providencias, tendo
PARECER, sob n• 23, de 1977, da Comissão:
- de Consdtulçilo e Juadça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carneiro, Leite Chaves
c Dirceu Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Estâ encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.}
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE
CHAVES NA SESSifO DE /S-8·77 E QUE, ENTREGUE~
REVISifO DO ORADOR. SERIA PUBI./CADO POSTE·
RIORMENTE:

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Tenho sido, aqui no Senado, um dos Scnado~es que na Co·
missão de Constituição c Justiça, amhlde, recebem a mcumbêncla de
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emitir parecer sobre assuntos que digam respeito aos advogados, aos
provisionados c aos bacharéis.
•
Desejamos, com muita freqUência, recorrer ao auxflio da pró·
pria Ordem dos Advogados, ao acervo da sua experiência, no ••?tido
de que esses projetes possam alcançar, aqui, o melhor cncammha·
mcnto poss!vel.
Entretanto, Sr. Presidente, o Conselho Superior da Ordem dos
Advogados ainda ni!o está cm Brasfiia. A despeito de transferida. a
Capital dccsde 1960, a Ordem ainda ni!o se dispôs a vir para Brasfl1a.
A própria Lei n•4.215, que 6, cm s!ntese, o seu Estatuto, estabelece
que. o Governo federal, através du Governo do Distrito Federal,
proverA os meios a fim de que a Ordem possa transplantar-se para a
Capital'fcderal.
··. :-.·.: .'''· :.:' . .
.
Sabemos, hoje, por informaçilo inclusive da Scçi!o Regional da
·Ordem, que todas as condições foram· atendidas a fim de que. a
Ordem para aqui se transplantasse. Nilo obstante, essa transferência
ainda ni!o se deu. Há'instalaçõcs para o Conselho, provisórias, 6 bem
· verdade, porque o próprio terreno destinado à construçilo da futura
sede da Ordem, muito bem localizado, no sctor dos Tribunais Supe·
riorcs, estA à sua disposição cm fase, inclusive, de prcscriçilo da concessão, caso nilo seja iniciada a construção da Sede, déntro de deter·
minado tempo.
Sr. Presidente, anteontem mesmo estava eu a dar parecer sobre
um outro assunto - de engenheiros - quando imediatamente
compareceu o Presidente da entidade para, cm seu nome, fazer cabl·
veis sugestões. O Senado é uma Casa que avalia considerações mes·
mo porque sua preocupação é de que as leis expressem as realidades
subjacentes c possam assim serem durlvcis CJUstas,
No entanto, no que diz rcspc1to à Ordem dos Advogados, não
lem sido possível essa efctiva colaboração. FreqUentemente, é bem
verdade,
. .
. .·
·
Conselhos Setoriais de Silo Paulo, daqui mesmo, ou do Rio
Grande do Sul, são presentes a esses projetas que aqui se discutem.
Mas essas organizações silo sctoriais, trazem a presença ou o
depoimento dos advogados daquelas regiões, daqueles Estados, nun·
ca o pensamento da Ordem, cm termos nacionais.
Permanecendo no Rio de Janeiro, afastado dos órgãos dccis6·
rios do Pais, oConselho Nacional da Ordem, ao invés de se manter
naquele estágio anterior de órgilo superior da advocacia, está sendo
um órgão de primeira instância, refletindo as ansiedades locais, os
problemas locais, confinado, de resto, à cidade cm que vive.
A OAB tem ·a finalidade de sclecionar, disciplinarmente, os
advogados c de lutar pelos seus interesses; pelos interesses da classe.
Mas ela tem um objctivo· superior que o Estatuto lhe comete: - a
defesa do Regime Democrático c· da Constituição Republicana.
Além disso, tem o encargo, tamb6m por lei de colaborar com os ór·
gilos integrantes do Poder: -o Congresso Nacional, o Executivo c,
de resto·, o Po<lcr Judiciário.
Não toi sem razão que a tci que instituiu a Ordem dos Advoga·
dos lhe concedeu determinadas prerrogativas. I> uma das instituições
mais antigas do mundo. Enquanto recentemente comemoramos no
Brasil os ISO anos da fundaçilo de nossos cursos jurldicos, a Ordem
dos Advogados, cm termos históricos, tem mais de 1.500 anos. Ela é
o resultado da criaçilo não de advogados, scnilo de um dos
imperadores romanos, que, sentindo a necessidade da existência de
uma Ordem, determinou a sua criaçilo. Foi institulda no século VI,
' no ano de 527, de nossa era quando imperava Justino, tio de
Justiniano, rcsponsãvcl por tantas maravilhas no campo criativo do
Direito Romano. E desde cntilo as nações democráticas a tem admiti·
do cm suas esferas soberanas.
E por que hoje a Ordem se torna nccessâria cm Bras!lia1 I> por·
que, Sr. Presidente, Bras!lia é a slntcsc do Pais.
Rcccnlcmcntc o Senador Accioly Filho me dizia que Bras!lia
expressa de tal forma os anseios nacionais que só daqui se tem a
visão clara ucercu dos problemas do Pais. Qualquer entrevista, dizia
ele, sobre assunto nacional nilo pode ser dada fora de Bras!lla, sob
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pena de correr-se o risco de erros ou defasagem cm relação às rcalida·
des politicas. ·
Aqui, perante os Tribunais Superiores, é que os interesses da
classe dos advogados vêm manifestar-se, vêm ecoar. E a Ordem tem
que estar presente fisicamente na pessoa dos seus dirctorcs, a fim de
que, cm cada instante, avaliem esses reclamos cm sua medida cxata.
Durante vários anos, no Brasil, fomos nós, advogados,
considerados a classe dominante cm número. Houve até a pecha de
constit~írmos o País dos bacharéis. Havia razões para isso, havia
razões pura que fôssemos, durante muito tempo, um País de
bacharéis, c com grandes resultados para a Naçilo.
Por que o fomos? Porque durante um longo período de nossa
história era quase que a exclusiva alternativa para as gerações que
desejassem realizar um curso superior. Durante a Colônia havia,
inclusive, desmerecimento para determinados trabalhos. Então os
jovens eram compelidos a seguir o curso de Direito para o cxcrcfcio
de funções burocráticas. Além disso, os jesuítas, durante muitos
anos, estimulavam esta vocação, Bastaria que se tivesse uma vocação
!iterAria, oratória ou dialética para que se terminasse com?
bacharel. E foi assim que os bacharéis dominaram, duiantc muitos•
anos, mas com resultados prAticas detcrJ11inados cargos públicos no
Pais. Mas, atualmcnte; existe uma mutação nesse sctor; jri nilo se
· 'pode mais formar o bacharcl·para uma gama enorme de atividadcs,
inclusive para a burocracia pública. Diz-se que o burocrata, o
tecnocrata, está tomando o lugar do advogado. Nilo é exatol O que é
cxato i: que durante séculos ou anos a fio o advogado ocupou o lugar
do tecnocrata que ainda ni!o existia; porque os nfveis de tecnologia
ainda não tinham sido satisfatoriamente atingidos no Pais. O advoga·
do está deixando hoje ao tecnocrata o lugar que ni!o lhe pertencia,
mas o tecnocrata cstã, agora, pretendendo, com risco para o intcres·
se público, ocupar o,lugar do advogado que é um tecnocrata da Lei.
Muitas vezes, chegam aqui projetas da lavra do tccnocnita: isto
é, do economista, do engenheiro, do administrador de empresas que,
pretendendo da sua contribuição sob a forma de lei incidem em
falhas de difícil e laboriosas c~rreçõcs o que se evitaria se tiveS!cm
passado pela elaboração de advogado ou bacharel, que silo os peritos
no setor. Tem que haver o advogado, inclusive, para o sctor público,
como técnico a ser ouvido cm projetas desta natureza, a fim de que
aquilo que parece, inicialmente, projeto válido e de grande alcance,
não venha a ser, aqui, inclusive, motivo de dificuldades quanto ao
scu.cncaminhamento.
Nilo bê mais lugar, hoje, para o profissional sem uma relativa
especializaçilo.
As Faculdades de Direito niio podem, doravante, continuar a
formar bacharéis como o fàziam no passado, sem uma destinação
especifica. E é dentro deste critério que a Ordem dos Advogados do.
Brasil assume papel mais importante, no sentido de encaminhar para.
o mundo das leis, seja no judiciário, seja na advocacia, no ministério
público, na própria administração pública, os futuros profissionais.
A necessidade do exame de ordem se manifesta de toda oportunidade. Aquilo que existiu anos atrAs e que por pressão, foi elimi·
nado, deve ser restabelecido, porque a profissão do advogado sendo
daquelas que reclamam um grande respaldo de independência é uma
profissão onde, nem sequer hã superiores ou hierarquià; nem os
juizes, sejam de I• instância, sejam do próprio Supremo têm autori·
dade ou superioridade sobre o advogado, por mais modesto que ele
seja. Diz à Lei, que, entre o advogado c o juiz de qualquer instância
ou tribunal, não cKistc hierarquia nem superioridade. E esta conces·
são não é uma prerrogativa que se dá a um advogado senão no limite
em que ele trata de interesses da sociedade. Se se restringe esta libcr·
dade, os resultados do cxcrc!cio da advocacia podctn ser prejudiciais,
isoladamente, a cada cliente ou, em conjunto, à própria coletividadc.
O Sr. Mauro Bcnevldes (MDB- CE) - Permite V. EK• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- B por esta razão que,
não tendo o advogado superior hierárquico, tem ele que se acercar de
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tamanha qualificação, que seja ele o próprio juiz da sua atuaçilo, da
sua decência c do seu comportamento. Num exame de ordem, esses
atributos não podem também deixar de ser considerados:
Há uma gama enorme de bacharéis desprcparados que, no invés
de defender os reais interesses de seus clientes, podem levá-los a
irreparáveis preju!zos c sacrifícios. Não se diga que a Ordem nilo tem
sido a primeira a mostrar ao Pais a necessidade do restabelecimento
deste eKame, mus é necessário que o seu Conselho Superior esteja
aqui, para, constantemente, niio só dar cumprimento às suas outras
atribuições estatutárias senão, também, a poder velar por assuntos
dessa natureza, reclamados com tanta urgência quanto agora.
Nos Estudos Unidos hã Faculdades que existem hã mais de ses·
senta anos c que jamais tiveram um advogado na Ordem; hã faculda·
des que, não atendendo a determinados critérios, jâ têm contra si o
pressuposto de não formarem advogados qualificados para ao eKcr·
cicio doforum, mesmo prestando exame.
Cedo, agora, o aparte ao nobre Senador Mauro Benevidcs.
O Sr. Mauro Bcnevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Leite
Chaves, desejo solidarizar-me com V. Ex• na formulação desse ape·
lo ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para
que, definitivamente, se instale aqui na Capital da República. Posso
informar a V. EK• e à Casa que, durante a realização do segundo
FONAJUR encerrado, brilhantemente, na última sexta-feira, com o
pronunciamento do ilustre Presidente desta Casa, Senador Petrônio
Portella, muitos dos que compareceram àquele magno conclave e
que visitaram o Congresso Nacional chegaram a transmitir esta prco·
cupação a nós Senadores que com eles conversamos nas dependén·
cias desta Casa. Estranharam que, para Brasflia, ainda ni!o se houves·
se transferido o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E
V. Ex• há de convir- e para isso aliou argumentos abalizados c per·
cucientes - que, nessa ocasião, nessa oportunidade da vida brasi·
!eira é indispensável até: a presença da Ordem dos Advogados aqui,
- porque scrâ uma força a mais a lutar -, onde estilo os Tribunais
Superiores, o Congresso Nacional e onde cstâ a sede do Poder Exe·
cutivo, cm favor da normalidade institucional que é a grande aspi·
ração dos brasileiros, no momento.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex• o
aparte e o testemunho, o que mostra não só a oportunidade deste
apelo mas que ele corresponde aos reclamos desta Casa c da outra
Casa do Congresso.
De fato, ningui:m melhor do que a Ordem dos Advogados para
dar ajudas válidas não somente no' que diz respcito.à advocacia,
senão também, às performanccs iniciais, aos fatos iniciais, para uma
redemocratizução ou a informação de uma Constituição hã tantos
unos ansiada, no País. Mas quero insistir neste ponto: por mais que o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados invoque razões substan·
ciais, de foro Intimo, queremos dizer que ela jamais expressarA o
pensamento da Ordem sem que esteja em Bras!lia, porque Brasflia é
hoje o centro de todas as decisões; aqui se forma a consciência nacional acerca de cada assunto. Nilo é somente pela cqUidist.Ancia natural
a cada centro; é porque todos os anseios facilmente vêm ecoar cm
Brasflia. E o Conselho de Ordem que aqui não se reúna, ou que aqui
não tenha sede, cai nessa capltls dlmlnutlo de passar a expressar
pensamentos de uma determinada região, de um determinado sctor,
de um determinado Estado c não da nacionalidade, como de resto
deve ser o dever da Ordem.
O Conselho, atualmentc, estii bem constitufdo, como de resto,
nilo se pode ccnsumr o n!vel dos advogados que têm dirigido esta lns·
tituição. E à sua frente há no momento um Presidente dos mais qualificados; S. EK• ainda recentemente, lançou ao Pais um pronuncia·
menta uultura de s.eu posto c du classe que representa. Mas é preciso
que outros pronunciamentos possam ser dados a partir do conheci·
menta du reulidude nucionul, u partir de Bras!lin, desta Cupitnl, que
estil sendo o cadinho u dur corpo u um novo Pais, n uma nova Rcpú·
blicu.

..
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Preocupamo-nos Sr, Presidente, por tal forma com situações
como essa que recentemente na Comissão de Relações Exteriores,
fomos os primeiros a fazer sentir ao próprio Ministro a necessidade
de que viesse para Brasilia o Instituto Rio Branco, porque um
diplomata nosso, que se formasse no Rio de Janeiro, que nzcsse todo
seu curso no Rio, não teria as dimensões de um que aqui concluindo·
a viesse a respresentar-nos no exterior.
Fazendo este apelo ao Conselho Federal dos Advogados espera
o Congresso que, aquela organização, que é, de resto, uma autarquia
corporativa de nutureza também oflcial, nào demore a se trasladar
pura Brusíliu, aindu que provisoriamente e em instalações precárias,
até que as suas possam definitivamente ser constru(das porque, do
contrário, aquela atribuição que a lei lhe faculta, de assessorar os
órgãos da República, inclusive o Congresso Nacional, não poderão
ser fielmente cumpridas. Muito obrigado. (Muito bem!)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DIRCEU CAR·
DOSO NA SESSÃO DE 11·8·77, QUE SE REPUBLICA
POR HA VERSA{DO COM INCORREÇOES:

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o scguin·
te discurso,)- Sr, Presidente e Srs. Senadores:
Mesmo diante da exigUidade dos minutos finais da sessão, não
gostaria de privar-me do privilégio de registrar, nos Anais do Senado
Federal, a oportunidade que tivemos- nós, outros Senadores dos

Qulnta·felra 18 3879

polgante da pororoca, o rio que, ao se embater com o oceano, nilo
pode dominar as Aguas do Atlântico, volta sobre si mesmo, crcs·
ccndo. c inundando as suas margens - nestes tantos anos, de Se·
nado, as ãguas corriam tranqUilas- hoje, assistimos à poro roca do
Rio Amazonas, que vem inundar a nossa Mesa, para alegria nossa,
para prazer nosso, para satisfação nossa; para honra nossa, Sr. Prcsi·
dente, temos quatro amazonense presidindo, agora, os trabalhos do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso, Fazendo soar a camp~i·
nha.)- Solicito a V, Ex• que conclua a sua homenagem, posto que o
tempo regimental já se esgotou,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Um minuto, Sr.
Presidente, um minuto!Exatamente no dia I I de agosto, no dia do
sesquicentenârio da abertura dos Cursos Jurldicos do Pais, o Amazonas coloca três bacharéis, formados em sua Faculdade de Direito,
como membros eminentes da Mesa do Senado Federal,
Sr. Presidente, nossa satisfação é imensa. Nossa saudação a este
Amazonas caudaloso, que joga apenas ele, nos mares do mundo,
!0% da ãgua doce que os oceanos recebem dos diversos rios do
mundo. E, aqui, o Senado recebe três ilustres integrantes como mem·
bras da Mesa, numa homenagem lfdima ao Estado tilo bem reprc·
sentado por tão ilustres Senhores (Muito bem! Palmas.)

Estados brasileiros- ao vermos, hoje, a Mesa que dirige os nossos

trabalhos composta de três Senadores pelo Estado do Amazonas,
Pela primeira vez, Sr. Presidente, na história desta Casa, desde
os seus momentos iniciais, desde os seus primeiros passos, desde as
priscas eras da sua criação até os dias que correm, só o Amazonas,
Sr. Presidente, conseguiu este privilégio de ter na Mesa Dirctora do
Senado Federal os três ilustres Senadores eleitos pelo seu povo,
Assim, Sr. Presidente, queria registrar, não sei se foi o prestígio
de V, Ex•, que dirigiu a eleição, ou se foi mesmo o prestígio do Esta·
do amazonense, ou se foi - e é o caso - o .valor intelectual dos
nlhós' do Amazonas, porque estamos assistindo a uma verdadeira
pororoca daquele grande rio: assistimos à inundação amazôníca de
nossa Mesa.~ um privilégio para nós, não 1: unha de censura: nilo hã
uma tamanina de despeito, Não, Sr. Presidente! ~uma homenagem
legitima, homenagem. espontânea, homenagem fraterna que nasce do
meu peito, e sa6do o Amazonas na pessoa de V, Ex•, que dirigiu a
eleição, que tem honrado esta Casa. (Muito bcml) Ao seu lado tere·
mos, de amanhã em diante, o ilustre Senador Braga Junior e, hoje,
eleito como suplente, o ilustre Senador do MDB, Evandro Carreira,

•••

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Ainda temos
isto. Então, Sr, Presidente, nós que temos assistido ao fenômeno cm·

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 3, de 1977
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 97, Inciso I, do Regimento Interno, combinado
com os arts, 7•, 47 c 483, § S•. do Regulamento Administrativo, apro·
vado pela Resolução n• 58, de 1972, com a nova redaçilo dada pela
Resolução n• 57, de 1976, e tendo em vista o que dispõe o Regula·
mcnto do FUNDASEN, aprovado pelo Ato n' 18, de 1976, resolve
baixar o seguinte Ato:
Art, 1• Fica alterado, na conformidade das discriminações
constantes dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do
Fundo de lnformãtica c Processamento de Dados do Senado Federal
- FUNDASEN. para o excrclcio nnanceiro de 1977.
Art, 2• Este Ato entra em vigor na data de sua publicação,
Senado Federal, 17 de agosto de 1977. Sala de Reuniões da
Comissão Diretora. - Petrônlo Portella - Jollf Llndoao - Amaral
Peixoto - Mendes Canale - Mauro Benevldes - Renato Franco Otalr Becker.
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LIDERANÇA DA ARENA
E DA MAIORIA
LI der
Eurico Rezende
Vice·Lideres
Heitor Dia•
Helvidio Nun"
José Sarney
MaHos leOa
Oslres Teixeira
Otto Lehmann
Saldanha Derzi

MESA
Presidente,

3t-Secretáriol

Petrónio Porte lia (ARENA- PI)

Henrique do Lo Rocque (ARENA- MA)

19-Vice·Presidentaz
Jo•é Lindo•o (ARENA- AM)

4'·5ecretório,

Renato Franco (ARENA- PA)

Virgllio Távora

2'·Vic:e-Presidente,
Amoral Peixoto (MDB- RJ)

LIDERANÇA DO MDB
E DA MINORIA
Li der
Franco Montara
Vice· Lideres
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Gilvan Rocha
Lcizoro Barbaza
Danton Jobim

Suplentes de s~cretóriO!
1~'·Secretórloz
Altevir Leal (ARENA- AC)
Braga Junior (ARENA- AM)
Evandro Carreira (MDB- AM)
Otair Bocker (ARENA- SC)

Monde• Canale (ARENA- Mn
2~'-Secretcirio,

Mauro Benevides (MDB- CE)

COMISSOES

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

Diretor: José Soares de Oliveira Filho
local:

Ane~eo

COMPOSIÇÃO
Presidente; Dinarte Mariz
Vice·Presidente; Evandro Carreira

11- Térrea

TelefonO!: 23·6244 e 25·8505 - Ramal• 193 e 257
Titulares

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

Locoh AneKO li- Térreo
Telefono: 25·8505- Ramal• 301 e 313

Suplent01
ARENA

1. Heitor Dias
2. Jorbas Passarinho
3. Di norte Mariz
4. Teotônio Vilela
S. Braga Junior

1. Saldanha Dorzi
2. Jose Sarney
3, Otair Becker
MDB

1, Agenor Maria

1. Evelásio Vieira
2. Gilvon Roeha

2. Evandro Carreiro

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

Assistentet Lida Ferreiro da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas
Local: Sala ''Clóvis Bevilcicqua"- AneKo 11 - Ramal 623

(7 membro•)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
(15 membro•)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidenlet Daniel Krieger
19-Vice·Presidente, Accioly Filho
29·Vice·Presidentel Leite Chovei

Presidente1 Agenar Maria
Vice-Presidtnte, Otair hcker

Titulares
Titularei

Suplent"
ARENA

1. Otair Becker

1. Di norte Mariz

2. BeneditO> Ferreira

2, Saldanha Derzl

3. lfclivio Coelho

3. Malta• Leclo

4. Murilo Parai se

5. Vasconcelos Torres
MDB
1. Agenor Maria

2. Roberto Saturnino

I
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1. Adalberto Sena
2. Eveló•lo VIeira

As\istenfot Clóudio Carlos Rodriguo1 Casto- Ramais 301 o 313
R!!unioos; 1'erças·felras, as 1o;3o horas
tocal1 Solo "Clóvis BevHócqua"- Anexo 11- Ramal 623

Suplent"
ARENA

1. Accialy Filha
2. Gustavo Capanema
3. Daniel Krieger
A. Eurico Rezende
S. Heitor Dias
6. Helvidio Nunes
7, Wilson Gonçalves
8. halívio Coelho
9. Otto Lehmann
1O. Os ires Teixeira

1.
2,
3.
4,
5,

Mana• Lecla
Lenoir Vergas
Arnon de Mello
Vasconcelos Torres
Milton Cabral
6. Benedito Ferreira

MDB
Dirceu Cardoso
1. Franco Montara
Leite Choves
2. Lózaro Barboza
Nelson Carneiro
3. Ruy Carneiro
Paulo Brossard
Orestes Quércia
Auistonte1 Maria Helena Bueno Brandão- Ramal305
Rounióest Ouartas·feiras, as 10100 horas
Local: Sala "Cióvh Bevilcic:qua"- AneKO 11 - Ramal 623
1.
2.
3.
A.
5.

'

:I

''

Agosto de 1977

Qulnta•(elra 18 3885

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11!

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(11 membro•)

(9 membro•)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Prftsidonte: João Calmon

Presidente1 Wilson Gonçalves

Vlce·Presidento1 Evelásio Vieira

Vice·Presidente: Ruy Carneiro

Titulares

Suplentes

ARENA
1. Heitor Dias
2. Murilo Paraíso

1. Augusto Franco
2. José Sorney

3. Cattete Pinheiro

3. Braga Junior

4. Osires Teixeira

4, Altovir Leal

5. Saldanha Cerzi

S. luiz Cavalcante

'.

Titulares

Suplentes

ARENA
I. Tarso Outra

I. Helvidio Nunes

2. Gustavo Copanema
3. Joõo Calmon

2. Ruy Santos
3. Arnon do Mollo

4. Otto lokmann

4. Heitor Dias

5. Jarbas Passarinho
6. Cottete Pinkeiro

6. Wilson Gonçalves

MDB

7. Virgilio Távora

1. Evelcisio Vieira

I. Franc:o Montara

8. Alexandre Costa

2. Paulo Brossard

2. Itamar Fronc:o

MDB

3. Adalberto Sena

1. Itamar Franco

1. Evandro Carreira

2.

2. Nelson Carneiro

Lózaro Barboza

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal 598
ReuniOes: Quintas·feiras, Os 10:00 horas

3. Ruy Carneiro

Local: Sola "Clóvis Sevilócqua" - Anexo 11 - Ramal623
Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reunioes: Quintas·feiros, Os 10:00 Moras

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

Local: Sala '·'Rui Barbosa"- Anexo 11 ·-Ramais 621 e 716

(17 mom~ro•)
COMPOSIÇÀO

Presidente: Paulo Brossord

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)

Vice·Presidente: Comício Gondim

(11 membro•)

Suplentes

Titulares
COMPOSIÇÀO

ARENA
1. Teotônio Vilela

1. Cattete Pinheiro

Presidenfe1 Marcos Freire

2. Alexandre Costa

2, Heitor Dias

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres

3. Wilson Gonçalves

3. lourival Baptista

4, Domicio Gondim

4. Daniel Krieger

5. Helvidio Nunes

S. José Guiomard

6. lenoir Vergas

6. Jo•ó Sornoy
7. Soldtrnho Dorzi

Suplentes

Titulares

ARENA
I. Milton Cabral

1, CaNeta Pinheiro

2. Arnon de Mello

2. Augusto Franco

8. Ruy Santos

3. Jose Guiomard

3. José Sarney

9. Braga Junior

7, Mattosleão

4. luiz Cavalcante

4, Oomicin Gondim

10. Ta'rso Outro

S. Murilo Paraiso

S. Jarbas Passarinho

11. Virg1lio lavara

6.

Va~concelos

Torres

12. Magalhães Pinto

7. Dinarto Mariz

MDB

8. Otair Bocker

MOB

1. Paula Bronard

l. Donton Jobim

2. Evelasio Vieira

2. Dirceu Cardoso
3. Evandro Carreira

1, Fro nca Montara

1. Agenor Maria

3. Gilvan Rocha

2. Marcas Freire

2. Orestes Quércla

4. Roberto Saturnino

3. Roberto Saturnino
A~shtcnlc:

Daniel Reis de Souza - Ramal 675

5. Ruy Carneiro
A~~i~tentu1

Candido Hippcrll- Romol676

Rounioos: Quartos·feircn, os l 0130 floras

Rouniou~1 Quinto~·feiras,

local: Sala "Rui Barbosa"- AnoKO 11 ·-Ramais 621 e 716

laca h Sala "Clóvis Bovtlcicqua -Anexo 11- Ramal623

Os 9z00 horas

I
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

Presidente; Jeué Freire
Vice-Presldente; Orestes Quércia

Prosldonloo Magalh611 Pinto
Saldanha Oorzl
29-Vict•Prllidente, Nelson Carneiro
1•·Vice·~rosldontoo

Suplentes

Titulares

ARENA
1. Jesse Freire

2. Ruy

I
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1. Braga Junior

2. Virgllio Tóvoro
3. Osires Teixe1ra
4. Domk:io Gondim

Santo~

3. Lenoir Vergas
4. Jorbos Pauorinko
5. Lourivol Baptista

6. Accioly Filho
MOB

I. Iázaro llarbczo

1. Franco Montara
2. Orestes Quercio
3. Nelson Carneiro

2. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 67-'
ReuniOes: Quintos·feiras, as 11:00 horas

Local: Sola "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Romol623

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

Sup1ontos

Titular11

ARENA

1. Magalhães Pinto
2. Alexandre Casto
3. Virgllio Távora
4. Jessé Freire
5. Arnon de Molio
6. Saldanha Cerzi
7. Jos• Sornoy
e. Joao Calmon
9. Augusto Franco

1. Accioly Filho
2. Fausto Castolo·Branco
3. HoMdlo·Nun11
•· Domlclo Gondlin
5. Jarbos Panarinho
6. Luiz Cavalconto

.

..'

.

1O. Otto. Lehmonn
MDB

(7 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidente: Jarbas Passorir'!ho

Vice·Presidente; lu i:~:: Cavalcante

Suplent11

Titulares

1. Donton.Joblm
2. Gilvan Rocha
3.. Itamar Franco·

1. Marcos Frolro
•'

2. Paulo Bronord

3. Roborto Soturnino

1

4. leito Chave~

I

S, Nel1on Carneiro

I

ARENA

, I

I. Milton Cobro I

1. José Gulomard
2, Murilo Paraíso

2. Domicio Gondim
3. Arnon de Mello
4, Lui~ Cavolcantc
5. Jarbas Passarinho

3.

vir;llio lcivora

Assistente, C6ndido HipporH- Romol676
Reuniõe1: Terças·feiras, às 10:30 hora5
Local o Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 o 716

I
I
I

MOB
1. Gilvon Rocha
2. frara~ Montara

1, Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

(7 mombros)

Titulares

Presidente. Aolalberto Sono
Vlce·Presidentoo Heivldlo Nu.nes
Suplentts
AReNA
l, Helvídio Nunes
2. Oito Lehmcnn
3, Soldcnho Oerzl

I. Vlrcilc Távora
2. Arnon d•Mollo

Assi1tenhtr Mario Carmen Couro Souza Reunióe&: Qulnta•·felro• 1 Cu l :l,OO horas

Ramcil l 34

Locolo Solo "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Romal623

1. Saldanha Dorzl
2. ltollvlo Coelho
3. Oslros Teixeira

Ruy Santos
Cottoto Pinheiro
fausto Caste!o·Bronoo
lourlvolllaptisto
MDB

1. Adalbortb Seno
2. Gllvan Rocha

1. Danton Jobim
2. Adalberto Seno

Suplontos

1. Altevir Leal

3. Jorbas Ponorl•hc
MDB

i

ARS NA
2.
3,
4.
5,

1. Bonjomlm Farah
2. Ruy CcrPolro

Anlstontoo 1.6da.feraolrado Racho~ Ramal312
às 11o00 horas
Local o Sala "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramols621 e 716

Reunl~olo Q~lntQs4•1ras,

I

I
II

1

Protidotltoo Ruy Santos
Vico·PtOslcltntll Altovir Loal

. (5 membros)

i

!.,,

C:OMPOSICÀO

COMISSÃO DE REDAÇÀO- (CR)
COb\POSIÇÀO

·I

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)

Auistentoo Ronoldo Pacheco de Ollvolro- Roma i 306
Reuniões: Quartas·feiras, os 10:00 horas
local: Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais621 e 716

Titulares

,

.,.I'
'

I
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS- (CT)
.
·

(7 membro•)

(7 membro•)

COMPOSIÇÀO
Presidente, Milton Cabral
Vice·Presidente, Augusto Franco
Titulares

Presidente, louri..,oi·Baptista
Vice·Presidente1 Alexandre Costa.

Suplentes

José Guiomard
Vasconcelos Torres
Virgilio Távora
Augusto Franco
Mil!on Cobrai

1. Alexandre Costa
2. Braga Junlor
3, Dinorte Mariz

Supl~ntes

Titulares

ARENA
1. Alexandre Costa
2. Luiz CaValcante·
~. Braga Junior
4. lourival Baptista
S. Mattas Leão

MDB

1. Adalberto Sena
2. Benjamim farah

·

COMPOSIÇÃO

ARENA

1.
2.
3.
4.
5.

Qulnta·(•lra. 18 3887

1. Agenor Maria

2. Dirceu Cardoso

1. Otto Lohmann.
2. Teot&nioVilola '
3. Wilson Gánçalves

1

•

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

1. Evandro Carreira
2. Evclósio Vieira

1. Lózaro Borbozà
2. Roberto SaturniriO

Comissões Tcmporórías

Suplentes

Chefe: Ruth de Souza Ca>lro
local: AneKo li- Térrea
Telefone: 25·8505- Ramol303
1) Comissões Temporários para Projetas do Congresso Nocional
2) Comissões Temporórias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais c de Inquérito, e
.
. ·
4) Comissão Misto do Proieto de lei Or~amcntário {art. 90 do Regimento
Comum).

1. Alexandre Co"a
2. Gustavo Capanema
3. Mattos leão

4. Heitor Dias

S. Saldanha Oorzi

MDB
1. Benjamim Farah
2. Itamar Franco

..

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS.
EDE INQUÉRITO ·
··

ARENA
1. Lenoir Vergas

. ·.····., ....

·;:,

COMPOSIÇÀO
Presidente; Benjamim fora h
Vice·Presidente, lenoir Vergas

2. Accioly Filho
3. Augusto Franco

...

Assistente: Ronaldo Pacheco do Oliveira- ~amai 306
Reuniões: Tcr~os·fciras, às 10:00 horas
Loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 c ?16

(7 membros)

Titulares

...
·. ·.

MDB

Assistente; lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões, Quartos-feiras, às 9,00 koras
loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romab. 621 e 7)6

1. Dan1on Jobim
2. Lázaro Barboza

Assistente: Sônio Andrade Peixoto- Rama\307
Reuniões: Quintas-feiras, âs 9:00 horas
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

"·

Assistentet de ComisKies: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 67A,
Alfeu de Oliveira- Romol 674; Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598;
Mouro Lopo• de
Ramal 31 O. ·
·

Só:-

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

HCRAS

oraRÇA

S A L AS

S A L AS

.;.:JSIS'XENTE

I! ORAS

QUINTA

BARBOSA

RONALDO

09:00

C.-F.•

09•l0

c.s.P.c.

ASSi.S:E:JTE

I

c.T.
10100

CLOVIS BEVILACQUA
Rur.lu.l .. 623

LEDA

C,A,

CLOVIS BEVILACQUA
Rnlllal - 623

CL.IUOlO

R'l BARBOSA
Rumtu.o - 62l

CA:lDtrO

C.R.E.

09:00

~'Ji.P.TA

c.S,N,

c.c.J
!0:00
c.J~.z.

10:)0

RuiDUl.O .. 621 o. 716

C.A.R.

to: JO

HO?.AS

RU~

c.E.

11

716

RUI BARIIOSA
Rullltnu .. 621 o 716
CLOVIZ DE'Ilr..ICQUA
Rumul ... 62)

11

716

RU'l' BAIWOSA
621 o 7lG

~llla.lD ..

M.\RIA
JreLBNA

sora..;
CLEIDE

C.D,P •.

RUI BARBOSA .
Kun ~~ts .. 621 1:1 71

ROI\Al:OO

C.L.S,

CLOVIS BEVIUCQUA

D/JIIEL

c.s.

RIJI BARBOSA·
Remnia - 621 • 71

Rurr.ul ":' 621

.

12zOO

. RUY i!AR!JOSk
Ru~r.diA - fi21 • 71

CANDIDO

CLOVIS BEV!UCQUA
R4m•1 - 623

ll100
LEDA

CtOVIS BEVIUCQUA
R~t""l - 62)

C.B.C, ·

10;00

ASSISTENtE

S A L AS

RUI BAf<llOSA
Rtlllllll. o - 621

C~STA

.

C.R.

CLOVIS JIBVIIJCCUA
Rual. - 623

IJ!DA

IIJ.R!A
CARXIIII

RONALDO
llAJIIBL

,,

'

···~
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Seção 11
ANO XXXII - N9 086

SEXTA-FEIRA,l9 DE AGOSTO DE 1977

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ \9, da Constituição, e eu, Petrô·
nio Portel\a, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 79, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.555, de 27 de maio de 1977, que estabelece normas
para a distribuição e aplicação dos recursos provenientes do adicional do Imposto único
sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos.
Artigo único- É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.555, de 27 de maio de 1977, que "estabelece
normas para a distribuição e aplicação dos recursos provenientes do adicional do Imposto Único sobre
Combustíveis Líquidos e Gasosos".
Senado Federal, em 18 de agosto de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senudo Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Petrônio Porte lia, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 39, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvile, Estado de· Santa Catarina, a elevar em
CrS 15.024.869,00 (quinze milhões, vinte e quatro mil e oitocentos e sessenta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
·
Art. \I' É a Prefeituru Municipul de Joinvile, Estado de Santa Catarina, autorizada, nos termos do art.
2•.> da Resolução nl' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 15.024.869,00 (quinze
milhões. vinte e quatro mil c oitocentos e sessenta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a
rim de que possa contnttar empri:stimo, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
S.A .. na qutdidadc de ttgente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à implantação
de 700 (setecentos) lotes urbanizados, com infra-estrutura bâsica, escola, creche, centro comunitârio e ârea
de lalcr, naquela cidade.
Art. 21• Esta Resolução entru cm vigor na duta de suu publicação.
Scnttdo Federal, cm 18 de ugosto de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
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Fnço saher que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Pctrônio l'ortclla, Presidente. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 40, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Recife, Estado de Pernambuco, a elevar em
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Recife, Estado de Pernambuco, nos termos do parágrafo único do
art. 2'.> da Resolução nQ 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal. autorizada a contratar operação
de cr6dito, no valor de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal,,
por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS - destinado ao financiamento da
ampliação da rede municipal de ensino do J9 grau, daquela cidade.
Art. 2Y Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 18 de agosto de 1977.- Sc!)ad,or ,Petró,.nio Po~te/la, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 41, DE 1977
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo
externo no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos).
Art. !Y É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a realizar uma operação de empréstimo
externo. no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente
cm outras moedas, de principal, mediante a outorga de garantia da União, se necessário com grupo
financiador a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil,
destinado a complementar recursos necessários ao programa de investimentos do Governo do Estado,
assim distribuidos:
a) USS 37,000,000.00 (trinta c sete milhões de dólares norte-americanos) ao
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MO, para execução do programa de
obras no sctor rodoviúrio;
b) US$ H,OOO,OOO.OO (oito milhões de dólares norte-americanos) à Centrais Elétricas
de Minas Gerais - CEMIG, para execução do programa de investimentos no setor
energético; e
c) USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos) à Companhia de
Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais- CASEMG, para execução do programa
de melhoria d:t rede de :trmazenamento do Estado.
Art. 2~ A operação de empréstimo realizar-sc-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à
taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central
do Brusil para registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior. obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo Federal e, ainda, as disposições da Resolução nQ 1.262, de 30 de junho de 1976, da Assembléia Legislativa do Estado, publicada no
Diúrio do Lcgislutivo do dia subseqUente.
Art. JY Esta Resolução entra em vignr na datu de sua publicuçào.
Senado Federal, em 18 de ugosto de 1977.- Senador Pt•trônio Portel/a, Presidente.
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SUMÃRIO
1- ATA DA 118• SESSÃO, EM 18 DF. AGOSTO DE 1977
I. l-ABERTURA

1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres
Refermll'!l

l

I
l

J

j
J

u.,..H'KUitHt',\' maréria.1·:

-Projeto de Lei do Senado n' 124/75, que acrescenta purlo·
grafo único uo artigo 60 do Decreto-lei no 167, de 14 de reverei·
ro de 1967, pura rctirur ao endosso dudo à Notu Pro.,;iss6ria
Rural o c~Jrúter cambiúrio, reduzindo-o a simples cessiio civil sem
ereito regressivo contra o endossante.
- Projeto de Lei do Senado no 144/75, que dispõe sobre
privilégio de crédito do produtor rurul na fulência e concordata e
df1 outras providênchls.
1.2.2 - Leitura de projeto

- Projctll de Lei do Scn:odo n• 148/77, de autoria do Sr.
Senador Osires Tcixcíru, que dá nova redução ao ~ 3' do art. 1•
da LCi n' 5.365, de 1• de dezembro de 1967, que cria a
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste
- SUDECO, c dá outras providências,

1.2.3- Requerimentos
- N• 255/77, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptistu,
solicitando u transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos
discursos proferidos pelos Excelentíssimos Senhores Presidente
Ernesto Geisol c Presidente Hugo Banzer, no jantar que lhe foi
oferecido, no dia 15 de agosto, pelo Presidente da República
Federativa do Brasil.

j

l
1

l
I
I

1
I

I
I

I

-No 256/77, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista,
solicitando u transcricào, nos Anais do Senado Federal, du
dcclanu;Uo conjunta assim1du pelo Governo du República
Fedcr:uivu do Brasil e pelo Governo da República du Bollviu.

!.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR LOURII't1L BAPT/STtl - Inauguração de
obras no setor das comunicações feitas pelo Sr. Ministro Eucli·
dcs Quum.ll de Olivc:iru, qu<mdo da vi~itu de S. Ex.• ao Estudo de
Sergipe.
SENA JJOR Pt1 ULO BROSSARD- Procedimento do Go·
vcrno Federal no tocante a soja. Declarações feitas pelo Ministro
Alysson Puulinelli, em 1976, anunciando produção cxporlúvcl de
feijão preto pura 1977.
SEN,.1DOR V/RG{I./0 TtfVORA, como Líder- Comuni·
cando i1 Casa resposta que será dada, cm nome du Liderança,
pelo Senudor Mattos Leiio ao discurso do Sr. Puulo Brossurd, a
respeito do problemu da soja. Comentários relu ti vos ao segundo
assunto tratado pelo Sr. Paulo Brossard.

1.2.5- Leitura de projetas
- Projeto de Lei do Senado no 149/77. de autllriu do Sr.
Scnudor Orc~tes Quérciu, que dispõe sobre u loculizuçiw das se·
dos do Conselho Nacional de Desportos e da Confedernçuo
Brasileira de Desportos, c d(l outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 150/77. de autoria do Sr.
Scnudor Franco Montnro, que cstHbclccc que n contu~cm do
tempo de scrvi~.;o prcs:mlo cm atividudcs insalubres scrú feita se·
guntlo ~ritérlos especiais.

1.2.6- Requerimento

- N' 257/77. de autoria do Sr. Senador Magalhães Pinto,
de dispensa de inter>ticio e prévin distribuiçào de avulsos pura o
Projeto de Resolucin> n• 52/77, que autoriza o Governo do
listado de· Minus Gerais a reulilar operação de empréstimo
externo de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares nor·
te-umcricunm), dcMinado ti comrlemcntur programa de inves·
timcnt~lS, a fim de que ngure na Ordem do Dia du sesstlo SI!•
guinte. Aprnvodn,
1.2.7- Comunicoçilo dn Presidência
~s

-:- Convncm;i1o de sr:ss5o extmordináriu a realizar-se hoje,
IRhoras c) Ominutos. com Ordem do Diu que designa.

I.J- ORDEM DO DIA
-Requerimento n' 224fi7, do Sr. Senador Lourival Buptis·
ta, Stllit.:itando a trunsl:riçào, nos Anais do Senado Federal. do
discurso proferido pelo Senhor Presidente du República, General
ErncsLo G~.:isc1. nu auditório do Itamarati, em 2 de agosto de:
1977. Aprovado,
- Pn,jeto d~ Lei do Scnudo n11 14/16, do Sr. Senudor
Nelson Carneirtl, que :u.:rcs~.:cnta dispositivo t1 Consolidação das
Lei-; rJn Trahalho. \'ntuçiio udladu para rccxame du Comissão de
l.cgishl~·~o Stldal. no'\ termos do Requerimento n11 258/77, após
us:trcm 1.!:1 p:davra th Sr<~. Senadmes Franco Montoro e Hdvidio
Nunes.
-Projeto de Lei do Senado n• 36/76-Complementar, do Sr.
Scn;tdor Orestes Quércia. que dispõe sobre a aposentndoria do
uabalhudor rural. (,\preciaçioo preliminar da constitucionuli·
dade), Rcjcitndn. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado no 147/76. do Sr. Senador
Franco Montnrtl, dctcrmin;.tndo que os empregados de estações
do ínteriM farão jus a remuneraçüo correspondr:nte ao regime de
··prontiduo", pelas horas que excederem às da jornada normal de
unbalho. Discussão adindn para a sessão de 15 de setembro pró·
ximo vindouro, nos termos do Requerimento n• 259/77.
- Projeto de Lei do Senado n' 286/76. do Sr. Senador
.larh:ts Pussurinho, que autoriza o Poder Executivo a doar o prédio qw.: menci~.m~t. Aprovado, r:m primeiro turno.
- l'rqjcto de Lei do Senado n• 62/76, do Sr. Senador
Fr:~nc:o t\1ontoro, que r:stahdcce novo critério parn a distribui ..
ç:io d<J cuntribuiç;io sindicul, r: d(L outms providências. (Aprc:ciu ..
çioo preliminar da constitucionalidade). Diseussilo 1dlndn pura u
sessioo de 15 de setembro pró.xímo vindouro, nos termos do Re·
qucrimcnto n9 260/77.
1.4- DISCURSOS APÚS t\ ORDEM DO DIA
SI:'N..UJOR ..IR.\'0,\' DE MF.I.LO- lnnuênciu da cultura
: 1f'ricana na l~1rnwç:'io do rovo brasileiro. Necessidudc de um

nwiur intcrcúmbiu comcn:iul entre o Brasil e os Governos do
conlincnte africnno.
SENA /lO R IJIRCF.U CA R/JOSO- Homenagem à memó·
ria dll ~.\·Senador Ruy Carneiro, ror ocasião do transcurso do
JD'·' dia de s~u rassamenlll,

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATA DA 119•SF.SSÀO, EM 18 DE AGOSTO DE 1977
"·1- ABERTURA
~.2-

ORDEM DO DIA

- l'rnjctu de Resoluç"o n• 47/77, que uutorila u Prefeitur~o
Munidpul de Joinvillc- SC a elevar em Cr$ 15.024.869,00 (quin·

--

-

---~-·~

·-- -~- -~---·--·-~-.

...

~
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zc milhões, vinte c quatro mil, oitocentos e sessenta c nove cru·
zciros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã
Comissi'io de Redução,

- Projeto de Resoluçuo n• 48/77, que autoriza u Prefeitura
Municipal de Recife (PE) u elevar em CrS 20.000,000,00 (vinte
milhões de cruzeiros) o montante de suu divida consolidada.
Aprovado. Ã Comissão de Redução.
- Projeto de Resolução n• 52/77, que autoriza o Governo
do Estudo de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo
externo de USS 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de dólures nor·
te·umerieunos), destinado u complementar programa de ínves·
timentos. Aprovado. Ã Comissão de Redução.

- Redução nnul do Projeto de Resolução n• 52/77,
constante do terceiro item du Ordem do Diu. Apro~ada, nos termos do Requerimento n• 263/77. Ã promulguçiio.
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO
ANTERIOR
- Do Sr, Senador Leite Chaves, proferido nu sessão de
17-H-77.
4- CONSULTORIA·GERAL
- Parecer no 60, de 1977.
-Informação n• 2, de 1977.

2.3- MATtRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO
DIA
- Redução nnul do Projeto de Resolução n• 47 f71,
constante do primeiro item da Ordem do Diu. Aprovada, nos ter·
mos do Requerimento n• 261/77. Ã promul~ução.
- Redução nnul do Projeto de Resoluç<oo no 48/77, cons·
tunte do segundo item da Ordem do Diu. Aprovada, nos termos
do Requerimento n• 262/77. Apromulgação.

Agooto de 1977

5- ATAS DE COMISSOES
6-MESA DIRETORA
7- LIDERES E VICE-LIIlERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 118• SESSÃO, EM 18 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDt:NCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E JOSI!: LINDOSO
.:IS 14 1/0/US E 30 ,tti.VUTOS, ACHA M·SE PRESENTES
OS SI/S. S/:'.\',.1/JO/IES:

Adulhert" Senu- Altevir Leal- Braga Juníor- José: Líndoso
- .lurhus Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa Henrique de Lu Roeyue- José: Surney- Helvídio Nunes- Petrô·
ni" 1'11rtellu - Muuro Benevides - Virgílio Távora - Wilson
Gon~ulves - Dinurte Muriz- Jessi: Freire - Mílton Cabral Teotónio Viklu- Lourivul Baptista- Ruy Santos- João Calmon
- ,\nwral l'ei.\llln - Roberto Saturnino - Otto Lehmann Bencdit" Ferrei no - Li11.aro Barbol!t - ltalívio Coelho - Maltas
Leito- Daniel Krieger- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônío Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro ttbcrtu u sessão.
O Sr. I'·Secretiorio irá proceder ii leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•s 501,502, 503,504,505,506 e 507, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 124, de 1975, que
"acrescenta parágrafo único ao urtigo 60 do Decreto-lei
n• 167, de 14 de fc•erelro de 1967, paro retlrur ao endosso da·
do ü Nota Promissória Rural o coráter camblárlo, reduzindo-o
• simples cessão civil sem efeito regressivo contru o cndossan·
te".
I'ARECER N' 501, DE 1977
l>u Comissuo de Constltulçuo c Justiço
Relator: Senador Hehidlo Nunes
O nobre Senador Leite Chaves, por intermédio do Projeto de
Lei n' 124, de IIJ75, submete ao Senado Federal providência que vi·

sa u "acrescentar purúgrnfo ünico ao art. 60 do Dccrelo-h:i nY 167,
de14 de fevereiro de 1967, para retirar ao endosso dado à Nota Pro·
missórht Rural o carút~o:r cambi{trio. rl!dulindo·n u simples cessr1o civil St!nl efeito regressivo contra o cndosstmte",
2. Para fucilitur u exposição c comprccnsiin da mati:ria. começo
ror transcrcvli!r o dispositivo vigente:
"Art. 60. Aplicam-se u cédula de crédito rural. it nota
promissória rural c Lt durlicutu rural. no que fort:m cuhivcis,
as norm:~s de direito cambial, inclusive quunto u av11l, dispcn·
sudo por~m o prllh!Sh'l r:.~r:1 :1ssegurur o direito de regn:sso
contnt endossant~s e s~us ttvalistu."
O acréscimo preh:ndido cstt1 truduzidn no seguinte:
"P<~rúgrafo único- O endosso l:tnçadu lt Nota Promissllria Ruconstitui mera ccssfto civil niio acarrctundo nenhum dt:itn vinculutório pura o cndoss•1ntc,"
J. N:1 verdade, inspirou-se a cri:~crw du Ntnu Promissória Rural
nu ncccssidudc de criar condições fuvorúvcis ;, conu:rcialit.acfw dos
rruduto~ agnlpccu[trios,
A justiricutiva do pmjeto situa convenientemente o rroblt:ma:
"O lavrador reuli1.a :.t venda i1 rrat.o, recebendo du ad·
lJUÍrente uma nut:t promissória LJlle Jogo cm seguida é descnn·
tada na rede hancúria.
Entretanto, tJuando o adquirente cu i emlnsolvéncia, tcn·
do suu fnlénciu ou cuncorduta dccrl!t:tdas, os lavradores na maioria médios c pequenos- se vêem nu contingência de
rcsgutar o titulo. isto ê, ji1 depois de entregue o produto c
urós terem sofrido o ônus do desconto hanc:,rio."
r:.~l

4. Mostra a rcalidude nacional, sobretudo nus regiões menos
desenvolvidas, que !l Decreto· lei n• 167, "que dispõe sobro títulos de
crédito rural", é, na rartc lJUe a fHOf'lllSÍçL1o cogíw de altcrur, rrcjudiciul uns requcnns c médios prndLHnrcs rurais, pois que us ohrlgu ii
responder por eventos a 'lUC, dircta ou indirctUillentc, ni\o Ucrnm cuu·
su.

l
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,Evidente que o adquirente de bens de natureza ugrfcolu, cwativa ou pastoril, sem tê-las realmente recebido, não emitirá a Nota Promiss<lriu correspondente. E se o fizer, não lhe deve ser concedida
qualquer medida especial para recuperação do ilicito que praticou.
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bens oferecidos cm garantiu estavam ou não vinculudos u qualquer
Nota Promissória Rural, pois este título nilo estuva sujeito a registro
curtorário pura publicidade,
Com vista a isso e à ampliação de seu campo de utilização, o
Decreto-lei, n• 167, de 14-2-67, reformulou o instituto da Nota
S. Ni1o cube u cstu Comissão exuminur, nos termos do urt. \00
Promissória, cujo titulo possibilitou a classe rural brasileira pleno
do Rc!!irncnw Interno dn Scn:.tdo Federal, n mérito du matéria.
t<ecsso·à assistência credilícia paru comercialização de sua produçilo.
Assim, no Limbito da competencia regimental, cumpre dizer,
Entretanto, em contraposição a esse beneficio surgiram os
npcnas, quunto aos aspectos du constitucionnlidt\de, e juridicidude e
inconvenientes retratados nu Justificação do Projeto sob exame, de
t~cnica legislativa,
autoria do nobre Senador Leite Chaves, decorrentes do curáter
No particular. embora não se lhe possa apontar qualquer eivu
cnmbiúrio, de que se revestira a Nota Promissória Rural.
de inconstitucionalidade ou injuridicidade, a prop~siçüo não
Reconhecendo c enaltecendo os louvãveis objetivos que
comporta a forma que lhe foi dada, isto é:, de parágrafo único do art.
nortearam u apresentação da presente proposição, quer nos parecer,
60, que também truw da cêdula rural e da duplicata rural.
,com u devida võnia, que nem o Projeto e nem sua Emenda
. Substitutiva resolverú o problema de responsabilidade solidllriu do
lmpõc .. sc outra n:daçrto. ponanto, que vai cxprcs!m na seguinte
produtor rural, pois, como é sabido, os Bancos descontam títulos
EMENDA N•I-CCJ (SUBSTITUTIVO)
com a interveniõncia de outros coobrigados, quer sejam endossantes.
"Retiro o caráter camblário ao endo!l50 dado à Nota
quer sejam avalistas.
ConseqUentemente. é de se supor que, retirado o cu rã ter cambiáPromissória Rural reduzindo-o • simples ceosilo civil sem efeito
rio ao endosso dado a Nota Promissória Rural, passarão os Bancos a
regressivo contra o endossante."
exigir que o vendedor passe a avalizar o titulo, com a mesma
Art. IY O endosso lançado à Not.:t Promissória Rural, de que
coobrigação cambiúria do endosso.
truta o art, 60 do Decreto-lei n• 167, de 24 de fevereiro de 1967,
Se for vedada, também, n coobrigação garante do produtor
constitui mera ccssüo civil, não ~1currctando nenhum efeito vinculatóru·ral nu Nota Promissória Rural, é de se admitir. desde já, que
rio para o cndoss;.lntc.
estaremos privando, novamente, a classe rural brasileira de um título
Art.1' Eswlci cntr<lrit cm vigor na d:tta de sua publicação.
de crédito com franco trânsito nas operações de desconto, já que,
ArL ]11 Revogam-se :1s disposir;õc.t; em comrilrio.
obviamente, sua aceitação pelos bancos descontúrios será muito difíSala das Comissiíc<, em lO de setembro de !975. - Accioly
cil.
Filho, Presidente- Helvídlo Nunes, Relator- Orlando ZaneanerAssim sendo, entendemos de melhor alvitre incluir os casos de
Ileitor Dias- Leite Chaves- halivlo Coelho- Dirceu Cardoso.
insolvenciu dos emitentes de Notas Promissórias no elenco das
ocorréncius relacionadas no urtigo I• da Lei n• 5.969, de li de
PARECER N• 502, DE 1977
dezembro de 1973, que exonera o produtor rural na forma que for
Da Comissão de Agricultura
estahclecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações
Relutor: Senador Paulo Guerra
financeiras decorrentes de operações de crédito.
Preliminarmente, cabe-nos consignar q"c a classe rural brasiÀ vista do c.posto, manifestamo-nos pela rejeição do projeto
leira. ute o advento do Dccroto·lei n' 167, de 14 de fevereiro de 1967,
cm apreço, c tambi:m, pelo Substitutivo da Comissão de Constisempre cstcvc murginulizada do uccss() ao crt:dito pura comercialituiçrlo e Justiçu.
lOJçào, cm ruzl10 de não contur. u exc:mp\o dos comerciantes e
Sal:t das Comissões, em 12 de novembro de 1975.- Renato
industriais, de um título de crédito causal que documentasse, de forFranco, Presidente, eventual - Paulo Guerra, Relator - Benedito
ma cabal, a venda ele sua pmdução.
Ferreira, voto vencido em separado - ltaUvlo Coelho - Otalr
Assim ~que, desde que se iniciou o combate olici:.llno processo
Becker- Agenor Maria.
innacionúrio, u comercialização du produção rural, por nüo ser
documcntudu por um título c;.\Usa\ ou legitimo efeito comercial como
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR
a duplicma morcantíl. foi impedida de ser amparada pela rede banBENEDITO FERREIRA:
cúria. úc vez que a Política de Crédito Scletivo só admite a aplicaçuo
Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça,
do cr~dito comcrcinl cnr desconto de títulos d~: crí:dito representa·
nu formu de emendu substilutivu, i: submetido à apreciação da Cotivns du venda de hens identificados.
missão de Agricultura o Projeto de Lei do Senado n• 124, de 1975,
Nest:1s circunstllncius, toda vez que se udotavu :.1 Política de
do ilustre Senador Leite Chaves, que retira tiO endosso dado à Nota
Credito Sclctivo, a classe rural licuvu totalmente sem credito paru
Promissória Rural o curúter cambiário, reduzindo-ou simples cessão
sustentur a comerciulizaçllo de sua produçiio.
Em ruzi•o disso, criou-se, utruvós da Lei n• 3.253, de 27-B-57, u civil, sem efeito regressivo contra o endossante.
A medida, untes de mais, objetiva reduzir os riscos da utividude
Not:1 Promissóriu Rurul, que nüo logrou u ter circuluçi'io por,
econômica primária, dcsobrigundo o produtor da garantiu do endosrrincirmlmcnte. ter cstutuído, soh fulso intuito de favorecer uo
<o à nota promissória rural, exigidu pelo sistema bancário, u fim de
produtor rurul. o Jircito asscgurutório da consignação dos bens
descontar tu is títulos de crêdito.
vcndillos, Com tu! mcdidlt ohjctivu-sc vincular os bens vendidos ao
Os bancos, e não lhes foge ruzilo, buscam cercar-se de todas as
cumJ1rim~:nto pelo comprudor c sucessores, da promessa de pugu·
certezas quanto uo pugamento, na data aprazada, dos recursos finanmcnto. Entrctunto, tal rcguliu veio. nu prúticu. u tornur-se
contruprnduccnte. porquanto pussou u colocur o produtor rurnl à ceiros que udiuntnm uos produtores rurais. Em resumo, por essu forma, o sistema buncúrio reduz o risco das uplicações realizadas.
mercê das cspcculuçõcs do comprador que, nos cusos de buixu do
Doutra parte, porém, no que respeita ao produtor rural, este
pmduto comprado, pussuvu u dcixur de suldur u Notu Promissória
acr<scentu mnis um risco à sua ntividudc, alí:m duquele que já lhe é
Runtl c u colocar tal produto à disposição do produtor rur~l. Por
inerente, qunl seja o de estar sujeito uos UZt\rcs naturnis. O risco, rellUifll lado, como nüo huvia obrigatoriedade de o comprador
presentudo pelo endosso ii notu promissória rural, ocorre depois de
guardar uté u liquiduçào do título. nus condições de fiel depositário,
entregue o produto e do desconto bancário do titulo, como observa u
o bem uúquirido, n possihilidade de suu recupcruçüo desapurcciu
justificntivu do projeto cru em e~ume.
com sua utilizuçüo ou comcrcializuçiío. Adcmuis, tu\ prcrrogutivu
passou u truzer sério inconveniente à constituição de penhores rurais,
Nua rcstu düvidu quanto à oportunidade du medida, quunto
jú que, dit1cilmcntc, pm.ltu o financiumento ccrtificur-se de que os
muis qunndo o risco bancl1rio cslll de certa formu suficientemente co-
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berto pela taxa de desconto pela qual a nota promissória é. aceita,
hem assim pelo aval do emitente da nota promissória rural.
No entanto, cabe advertir para as conseqUências possfveis, de·
correntes du aplicação do dispositivo legal proposto.
Muito embora existam reclamos no sentido da adoção da medi·
da, sobrevém um novo risco ao produtor rural, qual seja o de serem
reduzidas tais operações pelo sistema bancário. Desse modo, estaria
sendo diminuído, igualmente, o montante de capital de giro à disposição dos produtores rurais.
Ainda mais, na medida em que o produtor rural, quando endos·
sante de nota promissória rural, deixa de estar sujeito a uma ação re·
gressiva, desde que o avalista deixe de saldar o débito existente para
com o banco, poderá, ele mesmo, produtor rural, ser compelido pela
entidade de crédito a avalizar também o tftulo. Desse modo, o risco,
que antes cru ponderável, mas numa seqUência, passa a ser direto, de·
finido.
Mas de outro ângulo de análise é possível observar que o mérito
do projeto de lei cm exame está também em ser um incentivo à atividade de produção primária, no momento em que o esforço produtivo interno deve ser redobrado, face às dificuldades por que passa a
economia nacional.
Acautelar perdas significa, de toda forma, oferecer maior tranqUilidade ao produtor rural, mais do que nunca necessária, pela mesma razão antes expressa.
Pelo exposto, muito embora achemos oportuna também a advertência, somos pela aprovação do Projeto de Lei, na forma da emenda
substitutiva da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 1'2 de novembro de 1975,- Senador Be·
nedito Ferreira.
PARECER N• 503, DE 1977.
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Paulo Guerra
Apreciado anteriormente pelas comissões técnicas de Constituição e Justiça, com parecer favorável, na forma de emenda substitutiva, e de Agricultura, pela rejeição, chega à Comissão de Economia o
Projeto de Lei no 124, de 1975, do ilustre Senador Leite Chaves, que
retira ao endosso dado à Nota Promissória Rural o caráter cambiário, reduzindo-o a simples cessão civil, sem efeito regressivo contra o
endossante.
Por intermédio, no entanto, do Requerimento n• 71, de 1976, o
ilustre Senador Renato Franco, no exercício da Presidência da Comissão de Economia, solicitou tramitação conjunta para o Projeto
de Lei ora em exame mais o Projeto de Lei no 144, de 1975, nos termos do art. 282 do Regimento Interno do Senado Federal,
O Regimento fnterno do Senado Federal determina, no arti·
go 283. que, se aprovado o requerimento de tramitação conjunta, os
proj~:tos s~:j"'m remetidos i1 Comissão de Constituição e Justiça Sc
sobre algum deles for necessária a apreciação dos aspectos constitu·
clonai e jurídico".
Cube csclurocer que umbos os projetas receberam, quando apreciados, scpuradumente, pela Comissão de Constituição c Justiça,
emendas substitutivas,
Desse modo opinamos pelo 1ctorno dos projetas de lei cm qucs·
tão à Comissão de Constituição e Justiça, porquanto nilo apenas um
deles, mus ambos, sofreram emendas substitutivns do referido órgi\o
têcnico.
Snla das Comissões, em 28 de abril de 1976.- Renato Franco,
Presidente, em cxercfcio - Paulo Guerra, Relator - Vasconcelos
Torres- Aurusto Franco- Franco Montoro- Roberto SaturnlnoOrestes Quérclu.
PARECER N• 504, DE 1977
Du Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvfdlo Nunes
11

O Projeto cm cKamc foi apresentado pelo ilustre Senador Leite
Chaves,

Aaosto de 1977

Como se vê a Os. 004 a 007, esta Comissão já se pronunciou
sobre a proposição, apresentando, no final de seu Parecer, n Emenda
no 1-CCJ, Substitutiva.
Em virtude do Requerimento n• 71, de 1976, do Senhor
Senador Renato Franco, Presidente em exercfcio da Comissão de
Economia, aprovado pelo Plenário, o Projeto de Lei do Senado
no 144, de 1975, passou a tramitarem conjunto com o presente.
Ora, reza o nrt. 283 do Regimento Interno: "Aprovado o
requerimento de tramitação conjunta, os projetas serão remetidos à
Comissão de Constituição e Justiça, se sobre alguns deles for necessária a apreciação dos aspectos constitucional e jurídico, ou à Comissão
a que primeiro tenham sido distribufdos, para apreciação do mérito"
(grifos nossos).
Como esta Comissão, em ambos os Projetas, já deu o seu Parecer sobre os aspectos constitucional c jurfdico, cabe aplicar a segunda das alternativas previstas no dispositivo regimental citado, isto é,
devem os Projetas ser enviados à Comissão a que primeiro tenham
sido distribufdos,
Sala das Comissões, cm 16 de junho de 1976,- Accloly Filho,
Presidente - Helvldlo Nunes, Relator - Jtallvlo Coelho - Heitor
Dias - Otlo Lehmann - Henrique de La Rocque - Leite Chaves José Llndoso.
PARECER N• SOS, DE 1977
Da Comluio de Economia
Relator: Senador Amon de Mello
Retorna a esta Comissão de Economia, após ter sido ouvida a
Comissão de Constituição c Justiça, em razão de ter sido anexado ao
processo um outro Projeto de Lei do Senado, proposição de autoria
do nobre Senador Leite Chaves, que retira ao endosso dado à Nota
Promissória Rural o carãter cambiârio, reduzindo-o a simples cessão
civil, sem efeito regressivo contra o endossante.
De inicio, apreciando a matéria, a Comissão de Constituição e
Justiça considerou-a merecedora de aprovação, na forma de Emenda
Substitutivo,
Na Comissão de Agricultura, após pedir vista do mencionado
Projeto, concluiu o Senador Paulo Guerra, pela sua rejeição.
Requerimento n• 71, de 1976, apresentado pelo ilustre Senador
Renato Franco, no exercfcio da Presidência da Comissão de Economia, solicitou tramitação conjunta para o Projeto de Lei oru cm exame mais o Projeto de Lei do Senado no 144, de 1975, nos termos do
urt, 282 do Regimento Interno desta Casa.
No parecer aprovado pela Comissão de Agricultura, pelo qual
foi rejeitado o Projeto de Lei do Senado n• 124, de 1975, procurouse apreciar a questão dos seus ângulos mais significativas, dentre eles
o de que, até o advento do Decreto-lei n• 167, de 14 de fevereiro de
1967, n classe rural brasileira "sempre esteve marginalizada do
acesso no crédito para comercializnçilo, cm razão de não contar, n
exemplo dos comerciantes c industriais, com um tftulo causal que
documcntns•::,, de forma cabal, a venda de sua produção".
Doutra parte, retirar o cnráter cambiário da Nota Promissória
Rural, como objetivu proposição do nobre Senhor Senador ;;elo
Paraná, signinca colocar o produtor rural frente a um novo risco, o
de voltar a um li situação já de todo superada, vedando-lhe a possibilidade de descontar, nu rede bancária, os tftulos que porventura venha
a receber, quando da venda de sua produção.
Nüo se poderá estabelecer que os bancos sejam obrigados u
correr riscos maiores. Seria o mesmo que admitir uma solução que
contivesse a sua própria negativa, Assim, seriu de todo comprecnsrvcl, como decorrência, u par~lisação desse tipo de carteira bancltrin.
Ante o exposto, e considerundo que na compcnsuçüo dos méritos do projeto certamente sairiam prejudicados os produtores rurais,
somos pela rejeição do projeto e do Substitutivo du Comissüo de
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Cons~ituiçilo e Justiça, nprecinçilo que se estende, também no Projeto
de Lc1 do Senado n• 144, de 1975, e respectivo Substitutivo.
Sala das Comissões, cm 24 de novembro d~ .·1976. - Renato
Franco, Presidente em exercício - Arnon de Mello, Relator Agenor Maria - Franco Montoro, vencido - Benedito Ferreira J arbas Passarinho - Ruy Santos.
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PARECER N• S06, DE 1977
Da Comlssio' de Finanças
Relator: Senador Tarso Outra
'.
O Projeto cm exame visa a acrescentar "pnrâgrnfo único ao
art. 60 do Dccrcto·lei 167, de 14·2·67, para retirar ao endosso dado
a nota promissória rural o carátcr cambial, reduzindo-a a simples
cessão civil, sem efeito regressivo contra o endossante.
A exclusão da co·rcsponsabilidndc do endossante eliminaria, no
caso, o cnráter mais importante de que a promissória rural se reveste.
Significaria, nada mais nada menos, que tornar o titulo cambial sem
interesse como instrumento de acesso ao crédito bancário, por sua
restrita eficâcin jur!dicn. A valorização da nota promissória rural
reside exatamcnte no cnrâtcr cambial que se lhe empresta. Como sim·
pies documento de divida do rurícola ou de sua cooperativa, ccsslvel
como crédito comum, c, por força da lei, dcstituldo da co-rcspon·
sabilidade do cedente (sempre chamado endossante), o instrumento,
não polarizaria atração para desconto. Vale salientar que o desconto
bancário se opera principalmente cm face da imputabilidade crcditl·
cia do emitente c do endossante.
Mercê precisamente das caractcristicas que lhe confere o precita•
do Decreto-lei, a nota promissória rural tcm·sc constitui do cm elicru:
instrumento de obtenção de recursos crcditlcios a pequenos c médios
rurlcolas, quando da comercialização de suas safras. De formaliza.
ção simples, c rãpida, permite que o produtor, ou sua cooperativa,
embora vendendo o produto a prazo, receba imediatamente o valor
integral da transação, por isso que, cm regra, o adquirente, ou a saber o emitente do titulo, é quem suporta os encargos financeiros junto ao banco descontantc,
A eliminação, portanto, da co-rcsponsabilidade do endossante,
sobre representar um redutor de garantias, dentro desse esquema de
assistência, ocasionaria seu enfraquecimento, com indcscjâvcis refie·
xos, sobretudo na dcsfunçilo da rede bancâria privada. t que os ban·
cos particulares concentram a quase totalidade de seus créditos no se·
tor rural, através do desconto daquele Utulo, dado o carãtcr de
simplicidade c segurança de que se reveste.
Hã que atentar, por outro lado, para o risco pontcncial cm se
eximir o endossante da coobrigação cambial, uma vez que poderia
acarretar a prática indesejãvel de negócios fictícios com o intuito de
facilitar o levantamento de capital de giro pelo emitente, único
responsável, na hipótese, pela liquidação da promissória rural. E, as·
sim, ao contrArio de servir ao produtor, o projeto em causa, se
transformado cm lei, poderia prejudicá-lo, fazendo cair cm desuso a
nota promissória rural, como titulo de larga utilízaçílo nas operações
de crédito bancârio ao ruralista ou fls suas cooperativas.
Ante o exposto, somos, data venla, pela rejeição do Projeto de
Lei n• 124, de 1975, bem assim, da emenda substitutiva da Comissão
de Constituição c Justiça c do Projeto de Lei do Senado n• 144, de
1975.
Sala das Comissões, II de agosto de 1977. - Domfclo Gondlm,
Presidente, cm cxcrclcio -Tarso Outra, Relator - Ruy· Santos Magalhíles Pinto - Lourlval Baptista - Helvldlo Nunes - Wilson
Gonçalves- Saldanha Derzl- Lenolr Vargas.
PARECER Nt 507, DE 1977.
Da Comlssílo d~ Agricultura
Relator: Senador Jtallvlo Coelho
Deve esta Comissão opinar sobre os Projetas de Lei do Senado
n•s 124, de 1975, c 144, de 1975, cm tramitação conjunta. Convém
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salientar que, anteriormente, ambas as Proposições mereceram pare·
ccrcs: a primeira, pela rejeição; a segunda, pela audiéncia da Com is·
silo de Finanças.
· O parecer que aprovamos nesta Comissão, relativo ao PLS
no 124, de 1975, de autoriu do saudoso Senador Paulo Gorra, assina·
!ou o sc_guintc:
a - a classe rural brasileira, até o advento do Dccrcto·lci
n•. 167, de 14 de fevereiro de 1967, sempre esteve marginalizada do
acesso ao crédito para comercialização, porque nilo dispunha de um
titulo de crédito causal, que documenta-se a venda de sua produção;
b -Como a Politica de Crédito Sclctivo só admite a aplicação
do crédito comercial, cm desconto de titulas de crédito reprcscntati·
vo da venda de bens identificados, a comercialização da produção ru·
ral ficou impedida de amparo pela rede bancâria;
c- a Lei n• 3.253, de 27 de agosto de 1957, criou a Nota
Promissória Rural, que não chegou a circular, porque estabelecia
direito assccuratório da consignação dos bens vendidos;
d-o Decrcto·lci n• 167/67, reformulando o instituto da Nota
Promissória Rural, possibilitou à classe rural brasileira pleno acesso
à ~ssistência crcdit!cia para comercialização de sua produção;
c- surgiram, ê verdade, os inconvenientes assinalados na Justi·
ticaçào do Projeto, decorrentes do carâtcr cambiãrio dado ao título
ruraJ em exame;

r- mas nem a Proposição, nem o Substitutivo formulado pela
Comissão de Constituição c Justiça, permitem solução ao problema
de responsabilidade solídária do produtor rural, porquanto os Ban·
cos só descontam os títulos com a intcrvcniência de coobrigados,
sejam endossantes ou avalistas;
g- retirado o carâtcr cambinário do endosso à Nota Promissó·
ria Rural, passarão os Bancos a exigir que o próprio vendedor avali·
ze o título, com a mesma coobrigação do endosso;
h - Se desaparecer a coobrigação, voltarâ a ser privada a classe
rural brasileira, de um tftulo d~ crédito com Jívrc trânsito nas opera·
çõcs de desconto, pois a sua aceitação, pelos Bancos dcscontários,
será realmente difTcíl;
i - é prcfcrlvcl incluir os casos de insolvência dos emitentes de
Notas Promissórias Rurais no elenco das ocorrências relacionadas
no art, I•, da Lei n• 5.969, de li de dezembro de 1973, que exonera o
produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetil·
rio Nacional, de obrigações financeiras decorrentes de operações de
crédito.
Em iclação ao PLS n• 144/75, o parecer, que apresentamos e
que conclui pela audiência da douta Comissão de Finanças, observa
os seguintes pontos:
a - a Comissão de Economia opinou pela rejeição, argumentando, principalmente, com a redução da arrecadação de tributos
federais, estaduais c municipais;
b- mesmo com as modificações introduzidas pela Comissão de
Constituição c Justiça, cm Substitutivo, o projeto resultaria cm proveito de poucos c traria repercussões negativas c amplas, sobre uma
proporção significativa de produtores rurais;
c- ora, o produtor rural tem, no crédito bancârio, instrumento
essencial à sua atividadc, c o fato de lhes serem exigidas garantias, an·
tcs excita, do que anuvia, o interesse de continuar produzindo.
Ao examinar os dois Projetas de Lei, cm tramitação conjunta, a
Comissão de Economia voltou a opinar pela rejeição, tanto das Pro·
posições originais quanto dos Substitutivos formulados pela Comis·
silo de Constituição c Justiça. Da mesma forma, a Comissão de
Finanças.
Nenhuma dúvida existe, de que os Projetas cm exame causariam
o retorno do produtor rural fl situação anterior ao Decrcta·lci
n• 167, de 1967. Isso scrã conseqUência, no caso de se retirar a co·
obrigação do endossante ou do avalista da Nota Promissória Rural.
Os dispositivos, que as Proposições cm estudo tentam anular, rcprc·
sentam conquistas c devem permanecer assim, Nem se poderia exigir

...
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que as instituições bancárias fossem obrigadas a descontar tftulos
sem garantias, o que, por si, representaria estimulo no fracasso do
próprio sistema de crédito. Ou, como assinala o parecer da Comissilo
de Econ01llia, "seria o mesmo que admitir uma soluçilo que contivcs·
se a sua própria negativa".
A responsabilidade do endossante é, na verdade, o carátcr mais
importante da ~ta Promissória Rural. Sem ela, o titulo perde toda
a força que a valoriza e a torna útil perante n rede bancária: sem ela,
os pequenos e médios produtores rurais ficam à margem das linhas
de crédito. Sem ela, ocorreria o que o Senador Tarso Outra enfatizou
no parecer aprovado pela Comissão de Finanças:
A eliminação, portanto, da cc-responsabilidade do en·
dossnnte, sobre representar um redutor de garantias, dentro
desse esquema de assistência, ocasionaria seu cnfraquccimen·
to, com indesejáveis reflexos, sobretudo na disfunção da rede
bancária privada. 1:: que os Bancos particulares concentram a
quase totalidade de seus créditos no setor rural, através do
desconto daquele titulo, dado o caráter de simplicidade c
segurança de que se reveste.
Há que atentar, por outro lado, para o risco potencial
em se eximir o endossante da coobrigação cambial, uma vez
que poderia acarretar a prática indesejável de negócios Octlcios com o intuito de facilitar o levantamento de capital de giro pelo emitente, único responsável, na hipótese, pela liquida·
ção da promissória rural.
Os Projetas analisados objetivam corrigir distorções, é verdade,
Porém, os efeitos negativos deles resultantes seriam muito mais indc·
sej~veis,

Por isso mesmo, opinamos pela rejeição dos Projetes de Lei do
Senado nos 124, de 1975, e 144, de 1975, bem como dos respectivos
Substitutivos ar:resentados pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, em 16 de agosto de 1977.- Dlnarte Mariz,
Presidente em exercício - ltalivlo Coelho - Relator - Roberto
Saturnino- Saldanha Derzl- Benedito Ferreira.

PARECERES NosSOS, S09 ESIO, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do S•n•du no 144/75 - "Dispõe
sobre privilégio de crêdlto do produtor rural na falência e
concordata, e dá outras prot'ldCncias. ''
PARECER No 508, DE 1977.
Da Comissão de Constltulçilo e Justiça
Relator: Senador Leite Cha1es.
Preocupado com a situação de pouca segurança em que se
encontram os lavradores, no tocante às transaçõcs feitas com base no
Decreto-lei no 167, de 14 de fevereiro de 1967, apresenta o ilustre
Senador Vasconcelos Torres o presente Projeto de Lei para:
a) retirar o efeito cambiário dos atas cm que eles se
interferirem nos instrumentos de crédito rural:
h) incluir seus cri:ditos na categoria dos que gozam de
privilégio gerul.
Na forma em que se acha redigido, cria o Projeto uma situação
de perplexidade, pois além de generalizar a interveniência que pode
nbrungt:r u t:misslio, o uvul c: uté mesmo u fiunçu, ni'lo csclurecc, por
outro ludo, que tipo de preferência deva ser reservada aos créditos ruruis de que sejam titulares os lavrudores.
Em face desse l'ago aspecto do Projeto nilo vemos como
rc:cnmendur u suu uprovuçào.
A idéiu, toduviu, se reveste de grande relcv:1nciu c, dcssu formu,
sugerimos o seu uprovcitumcnto utruvés da cmcndu substitutivu que
pussurcmos u oferecer,
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EMENDA No I- CCJ (SUBSTITUTIVO)
Dispõe sobre prlvllt!alo de crédito do produtor rural na
ralêncla e concordata, e di ootras provldênclu.
O Congresso Nacional decreta:
Art, l• O credor por Nota Promissória Rural emitida de acordo
com o Decreto-lei no 167, de 14 de fevereiro de 1967, goza, sobre a
produção alienada, ifo privilégio asseRurado pelo Art. l.S66-V do
Código Civil.
Art. 2• Se a venda tiver sido realizada até I5 (quinze) dias antes
do pedido de concordata ou da falência, o credor por Nota Promissó·
ria Rural terá' direito à restituição da mercadoria ainda que
industrializada, assegurando-se ao devedor a faculdade de efetuar a
restituição em dinheiro.
Art. Jo Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrãrio.
Sala das Comissões, em 10 de setembro de 1975. - Accloly
Filho, Presidente - Leite Chaves, Relator - Orlando Zancaner ltalfvlo Coelho- Heitor Dias- Helvldlo Nunes- Dirceu Cardoso.
PARECER No S09, DE 1977.
Da Comluio de Economia
Relator: Senador Paulo Guerra
O projeto de lei ora sob o exame desta Comissão, apresentado
pelo ilustre Senador Vasconcelos Torres, reordena, nos casos de
fali:ncia, as preferências de crédito, privilegiando o produtor rural,
Em função disso, ainda que não expressamente mencionado no
referido projeto de. lei, o art. 102 da Lei de Falências (Decreto-lei
no 7.661, de 21 de junho de 1945), estaria submetido a um
realinhamento de preferências. Assim, os tftulos de crédito
discriminados no art. 9o, do Decreto-lei no 167, de 14 de fevereiro de
1967, passariam a ter preferência sobre quaisquer outros créditos.
No entanto, o art. 186, do Código Tributãrio Nacional (Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966) estabelece o seguinte:
"Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer ou·
tro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição deste,
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do
trabalho".
Aceita a formulaçilo do projeto ora cm anâlisc, ficariam redu·
zidos os direitos da Fazenda Pública, na forma de menor
arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais. Isso
representa, em última análise, um ônus social ampliado, que cabe, na
verdade, evitar.
Na medida em que, doutra parte, a emenda substitutiva, pro·
posta pela Comissão de Constituição e Justiça, reduz o alcance da
proposição de plenário, estabelecendo privilégio especial apenas
para o credor da Nota Promissória Rural, silo proporcionalmente
menores, sem dúvida, os seus efeitos econõmicos. Mas, ainda assim,
as trunsações desse tipo poderiam, de forma perversa c quase incvitâ·
vel, ser dificultadas, pela secundarização do próprio instrumento, a
Nota Promissória Rural, forçada pelo interesse preponderante do
intermediário, ou da empresa transformadora da matéria-prima de
origem ugropccuária.
Ante o exposto, somos pela rejeição do projeto, c também, da
emenda substitutiva da Comissão de Constituição c Justiça.
Sala das Comissões, em 3 de dezembro de 1975, - Milton
Cabral, Presidente - Paulo Guerra, Relator - Ruy Santo• Orestes Quércla- Roberto Saturnlno- Augusto Franco
PARECER No 510, DE 1977
Da Coml•do de Agricultura
Relator: Senador ltalf!lo Coelho
Du uutoriu do ilustre Senador Vasconcelos Torres, 1: submetido
à upreciuçuo desta Comissilo de Agricultura, projeto de lei que visu a
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retirar o efeito cambiário dos títulos de crédito emitidos sob a
intcrvcniilnciu do produtor rural, bem assim, num outro sentido,
prefcrcnciar\ nos casos de falência, os créditos a que estes mesmos
produtores rurais tenham direito.
A Comissão de Constituição c Justiça desta Casa apreciou o
projeto de lei cm questuo, sugerindo o seu aproveitamento, nu forma
de emenda substitutiva, uperfciçoundo-lhc a rcdaçuo original.
No entanto, a Comissão de Economia, ao defrontar-se com o
mérito da matéria, opinou contrariamente à sua aprovação, tendo
cm vista que, fosse aceito o referido projeto de lei, "os títulos de
crédito discriminados no art. 9• do Decreto-lei n• 167, de 14 de fevc·
rciro de 1967, passariam a ter preferência sobre quaisquer ,outros
créditos". Dentre as conseqUências da aprovação do projeto de lei
cm exame, a Comissuo de Economia alinhou a redução da arre·
cadaçuo de tributos federais, estaduais c municipais.
Cabe, porém, acima de aspectos relativos, apenas, à arre·
cadução de tributos, conferir objctivamcntc as vantagens do projeto,
na forma de Emenda Substitutiva da Comissão de Constituição c
Justiça desta Casa, que o aperfeiçoou, amenizando dispositivo que,
uma vez aprovado, resultaria cm proveito de poucos, com
repercussões negativas c amplas, sobre uma proporção significativa
de produtores rurais. Estes têm, no crédito bancário, um instru·
menta essencial à sua atividadc, e o fato de lhes serem exigidas garan·
tias antes excita do que propriamente anuvia o interesse cm
continuar produzindo.
Sendo assim, na medida cm que a Emenda Substitutiva da
Comissão de Constituição c Justiça contempla um outro aspecto
essencial à atividade agrícola, ou seja, a garantia de privilégios sobre
a produção alienada, resguardando-a conforme o art. 1.566· V do
Código Civil, a matéria adquire um conteúdo que, até então, lhe
faltava.
Desta forma tendo cm vista basicamente a modificação sugerida
na Emenda Substitutiva, originária da Comissão de Constituição c
Justiça, desta Casa, cm razão da qual os efeitos da proposição se
furão sentir, igualmente, sobre a arrecadação de tributos federais,
esta Comissão, antes de emitir o parecer definitivo, entende deva ser
ouvida a Comissão de Finanças do Senado Federal, daí por que pede
a audiência desse órgão técnico.
Sala das Comissões, 31 de março de 1976.- Orestes Quércla,
Presidente - ltalfvlo Coelho, Relator - Paulo Guerra - Mendes
Canale.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- O Expediente lido
vui à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário.

f: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 148, DE 1977
Dá nova redação ao§ 3• do art, t• da Lei n• 5.365, de I•
de dezembro de 1967, que cria a Superintendência do Desen·
volvlmento da Região Centro-Oeste- SUDECO, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O§ 3• do urt. I• du Lei n• 5.365, de I• de dezembro de
1967, passa a vigorar com a seguinte redução:

"! 3• A Superintendência do Desenvolvimento da Rc·
giilo Centro-Oeste- SUDECO, tem sede c foro nu cidade de
Goiünia, Capital do Estado de Goiás."
Art. 2• O Poder Executivo promoverá u transferência das
instuluçàes, pessoal e serviços du Superintendência do Desenvolvi·
mento du Regiilo Centro-Oeste - SUDECO, pura n cidade de
Goiitniu, no prazo de 120 (cento e vinte) dius, u contar du publicuçi\o
destu Lei.
Art. 3• Estu Lei entmem vigor nu dutu de suu publicuçí\o.
Art. 4• Revogam-seus disposições em contrário.

Justificação
Criada cm 1• de dezembro de 1967, com a Lei n• 5.365, a
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste SUDECO - é conseqUência da política governamental já compro·
vadu no Nordeste c nu Amazônia, através da SUDENE c SUDAM,
respectivamente; onde a experiência dos organismos regionais, com
o necessário aparelhamento técnico-administrativo c financeiro, foi
capaz de arrancar aquelas regiões brasileiras do marasmo cconômi·
co-social c, pois, do descompasso que as distanciavam cada vez mais
do resto do País.
Abarcando uma vastidão territorial de mais de 1.885.000
quilómetros quadrados, de população rarefeita, com imensas áreas
setentrionais de grande similitude Gcocconômias c social com o
próp(io nordeste c com· o norte c outras tantas, levemente bafejadas
pelo progresso do Sul, os Estados de Goiás c Mato Grosso,
formadores da região Centro-Oeste, não poderiam ficar alheios à
experiência vitoriosa dos organismos regionais, motivo por que não
demorou muito a ser concretizada a justa c oportuna reivindicação
de terem a sua própria superintendência de desenvolvimento, a
SUDECO.
Quase repetindo disposições pertinentes aos organismos
congéneres cntuo existentes, a Lei que criou a SUDECO atribuiu-lhe
competência para elaborar, cm consonância com as dirctrízcs gerais
do plancjamcnto governamental, os planos dirctorcs do dcscnvol·
vimento da Região Centro-Oeste, atendidos primordialmente os
objctivos de realização de programas, pesquisas e levantamento do
potencial económico da região, definição dos espaços económicos
suscctfvcis de desenvolvimento plancjado, com citação de recursos
cm áreas sclccionadas, formação de grupos populacionais estáveis,
incentivos c amparos às peculiares atividadcs económicas como base
de sustentação das populações regionais, além de outros itens de
igual significação (art. 2•, allnca "A" c "M" da Lei n• 5.365, de I• de
dezembro de 1967).
Ano c meio depois, a área de atuação da SUDECO
originariamente abrangendo somente os Estados de Mato Grosso c
Goiás foi ampliada com a inclusão do Território Federal de Rondô·
nia, o que se deu cm virtude da Lei n• 5.457, de 20 de junho de 1968.
Entretanto, ao tratar da fixação da Sede da SUO ECO, a Lei
n• 5.365 optou por uma solução estranha, mas ao mesmo tempo
prudente c provisório, cstabclcccndo·a no Distrito Federal (§ 3• do
artigo I• da Lei n• 5,365).
Estranha, porque se o órgão í: regional, a sua Sede há de,
forçosamente, situar-se na ârca de sua atuação, sob pena de se tornar
muito mais diflcil a realização dos seus objctivos c, pois, negada a
própria motivação de sua criação. Aliás, ·os principais órgãos
congéneres têm suas sedes localizadas cm cidades da área onde
atuam especificamente a saber: a SUDAM cm Belém, a SUDENE
em Recife, a SUFRAMA em Manaus, a SUDESUL cm Porto
Alegre.
Prudente, cm virtude do interesse circunstancial surgido a
época, de nilo ferir suscetibilidadcs de governantes regionais e locais
que, simultancnmcnte c com a mesma insistência, reivindicavam a
Sede do organismo para seu Estado ou para a sua cidade. Se Goiás,
nu ocasião, pleiteava que u Sede da SUDECO fosse localizada cm
seu Território, Muto Grosso nilo deixava por menos, queria-a
tumbí:m em seus domínios. O mesmo se digu das cidades de Goiânia,
Cuiabá e outras, de um bus us unidades federativas.
Ademais disso, contava o Governo Central com a perspectiva
de um interregno necessário entre a instaluçilo c cfctivu atuaçilo da
autarquia durante o qual estu precisaria organizar-se, implantar-se,
untes de começar li exercitar suus finalidades. E nessa fase, tanto fa·
ziu ser a Sede du SUDECO loculizudll cm Goiâniu, Cuinbá ou Brnsl·
lia. Melhor que fosse em Bras!liu, eis que carente de pessoal c
recursos próprios, irit1 depender muitlssimo do Ministério do
Interior, li que está subordinlldu.
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Provisória a opção, finalmente, porque o próprio§ 3• do art, 1•
da Lei n• 5,365, completa-se com a seguinte disposição:
"............ no Distrito Federal, enquanto não fixada por
Lei, cm cidade situada na área de jurisdição (mal empregado
o termo porque jurisdição refere-se a competência jurisdi·
cional c aí não é o caso) da autarquia, atendidos os requisitos
técnicos pertinentes c o critério de interiorização."
Hoje, passados mais de nove anos de criação da SUDECO c
quando a autarquia encontra-se em plena ntividade, com verbas
orçamentárias, pessoal, serviços c bens próprios, mas necessitando
expandir-se c interiorizar-se para bem cumprir suas finalidades, já
não se justifica n localização de sua sede fora da área onde atua.
Já não M motivos, igualmente, para que se não cumpra o que n
própria Lei de criação previu e determinou, ou seja, a fixação da
Sede do organismo em cidade situada na ãrea de jurisdição (SIC) da
autarquia,'
~ Goiânia que, à época da criação, jã mostrava ser o centro
urbano mais· adequado para sediar o órgão; continua sendo a que
melhores condições oferece para esse fim, em razão de sua localização geográfica excepcional; de seu crescimento vigoroso e
incontrastado na região, compatível mesmo com o progresso que se

espera seja acompanhado por toda a área e estimulado pelo organismo: de infra-estrutura urbana considerâvcl; de meios de transportes
c comunicações capazes de permitir a plena atuação da superintendência cm toda a extensão territorial por ela abrangida; de uma vasta
rede escolar de nível superior (cm Goiânia existem duas Universidades), capaz de suprir satisfatoriamente os quadros técnicos do órgão; de maior e melhor rede enfim, de uma série de requisitos
essenciais que a tornam incomparavelmente melhor qualificada que
qualquer outra cidade cm toda n região Centro-Oeste.
Estas são as razões do presente projeto, que submetemos à
apreciação da Casa e que esperamos venha a ser aprovado, por
oportuno e mesmo, cm obediência ao disposto na Lei n• 5.365, de I•
de dezembro de 1967, aqui mencionada.
Sala das Sessões, cm 16 de agosto de 1977,- Senador Oslres
TeiJ<elra.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N•5.365- DE I•DE DEZEMBRO DE 1967
Cria a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro·
Oeste (SUDECO), c dá outras providências.
Art. I• Fica criada a Superintendência do Desenvolvimento da
Região Centro-Oeste- SUDECO- entidade autárquica vinculada
ao Ministério do Interior,
§ I• A área de atuação da SUDECO compreende os Estados de
Goiás eMutoGrosso,
§ 2• Alma que, cm virtude do disposto no parágrafo anterior c
no artigo 2• da Lei n• 5. 173, de 27 de outubro de 1966, resultar
comum à SUDECO c à SUDAM, permanecerá, para efeito de aplica·
ção de cstlrn ulos fiscais, sujeita ll legislação c normas que regem a
SUDAM.
§ 3• A sede c foro da SUDECO serão estabelecidos no Distrito
Federal, cnqunnlo não fixada por lei, em cidade situada na árcu da
jurisdiçào da autarquia, atendidos os requisitos t!cnicos pertinentes
c ocritério de interiorização.

I À.r Comi.uões de Con.rrlwlçào <' Jusrlça, de As.runros Re·
glonal.1, de Economia e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portela) -O projeto lido será
publicado edespachado às comissões competentes. (Pausu,)
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr, I•·
Sccrctãrio,

A&osto de 1977

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N•ZSS, DE 1977
Senhor Presidente,
Nos termos do nrt. 233, do Regimento Interno, requeiro a trnns·
criçilo, nos Anais do Senado, dos discursos proferidos pelos Excclentfssimos Senhores Presidente Ernesto Gciscl c Presidente Hugo
Bnnzcr, no jantar que lhe foi oferecido, no dia 15 de agosto, pelo Prc·
sidcntc da República Federativa do Brasil,
Sala das Sessões, cm 18 de agosto de 1977.- Lourlval Baptista.
REQUERIMENTO N•l56, DE 1977
Senhor Prcsidcnlc,
Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, requeiro n trans·
crição, nos Anais do Senado, da declaração conjunta assinada pelo
Governo da República Federativa do Brasil c pelo Governo da Repú·
blica da Bolívia.
Sala das Sessões, cm 18 de agosto de 1977,- Lourlval Baptista,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os requerimentos
lidos serão enviados à Comissão Diretora.
Há oradores incritos,
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL IIAPTISTA (ARENA- SE, Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs, Senadores:
Dando cumprimento no seu grande programa de realizações, o
ilustre Ministro das Comunicações, Euclides Quandt de Oliveira se
dirigiu, na tarde de Jt.feira, para o Estado de Sergipe, para proceder
a visitas e à inauguração de importantes obras do seu Ministério,
com significação grandemente positivo no desenvolvimento do meu
Estado,
Assim é que, na Cidade de Lagarto, o Ministro das Comunica·
ções pôs em atividadc o Centro de Comunicação da Área, com 550
terminais,
O valor dessa iniciativa dispensa maiores comcntârios. Ele estã
impl!cito, na valia das comunicações, a permitir, não apenas uma
aproximação mais cfetiva c mais rãpidn entre os cidadãos daquele
progressista Municlpio, mas, também, de entrelaçamento mais fâcil
entre brasileiros das várias regiões do Pafs. Isso por si· só já bastaria
para compensar o esforço dispensado c realçar o mérito da iniciativa.
Mas, não é só. Hâ de se c,caminar, também, essa obra, na sua rc·

percussão no progresso de Lagarto, pela facilidade c presteza com
que se pode, à distância, levar a cabo atividndcs do mais alto intercs·
se para o comércio c a indústria daquela área. Ressnlie·sc, para justi·
ficação do nosso ponto de vista, que o número de terminais postos
em funcionamento se elevará, daqui até janeiro do próximo ano,
para 4.000, dentro da programação cstabclcidn, inclusive com o
recebimento de todo o material elctrônico,
Mas, o interesse do operoso Ministro, no que tange n SergipeEstado onde foi criada a primeira subsidiAria da TELEBRÁS, cujo
contrato foi assinado com o Governo do Estado, cntilo dirigido pelo
Governador Paulo Barreto de Menezes c a TELEBRÁS, sob a dire·
ção do General Josó Antônio Alencaslro c Silva, em solenidade presi·
didn pelo Ministro Euclides Quandt de Oliveira, no dia 23 de agosto
de 1974, assunto que abordei da tribuna do Senado cm 26 de agosto
- e aqui quero registrar o trabalho que foi desenvolvido no Estudo,
pelo Capital José Agnaldo Santos, primeiro Presidente da
TELERGJPE e que foi substitufdo pelo General Franz Ludwig Rode
- que, com operosidade, empreende um trabalho extenso - não se
circunscreveu só no Municfpio de Lagarto, A pr,ogrnmnçilo se csten·
deu, dentro dos mesmos objetivos, para. ns Cidades de Estância,
ltabuiunu e Proprid, cujos Centros já se encontram em construção,
com o que se formará um verdadeiro circuito com interligação de
todos os Muni~plos sergipanos.
O povo de Sergipe, sempre sensfvcl aos bcneOcios recebidos,
soube trlbutúr u Sua Excelência, que me honrou com um convite cs·
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pccial, pura integrar a sua comitiva, as mais justas c espontâneas manifestações. Além do apreço c da distinção com que foi recebido pclo Governo do Estado, tendo à frente o honrado Governador José
Rollemberg Leite e o Vice-Governador Antônio Ribeiro Soutcllo,
autoridades civis e militares, teve o ilustre Ministro, o calor du popu·
laçào, traduzido nos aplausos c na simpatia com que foi Sua Excclên·
cia recebido, em Lagarto, pelo povo, estudantes, operários, comerei à·
rios, inclusive pelos seus leg!timos mandatàrios, entre os quais ilustres Deputados Estaduais, Prefeitos, Vereadores e o nobre Senador
Augusto Franco.
Coroando essas manifestações, o povo de Lagarto, compreen·
dendo o alto significado da obra que se lcvarâ a efeito no Munic!pio,
conferiu, por unanimidade, ao ilustre Ministro Quandt de Oliveira, o
título de "Cidadão de Lagarto", o qual lhe foi entregue em solcnida·
de especial presidida pelo Governador JoséRollemberg Leite,
Em Estância, onde esteve, pôde observar, diante do progresso
que se fazia sentir aos seus olhos, a oportunidade c valia do Centro
de Comunicação da AREA, obra projetada para aquela importante
Cidade.
Pelo teor dos pronunciamentos que fez nessa sua visita a Sergi·
pe, S. Ex• interpretou, com fidelidade, as palavras dos oradores que
o saudaram.
Mas, num gesto de fidalguia que muito me sensibilizou, o Minis·
tro Quandt de Oliveira, como que querendo sentir de perto a história
e a alma de Sergipe, fez questão de visitar a tradicional Cidade de
São Cristó,ão, a que me ligam laços os mais profundos, de afctivida·
de, admiração, gratidão e de respeito.
Sr. Presidente, o formidãvcl progresso do Brasil, no setor das co·
municações, tem sido merecidamente realçado nesta Casa, onde tive
oportunidade de aludir ao assunto por mais de uma vez. O eminente
Presidente Ernesto Geisel, ao assumir o Governo, prosseguiu no
enorme esforço de seus antecessores. Para isso, escolheu, com acerto,
o Comandante Quandt de Oliveira para Ministro das Comunicações,
que impulsionou a aplicação e modernização de nossas comunica·
ções, apesar das dificuldades financeiras que envolveram o Brasil.
Hoje, o Brasil se situa entre os paises mais bem dotados no setor, a
cu da ano novas melhorias surgindo, por todo território nacional.
Pude constatar, pessoalmente, a satisfação do povo sergipano
por mais esse aperfeiçoamento, que é instrumento de dcscnvotvimcn·
to, num mundo cada dia mais dependente de eficientes comunica·
ções. Regozijo-me, Sr, Presidente, com mais esse passo, cm prol do
progresso de Sergipe, Estado onde foi criada a primeira subsidiària
da TELEBRÃS, como já disse anteriormente, Felicitando o progressista povo de Lagarto, congratulo-me com o Governador José Rol·
lemberg Leite, o Ministro Euclides Quandt de Oliveira, o General Jo.
sé Antônio de Alencastro c Silva, e o Presidente Ernesto Geisel, por
mais essa realizaçilo cm favor de um Estado do Nordeste, a bene·
ficiar us populações de seu interior!
Sr. Presidente, registro, assim, neste momento, u visita do digno
Ministro das Comunicações a Sergipe c a ele envio, com os agradeci·
mentes, peln atenção com que me honrou, os meus mais sinceros vo-

tos, pura que Deus o ilumine e o proteja, a fim de que possa levar a
cubo. com njudn de coluboradorcs do valor e da eficiência do Gene·
rui José Antônio de Alencastro e Silva, operoso Presidente da
TELEBRÃS, c demais auxiliares, nos vdrios setores do seu Ministé·
rio, o seu grundc programa de realizações, c semear, em outras locali·
dades brusilcirus, novas obras voltadas pura o progresso e pura o
desenvolvimento do Brnsil, pois esta f: u meta traçada pelo Governo
do eminente Presidente Ernesto Geiscl, (Multo hem! Palma.r.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Porteltu)- Concedo a palavra
uo nobre Senador Puulo Brossard,
O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS, Pronuncia o scguin·
te discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Era minhu intcnçi\o fular nu sessi\o de ontem, antes de que li
Ci1muru dos Deputados comparecesse o Sr. Ministro da Fuzcnda,
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Meu propósito era tecer algumas considerações c observações acerca
do fato que S. Ex• entendeu de chamar de "lastimável", ou seja, o
preju!zo, já agora apurado, segundo S. Ext, de lO bilhões de cruzei·
ros, prcju(zo este decorrente das travessuras ocorridas no seio das
financeiras.
Nilo abordarei este tema agora, Sr, Presidente, exatamcntc pela
circunstância .de hoje encontrar-se, na Câmara dos Deputados, o
talentoso gestor das finanças nacionais- fã-lo·ci na próxima sem a·
na.
Mas, deixando este assunto para mais adiante, entendo que de·
vo dizer duas palavras sobre noticia hoje divulgada, c que diz respei·
to ou à abolição do confisco cambial sobre a soja, ou sua redução a
zero - uma distinção que parece ter sido a preferida pelas autorida·
dcs que interferem nesse assunto.
Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que, de inopino, quando se
processava a comercialização da safra de soja, que, para o Rio Gran·
de do Sul, é de importância capital e de importância tão grande que
se tornou capital também para o Pais, o Governo entendeu de esta·
belcccr um confisco de 7%, elevado depois para 12%, reduzido
mais tarde para 7%, passado algum tempo, declinado, se não estou
enganado, para 4% c agora cuido ao nivcl do zero.
Não preciso dizer, Sr. Presidente, que este ato oficial é de uma
ilegalidade gritante; importa na criaçilo de um verdadeiro imposto
por um ato que nem é do Poder Executivo, mas de um dos órgãos do
Poder Executivo que, arbitrariamente, põe c dispõe sobre questões
da maior relevância para o cidadão e para o próprio Pais.
Além disso, Sr. Presidente, além de estabelecer um confisco, o
Governo ainda interferiu no sentido da proibição da exportação da
soja, exatamcnte no momento em que o mercado internacional era
mais favorâvel c, durante trinta dias ou um pouco mais, as exporta..
çõcs estiveram suspensas.
Pois bem, o Governo na sua sapiência entendeu de fechar as
portas do Pais ao exterior naquele momento, quando os preços eram
altamente vantajosos para os produtores da soja e mesmo para o
Pais, quando a receita cambial da exportação da soja traria para o
Brasil recursos maiores,
·
Pós decorrido algum tempo, os preços do mercado intcrnacio·
nal entraram em declinio c, 'luando foi levantada a proibição de
e~portação, se operara e~traordinâria baixa no mercado intcrnacio·
nal, que ainda hoje não voltou aos n{vcis alcançados àquele tempo,
ao tempo da proibição, e não sei se voltarão.
O certo, Sr. Presidente, ê que havendo a disponibilidade de
exportação de um milhão c 700 mil toneladas, foram exportadas
hum milhão e pouco, cm mlmeros redondos, um miihilo e roo mil,
restando, por conseguinte, a exportar a quantia significativa de 600
mil toneladas de soja.
Estes os fatos; diante deles, cm face deles, só tenho a dizer que a
interferência oficial, a interferência governamental, foi nociva cm
ambos os casos,
O Sr. Vlrgfilo Távora (ARENA- CE)- Agora vamos ao aparte?
O SR. Pf ULO BROSSARD (MDB- RS)- Se V. Ex• quiser
honrar-me cn:n ele, serei todo atenção,
O Sr. Vi ;filo Távora (ARENA- CE)- Hà tempos fazia sinal
a V. Ex• par: ,, aparte. Vê V, Ex• que governar ni!o é fâcil.
O SR. P. ULO BROSSARD (MDB- RS)- Realmente nilo é
fácil e exige cc,npcti:ncia,
O Sr. Vfr:.mo T!!•ora (ARENA- CE)- Perdão, V, Ex• deixe
terminar o npartc, pura verificar o meu pensamento.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - SP) - Espero que
V. Ex• ni\o dig" que governar f: fàcil e dispensa competência.
O Sr. Vlrgnlo Tá•ora (ARENA - CE)- V. Ex• há de ver,
deixe lcrminur o upurtc, que ns urirmutivus de hoje c de outru vez, de
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O nobre Senador
pelo Cearl1 parece que está me conferindo, Sr. Presidente, ama inves·
tidura que não tenho.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A ilação é de
V. Ex•

O Sr, VlrgOio Távora (ARENA- CE)- A Oposição se lcvan·
tau em armas.

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Continuamos o
aparte? Veja bem: De um lado, hã a necessidade da proteçiio do
consumidor interno ...

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas não tenho
essa investidura.

nrmur a questão de competência, transformando-se V, Ex• no juiz
dessa comperi:ncia, talvez seja algo fácil de pronunciar, mas diffcil de

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- De acordo.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- ... e, de outro lado, há
a necessidade da produção de divisas. O que estava acontecendo na
soju quando foi criada essa contribuição?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Confisco!
O Sr. Vlrgillo Távora (ARENA - CE) - Veja V. Ex• que o
nome foi contribuição. Simplesmente a soja e os seus derivados esta·
vam disparando no mercado interno, a preços absolutamente
impossíveis de suporte pelo consumidor. O crescimento, a descida,
du taxa de contribuição- que V, Ex• chama confisco ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)-Confisco!
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Contribuição,
Excelência! Nossa semântica é diferente - ... correspondeu justa·
mente il necessidade da defesa mínima do consumidor interno. Nilo
seria o Governo brasileiro, aquele que mais interessado no momento
se achava, como se acha, em obter divisas que, por sadismo ou
masoquismo, se privaria dessa fonte de divisas.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Sr. Presidente,
sou grato ao aparte do nobre Senador Virgflio Távora, e não é minha
inh:ncão agora ensinar o Governo, se é que posso ensinar alguma
coisa, a como proceder nesses assuntos. Mas vamos convir,
Sr. Presidente e nobre Senadores, que para atender aos objctivos
visudos pelo nobre Senador pelo Cearã ...
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Perdão, pelo Gover·
no. Somos apenas seu intérprete.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... pelo Governo
c ora repetidos pelo nobre Senador pelo Cearã, quer me parecer que
n experiência conhece outros processos muitos mais seguros e
socialmente muitos mais justos c nacionalmente muito mais
convenientes.
Se o meu objetivo fosse discutir esse assunto agora, poderia fazê:·
lo abundantemente. Mas ainda quero tratar de outro tema, para
perguntar se também neste como a competência oncial se compor·
tou. Apenas para que não fique cm branco a questão, eu me permiti·
riu indagar se não seria socialmente mais justo c nacionalmente mais
interessante estabelecer, por exemplo, verincado que a capacidade de
exportação do Pais era da ordem de I milhão c 700 mil toneladas,
que os exportadores, que não são muitos, exportassem dentro da
quantidade a exportar o que bem entendessem, desde que
assumiss~:m a obrigação, c niio apenas assumissem a obrignçilo mas a
obrigação fosse cobrada, de reter nos seus depósitos a quantidade de
soja nccess(trin pura o ubustccimento interno a um nível, a um preço
précstabelecido, de modo que o preço externo cobrisse de certa
forma ou compensasse a dominação, o estabelecimento de um preço
base pura a mercudoriu u ser consumida internamente.
Mas o meu propósito não é discutir neste momento.
O Sr. VlrgOio Tlivora (ARENA- CE) Veja V, Ex• que, agora,
quem se felicita pela contribuição de V, Ex•, neste momento, ao Pie·
nl~rio, somos nós, Apenas, sem reverêncin, pedindo a V, Ex• que dê:
exmamente esta sugestão n seus correligion6rios da Ciimara, que tan·
to griturum, quando procedimento sfmile foi introduzido pelo Gover·
no, quunto ao café.

I

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Mas a sua capacidade
o faz ter.
O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)-(; que não ima·
ginava ter, a de traçar uma orientação, neste sentido, para a outra
Casa do Congresso.
O Sr. VlrgOio Távora·(ARENA- CE)- Não, para os correligion6rios.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O que quero di·
zer, Sr. Presidente, é que fiz esta observação apenas para mostrar que
aquela defendida pelo nobre Senador, porta-voz do Govorno, aquela
aplicada pelo Governo, dela o menos que se poderia dizer era que
não era a ímica, e que não sendo a única não era a melhor.
Portanto, alegar a necessidade de atender às exigências do mer·
cado interno para adotar a mais irracional das medidas e a mais nociva das providências, seja ao produtor seja ao Pais, com isso não pos·
so conformar-me.
O Sr. VlrgnloTávora (ARENA- CE)- Ao ver de V, Ex•
O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Costumo, nobre
Senador Virgílio Távora, externa r os meus pensamentos.
O Sr. VlrgfiloTáma (ARENA- CE)- E nós, o nosso
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Sr. Presidente,
com a vénia do nobre Representante pelo Estado do Ceará, cujo
nome declino sempre com simpatia e com respeito, porque sou nnti·
go admirador das suas qualidades,
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Nilo interromperemos mais o discurso de V, Ex•. Vamos ouvir calado, agora.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Peço licença
para mudar um pouco de assunto.
Mas para não mudar demais, vou ficar em território próximo; o
do vulgar, do popular, mas também, do substancial feijão preto.
Eu creio que nua desenhe tratar de assuntos tais desta alta tribu·
na, que, sendo a da Câmara Alta, é, antes de tudo, a do povo
brasileiro.
E, este, é um dos tantos assuntos que interessa de forma Intima
ao nosso povo, até porque o feijilo foi, de longa data, o alimento po·
pular por exceléncia, Creio que é o alimento nacional, porque de norte a sul, ele está presente na mesa do brasileiro. Em outros tempos,
era o alimento dos pobres, hoje vai-se tornando escasso até na mesa
dos ricos.
O que eu desejava lembrar ao Senado, Sr. Prc.sWute, Pl!ra ver se
também ai tem havido competênciu..d"1'll1'tc do Gov.elõllo•ow se 1: ncl•
to alguém, ni:ste Pais, supor, pensar, imaginar e concluir que nüo é
propriamente uma prova de competência governamental o que se
tem verificado nesse setor, começaria por dizer, Sr. Presidente, que.
no dia 12 deste mês de agosto, ao porto do Rio de Janeiro chegava o
primeiro carregamento de feijão importado do México, 12.900 tone·
!adas. Hoje, 18 de agosto, estl1 anunciada a chegada de mais 13.000
toneladas, e depois de amanhã, 20 de agosto, mais 12.500 toneladas,
num total de 38.400 toneladas.
A Casa deve estar lembrada, se memória guarda destas coisas,
que no mês de março foi autorizada a importação de 150.000 tone·
lndas de feijão. Pura suprir o merendo, importuçilo de feijão do
México, num montante de 150 mil toneludusl
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Sr. Presidente, algo semelhante já se verificou no ano passado,
vui para um ano.
Mas quando ocorria exatnmente o fenômeno da falta desse ali·
menta, exatamente nesse momento, quando a população disputava,
aos gritos e empurrões, quilo por quilo, o alimento tradicional, cons·
tante à mesa do brasileiro, segundo notícia de página inteira do
Jornal do Brasil de 12 de outubro do ano passado, exutamente nesse
dia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o ilustre Ministro da Agricul·
tura, na abertura da XXV Conferência Latino-Americana para Pro·
dução de Alimentos, dizia algo que os governantes o fazem hâ muito
tempo, e que, infelizmente, us previsões não se confirmam, dizia
S.Ex• que "o Brasil exportarâ feijão no próximo ano". O próximo
ano era este, Sr. Presidente, este de 1977.
'·
O Sr. Vlrgnlo Távora (Arena- CE)- As previsões nilo se rea·
lizaram simplesmente,
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O Brasil exporta·
ria feijão em 1977, dizia S. Ex• cxatamcnte naquele dia em que a
população do Rio de Janeiro se agitava na frente dos supermercados,
c a policia teve que intervir, porque as filas eram quilométricas, Srs,
Senadores.
No entanto, o talentoso Ministro da Agricultura anunciava aos
~ovos- porque não era apenas ao povo brasileiro, mas também aos
povos da Latino-América - que no próximo ano, no ano da graça
de 1977, o Brasil exportaria feijão,
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• um apar.
te? (Assentimento do orador.) Eminente Senador, é realmente um
contra-senso, na mesma época em que o povo madrugava nas filas
quilométricas- como disse V. Ex• - com a policia ali, para manter
a ordem, todo aquele povo cm busca de um punhado ou de um meio
quilo de feijão, o Ministro anunciasse ao mundo que exportarfamos
feijão em 1977. Nobre Senador Paulo Brossard, era este mesmo
Ministro que, cm fins de 1975, anunciava, através do jornal Mundo
Diplomático, com circulação a nfvcl de embaixadas no mundo inteiro, que o Brasil exportaria trigo em 1976, como V. Ex• hã de se !em·
brar.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - E que V, Ex•
uma vez, em aparte, inseriu a discurso que eu proferia nesta Casa, a
propósito dos devaneios ministeriais,
Sr. Presidente, perguntaria se tnmhém neste setor pode·se dizer
que tenha havido competência e seriedade, parque não passa, Sr,
Presidente, compreender que um Ministro de Estado, que fala cm
carâtcr individual, sempre o faz como Membro de Governo, especial·
mente o Ministro de Estado que, ao abrir uma Conferência Latino·
Americana para a Produção de Alimentos, diga, por exemplo, que
"o Brasil vai ser exportador de feijão no ano seguinte", sem olhar pa·
ra o que está acontecendo ao seu redor naquele dia, cxatamcntc
naquele dia. E logo no ano seguinte, no começo do ano seguinte, o
que se verifica, Sr. Presidente? O Governo, jâ cm março, nos últimos
dias de março, autorizava a importação de ISO mil toneladas de feí·
jão. Por quê?
O Sr. Italfvlo Coelho (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Por quê? Porque
já se tornnrn claro, jú se tornara evidente que a importação teria que
ser feiln, pois n produção seria insuficiente atê para o consumo nacio·
nal, pura a abastecimento interno c que, obviamente, a exportação
nilo passava de uma fâbula, para nilo usar de cxpressilo mais forte,
muis scveru.
Ouço, antes de concluir, o aparte do nobre Senador pelo Estado
da Muto Grosso Sr. ltulfvio Coelho.
O Sr. hniMo Coelho (ARENA - MT)- Estou ouvindo o dis·
curso de V, Ex• com toda n atenção e achando-o muito interessante
pelo temu, sobretudo peln sun inteligente argumentação, que nos dâ
u'mu idéiu que se subrcpõe à dura realidade entre os produtores,
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No que diz respeito à soja, a competência é: do Ministério da
Fazenda para determinar o confisco. Silo atas praticados, durante a
História do Brasil, desde que tivemos a superprodução do café pelos
idos de 1929. Há sempre a decretação do confisco para o café.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) entendo, Sr. Presidente, um erra não justifica outro.

Pelo que eu

O Sr, Italf•lo Coelho (ARENA- MT)- O mesmo principio,
adotado de alguns anos para cá, com rcluçi\o à carne c, atualmente,
com a soja, Podemos estar de acordo, ou não, se é muito, ou pouco,
o confisco 'e podemos estar todos de parabéns porque, neste momen·
to, não mais existe o confisco para a soja.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Se o nobre Sena·
dor me permite, cu diria que entendo que um erro não justifica ou·
tro: c que um abuso também não justifica outro abusa.
O Sr. ltalívfo Coelho (ARENA - MT) - Mas não é passivei
que cm decênios e decênios se pratique o mesmo abuso. r:: uma
orientação aceita pela Administração Pública.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Sr. Presidente,
por falar nisso, gostaria de lembrar que, mais de uma vez, ocupei a
tribuna desta Casa para insurgir-me contra a importação de carne do
Uruguai.
O Sr.ltalívlo Coelho (ARENA- MT)- Estou com V, Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) -Agradeço a sua
solidariedade. E queira Deus que cu me engane, mas, continuando
esta politica, não tardará o dia em que o Brasil terá que importar
carne do Uruguai, ou seja lá de onde for i
O Sr.ltalhlo Coelho (ARENA- MT)- AI estou com V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Veja só, Sr. Presi·
dente, a minha felicidade, em saber que neste passo, pelo menos,
tenho a solidariedade do nobre Senador pelo Mato Grosso. De
modo que a minha previsão fica reforçada com o apoio da sua. Mas
queira Deus, Sr. Presidente, que se não consume isto; mas eu temo,
que a perseverar esta orientação governamental, amanhã o nosso
Pais não mais importará carne porque quer importar, por motivos
que talvez não sejam convenientes declinar aqui agora mas, talvez
tenha de importar, seja obrigada a importar carne.
O Sr.ltalfvlo Coelho (ARENA- MT)- Se V. Ex• me permi·
tir, concluirei o meu aparte, que scrâ breve. (Assentimento do
orador,) Em outra oportunidade examinaremos a questão da carne,
que é um pouco diferente,
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Jâ me inscreverei
para ouvi-lo.
O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA- MT)- No que diz respeito
no soja, hâ outro aspecto a considerar: a oscilaçilo da preço, Nüo é o
Governo brasileira que impõe o preço da soja ~o mercado internacio·
nal, não foi, em absoluto, o Governo brasileiro. O confisco é
determinado de forma de fixação de preços muito alem do preço
miníma estabelecido pura o produto.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Mas é evidente,
nobre Senador. Quem disse isso, Sr. Presidente? O que eu disse é que
o Governo brasileiro interferiu cxatamente no momento em que o
preço facilitava o agricultor e procedeu muito mal, procedeu erradamente, procedeu nocivamente, procedeu danosamente. Eu não disse!
Ninguém disse que o preço da soja no exterior seja o fixado pelo
Governa! O que disse e repito 1: que o Governo procedeu muito mal,
porque interferiu exutamente no momento cm que o preço era
111ntajoso ao produtor nacional e ao Pais. Quem nua tem
competênciu ...
O Sr, Lázaro Barboza (MDB-GO)- Muito bem!

t
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recxume do ussunto, h vista dos novos dados trazidos no conhccimcn·
to do Cusn.
E, em complemento a essas ponderuçõcs, faço uma solicitação à
Mcsu: que seja remetida, à Comissão, cópia das razões apresentadas
cm plenário pelo nobre Senador Helvldio Nunes,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr, Helvidlo Nunes (ARENA Sr. Presidente.

PI) -

Peço n palavra,

O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portelln)- Concedo a palavra
ao nobre Lfder Hclvidio Nunes.
O SR, HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Começo por manifestar a concordância da Maioria no sentido
do :~diamento c da remessa da matéria em exame à revisão da Com is·
silo de Legislação Social, 1:: certo que na sessão do dia 20 de junho
próximo pretérito aduzi, em plenário, razões contrárias à aprovação
dn mutéria. E nu oportunidade cm que com a concordância da Mino·
riu e da Maioria, V. Ex•, por certo, remeter o projeto do Senador
"Nelson Carneiro no reexamc da Comissão de Legislação Social, re·
queiro a V. Ex• que faça chegar também àquela Comissão um estu·
do rnuisamplo que elaborei a respeito da matéria.
O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Em votação o re·
querimcnto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos.{Puusn.)
Aprovado.
Em razão da deliberação do Plenário, o projeto sairâ da Ordem·
do Dia paru que se cumpram as diligências agora solicitadas por am·
bus as lideranças.
O SR.PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 3:
Discussão, cm turno único {apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1976- Com·
plementar, do Senhor Senador Orestes Quércia, que dispõe
sobre a aposentadoria do trabalhador rural, tendo
PARECER, sob n• 316, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto quanto a constitucionalidade. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer
~orno se acham. {Pausa) Rejeitado.
A matéria.vui ao Arquivo.
;:, o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 36, de 1976
Complementar
Dispõe sobre a aposentadoria do Trabalhador Rural
O Congmso Nacional decreta:
Art. I• O capr/T do artigo 4•, da Lei Complementar número li,
dc25dc mui o de 1971, passa a vigorar com a seguinte rcdaçno: .

.

"Art. 4• A aposentadoria por velhice corresponderâ a
uma prestação mensal equivalente ao salário m!nimo de
muior vulor no Pais e scrâ devida no ·trabalhador rural que ti·
ver completado 65 (sessenta c cinco) anos de idade, ou 35
{trinta c cinco) anos de atividade rural."
Art. 2• Estu lei entrarâ em vigor nu data de suu publicaçüo, rc·
!ogudus us disposições cm contrilrio.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 4:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Scnudo n• 147, de 1976, do Senhor Senador Franco

Montoro, determinando que os empregados de estações do
interior farilo jus a rcmuncraçiio correspondente ao regime
de "prontidão", pelas. horas que excederem às da jornada
normal de trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 1.028 à 1.030, de 1976, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade do Projeto;
-de Legislação Social, contrário; c
-de Serviço Público Civil, favorâvcl.
A discussüo do. presente projeto foi adiada, cm virtude de
requerimento aprovado pelo Plenârio quando de sua inclusão na
Ordem do Dia da Sessão de 22 de junho.
O Regimento Interno, entretanto, no§ 2•, do art. 310, permite
um segundo adiamento por prazo não superior a 30 dias.
Com esse objctivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que
vai ser lido pelo Sr. 1•-Sccrctário.

1:: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 259, DE 1977
Nos termos do art. 310, afinca c, do Regimento Interno, rcquci·
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 147, de
1976, determinando que os empregados de estações do interior farão
jus a rcmuneração·corrcspondente ao regime de "prontidão", pelas
horas que excederem às da jornada normal de trabalho, a fim de ser
feita na Sessüo de 15 de setembro.
Sala das Sessões, em 18 de agosto de 1977. - Senador Franco
Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- De acordo com a
deliberação do Plenârio a matéria figurar(! na Ordem do Dia da
Sessão de 15 de setembro.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 5:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 286, de 1976, do Senhor Senador Jarbas Passari·
nho, que autoriza o Poder Executivo a doar o prédio que
menciona, tendo

PARECERES, sob n•s 373 c 374, de 1977, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade; e
-de Finanças, favorâvel.
Em discussão o projeto em primeiro turno. (Pausa.)
Nüo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada,
Em votação.
Os Srs. Senadores que uprovnm o projeto cm primeiro turno,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta rã oportunamente à Ordem do Dia para o seu se·
gundo turno regimental.

1:: o seguinte o projeto aprovado,
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 286, DE 1976
Autoriza o Poder Executivo a doar o prédio que menciona.
O Congresso Nucionul decreta:
Art. I• IÕ. o Poder Executivo uutorizudo u providenciar a doaçiio, pelo Instituto Nucionul de Previdência Social, à Associação dos
cx·Combutcntcs do Brasil, Sccçüo do Purâ, do prédio em que c~tâ
instuladu essu entidade, situado à Praça Floriuno Peixoto, na Cidade
de Belém, Estudo do Pará.
Art. 2• Esta Lei entru em vigor nu duta de suu publicuçilo.
Art. J• Rcvogum·sc us disposições cm contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 6:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 62, de 1976, do
Senhor Senador Franco Montara, que estabelece novo critê:·
rio para a distribuição da contribuição sindical, e dâ outras
providências, tendo
PARECER, sob n• 23, de 1977, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade,
com voto vencido dos Scnhom Senadores Nelson Carneiro,
Leite Chaves e Dirceu Cardoso,
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•·
Secretário.
lliido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 260, DE 1977
Nos termos do art. 310, nUnca c, do Regimento Interno, rcquci·
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 62, de
1976, que estabelece novo critério para a distribuição da contribuiçüo sindical, c dá outras providências, a fim de ser feita na sessão de
1.5 de setembro próximo.
Sala das Sessões. em 18 de agosto de 1977.- Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - De acordo com a
deliberação do Plenário a matéria figurará na Ordem do Dia da ses·
são de 15 de setembro próximo.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Esgotada a maté·
ria da Ordem do Dia.
Hú oradores inscritos,
Concedo a palavra ao nobre Senador Tcotônio Vilela. (Pausa.)
S. Ex• niio está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias. (Pausa.)
S. Ex• niio está presente:
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinartc Mariz. (Pausa.)
S. Ex• nua está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mcllo.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL. Pronuncia o se·
suinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já aqui falei do continente negro, porém sobretudo da Costa do
Mnrflm, país onde recentemente me demorei por dez dias.
Hoje me refiro propriamente à África, à grande influência cultu·
rui que dela recebemos para a nossa formação, por nós, uliãs,
retribuída ntravês dos escravos que, emancipados, lá tornaram,
levnndo·lhe u nossa cultura. A Embaixada do Brasil na Costa do
Murflm tem um auxiliar, Mathicu Akpona, filho do Dahomcy, hoje
Benin, cuja esposa descende de brasileiros de sobrenome Souza. E
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comprado para escravo, sendo, assim, um valor monctãrio deles
merecia mais atenções. Havia, entretanto, semelhanças entre o
, regime existente na Ãfrica c o extinto nas Américas: 16 como aqui os
cscravagistas c colonizadores se esqueciam das ligações dn negro
com suas etnias c os uniam apenas pela cor, sem cuidar de dar-lhe o
suporte moral da famflia.
Por certo que Portugal continuou na Ãfrica com Angola,
Monçambiquc c Guiné. Mas a independência do Brasil encheu
Portugal de temores quanto à possibilidade de as outras colónias
virem a se libertar. Tratou, então, de manté·las cm estagnação e sob
rigorosa vigilância, situação que desgostava profundamente o negro.
Quando passei por Angola, nos idos de 1939, ouvi queixas amargas
de filhos da Colónia, mulatos descendentes de portugueses, aos quais
a lei não permitia que integrassem o Exército colonial cm Ãfrica,
privilégio somente concedido aos portugueses puros c nascidos na
mctr.ópolc. Ainda hoje - acentue-se - a Ãfrica do Sul vive sob o
regime do apartheld, ali instituído contra uma população cerca de
quatro vezes superior à dos dominadores.
Populaçio
Em 1971, a população da Ãfrica- branca c negra- cr:1, como
se sabe, de cerca de 360 milhões de habitantes. Com a supr:fic!o de
30.244.000 km', que é quase quatro vezes maior que a do Brasil c 55
vezes maior que a da França, constitui ela o terceiro continente do
mundo, ocupando um quinto da terra, computada a cxtcn~lo tcrri·
torial das ilhas de Cabo Verde, Madeira, Canârias, Fernando Pó,
São Tomé, Santa Helena, Ascenção e Tristão da Cunha, no Occãno
Atlântico; c Mascarenhas, Camões, Scychcllcs, Zanzibar, Pcmba,
Socota e Madagascar, no Oceano Indico, as quais representam
aproximadamente 2% da superflcie africana, a maior delas,
Madagascar, com 595.790 km'. Em tais condições,. tem esse
continente, de um modo geral, densidade demogrâfica de 12
habitantes por km' mais ou menos igual à nossa c bem inferior à do
mundo, que se situa cm mais de 26 habitantes por quilômctro qua·
drado.
Independência Pol!tlca
Quando a Ãfrica obteve a sua indcpcndéncia politica, recebeu
desde logo, para desenvolver-se, a ajuda dos próprios antigos colo·
nizudores, o que não se verificou na América Latina, onde nenhum
pais que se tornou independente contou com semelhante ajuda.
Existe, no entanto, por lâ, a mística do desenvolvimento. que, nos
tempos modernos, como frisou Paulo VI, quer dizer Paz. O africano
acha, conseqUentemente, que o Mundo deve mobilizar-se a fini de
ajudfi·lo. Cada pais urricuno tem geralmente um Ministério de
Cooperação, embora sem mão dupla na cooperação, mas dá traba·
lho aos filhos do que o ajuda e lhe compra o de que necessita.

contou-me ele que cm sua terra conhece importantes famUias, entre

Portugueses

us quuis u família Gomes, originãrias de escravos libertos no nosso
Pais.
Evidentemente, cumpre ressaltar que a África não pode exercer
toda sua inOuência sobre a nossa formação económica, social c cultu·
rui. porque aqui chegou através dos negros escravos. E, como
escravos, nu situnção moral cm que se achavam, ní\o lhes seria possí·
vel exibir us qualidades já demonstradas na sua terra de origem,
embora o nosso clima fosse, como o deles, tropical.
Mus, e depois de abolida a escravidão c abolido também o trãfi·
co negreiro, por que não afirmou os africanos sua capacidade
criudoi'U?- perguntnr·sc·â,
Depois daqueles crimes, que tanto bloquearam c crosaram os
nfricanos, veio o colonialismo, que os marginalizou na própria terra,
divididu uo Deus durd, muita vez separado, entre dois pulses, o
mesmo grupo étnico. Sem qualquer consideração pelos habitantes do
continente, os colonizadores cuidavam apenas de explorar as terras,
muntendo seus hubituntes e verdudciros donos nu cscraviduo muis
deplnrllvel que u unterior nus Amêricas, - pois aqui o negro,

Ao contrário do que raziam no Século XVI neste Hemisfério,
onde de inicio se dedicaram à exploração cconômica do Brasil
através da agricultura da cana e da produção açucareira, mantendo·
nos cm regime colonial durante 323 anos, os portugueses chegavam à
África apenas pura instalar entrepostos no litoral a fim de comprar
negros. Só depois, no Sóculo XIX, finda a cscravidilo, com a
abolição do trâflco, começaram a adquirir produtos locais c a vender
os de Portugal, que de lã conduziam às populações dos centros onde
nportuvam.
Observe-se que nunca se rculizarnm nu Ãfricu qualquer negócio
de compra e venda de tems, das quais os fazendeiros tinham o uso,
porém, jamais, u propriedndc. Assim, impossibilitados de vendê· las.
eram, ao deixâ·las, simplesmente substituídos por outros agricul·
tores que passavam u trubulhd-lus. As terras a ninguóm, finalmente,
pertenciam, seniio uos que nelu mourejassem, e enquanto assim
procedessem.
Jú, nu América do Norte, os ingleses tinham o uso e a
propriedade dus tcrrus. Aliús, tal rato se explica, porque, transrerin·

I
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do-se pura lá. geralmente, por motivos religiosos, Ià pret~naiam fixarse. Se na Austrália tiveram a mesma conduta, na Africa negra,
entretanto, procediam de modo inverso. Também o francês, depois
de residir por longo tempo na África c là ganhar dinheiro com os
produtos das terras que explorava, tranqUilamente se afastava delas,
ia embora para não mais voltar.
Houve, sob esse aspecto, essencial diferença entre a colonizaçuo
dos portugueses na América c na África, onde por sinal eles nuo
faziam sequer a miscigenação, ponto alto da presença lusitana no
Brasil.
Jerônlmo de Albuquerque
A propósito, entretanto, da colonização portuguesa no nosso
Pais, lembre-se que aqui se registrou, também, certa resistência
contra a miscigenação africana. A Jerônimo de Albuquerque, que
por exemplo, parece que ela não agradava, tanto que levou para
Pernambuco um grupo de moças de Lisboa destinadas a se casarem
com os colonos que ali fossem chegando du Europa, moças tiradas
dos conventos da capital portuguesa, onde eram internadas por suas
famílias quando demoravam a contrair matrimônio, e dos asilos de
órfãos. Fez-se aqui, contudo, a miscigenação africana. Niio existe
mais no Brasil, hoje em dia, negros dolicocéfalos, embora houvessem
sido dolicocí:falos quase todos os negros que recebemos e só nos
restam brachicéfalos, com lndice nasal de 81 a 84, circunstância que
levou Roquete Pinto à certeza da absoluta ausência de negro puro
cm nosso meio, confirmando-se, cm tais condições, a velha frase de
Silvio Romero, segundo a qual quem nuo é, neste Pais, mulato de
sangue é de alma.
Pandlá Calógeras

E, com o caldeonuuta do sangue, o africano terminou impondose ao meio, embora, como diz Pandiá Calógeras, no seu "Formação
Histórica do Brasil", ~·constituíam os negros a camada social mais
baixa. Tão desconsiderada, que lhe discutiam a qualidade humana.
Foi preciso que a Santa Sí: os declarasse homens, para serem
reconhecidos como tais".
Mas "apesar de tudo, começou logo o cruzamento das raças. Os
povos mediterrãneos não experimentavam, em face das peles negras,
a sorte de repugnüncia dominante na psicologia nórdica. Ainda
perdura tal feiçuo sentimental. A descendência abundantlssima, a
principio, do elemento africano puro, começou a diminuir pela
decadência de sua pureza de sangue racial: surgiu uma camada, em
aumento crescente c ininterrupto, de mestiços, meios-sangues,
quarteirões e ainda menos coloridos. Até hoje não parou a diluição
pigmentar. E continuam os mesmos fatores desse descoramento
dí:rmico: continuam agentes principais deles os portugueses, os espa·
nhóis e os italianos. Estes últimos, raros nos séculos iniciais,
avantajarum-se em dias nossos, com as mesmas conseqUências
biológicas. Hii, portanto, um progressivo, continuo e cada vez mais
sensível branqueamento da pele das populações locais".
Duarte Coelho
Outro aspecto interessante da colonização portuguesa no Brasil
refere-se a Duarte Coelho Pereira, de quem se conhecem cartas dirigi·
das n D. João III, Rei de Portugal, pedindo-lhe que nuo mandasse
degredados pura Pernambuco, pois, vindo ele ao Brasil com a
incumbência de criar naçilo, nuo podia fazê-lo, povoando-o de
degredndos.
Os lndlos
Numerosas silo, realmente, as diferenças entre a colonizaçuo
lusitnnn no Brasil e n;1 África. Mas, sendo os portugueses sobremodo
plústicos, com notilvel capacidade de adaptação, bem se justificam
tais diferençns. Aqui, por exemplo, eles encontraram lndios, que ou
morriam ou rnpidnmente se deixavam absorver, com n sua popula·
çi\o pequenn e rt~refcita c a sun cultura incipiente, Outra, porém, se
nprcscntuvn n situnçuo nu África, onde a populaçuo era maior e u
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cultura do negro bem superior à do lndio. Nesse continente, por
exemplo, conhecia-se u agriculturn, que jú ai se prnticava, enquanto
no Brasil o lndio ainda se achava no estágio da caça e da pesca.
África mal dividida
Falando do momento utual, cumpre dizer que nilo podemos,
evidentemente, olhar a África como um todo, nilo por causa de suas
populações brancn e pretas, em que se dividem o Norte e o Sul do
continente, separados pelo deserto do Suara, mas em virtude das
condições lingulsticas, culturais e econômicas dos pulses negros,
subdesenvolvidos ou progressistas, conforme sua riqueza ou pobreza.
Quanto a condições culturais, todos sabemos que elas existem
em graus muito diversos, desde as mais primilivas às mais avançadas, vários grupos étnicos inOuenciados pelo mahometanismo. Hers
Hovits, que Diegues Júnior cita no seu excelente livro "Etnias e
Culturas no Brasil", chega a fixar em nove us âreas culturais no
Continente africano: Joisan, ou seja, os Hotentotes e Bo!quimanos,
Oriental do Cubo, Ponta Oriental, Congo, Costa da Guiné, Sudão
Ocidental, Suduo Oriental, Deserto c Egito.
Intercâmbio Comercial
No que diz respeito ao intercâmbio comercial com o Brasil, hú a
considerar trés Áfricas: a pobre, que não tem recursos c nada produz
que nos interesse: a abonada, que produz o mesmo que nós; c a rica,
que produz o que não possuímos.
Do primeiro grupo, fazem parte, entre outros, e para só referir
paises da África Ocidental, Gâmbia, o menor de todos em extensão
territorial, com 11.294 kin': Senegal, Guiné Bissau, Guiné Conakry,
Alto Volta, Libéria, Serra Leôa, Mali, Togo (antigo Dahomey),
Niger, Techad, o maior em superfície, com 1.284.000 km', o que o
iguala em tamanho à França, Itália e Espanha juntas.
Ghana c Costa do Marfim produzem o que nós produzimos c
vendem bem, Em 1976, as exportações da Costa do Marfim chegaram acerca de um bilhão e seiscentos milhões de dólares, e suas
importações a um bilhão e duzentos e cinqUenta c seis milhões,
quatrocentos c cinqUenta mil dólares. Pode, portanto, esse pais fazer
negócios com o Brasil porque dispõe, na sua balança comercial, de
saldo em moeda forte.
A Nigéria e o Gabão produzem petróleo. O Zaire produz cobre. Assim, produzem o de que o Brasil precisa. E podem comprarnos muita coisa, especialmente máquinas. No ano passado, nossas
exportações para a Nigéria alcançaram a cifra de cerca de
USS 100.000,000,00, dos quais aproximadamente USS 40.000,000,00
foram veicules da Volkswagen.
Ajuda
Para que o Brasil tenha inOuência na África, é preciso, entretanto, que ajude os pulses pobres. Só assim se categorizará a ser
considerada sua presco1Ça quando tais pulses se desenvolverem, e
mesmo a vender c comprar aos pafses hoje ricos, como a Nigéria, por
exemplo.
Ainda hú pouco, a China emprestou cinqUenta milhões de dólares ao Senegal, ao prazo de 50 unos, sem juros, destinado o empréstimo ao plantio de arroz para dar novo nlento ii economia do pais, que
só tem amendoim e assim mesmo pouco. Geralmente produzindo
oitocentas mil toneladas dele por ano, quando carece de um milhão e
duzentas mil toneladas para equilibrar sua balança comercial e, ainda hoje, necessita da ajuda da França para viver.
Pulses como Ghanu e Costa do Marfim, cumpre ao Brasil
conquistá-los através de. umn politica hábil. A França tem influência
excepcional neste último Pais, que colonizou, ao qual concedeu
pacificamente a independência politica c subsidia, até agora, seu ensino universitário. Tal inOuência, porém, nilo impede que em Abidjun
entrem os curros japoneses, os Toiotus 1 os Dnt-sun, vencendo espe ..
tuculurmentc, nu concorrência, os franceses, os Rennult, os Citroen,
etc.
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Aliás, por falar cm rcluçõcs commiuis do Brasil, sou dos que
pensam que nosso Pais deveria possuir um Ministério do Comércio
Exterior, para não sobrecarregar com essas atribuições o Ministério
das Relações Exteriores. AOnal, o diplomata pode ser excelente
diplomata c não ser homem de marketlng.

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, dcsignan·
do paru u sessão extraordinãria, a realizar-se hoje às 18 horas c 30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Desprestigio
A Rússia perde prestigio nn África. Nilo dâ ajuda económica a
nenhum dos pulses do continente. Ajuda-os a conquistar a indc·
pendência politica, c depois Oca na moita, não lhes concede mais na·
da, justificando sua atitude com a alegação de que o dinheiro da aju·
da serviria antes aos ex-colonizadores, pois a eles as antigas. colónias
continuam comprando tudo de que necessitam c silo deles as princi·
pais empresas que ccntratnm com os governos africanos. Esta é, sem
dúvida, a realidade, mas a Ãfrica tem pressa de construir-se, c não
perde tempo em discriminar seus contratantes.
Vale a pena citar, cm relação à União Soviética, a atitude da
Guiné Conakry, que durante sessenta anos foi colónia francesa. Des·
de que se tornou independente, com a ajuda russa, a Uniao Soviética
insiste com o Governo do pais para obter dele a permissão de insta·
lar uma base no seu litoral. A Guiné Conakry, porém, não a atende.
Os Estados Unidos a ajudam cconomicamcnto, e o governo guincen·
se se empenha cm nilo descontentá-lo.
Ã Ãfrica, embora socialista, quer desenvolver-se, c quem não
lhe der ajuda para isso nada obtém dela. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carsoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE ..1 REVISÃO DO ORADOR, SERtf PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.)
S. E:<.' não est(t presente.
Não há mais oradores inscritos.

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 47, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão d:
seu parecer n• 432, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal d:
Joinvillc- SC a elevar em CrS 15.024.869,00 (quinze milhões, vint<:
e quatro mil, oitocentos c sessenta c nove cruzeiros) o montante d
suu divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 433, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c Juridici
da de.

-2Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 48, d•
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão d•
seu Parecer n• 434, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal d·
Recife (PE) a elevar cm Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 435, de 1977, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c Juridici
dade.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 52, d
1977 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão d
seu Parecer n• 497, de 1977), que autoriza o Governo do Estado d
Mi nas Gerais a realizar 'operação de empréstimo externo d
USS ....... SO,OOO,OOO.OO (cinqUenta milhões de dólares norte americr
nos), destinado a complementar programa de investimentos, tendo
PARECER, sob n• 498, de 1977, da Comissão:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c Jur
dicidade,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estâ encerrada a se
são.

(Lel'anta-.<e a .<essão às 16 !toras e 15 minuto

ATA DA 119• SESSÃO, EM 18 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDENCIA DO SR. JOSE LINDOSO
.:IS 18 IIORtiS

r: 30

.ttiNUTOS. :IC!ftiM·SE PRI:SENTES

OS SRS. SCN,IIJORI:'S:

Adalberto Sena - t\ltevir Leal - José Guiomurd - Braga
Ji1niur- Ev:mdru Carreira- José Lindoso- Cattete PinheiroJarhns P~1ssarinho - Renato Frunco - t\lexnndrc Costu Henri'l"" de Lu Ruequc - José Sarncy - Helvídio Nunes l'etrúniu l'urtcllu- Mauro llcnevides- Virgílio Távorn -Wilson
Ciom;ulvcs - Agcnor f\'1uriol- Dinurtc: Mariz - Jcssí: Freire Dumidu Gundim - Milton Cabrnl - Marcos Freil'e - Murilo
l'maísu - Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotónio VilcluAugusto Franco- Gilvun Rochu - Lourival Buptista - Heitor
Dias - Luiz Vinnu - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico
Rezcndc- João Culmon- Amarul Peixoto- Roberto Saturnino
- Vasconcelos Torres - Benjamim Faruh - Danton Jobim Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto Lchmann - Renodito

Fcrreiru- Lázaro Bnrbozn- Osircs Teixeira- ltalivio Coelho
Mendes Canalc- Suldunhn Derzi- Accioly Filho- Leite Chu•
- Mnttos Leão- Evelúsio Vieira- Lenoir Vurgus- Otair Bcc!
-Daniel Kriegcr- Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de prese,
a~:usa o comparecimento de 62 Srs, Senadores, Havendo númn.:gimcntal. dcduro uhcrtu a sessão.
Nt1u hú Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Pussu·se à

ORDEM DO DIA
Item I:

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resoh
n• 47, de 1977 (apresentado pela Comissão de Econc
como conclusão de seu pureccr n• 432, de 1977), que autc
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a Prefeitura Municipal de Joinvile-SC a elcvur cm
CrS 15,024.869,00 (quinze milhões, vinte c quatro mil, oito·

f.:l!ntos e scsscnht e nove cruzeiros) o montante de sua dfvidn
çon.~nliduda, tendo
PARECER, sob n0433, de 1977, da Comissão:
- de Constituição c Justlçu, pela constitucionalidade e
j uriuicidudc.
En1 discussão o projeto. (Pu usa.)
Não h:JVcndo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em vot:u;ãn.
Os ST' .. Scnadores que uprovum o projeto, queiram permunecer
. sentados. (Pu usa.) Aprovudo,
A niiltéri:t vai à Comissão de Redução,

O SR. I'RESIOENTE (José lindoso) -Item l:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 48, de 1977 (uprcscntudo pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n• 434, de 1977), que auto·
riza a Prefeitura Municipal de Recife (PE) a elevar cm
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante
de suu dívida consolidado, tendo
PARECER, sob n• 435, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc.
.Em cliscussào o projeto. (Puusu.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada.
Em votação
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scntudos. (Pausu.)
Aprovado.
1\ matéria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (José lindoso) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 52, de 1977 (apresentudo pela Comissão de Finanças,
como conclusão de seu Parecer n• 497, de 1977), que autoriza
o Governo do Estado de Mi nas Gerais a realizar operação de
emprcstimo externo de USS 50,000,000,00 (cinqUenta milhões de dólures norte-americanos), destinúdo u eomplcmentar programu de investimentos, tendo
PARECER, sob n• 498, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
ju ridicidudc,
Em discussão o projeto, (Pausa.)
Não. havendo quem queira discuti-lo, dechiro-n encerrada.
Em votuçlio,
Os Srs. Senudores que aprovam o projeto queiram permanecer
c01no se uchum. (Pausa.)
Aprovado.
11 mméria vai à Comissão de Redução.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) ~ Esgotada a matéria·
constante da Ordem do Diu.
Sohre a mesa, reduções finais dos Projetas de Resolução n•s 47,
48" 52, de 1977, aprovados nn Ordem do Diu da presente sessão e
que. nos termos do Purúgrafo único do urt. 355 do Regimento
lmerno, se nào houver objeçào do Plenúrio, serilo lidas pelo Sr. 1•Sc:crctúrio. (Pausa.)
Silo lidas as seguintes

COMISSÃO DE REDAÇÃO
PARECER NY 511, DE 1977
l!ednção nr10l do Projeto de Resoluçilo n' 47, de.l977.
l!ellltor: Otto l.drrnnnn
11 Comissão aprcsentu a rcdação final do Projeto de Resolução
n• 47, de 1077, que autoriLU a Prefeitura Municipal de Joinvile-
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SC, u elevur em CrS 15.024.869,00 (quinze milhões, vinte c quatro
mil e oitocentos e sessenta e nove cruzeiros) o montante de sua dividu
consolidada.
Sala das Comissões, cm 18 de agosto de 1977.- Adalberto Se·
na, Presidente- Otto Lehmann, Relator- Saldanha Derzl - Hei vi·
dlo Nunes,
ANEXO AO PARECER N• 511, DE 1977
Rcdaçiio final do Projeto de Rcsoluçilo n• 47, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• ... , DE 1977
Autoriza a Prereltura Municipal de Jolnvlle, Estado de
Santa Catarina, a elevar em Cri 15,014,869,00 (quinze mi·
lhões, vinte e quatro mil e oitocentos e sessenta c nove cruzei·
ros) o montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I' ~a Prefeitura Municipal de Joinvile, Estado de Santa
Catarina, autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm
CrS I 5.024.869,00 (quinze milhões, vinte c quatro mil e oito.;.ntos e
sessenta e nove cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a
fim de que possa contratar empréstimo, junto no Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., na qualidade de agente
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à im·
plantação de 700 (setecentos) lotes urbanizados, com infra-estrutura
básica, escola, creche, centro comunitário e área de lazer, naquela cidade.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica·
ção.

COMISSÃO DE REDAÇÃO
PARECER NY 512, DE 1977
Redaçio nnal do Projeto de Resolução n• 48, de 1977.
Relator: Senador Otto Lehmann
A Comissão 11prescntn u redução final do Projeto de Ro,c:c:ção
n•4R, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Recifo (PE) u
elevar cm CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada.
Sala das Comissões, cm 18 de agosto de 1977. - Adalberto Sena, Presidente- Otto Lehmann, Relator- Saldanha Derzl- Helvi·
dio Nunes.
ANEXO AO PARECER N• 512, DE 1977
Redação final do Projeto de Resoluçilo n• 48, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do nrt.
42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgou seguinte
RESOLUÇÃO N• ,,, DE 1977
Autoriza a Prereltura Municipal de Reclre, Estado de Pernambuco, a elevar em Cri 20.000.000,00 (vinte mllhileo de cru·
zelros) o montante de sua divida consolidada.
O Senudo Federal resolve:
Art. I• Ba Prefeitura Municipal de Recife, Estudo de Pernam·
buco, nos termos do parllgrufo único do art, 2• da Rcsoluçi\o n• 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito, no valor de CrS 20.000,000,00 (vinte milhões de
cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federul, por conta do Fundo de
Apoio 110 Desenvolvimento Social- FAS- destinado 110 fin11nci11·
mcnto da ampliaçi\o da rede municipal de ensino do I• Grau, duque·
ln cidade.
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Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica·
ção.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr,
Secretário.
Silo lidos c oprovados os seguintes

!~

COMISSÃO DE REDAÇÃO

REQUERIMENTO N• 161, DE 1977

PARECER N• 513, DE 1977

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da rcda·
ção final do Projeto de Resolução n• 47, de 1977.
Saili dos Sessões, 17 de agosto de 1977. - Senador Otalr
Beeker.

Redaçlo final do Projeto de Resoluçlo n' 51, de 1977,
Relator: Senador Hehfdlo Nunes
A Comissão apresenta a redaçiio final do Projeto de Resolução
n• 52, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
realizar operação de empréstimo externo de USS 50,000,000.00
(cinqUenta milhões de dólares norte-americanos), deStinado a
complementar programa de investimentos.
Sala das Comissões, cm 18 de agosto de 1977. - Adalberto
Sena, Presidente- Helvidlo Nunes, Relator- Oito Lehmann.
ANEXO AO PARECER N• 513, DE 1977
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 51, de 1977,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso IV; da Constituição, e e u , - - - - - - - - Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

,DE 1977

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a reali·
zar operação de empréstimo externo no valor de
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte•
nmr.ricanos).
O Senado Federal resolve:
Art. I• lõ o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a
realizar uma operação de empréstimo externo, no valor de
USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas, de principal, mediante a
outorga de garantia da União, se necessârio, com grupo financiador
a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e do
Banco Central do Brasil, destinado a complementar recursos neccs·
sários ao programa de investimentos do Governo do Estado, assim
distribuidos:
a) USS 37,000,000.00 (trinta e sete,111ilhões de dólam
norte-americanos) ao Departamento de Estrados de
Rodagem - DER-MO, para execução do programa de
obras no sctor rodoviário:
b) USS 8,000,000.00 (oito milhões de dólares norte·
americanos) à Centrais Elétricas de Minas Gerais CEMIG,
para execução do programa de investimentos no sctor
energético: c
c) USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte·
americanos) à Companhia de Armazéns e Silos do Estado de
Minas Gerais- CASEMO, para execução do programa de
melhoriu du rede de armazenamento do Estudo,
Art. 2• A opcruçiio de empréstimo reulizar-se-6 nos termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, ~ taxa de juros, despesas
operacionais, acréscimos, pruzos e demais condições admitidas pelo
Banco Central do Brusil pura registro de empréstimos da espécie,
obtidos no exterior, obedecidas us demais cxigêncius dos 6rgilos
cncnrrcgudos du execução du polfticu econõmico-tinuncciru do Governo Federal c, uindu, as disposições da Resoluçilo n' I,262, de 30
de junho de 1976, da Assembléia Legislutivn do Estudo, publicada no
Dhlrlo do Legislativo do diu subseqUente.
Art. 3• Esta Resolução entro cm vigor nu dutu de sua
publicuçilo.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- As reduções finais lidos
vilo à publicuçilo.

REQUERIMENTO N• 162, DE 1977
Nos termos do urt. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcda·
çào final do Projeto de Resolução n• 48, de 1977.
Sala das Sessões, 17 de agosto de 1977. - Senador Marcos
Freire.
REQUERIMENTO N• 263, DE 1977
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcda·
ção final do Projeto de Resolução n• 52, de 1977.
· Sala das Sessões, 18 de agosto de 1977. - Senador Maaalhies
Pinto.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Aprovados os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das reduções tinais anteriormente lidas.
Em discussão a redaçiio final do Projeto de Resolução n• 47, de
1976, (Pauso.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a uprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação..
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se, agora, à
apreciação da redução final do Projeto de Resolução n• 48, de 1977.
Em discussão a rcduçilo final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-u encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulguçi\o.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se finulmentc, à
apreciação da redução final do Projeto de Resolução n• 52, de1977.
Em discussão a rcduçiio final. (Pausa.)
Nilo huvendo que.m queira discuti·la, declaro-a encerrada,
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa,)
Aprovudu.
A matériu vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nado mais huvcndo a
tratar, vou encerrur u sessiio, designando para a sessão ordinária de
umunhil a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votuçilo, cm turno único, do Requerimento n• 228, de 1977,
dos Srs. Senudorcs Lourivul Baptista c Ruy Suntos, solicitando a
transcriçilo, nos Anuis do Scnudo Federal, do discurso pronunciado
pelo Ministro Ncy Brugu, nu solcnidudc de abertura do Semin6rio do
Ensino Superior, no diu 03 de ugosto de 1977.
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-2Discussão, em turno único, da Redaçüo Final (oferecida peln
Comissão de Redução, em seu purecer n• 416, de 1977), do Projeto
de Lei do Senado n• 209, de 1976, do Sr. Senador Jarbas Passarinho,
que ucroscenta par/1grafo no art. 99 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de
1973, que "nltcru a Legislnção de Previdência ~ocial,e dá outras pro·
vidêncius.

-3Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela
Comissão de Redução em seu Parecer n• 417, de 1977), do Projeto
de Resolução n• 18, de 1977, que suspende n execução do art. 8• das
Disposições Transitórias da Lei Complementar n• 112, de 15 de outubro de 1974, do Estado de São Paulo.

-4Discussão, em turno único, da Redaçüo Final (oferecida pela
Comissão de Redução em seu Parecer n• 415, de 1977), do Projeto
de Resolução n~ 19, de 1977, que suspende a execuçüo do Decreto
n• 13.330, de 13 de janeiro de 1971, do Estado de Minas Gerais.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 50, de
1977 (upresentudo pela Comissão de Economia como conclusão de
seu parecer n• 438, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Maringil (PR) u elevar em Cr$ 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil,
cento c noventa e nove cruzeiros e cinco centavos) o montante de sua
divida consolidada, tendo
PARECER, sob n9439, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dudc.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a sessão.

(Le~•anra-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 17-8-77 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORA DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR. Pronuncia o seguinte dis·
curso.)- Sr. Prosidcnte, Srs. Senadores:
Gostaria de aproveitar este final de expediente, cm que é assaz
reduzido o número dc Senadores nesta Casa, pnrn transmitir a notl·
ciu de um futo que me purcce ulvissarciro.
No mcu Estado, Sr. Presidente, o Paraná, o povo está soltando
os passarinhos. A f1nsia dc vida debaixo de normas mais livres e mais
amplos cstú contagiando populações inteiras, u ponto de, nas cidades
do Oeste do Paran{l, os pnssarinhos estarem, cm revoudus, saindo de
guiolas.

Estilo descobrindo, os brasileiros daquela região, que os pássaros nasceram pura enfeitar o céu, pura serem sim bolos· de libcrdadc e
não paru consumirem a sua vida em pequentiS gaiolas, sim bolos os·
tcnsivos c ufrontantcs de servidüo.
O Sr, Heitor Dias (ARENA- BA)- V, Ex• me permite um
upartc?
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- E, pura isso, Sr. Presidente, existem ruzões que estão contagiando us pessoas. O deflagrar intcrnucionul desta lu tu pelos Diretores Humanos e pelo respeito aos direitos das pessoas cstú levando, por projcçüo sentimental, as
criuturas, inclusive, u estenderem esse seu direito às aves inofensivas,
que nasceram, como disse, .paru enfeitar o cêu c serem sfmbolo de li·

bcrdudc. Esse sentimento nào é um sentimento vazio, Sr, Presidente:
ele existe mesmo quando nós perdemos us nossas liberdades.
Quero dur um depoimento, uqui, que poder(• servir, inclusive,
de estudo puru sociólogos ou criminologistas. Há muitos unos visita-
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vu, como advogado no exercfcio da minha utividade de entilo, a Cnsn
de Dctençuo de Suo Paulo, e III tive a oportunidude de ver e de fular
com um dos maiores criminosos que o Pufs já conheceu, que faleceu
hl1 dois ou três unos, Todos o conhecem, porque sua morte, inclusi·
ve, foi ulnrdeada e noticiudu em todos os jornais; foi o conhecido Me·
neghetti, que, mesmo no final da vida, depois que cumpriu a última
pena, uindu assim ficou fiel a sua vocação irresistivel no crime, Pois
ln, nu Casa de Dctençilo, encontrei esse fucfnora seriamente revolta·
do com outro detento, que muntinha, dentro da prisão, uma gaiola
com um pússuro preso. E ele dizia: -"Mas que criminoso! Só que
duas vezes criminoso ele é, Quando nós, aqui, vivemos a vida ansinn·
do por liberdade, ele mantém, dentro dn prisilo, um pássaro preso."
Então, Sr. Presidente, o sentimento de liberdade contagia, de
tul sorte que nós n desejamos para os outros seres, nindn que tenha·
mos perdido a nossa. Este alivio, este anseio está inclusive, hoje, bufe·
jundo us esferas políticas e responsáveis do País.
Ontem mesmo, o Senador Virgílio Távora, num programa de te·
lcvisão c nos jornuis, an unciuva ou previu u possibilidade de mel ho·
res dias, ...
O Sr. VIrgílio Távora (ARENA -CE) -O verbo está certo:
previu.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- ... de venturas mais
umplas. Este fato ó muis auspicioso puru todos nós desta Casa do
Congresso do que aqueles outros tempos cm que colegas desta Casa
usavam esta tribuna não para anunciar venturas, mas, sim, anunciar
cataclismas. As coisas estão mudando.
Nosso Partido está, lógico e, quase que instintivamente conven·
cido de que há necessidude de uma mudança.
O mundo está mudando, um evento importnntissimo está ocor·
rendo. Osjornuis estão anunciando que o próprio Presidente dosEs·
tados Unidos está conduzindo u um resultado de sucesso aquele grnn·'
de problema do Cunal do Panumá, que parecia um símbolo de colo·
niulismo ad erernum purece que já se está chegando a uma fase final
em razão de entendimento.
Foi essu grande nação que, recentemente, também, preferiu sair
de um Pais, dar por findu umn guerru, ainda que comprometendo
um pouco a suu imagem, a continuá-la indefinidamente, no Extremo
Oriente.
Sr. Presidente, esses fatos npurentemente suo de pequena impor·
táncia, mas, no fundo, são de uma importância extraordinária, sobre·
tudo neste País, onde a liberdade sempre foi o apanágio, o sol e o ar
dos brasileiros.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite um aparte, no·
bre Senador?
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Concedo, com toda
honra, o aparte a V. Ex•, dcsculpundo-me pelo alongado da espera.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Intervenho pura,
iniciulmente, dizer que discordo do início do discurso de V. Ex•, por·
que conheço bem u índole eu formuçào do povo puranaense. V, Ex•
disse que, ugoru, nuquele grunde Estado, uma grande parte da
populuçào resolveu soltur os pussarinhos, convictu de que eles
nascernm puru u liberdade c nilo pura u guio lu. E devo fuzer justiça
àquele povo, pois não é possível que somente ugoru passasse aquele
grnnde povo a perceber essu verdude. Por outro Indo, nuo há nin·
guóm que seja contru u liberdude. Nós todos desejamos que ela reine
no lado du paz, du trunqUilidude, porque só ussim se poderá cons·
truir o progresso. O nosso Governo faz questilo de frisar,
freqUentemente, nus ocusiõcs oportunas, que o Brusil vive apenas um
estudo de cxccçi"ao, e, por isso mesmo, cuminhu utravé:s de: estudos c
ujustumcntos udequudos, cm ordem,u se gurnntir um equilibrio,u um
só lcmpo econômico,sociul e politico, puru o pleno estudo de direito.
As puluvrus de V. Ex• nté ugoru poderium ser pronunciadas, por
qualquer dos ilustres Senadores com munduto nestu Cusu. V. Ex•
subc mnis do que cu que 11 democracia é, ncimu de tudo, um processo
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que eu diria constantemente em marcha, num anseio - digamos
assim - sempre insatisfeito porque, à proporçuo que o homem se
aperfeiçoa espiritualmente, o desenvolvimento se fal, as normas
sociais se transformam. Tudo isso concorre para que se dê, também,
uma nova estrutura a essu vida social, porque o Direito é, acima de
tudo, dinâmico; ele há de estar sempre atendendo nessa evoluçuo. E
não foi por outra razão que o velho Ruy teve o ensejo de dizer que
tudo muda sobre bases que não mudam nunca. Hú bases imutáveis,
sobretudo pura aqueles que acreditam numa força acima da matéria
porque só esta se extingue, se anula c se acaba, cn9.uanto que as
forças espirituais cada vez mais se aperfeiçoam c se desenvolvem
num crescendo, seguindo para o alto e para cima.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço. a V. Ex• o
aparte muito oportuno por sinal, com o qual, em grande parte,
estou de acordo. Não concordo apenas no que diz respeito nos
sentimentos pelos quais as pessoas apreendem os passarinhos,
Alguns o fazem até mesmo sob a alegação de que eles carecem da
gaiola porque, ali estando, ficam mais seguros do que se estivessem
cm liberdade. Da mesma forma, alguns governantes c alguns regimes
no mundo também alegam que, muitas vezes, ê preferível manter um
povo e uma nação sob normas mais rígidas do que dentro das qtic as
leis estabelecem para a convivência dos homens livres.
V. Ex• também disse que há muitas maneiras de se iniciar a
rcdcmocratização de um conglomerado ou se dar inicio à democracia. E nem pode ser pela soltura de passarinhos, sobretudo
quando essa soltura é espontânea, é voluntária, através das novas
idéias que estão prestigiando, hoje, mais a liberdade do que outros
valores que, em outras circunstâncias invocados, poderiam cm cqui·
val.ência maior do que estes que defendemos.
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o cxercicjo do mandato, por mais elevado c honroso que seja, c volta
à planície dos civis ou dos homens comuns, há a consciência instin·
tivn de que u normalização da lei é a maior garantia para todos.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR; LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer, no·
brc Senador Evnndro Carreira.
OSr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Leite
Chaves, n abordagem que V, Ex• cstã fazendo é de profundo signifi.
cado, porque ela nos permite amplas divagações, como só i ser aquela
a que já nos referimos, de passagem, nesta Casa, quando afirmamos
que o pleito de 1974 foi o mais limpo c o mais puro que já se cxer·
citou nesta Pãtria, desde que começamos a praticagcm do voto, pois
a televisão, como meio de comunicação amplo, reproduzindo a
âgorn de outrora, foi posta a serviço dos candidatos, sem um censor
sequer. Nenhum censor conspurcava ou aviltava o recinto tclevisio·
nado do qual fazia uso o candidato. Quem comandou esse pleito foi
o nosso Presidente da República Ernesto Gciscl. Ora, um homem
que veste essa clâmidc inconspurcâvel de Magistrado, conduzindo
um pleito desta sorte, com toda justiça, toda pureza c toda fim pela,
não hã de querer entregar o seu mandato com inúmeros pacotes que
constituem, dentro do panorama nacional, verdadeiras aberrações,
verdadeiras teratologias politicas. Creio, nobre Senador, embora se
diga aqui, nesta Casa, que o Senhor Presidente da República não se
submete a pressões, acho que hã um equivoco muito grande. Sua
Excelência se sujeita a pressões para logo em seguida contornã·las,
para logo cm seguida climiná·las c destrui-las, Respira-se, nesta
Nação, como disse muito bem V, Ex•, c o povo do Paraná começa a
patentear essa alegria, soltando os pãssaros cm revenda, de que há
uma atmosfera de prenúncio de rcdcmocratização. Nós sentimos
isso, nós respiramos, são as cartas dos militares endereçadas; ó a
própria tropa ativa que chega às 7 horas da manhã para n ordem·
unida, que estã entendendo não pode mais continuar a avalizar um
processo que nilo corresponde à realidade nacional. São todos os
intelectuais, os militares, os estudantes, os religiosos, os politicas, as
donas de casa, todos a reclamar c.o nosso ilustre Presidente, a quem
cu tenho sempre me referido com os maiores cncômios, porque ele
se credenciou para isso, quando conduziu o pleito de 1974, dentro
daquela lisura, daquela imparcialidade, como um autêntico magis·
trado. Eu nilo acredito c estou, assim, com V, Ex•, não acredito que
nós prossigamos nesse engaiolar, nessa gordura na cadeia, como
disse muito bem V. Ex•, o que nos adianta engordar, bem nutridos,
mas trancafiados numa jaula, numa cadeia, numa cnxovia, sem libcr·
dadc? O que nos adianta o pilo, a assistência hospitalar, médica,
odontológica ou seja lã o que for, se nós n~o podemos ver o nascer c
o pôr do sol? Nobre Senador, acredito que o Senhor Presidente da
República é um homem que quer ir para a reserva, para o otium cum
dignitate. Acredito que Sua Excelência quer encerrar o seu mandato
com chave de ouro e usa uma estratégia, c uma tãtica que nem sem·
prc é pcrccptivel, nem mesmo aos seus Lideres, ele usa de subterfú·
gios, de sutilezas tais que acredito, no fim, redundarão nesta grande
abertura dcmocrãtica, meu ilustre companheiro, Senador Leite
Chaves. Acredito piamente, ainda, no nosso ilustre Presidente da
República, c tenho certeza de que Sua Excelência vai desempacotar
tudo aquilo que contradita sua promessa, n promessa que fez, no ini·
cio do seu Governo, de que a distcnsuo seria lenta e gradual, mas nua
sofreria retrocesso. E se houve algum suposto retrocesso foi o atcn·
dimento a alguma prcssilo que mais cedo ou mais tarde Sua Excc·
lê,ncia removcrã, meu ilustre colega.

Mas, Sr. Presidente, os jornais livremente já falam dessa possibilidade quase real ou concreta de virmos estuar numa normaliza.
ção institucional. O próprio Presidente da República estaria assim
admitindo-as e esta Casa c o Pais estão acreditando, estão admitin·
do, que é o grande instante histórico, para que a desejada normali·
zação comece a traduzir seus frutos ou se venha formalizar. Foi no
meu próprio Estado, exatamcntc nessa região onde os passarinhos estão saindo das gaiolas para povoar os céus; foi o próprio Presidente
da República, na última campanha, em nove vezes sucessivas que ali
esteve, que afirmou a nossa gente carecer daquela vitória para
enfrentar a grande tarefa da rcdemocratização nacional. O nosso povo,- este mesmo povo que estã soltando passarinhos, - acreditou
em Sua Exccli:ncia c lhe deu a vitória.
Afir.mo a esta Casa que um dos grandes fatores que levaram o
nosso Partido a um relativo c nilo esperado insucesso no meu Es·
tado, foi a presença de Sua Excelência, afirmando repetidamente que
carecia daquela vitória para institucionalizar o Pais. A vitória veio.
Sua Excelência se comprometeu, e o povo espera-que aquela promessa seja cumprida e que, pelo menos, os passos iniciais e mais concrc·
tos possam ser dados neste sentido.
Sr. Presidente, a despeito de todos esses fatos, que inclusive crestaram nosso Partido, acreditamos ainda que Sua Excelência ó quem
mais tem condições de comandar um processo de normalização,
porque o Senhor Presidente da República, embora nilo estando nin·
da cm fim de governo, jâ se estã inclinando para seu fim. Acredi·
tamos, portanto, que o homem mais qualificado para conduzir o Pais
a uma,rcdemocratizaçilo é o Presidente que termina o mandato e nilo
o que vier iniciar um novo processo de seis anos, porque ainda que
seus sentimentos libertãrios sejam amplos e sérios, alguém que
iniciasse um novo periodo, mesmo por preservação instintiva, dcsc·
jaritt poderes os mais amplos passiveis pura sua mantença ou mesmo
O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Senador Evandro
parn a rettlizaçuo das metas a que se propõe. E creio que Sua Excc· Carreira, o aparte de V, Ex~ muito enriquece o meu discurso c merc·
lência, o Senhor Presidente dtt República, tem todas as condições ce dcstllque, sobretudo naquela parte cm que um estadista deve se
morais c politicas pura comandttr o processo. Aindn falta tempo preocupar cm passar 11 História c dar subsidio· nos p6stcros pura seu
razoâvel pnra o término do mandato, c a ele poderes amplos, ao julgamento. Parece-me que a grande medida dos estadistas é n medi·
cumprir tmu metu, si\o desncccssf1rios, p1lrquc mesmo quem terminu dn históricn. Homens hl1 que, cm razi\o de determinados fatos, de
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determinado comportamento, pnssnm à História de forma tua
engrandecida e ficam de tal forma nu lembrança de seu povo que
fatos di !iceis ou transitórios se tornam ofuscados e esquecidos,
Creio que o Presidente que tem condições para comandar o processo, se realmente se dispuser u levá-lo a cubo, como prometeu nos
comícios do Paraná, nos comicios de cidades do Oeste do Paraná,
onde as populações que acreditaram naquelas promessas estuo hoje
soltando os seus passarinhos, creio que Sua Excelência terá realizado
rnais neste sentido c terá feito muito mais pelo Brasil c pelas suas li·
berdadcs do que tudo que, realmente, procurou fazer com esforço no
sentido do bcm-estar material dos brasileiros.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) upnrte?

Permite V. Ex• um

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer, nobre Senador Heitor Dias, conquanto que V. Ex•, embora me honrando como da vez anterior, a· fizesse em aparte não tão longo para
que eu pudesse concluir o meu discurso.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, o ilustre
companheiro de Bancada de V, Ex•, nobre representante do Estado
do Amazonas, deu um aparte a V. Ex• em tom que, se não fosse um
pequeno deslize vocabular, diria que se poderia tomá-lo como um desejo de. colaboração. Se reconhecemos todos que há uma aspiração
nacional- direi universal- por um Estado de franquias democráticas, temos de entender que, para lá chegarmos, necessitamos nua
apenas dos anseios de alguns, mas da colaboração de todos. Esta
colaboração hã de se fazer pela :omprcensão da realidade que vivemos. Já disse um grande pensador que "o homem é a circunstância". Tanto é verdade, que se nós recuarmos o pensamento através du História, vamos ver determinadas figuras que foram durante
certo tempo incompreendidas c que, mais tarde, tiveram o justo julgamento da sua nação c do seu povo. Disse o ilustre representante do
Amazonas, Senador Evandro Carreira, que ele acha que o Presidente
aceita pressões. Se entendermos "pressões" como "reivindicações",
não há por que não atendê-las: mas, se "pressões" significar o desafio, a contestação, a descortesia, a! deixa de ser um apelo para ser
urna ameaça c é a isto que o Presidente ni!o podcrâ atender, Mas,
para as naturais reivindicações do seu povo, Sua Excelência tem a
boa vontade e o espirita aberto para lhes dar o devido acolhimento.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mais uma vez agradeço a V. Ex•, Senador Heitor Dias, a oportunidade da interferência
que, como já disse antes, dá dimensões mais amplas ao modesto discurso que estou proferindo neste entardecer de hoje, Apenas, quero
me referir à citação que V. Ex• fez, mais oportuna se fosse mais completa, A frase a que V, Ex• se reportou é de Ortega y Gasset, mas ela
para ~er mais completa não fica apenas nas duas ou três palavras
com us quais V. Ex• a citou, O homem não silo as circunstâncias. O
que o ilustre filósofo espanhol disse(: que "Nós. somos nós e nossas
circunstâncias". O homem é ele próprio c as suas circunstâncias. Se o
homem tem a vocação de redcmocratizar o seu pais, se ele prometeu
u rcdemocratizaçi!o, se esses sentimentos silo fiéis e se ele niio fez
antes pelas circunstâncias, não se nega que, removidas as cir·
cunslllncias, ele dará cumprimento uo que prometeu,
Falou V. Ex• em cooperação; u cooperaçuo cstâ sendo integral,
inclusive do nosso Partido. Pode haver maior demonstração de mo·
dcrnçiao? Sofremos, ainda recentemente, o sacriiicio de um dos
nossos companheiros, o L!der do nosso Partido, uma admirável intc·
ligôncia e uma grande vocuçiio democrática, que honrava c dignifi·
cava o Paranâ, E não tivemos outra manifcstaçuo a nüo ser uma nota
em que pediamos ao povo que julgasse o ato,
Pois bem, mesmo diante do ato dessa natureza, que convulsio·
nou os corações dos brasileiros, mesmo assim, continuamos
acreditando que essa tilo desejada rcdcmocrutizuçüo surja o muis
depressa possivel, porque o anseio é nacional.
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Espcrnmos que a cassação do grande L!der Alencar Furtado
seja a últimu, c que constitua o holocausto cl)l favor dessa
rcdemocratizução, que não é apenas o nosso Partido que pleiteia,
que reivindicu.
Quero dizer mais ainda a V. Ex• que o Movimento Dcmocrâti·
co Brasileiro já está superado como Partido; a sua grande vocação
era ser superndo historicnmentc, porque se niio o fosse ele estaria se
repetindo. Mas as suas teses foram aceitas c elas já não estuo apenas
nos limites do nosso Partido; elas estuo nas universidades, nas acadc·
mias, nos meios intelectuais e nos meios políticos.
Então, essa ultrapassagem foi a nossa grande vitória. Apenas,
hoje integramos um movimento de aspiração nacional de liberdade,
mas não o comandamos. Queremos participar deste movimento para
que ele seja legitimo e legitimamente frutifique cm benesses para este
Pais.
Defendemos, hoje, a Constituinte. Depois que o Pais se convenceu da necessidade da normalização democrática; depois que muitos
estão dispostos nté mesmo a abrir muo de vantagens económicas cm
beneficio das liberdades públicas, o nosso Partido convencido está de
que u alternativa histórica é a Constituinte, mas a Constituinte não
como tema de agitação de ruas e sim como tema de meditação,
Enquanto se discute a Constituinte, as bases de sua necessidade,
discutem-se, também, os parâmetros da nova Constituição, da
Constituição conveniente que ela deva gerar. Somente as Constituições resultantes de Constituintes têm vocação de permanência c de
aceitabilidade, Aquelas que surgem de outorga, por melhor que se
queira informar cm principies de aceitabilidade, são transitórias c
deixam preju!zos maiores do que os males que, porventura, procura
remediar.
São juristas, neste Pais, que hoje anseiam por uma Constituição;
não uma Constituição que permita a baderna ou a anarquia, mas
aquela que permita a realização completa do homem, inclusive a .
formação completa de sua juventude; urna Constituição que
contenha em seu bojo cláusulas vãlidas da mantcnça da paz social c
da segurança, requisitos esses sem os quais não hã pais que possa
progredir em liberdade,
Somente, Senador Heitor Dias, para seu conhecimento, V Ex• que é um dos juristas ilustres desta Casa, além do mais
procedente de uma terra que tão grandes e excelentes vocações públi·
cas tem dado ao Brasil, como é a Bahia - gostaria que V, Ex•
atentasse para uma colaboração valiosa apresentada ao País, hâ poucos dias atrás, por um grande jurista, um constitucionalista c professor da Universidade de São Paulo. Não pertence sequer a partidos,
mas sentiu-se no dever de discutir a matéria c oferecer a sua colaboraçüo, porque hoje é constrangedor, para os professores de Direito
Constitucional, ensinarem a Constituição presente, S Ex• o professor Dalmo Dallare, ofereceu um modelo, uma alternativa, Nilo se
diga que é um trabalho perfeito e aceitável por todos, embora nele cu
veja substância admirável e aceitabilidade. Mas ninguém pode negar
que aquele projeto, publicado no Jornal do Brasil de domingo, não
possa servir de subsidio a estudo, de outros juristas nacionais, politi·
cos, estadistas, (; uma matéria vãlida, que assegura para o Pais uma
alternativa, Nilo é uma alternativa cm termos conhecidos, cm termos
trudicionnis, porque nua se sui de uma situaçuo excepcional, através
de medidas normais. Então, haveria normalidade de processo. Mas,
o resultado seria um modelo ·que pudesse tranqUilizar o todos,
inclusive, aquelas partes que, ainda 'que se ponham no mesmo plano,
o fazem em situuçilo de relativa c compreensiva desconfiança,
Gosturin que V. Ex• lesse aquela s!ntcsc oferecida pelo ilustre
constitucionalista de Silo Paulo. Asseguro que, aqui no Congresso
Nacional, elu cstil tendo uma grande rcpcrcussuo pela sua seriedade,
além do mais, pela suu exeqUibilidade, (;uma peça a partir da qual se
pode truhulhar. Parece-me que, cm nosso partido, haveria uma
untltese ou umu contradiçi\o entre lutar por uma constituinte c
admitir n possibilidade de que um trabalho daquele viesse a gerar um
trnbalho melhor e .definitivo. Entretanto, estamos entre dois valores
e entre duns necessidades: n necessidade de uma constituinte, de uma
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constituição gerada de uma constituinte, sempre mais perfeita,
porque atende os necessidades mais amplas e b necessidade de termos
uma reconstitucionalização, a mais curto prazo. Embora, através de
uma constituição que, não sendo perfeita, mas que assegura a pos·
sibilidadc de que possamos dar os passos iniciais pura alcançar uma
democracia mais plena c mais ajustada aos reclamos dos brasileiros,
O Sr, Heitor Dias (ARENA - BA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Com prazer.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - O poder constituinte é
inerente ao Congresso Nacional.
O Sr. f.vundro Currelr~ (MDB-AM)- Permite V. Ex• um
apurte, nobre Senador Leite Chaves?
'·
O SR. LEITE CHAVES (MDll- PR)- Com todo prazer,
nobre Senador Evandro Carreira.
O Sr. Evandro Carreiro (lviDB- AM)- Nobre Senador Leite
Chaves, é difícil argumentar com o absurdo, quando se dá nuunças a
palavras ao sabor deste absurdo. Claro que nenhum homem aceita o
desafio. Não é só o Presidente da República, sou cu ou qualquer um
outro cidadão. Nem mesmo a tortura curva homens verdadeira·
mente homens e de quilate. Então, acredito que o nosso ilustre
Presidente da República não se conforme com o desafio, nem com a
contestação. Claro, justo! Mas, que há pressões hú. Tanto hã que
inúmeras cassações aguardarum dias c dias para serem confirmadas.
Sabemos que o nosso Presidente da República é avesso à cassação.
Agora mesmo, no evento Alencar Furtado, a pressão foi grande pura
que se cassassem todos os que pontificaram na televisão, naquela
noite. E ele resistiu. E, quando não pode resistir, ele aceita a pressão
mas- é o que eu disse- ele a contorna em seguida, ele a elimina cm
seguida. Da! por que, acredito que ele promovcrâ a abertura politica
em 1978, no dealbar do seu governo. Ele promovcr6, porque temos
sentido um esforço histórico de todo o comportamento do ilustre
Presidente Ernesto Geisel, que mostra que ele só tem tomado
posições antidemocráticas sob pressão. E depois de muito relutar,
achando mesmo que abandonar o timão seria mais perigoso do que
aceitar essas pressões, c contorná-las adiante, climiná·las c dissolvê·
las mais adiante. Haja vista o caso do desrespeito nos direitos
humanos, que o mundo inteiro reconhece que, no Governo de
S. Ex•, tem recebido toda a repulsa, a ponto do ilustre L!der, hll dias
atrás, pedir e recomendar a todos nós que, ao sabermos de qualquer
caso de tortura ou sevícia, comunicâssemos, imediatamente, com os
devidos dados c as devidas provas, a fim de que as providências
fossem tomadas. Isto é uma demonstração eloqUente de que o Prcsi·
dente da República contorna as pressões, mas está sujeito a elas. E,
às vezes, silo de tal forma tão assoberbantes, tão ameaçadoras, que
ele é obrigado a aceitâ·las, momentaneamente. Não acredito que o
"pacote de abril" tenha sido aceito por ele, de livre c espontânea
vontade.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) - Houve um deslize de
vocabulário por parte de V. Ex•: se 1: pura colaborar, use a expressão
adequada, mas não a linguagem de chicana. Assim nilo sei o que é
pacote, Não sei o que(: isso.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Agora entendi o que
o nobre Senador pretende dizer com deslize vocabular.
O Sr. Heitor Dlas(ARENA- BA)- Exato.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Pensei que teria sido
uma ofensa aos cünones do nosso vcrn6culo. Eu j6 estava até meio
apavorado, mas agora compreendi. V. Ex• quer dizer deslizes não
vocabulares, mas éticos ...
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Deslize vocabular. Esse
vocábulo não se pode empregnr.
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O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Aceito o deslize voca·
bular como um erro gramatical. Estava pensando que estava incor·
rendo cm erros gramaticais.

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Não. Não faria isso com
V. Ex•
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) - Não, mas é poss!vcl
que cu os cometa. Porque, designar a reforma de abril como um
upacotc'': ..

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Ah! a reforma de abril?
Muito bem, muito bem. Af V. Ex• colabora.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Mas, nobre Senador,
não posso encontrar outra terminologia.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Senão, a do varejo, a do
comércio.
O Sr. Evandro Carreira (MDB-AM)- Mas eu não posso,
Nlio é passivei, niio há outra expressão.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a cam.
painha.)- Lembro aos nobre Senadores que faltam 3 minutos para
terminar a sessão. Peço que permitam ao orador concluir o seu dis.
curso.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) - Vou já encerrar o
meu aparte, pedindo desculpas por ter tomado tanto tempo do
ilustre orador, mas garantindo a V, Ex• que as pressões são
exógenas c endógenas, e nós teremos a reabertura, incontcstavcl·
mente, nobre Senador.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V. Ex• o
aparte c V. Ex•, a meu ver, tem toda a razão. O termo .. pacote" não
é bem brasileiro. O americano é que o usa, há muito tempo, como
um conjunto de processos.
O Sr. Heltor Dias (ARENA- BA) - Não ê parlamentar.
Sobretudo, quando se quer colaborar. A reforma de abril! Pacote,
não conheço e repilo a expr~ssão.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Senador Heitor Dias,
V. Ex•, no seu aparte último, disse que o Congresso tinha impl!citos
poderes constituintes ao poder público, E realmente V. Ex• fez uma
assertiva correta. Diariamente, aqui estamos modificando, ora um,
ora dois ou mais de um conjunto de dispositivos constitucionais.
A primeira demonstração é que, recentemente, alteramos, inclu·
sive, aquele principio tradicional que vedava o acesso do divórcio no
Pn!s. E esta poderia ser até uma sugestão para uma perspectiva nesse
sentido.
Sendo imposs!vel a desejada constituição que resultasse de uma
constituinte, pela qual lutássemos, e se, porventura, abrindo cm
valores mais amplos, optássemos por uma constituição que rcsul·
lasse desse poder constituinte emanado do Congresso, lutarfamos
dando alguns passos no sentido da normalização.
Por que nilo se constituir uma comissão de juristas e de politicas
de ambos os Partidos, qualificados e habilitados ao cxcrc!cio da nova
meta, c fizéssemos um antcprojcto de uma constituição da qual,
oficiosamente, participasse também o próprio Governo, através do
Procurador da Repllblica ou outra figura qualificada, e viesse para o
Congresso com esta ânsia de renovação e poder de criatividade, nilo
cstar!amos dando inicio, um passo concreto, no sentido de uma rede·
mocrutização, se bem que nilo totalmente desejada na sua amplitude,
mas necessitada no instante histórico cm que vivemos?
Sr. Presidente, aproveitei essa soltura dos passarinhos do
Paraná para fazer essas digressões ao final do Expediente de hoje.
Asseguro que o anseio do nosso Partido é de cooperação. Quando
ele luta pela constituinte é porque nilo tem outra alternativa, no
sentido de ser coerente com a luta que até hoje tem desenvolvido.
Nilo é uma constituinte para agitação de rua, c sim pura meditação
dos responsáveis desse Pn!s.
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O Brasil, hoje, anseia por uma normalização, de forma que os
ilustres homens desta Casajã nilo precisam mais convencer a Nação.
Ao invés de estarem falando para as manchetes de jornais, jâ podem
falar para este Plenário, já podem partir para os entendimentos e
njudnr os homens de boa vontnde deste Pnls a encontrarmos uma
solução.
O mundo estâ com vistas também no Pais. A força hoje tem um
poder relativo, e n maior demonstração é o que esttl ocorrendo nos
Estados Unidos, com o Presidente Cnrter. A despeito de ser o Presi·
dente de uma das mais fortes nações do mundo, viu S. Ex• que nilo era
mais a força que deveria ser usada. E passou a defender outros prin·
clpios, a ser o pregoeiro das liberdades, embora antigas, mas esque·
cidas. Essas declarações e esses pronunciamentos de S. Ex•, inclusive
aquele seu discurso inaugural, estilo contagiando outros povos c
outros palses e formando esta admirável corrente em torno de idéias.
Termino por dizer, Sr. Presidente, que silo exatnmente essas
idéias em defesa da liberdade e dos direitos humanos que estão
Ievnndo o povo do Oeste do Parnnã n soltar os passarinhos, a fazer
com que essas admiráveis aves sejam um sim bolo de liberdade. Elas,
agora, enfeitam o céu, vivem para o sol c para a luz e, nilo para a
gaiola, que as reduzindo aos claustros pequeninos, diminuem o
homem aos seus próprios olhos c diante da tnrefn que cada um tem
que realizar. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas. O orador é cumprimentado.)

VI Lamentavelmente, apesar de o postulante ser portador de
diploma de Curso Superior, foi admitido nesta Casa cm emprego de
nlvcl médio que, por isto, quando da aplicação do Plano de Clas·
sificação de Cargos, sofreu transformação horizontal para cargo tam·
bém de nlvcl médio, isto é, a Categoria de Assistente Legislativo.
Houvesse ele sido aproveitado em função compatlvel com seu nlvcl
de escolaridade teria, certamente, sido classificado na Categoria
almejada.
O enquadramento foi feito classe por classe, c, nilo, segundo a
qualificação do servidor, embora a Comissão Diretora, posterior·
mente, atendendo a essa qualificação profissional pessoal de alguns
funcionârios, o tenha reenquadrado em posições mais adequadas.
O ideal seria que se tentasse uma maneira de atender a casos
como o do Suplicante, para evitar, na prtltica, distorções frustrantes,
como a de se colocar servidores de nlvcl superior cm posição igual ou
inferior a outros de nlvel médio ou até primârio.
VII Seja como for, porém, dentro do contexto legal vigente,
não há apoio para a pretensão do servidor, que _poderá, entretanto,
alcançar o seu objctivo, através da progressão funcional prevista no
art. lO da Resolução n• 18/73, quando forem traçadas as normas re·
gulamentadoras, preconizadas no art. 16 da mencionada Rcsoluçi\o,
~ o parecer. •
Brasflia, IS de agosto de 1977.""' P,ulo Nunes Augusto de Flguel·
redo, Consultor-Geral.

CONSULTORIA-G ERAL

CONSULTORIA-GERAL

PARECER N• 60/77

INFORMAÇÃO N• l/77

Sobre requerimento de Paulo Pinheiro de Pinho, Asolstente Legislativo, Classe "8", do Quadro Permanente do
Senado Federal.
Paulo Pinheiro de Pinho, Assistente Legislativo, Classe "8", do
Quadro Permanente do Senado Federal, pleiteia, através de requeri·
menta dirigido à Mesa Diretora do Senado, a "transformação ou
transposição" de seu cargo para a Categoria Funcional de Técnico
Legislativo, em vaga existente,
11 O Requerente apoia sua pretensão no fato de preencher os
"requisitos de escolaridndc, conhecimento c exerclcio de atribuições
de nlvel superior, exigidos para o cxercicio do cargo" comprovado•
através de diploma de Bacharel cm Ciências Jurldicas c um histórico
de sua vida profissional anterior e posterior à sua admissilo ao serviço desta Casa.
111 O Requerimento sub exame, devidamente informado pela
Subsecretaria de Pessoal, foi encaminhado ao Senhor Diretor-Geral,
que solicitou o pronunciamento desta Consultaria.
IV O pedido de "transformação ou transposição de cargo",
ora formulado, esbarra cm vedaçilo legal, eis que essas figuras foram
adotadas no Senado quando da inclusão dos antigos cargos do Quadro de Pessoal desta Casa na sistcmãticn de classificação institulda
pela Lei n• 5.645, de 1970, aplicada nesta Casa Legislativa, pela Rcsoluçi\o n• 18, de 1973. Após a integral implantação, jâ ocorrida, do
Plano de Classificaçilo de Cargos, não é mais posslvcl o Senado
proceder a novas transformações ou transposições de cargos.
V O postulante, que foi admitido no Senado, sob o regime jurldico da CLT, para o emprego de Auxiliar de Pesquisa, teve o aludido
emprego incluldo no Plano de Classificação de Cargos, na Categoria
Funcional de Assistente Legislativo "B", sem alteração do regime
jurldico e com vigência u partir de I• de julho de 1976, passandoposteriormente - para o Quadro Permanente, em decorrência do
Ato n• 33, del976, da Comissão Dirctora.
A trunsformuçilo do cargo do Requerente ocorreu, portanto, na
época própria, em obediência ao mandamento constante do nrt. 4•
item 11 da Resolução n• I8, de 1973, c foi feita corrctamcnte, pois o
peticionãrio ocupava o emprego de Auxiliar de Pesquisa, que passou
a constituir u categoria funcional de Assistente Legislativo.
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Sobre Reclamaçilo Trabalhista, proposta contra o Senado
Federal, por Maria Dagmar Nunes Brito Rodrigues.
Tenho a honra de devolver a Vossa Excelência o processo oriun·
do do Oficio n• 461/77, através do qual a Douta Procuradoria da
República solicita informações que a habilitem na defesa da União
Federal, contra postulação de Maria Dagmar Nunes Brito
Rodirgucs.
Da leitura dos autos infere-se, claramente, que a Reclamante,
cm novembro de 1975, cm data ni\o necessariamente determinada,
passou a freqUentar o Gabinete de Sua Excelência, o Senhor Senador
Lázaro Barboza, onde teria prcslauu serviços como sua SecretAria
Particular, à revelia da administração do Senado Federal.
A I• de março de 1976, o Senhor Senador Lâzaro Barboza,
valendo-se do disposto no parágrafo segundo, do artigo 332, da
Resolução n• S8f12, solicitou fosse a Postulante designada Sccrctâ·
ria de seu Gabinete, no que foi atendido, através de Ato do Se.nhor
Primeiro Sccrctârio.
Precisamente I 80 (cento e oitenta) dias após permanecer no
cxcrclcio daquela funçilo, Maria Dagmar Nunes Brito Rodrigues,
achando-se em estado de gravidez, requereu ao Excclentlssimo
Senhor Senador Lâzaro Barboza lhe fosse concedida "licença de
gestante". Sua Excelência, judiciosamente c com a responsabilidade
de sua alta posiçilo- Presidente da Comissão de Serviço Público -,
nilo apenas negou a pretensão como, de imediato, oficiou no
Excclcntlssimo Senhor Primeiro Secretário comunicando o
desligamento de Maria Dagmnr c, no mesmo expediente, indicou,
para a referida função, Euriza José de Almeida (fl. 12).
Nilo nos cabe perquirir das razões que levaram o Senado Fc·
dera! a permitir a designação de pessoas estranhas ao seu Quadro,
para a funçilo de Sccretârio de Gabinete (dispositivo citado).
Fácil, todavia, é concluir-se que tal sltuaçilo se encarta dentro
das peculiaridades das tarefas legislativas c, sobretudo, da nccessida·
de de permitir aos Senhores Senadores a mais ampla e completa liberdade no que tange à escolha de, pelo menos, um auxiliar de sua intci·
rn confiança. Aliãs, cumpre lembrar que essas designações, ante·
riormcnte à Resolução n• 58/72, eram feitas pelos titulares de
Gabinetes, "sponte sua" pois, pnru Isso, tinham verba especial. A
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natureza da função é substancialmente eventual, uma vez que, a
contrário senso, cercearia a ação dos Senhores Senadores,
Um breve exame das situações emergentes dessa norma adminis·
trntiva demonstra a validade da sua aplicação, pois as designações c
dispensas, cm geral, obedecem a uma natural rotatividade de interesse, ora de senadores, ora dos cxerccntcs das funções.
O caso vertente, a nosso ver, seria o primeiro a ocorrer nestas
circunstâncias, ou seja; alguém, após exercer, por 180 (cento c oitcn·
ta) dias, uma função tipicamente eventual, pleitear direitos dcscabi·
dos c totalmente desamparados por quaisquer dispositivos legais.
Ao aceitar a designação, qualquer um, de antemão, sabe que
nada mais poderá receber, senão gratificação que lhe é deferida.
Tal se comprova, da simples leitura do § 2•, do artigo 332,
verbis:
"2•- As funções gratificadas são privativas dos servidores do Senado Federal, salvo as de Secrctârio de Gabinete,"
Verifica-se que qualquer cidadão que não seja servidor do
Senado Federal (estatutário ou regido pela CLT) poder(! exercer a
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função de Sccretârio de Gabinete, E o caso da Requerente: não era
funcionária, nem empregada do Senado Federal.
O fato é que, ao ser designada para a função de Secretária de
Gabinete, não atendeu a nenhuma nomeação, nem tão pouco lhe foi
exigida a apresentação da respectiva Carteira Profissional. Ela,
Maria Dagmar, apenas aceitou o honroso convite para servir como
secretária particular de Sua Excelência, o Senhor Senador Lázaro
· Barboza,
Repetimos: não foi nomeada, nem contratada, nüo havendo,
portanto, nenhum vinculo que venha a responsabilizar o Senado Fc·
dera! por quaisquer indcnizaçõcs,
Esta Consultaria está, tão-somente, coordenando c refundindo
as informações dos órgãos competentes da' Casa, não lhe cabcnd~.
no caso, emitir parecer conclusivo.
Brasllia, 17 de agosto de 1977. Flauelredo, Consultor-Geral,

Paulo Nunes Augusto de

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE ECONOMIA

Prosseguindo os debates, usa da palavra o Sr. Senador Franco
Montoro que reputa de grande importância a colocação do pro·blcma fcità pelo Sr. Senador Domicio Gondim. Em suas consi·
ATA DA 16• REUNIÃO, REALIZADA
dcraçõcs o Sr. Senador Franco Montoro afirma que as condições
EM IODE AGOSTO DE 1977.
impostas às Prefeituras pelos órgãos financeiros são realmente
Ãs dez horas do dia dez de agosto de mil novecentos c setenta c insuportáveis c salienta, inclusive, que há casos cm que o ânus de um
sete, sob a presidência do Sr, Senador Marcos Freire, Presidente, c, empréstimo chega a mais de40%, Para estudar o assunto e propor
eventualmente, do Sr, Senador Orestes Quércia, no Auditório Mil- providências, Sua Excelência sugere, então, a criação de uma
ton Campos, reúne-se a Comissão de Economia, com a presença dos Subcomissão, composta pelos Senadores Murilo Paraíso, Domicio
Srs. Senadores Murilo Paraíso, Augusto Franco, Franco Montoro, Gondim c Roberto Saturnino.
Domicio Gondim e Dinartc Mariz.
Encerrada a discussão, a Comissão aprova o parecer do
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs, Sena- Relator, tendo voto com restrições do Sr. Senador Franco Montoro
dores Milton Cabral, Arnon de Mcllo, José Guiomard, Luiz Caval- c voto com restrições à correção monetária do Sr. Senador Domicio
cante, Vasconcelos Torres, Otair Bcckcr c Roberto Saturnino.
Gondim.
Em seguida, o Sr, Presid~nte declara que a proposta formulada
Elida e aprovada,por unanimidade, a Ata da reunião anterior,
São relatadas as seguintes mensagens constantes da pauta dos pelo Sr. Senador Franco Montoro será submetida a votação após
esgotada a pauta da reunião,
trabalhos:
Pelo Senador Murllo Parabo:
Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de
Resolução à Mensagem n• 148, de 1977, do Sr. Presidente da RcpiÍ·
blica, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Ponta Pori\ (MT) a elevar cm
CrS 15.011.076,00 (quinze milhões, onze mil c setenta c seis cruzei·
ros) o montante de sua divida consolidada,
Discutindo o parecer, o Sr. Senador Domicio Gondim declara·
se favorável à matéria, votando, porém, com restrições à corrcção
monctâria que incide sobre a operação a ser realizada pela Prefeitura
Municipal de Ponta Poril (MT), no nlvcl estabelecido na proposta,
Justificando o seu voto, o Sr. Senador Domicio Gondim considera
elevados os custos do dinheiro para financiamentos c, às taxas ora
fixadas, será imposslvcl que as Prefeituras dos municlpios médios
dos pequenos Estados possam arcar com o ônus dos empréstimos
contraldos, afirma Sua Excelência,
Com a palavra, o Sr. Senador Murilo Paraíso faz um rctros·
pecto do plano de saneamento que empreendeu quando foi Sccrctll·
rio de Obras do Estado de Pernambuco, ressaltando que dos estudos
realizados, chegou-se à conclusão que nem todas as cidades que se·
riam contempladas teriam condições de suportar os juros c a corre·
çilo monetâria preestabelecida, Sua Excelência concorda com as
razões cxpendidas pelo Sr. Senador Domicio Gondim c finaliza as
suas considerações afirmando que estes aspectos certamente já foram
analisados pelas Prefeituras interessadas, motivo pelo qual mant~m
o seu voto favorável à cfctlvaçilo da operação sob exame.

Pelo Senador Murllo Paralso:
Parecer favorâvcl, concluindo por oferecer um Projeto de
Resolução à Mensagem n• ISO, de 1977, do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Camaçari (BA) a elevar cm
CrS 140.527.000,00 (cento c quarenta milhões, quinhentos c vinte e
sete mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Em discussão o parecer, o Sr, Senador Domicio Gondim usa da
palavra para consignar o seu voto favorável à proposição, porém
com restrições à corrcção monetária, pelas razões expendidas
quando da discussão do parecer sobre a Mensagem n• 148f77.
O parecer do Relator i: aprovado, tendo voto com restrições do
Sr, Senador Franco Montoro c voto com restrições à corrcçilo
monctãria do Sr. Senador Domicio Gondim.
Pelo Senador Marcos Freire:
Parecer favorável à Mensagem n• 169, de 1977, do Sr. Presi·
dente da República, para que seja nutorizndo o Governo do Estado
de Pernambuco a elevar cm CrS 28.550.000,00 (vinte c oito milhões,
quinhentos e cinquenta mil cruzeiros) o montunte de sua divida
consolidada, na formu do Projeto de Rcsoluçüo que apresenta.
Discutindo o parecer, o Sr, Senndor Murilo Parniso ressalta as
diferenças existentes entre os lndiccs de corrcção monetáriu aplica·
dos aos financinmcntos dos projetas constantes dn mensagem sob
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exame, que silo de 20% c 40%, respectivamente, Discutem, também, a
matéria, os Srs, Senadores Domicio Gondim c Marcos Freire.
Encerrada n discussão, o parecer do Relator é aprovado, tendo
voto com restrições do Sr, Senador Franco Montoro c voto com
restrições à correçi\o monetãrin do Sr, Senador Domicio Gondim.
Pelo Senador Orestes Querela:
Parecer favorável, concluindo por oferecer um Projeto de
Resolução à Mensagem n• 140, de 1977, do Sr, Presidente da
República, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Vllrzcn Paulista (SP), n elevar cm CrS 4,822,000,00 (quatro milhões,
oitocentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
O parecer eaprovado pela Comissão, tendo voto com restrições
do Sr. Senador Franco Montoro c voto com restrições à corrcção
monetária do Sr, Senador Dom icio Gondim.
Pelo Senador Franco Montoro:
Mensagem n• 136, de 1977, do Sr, Presidente da República,
propondo ao Senado Feacral, para que seja autorizado o Governo
do Estado do Rio Grande do Sul a elevar cm Cr$ 52,560.842,00
(cinquenta c dois milhões, quinhentos c sessenta mil, oitocentos c
quarenta c dois cruzeiros) o montante de sua divida consolidada,
concluindo o seu parecer favoravelmente à matéria, na forma do
Projeto de Resolução que oferece.
A Comissão aprova o parecer do Relator, tendo voto com restrições à corrcção monctãria do Sr. Senador Domicio Gondim.
Mensagem n• 56, de 1977, do Sr, Presidente da República,
propondo ao Senado Federal, para que seja autorizado o Departamento de Água c Esgoto de Presidente Prudente (SP) n elevar cm
Cr$! .306.529,00 (hum milhão, trezentos e seis mil, quinhentos e vinte
c nove cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, concluindo
o seu parecer por audiéncia da Comissão de Constituição c Justiça,
A Comissão aprova, por unanimidade, o parecer do Relator,
Pelo Senador Augusto Franco:
Parecer favorãvel, concluindo por oferecer um Projeto de
Resóluçilo à Mensagem n' 138, de 1977, do Sr. Presidente da Rcpú·
blica, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada n
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (RJ) n elevar cm
Cr$ 88.800.000,00 (oitenta c oito milhões, oitocentos mil cruzeiros)
o montante de sua divida consolidada,
O parecer do Relator i: aprovado, tendo voto com restrições à
corrcçiio monetária do Sr, Senador Domicio Gondim.
Pelo Senador Dlnarte Mariz:
Mensagem n• 171, de 1977, do Sr. Presidente dn RcpOblicn,
propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro (RJ) n elevar em Cr$ 200.000,000,00
(duzentos milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consoli·
dada, concluindo o seu parecer favoravelmente à matéria, na forma
do Projeto de Resolução que apresenta.
A Comissão aprova o parecer do Relator, tendo voto com
restrições do Sr. Senador Franco Montara e voto com restrições à
correção monetãria do Sr, Senador Domicio Gondim.
Esgotada n pauta, o Sr. Presidente submete à votação a
proposta formulada pelo Sr, Senador Franco Montoro, de criação
de uma Subcomissão destinada a estudar o5 critérios de n~nção das
tn~ns de juros e dos lndices de corrcção monctãrin aplicados às opera·
çàes de crédito das Prefeituras Municipais c Governos Estaduais,
Por unnnimidadc, a Comissão aprova a proposta do Sr. Sena·
dor Frnnco Montoro c n Subcomissi\o, por deliberação do plcnãrio
da Comissão, fica nssim composta: Presidente - Senador Domicio
Gondim: Relator - Senndor Roberto Saturnino: c, Membro Senndor Murilo Purniso.

Nada mais havendo n tratar, cnccrrn·sc a reunião, lavrando cu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, -1ac
lida e aprovada, scrll assinada pelo Sr. Presidente,
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
ATA DA 7• REUNIÃO, REALIZADA
EM li DE AGOSTO DE 1977
Ãs dez horas do dia onze d~ agosto do ano de mil novecentos c
setenta e sete, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs. Senadores
Wilson Gonçalves ..:. Presidente, Osircs Teixeira, Saldanha Derzi,
Itamar Franco, Lãzaro Bnrbozn c Adalberto Sena, reúne-se a Com is·
são do Distrito Federa[, contando, ainda, com a participação, ao li·
nal, dos Srs, Senadores Murilo Paralso c Heitor Dias.
Deixam de 'comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado·
res Virgllio Tãvorn, Cnttete Pinheiro c Alc~andrc Costa.
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 comunica, em cnrlltcr oficial, o falecimento dos Srs. Senadores Ruy Carneiro c Paulo Guerra, salientando que "não só esta Comissão mas também o Senado Federal c toda
a Nação lamentam o desaparecimento desses dois grandes vultos da
politica nordestina, que deixam, sem dúvida, uma lacuna imprccnchl·
vcl pela dedicação e pelo espírito público que sempre revelaram no
cxcrclcio do mandato popular",
Prosseguindo, o Sr. Senador Wilson Gonçalves acentua que "de
modo especial devo fazer referência no nobre Sr. Senador Ruy Carneiro, Vicc-Presidentc que era deste órgão técnico, homem que devotou toda a sua vida à politica do seu Estado c do Brasil c cujo amor à
coisa pública era um dos traços carnctcrlsticos de sua personalidade,
Todos nós sumos testemunhas de sua dedicação, do seu interesse, da
sua noção exala do cumprimento do dever - mandamento este da
maior importância pura ele- durante o longo pcrlodo de sua preciosa existência".
Isto posto, a Presidência propõe- e a Comissão aprova- que
se faça consignar cm Ata um voto de profundo pesar pelo
falecimento dos Srs. Senadores Ruy Carneiro c Pa.ulo Guerra.
Na oportunidade, o Sr. Presidente dã conhecimento do telegrama cm que o Sr, Governador do Distrito l'edcral, em seu próprio nome e do Governo local, apresenta condolências pelo infausto acontc·
cimento.
Em seguida, o Sr, Presidente anuncia n finalidade da presente
reunião, especialmente convocada para proceder à eleição para a vaga de Vicc-Presidentc, determina n distribuição das cédulas c designa
como escrutinador o Sr, Senador Saldanha Derzi, que, no ensejo, pcde permissão para fazer suas as palavras proferidas pela Presidéncia
no tocante à homenagem prestada nos dois companheiros desapareci·
dos, cuja personalidade de cada um •~alta, dando ênfase ao lado
politico e humano.
No mesmo sentido também se manifesta o Sr, Senador Lâzaro
Bnrbozn, que presta reverência à memória dos Srs, Scnnd~rcs Ruy
Carneiro c Paulo Guerra, assinalando que eles souberam honrar e
dignificar todas as funções do maior relevo que c~crceram na vida
pública, para mais adiante frisar que os emotivos pronunciamentos
dos oradores que o antecederam representam não npcntlS o
pensamento dos integrantes da Comissão do Distrito Federal mas de
toda n Casa.
Procedida a eleiçi\o, veriflca-'c o seguinte resultudo:
Para Vlcc-Prcsldcntc:
Senador Itamar Franco , , , , , , , , .. , , , , , , , , , , , , , , , , 5 votos
Senador Lãzuro Bnrbuza , , , , , , , , , , .. , , , , , , , , , , , , I voto
Em conseqUência, o Sr. Presidente proclama eleito o Sr, Sena·
dor ltamur Frunco, com quem'" congratula, bem como com os seus
pares pelu feliz cscolhu, revelando, a certa ulturn, u sua certeza de
que "como Vice-Presidente desta Comissi\o, do mesmo modo que jã

Agosto de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

o vinha razendo na qualidade de Membro, o eminente companheiro
dartltodu a sua colaboração, todo o rulgor do seu entusiasmo e da
sua combutitividade, no sentido de que este órgão técnico possa
realmente cumprir as suas atribuições regimentais e ser um instrumento em ravor do desenvolvimento e da solução dos problemas do
Distrito Federal",
Também o Sr. Senador Saldanha Derzi, em nome da ARENA,
apresenta as suas congratulações ao Sr. Senador Itamar Franco,
assegurando a solidariedade do seu Partido ao Vice-Presidcnte elei·
to, "um homem de oposição, real e honesto no seu papel, cuja atuução tem sido marcada, quer no Congresso Nacional, quer nesta
Comissão, pela lisura de caráter, pelo espirita público, pelo desejo de
servir à Nação e ao seu Estado, no Senado Federal".
Convidado pelo Sr. Senador Wilson Gonçulve~a assumir a dire·
ção dos trabalhos, o Sr. Senador Itamar Franco serve-se da oportuni·
dade para agradecer aos colegas a sua indicação e conseqUente elei·
ção para a Vice-Presidõncia desta Comissão, que considera de suma
importãncia, mãxime por ni\o ter o Distrito Federal uma representa·
çiio popular.
Continuando, maniresta o seu reconhecimento ao Sr. Senador
Wilson Gonçalves "pelas gentis e cavalheirescas palavras", registra a
sua admiração e respeito pelo mesmo e, afirmando que terã o maior
prazer em secundã-lo neste órgão técnico, enratiza que "não importa
se V, Ex• pertence à ARENA e cu ao MDB; o que importa é que·
V. Ex•, como eu, procura conduzir o seu trabalho no Senado
Federal visando a grandeza do nosso Pu!s".
Reportando-se aos cumprimentos apresentados, em nome da
Aliança Renovadora Nacional, pelo Sr. Senador Saldanha Derzi, o
orador agradece o apoio que lhe roi dado, observa que "divergir é, as
vezes, o papel da oposição quando sente que outro deve ser o rumo
do Governo'\ arrematando que uoutrn não tem sido a nossa atuaçào
c a nossa posição, sobretudo nesta Comissão, na certeza de que
assim procedendo estamos cumprindo com o nosso dever".
"Aos companheiros Lãzaro Barboza e Adalberto Sena, meus
agradecimentos e a convicaçào de que com eles c com todos vamos
dar, ao lado de V. Ex•, Sr. Presidente, um trabalho bem protlcuo a
esta Comissão"- finaliza o Sr. Senador Itamar Franco.
Por último, o Sr. Senador Murilo Paru!so, lamentando ter chc·
gado atrasado à votação, congratula-se com o eleito, cnratizando
que a sua "pequena permanência nesta Casa jã roi, todavia,
Suficientemente grande para observar a lisura, o critêrio e a sericdu·
de com que o Sr. Senador Itamar Franco desempenha o seu importante papel no Senado Federal".
Nada mais havendo a tratar, encerra-seu reunião, lavrando eu,
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Atu, que, lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente c demais membros.
Wilson Gonçalves, Oslres Teixeira, Saldanha Derzl, Itamar Fran·
co, Lázaro Barboza, Adalberto Sena, Murllo Para(so, Heitor Dias.

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
ATA DA 19• REUNIÃO, REALIZADA
EM 16 DE AGOSTO DE 1977
Às dez horas e trinta minutos do dia dczesscis de agosto de mil
novecentos c setenta e sete, nu Sala Rui Barbosa, presentes os Senha·
res Senadores Magalhães Pinto - Presidente, Saldanha Derzi, Ale·
xandre Costa, Otto Lehmann, Danton Jobim, Gilvan Rocha, Leite
Chaves e Roberto Saturnino, reúne-seu Comissão de Relações Extc·
ri ores,
Deixam de comparecer os Senhores Senadores Virgllio Tôvoru,
Jessé Freire, Arnon de Mello, José Surney, João Calmon, Augusto
Franco, Itamar Franco e Nelson Carneiro.
Ao constatar u existõnciu de qliOnllll regimental, o Senhor Presi·
dente declara abertos os trabalhos, sendo, na oportunidade, lida e
aprovada a ata du reunião anterior.
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Em seguida, torna-se secreta a reunião, quando silo apreciadas
as seguintes proposições:
MENSAGEM N• 167/77- Do Sr. Presidente da República,
submetendo à uprovução do Senado Federal a escolha do Sr. Laura
Soutello Alves, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo·
mata, para exercer u runçào de Embaixador do Brasil junto ao Go·
verno da República das Filipinas. (Relutar: Senador Leite Chaves,)
MENSAGEM N• 165/77- Do Sr. Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Sr. Espe·
d.ito de Freitas Resende, Embaixador do Brasil junto ao Estado
Cidade do Vaticano, para, cumulativamente, exercer a runção de
Embaixador do Brasil junto à Ordem Soberana e Militar de Malta.
(Relator: Senador Danton Jobim.)
MENSAGEM N• 175/77 - Do Sr. Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Sr.
Amuury Bier, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo·
mata, para exercer a runção de Embaixador do Brasil junto à Rcpú·
blica de Trinidad-Tobago. (Relator: Senador Saldanha Derzi.)
Apreciadas as mensagens c nada mais havendo a tratar, encerra·
se a reunião, lavrando cu, Cândido Hippertt, Assistente du Cernis·
são, a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
20• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA
EM 17 DE AGOSTO DE 1977
Às dez horas do dia dezessete de agosto de mil novecentos e
setenta e sete, na Sala Clóvis Bcvilãcqua, sob a Presidência do Sr.
Senador Daniel Krieger, presentes os Srs. Senadores Helv!dio
Nunes, Wilson Gonçalves, Leite Chaves, Orestes Quércia, Heitor
Dias, Osircs Teixeira, Otto Lehmann, ltalfvio Coelho c Eurico
Rezende, reúne-se a Comissão de Constituição c Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado·
res Accioly Filho, Dirceu Cardoso, Gustavo Capanema, Nelson
Carneiro e Paulo Brossard.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá infcio aos
trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da reunião ante·
rio r é, em seguida, dada como aprovada.
Passa-se à apreciação das proposições constantes da pauta: I)
Mensagem n• 174/7i do Sr. Pmiuente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, o nome do General-de-Exército Car·
los Alberto Cabral Ribeiro para exercer o cargo de Ministro do Supc·
rio r Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Minis·
tro General-de-Exército Sizeno Sarmento. De acordo com o Regi·
mente Interno, o Sr. Presidente declara que a reunião é secreta.
Reaberta esta, prossegue-se nos trabalhos: 2) Projeto de Lei do
Senado n• 134/77- Acrescenta§ 3• no art. 10 da Lei n• 5.107, de 13
de setembro de de 1966-FGTS. Relutar: Senador Hclvldio Nunes.
Parecer: constitucional e jurldico nos termos do substitutivo que
orercce. Aprovado, 3) Projeto de Resolução da Comissão de
Finanças uo Oficio "S" n• 11/77, do Sr. Governador do Estado de
Mi nas Gerais, solicitando autorizaçiio do Senado Federal para que o
Estado de Mi nas Gerais possa contratar empréstimo externo no
valor de USS 50.000,000,00 ou o seu equivalente· cm outras moedas.
Relutar: Senador Heitor Dias. Parecer: constitucional e jurldico.
Aprovado. 4) Projeto de Lei do Senado n• 85/77-DF- Dispõe se·
brc u organização btlsicu da Policia Militar do D. Federal, c dtl
outras providências. (Emendas n•s I a 10 de Plenário) - Relutar:
Senador Wilson Gonçalves. Parecer: lnjur!dicas as emendas n•s I, 2,
4, 9 e lO; constitucionais ejur!dicas as de n•s 3, 5, 6, 7 e 8. Aprovado.
5) Projeto de Lei do Senado n• 120/77 - Estabelece normas
reguladoras do trabalho avulso no meio rural, c dlt outras providi':n·
cius. Relutar: Senador Osires Teixeira, Concedida vista ao Sr. Sena·
dor ltallvio Coelho. 6) Projeto de Lei do Senado n• 03/75 (Emenda
Substitutivo da Comissão de Economia): Dispõe sobre o acesso de
mercadorias brasileirus u mercados estrangeiros. Relator: Scnndor
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Leite Chaves, Parecer: contrârio no substitutivo por injurldico c não
satisfazer a boa Técnica Legislativa. Em discussão, falam os Srs,
Senadores Heitor Dias, Wilson Gonçalves c Hclvldio Nunes, Em
votação, é aprovado o parecer. 7) Projeto de Lei do Senado n•
124/77 - Altera a redução do ar!. 110 do Código Nacional do
Trânsito, Relator: Senador Osircs Teixeira. Parecer: constitucional c
jur!dico, Favorável no mérito, Em discussão, falam os Srs,
Senadores Hclvfdio Nunes, Wilson Gonçalves c Leite Chaves, Em
votação, é aprovado o parecer, votando contra o mérito os Srs,
Senadores Helvldio Nunes c Otto Lchmann. 10) Projeto de lei do
Senado n• 228/76- Dã nova redação no ar!. 818 do Dccrcto·lci
n• 5.452, de I• de maio de 1943 (CLT), Relator: Senador Heitor
Dias. Parecer: injurídica, Aprovado, votando vencido o Sr, Se.
nadar Orestes Quérciu, 12) Projeto de Lei do Senado n• 109/77Reformula direitos de aposentado pela Providencia Social que rc·
torna ao Trabalho, c dã outras providências, Relator:
Senullor Osires Teixeira. Parecer: inconstitucional e injurilli·
co. Aprovado. 14) Projeto de Lei da Câmara n• 26/77 - Dâ nova
regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, disciplina o
funcionamento de seus órgãos de fiscalização, Projeto de lei do
Senado n• 128/76 - Dispõe sobre o exercício da profissão de
Corretor de Imóveis, Projeto de Lei do Senado n• 131/76 Disciplina o exercfcio da profissão de corretor de imóveis cm todo
território nacional, Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer:
constitucional c jurídico com a emenda n• 1-CCJ que oferece o
PLC n• 26/77 e prejudicados os Projetas de Lei do Senado n•s 128 c
131, O Sr. Senador Leite Chaves devolve o projeto, cuja vista lhe fora
concedida, e profere voto oral concluindo pela constitucionalidade c
juridicidude c apresentando nova redução pura a emenda, Em
discussão, falam os Srs. Senadores Eurico Rczcndc, Otto Lchmann,
Helvidio Nunes, Wilson Gonçalves c ltnUvio Coelho. Em votação, é
aprovado o parecer do Sr. Relator, dcclarnndo·sc vencido, de acordo
com o voto oral, o Sr, Senador Leite Chaves. 15) Projeto de Lei do
Senado n• 86/77- Dâ nova redução ao§ I• do art. 381 da CLT,
aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, Relator:
Senador Heitor Dias, Parecer: constitucional c juTidico, Aprovado.
16) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n•
136/77 do Sr, Presidente da República, propondo ao Senado Federal
para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a elevar o montante de sua divida consolidada cm
CrS 52.560,842,00, Relator: Senador Hclvldio Nunes, Parecer:
constitucional c jurldico. Aprovado, 17) Consulta da Comissão
Diretoru sobre o Ato n• 13, de 1976, desta Comissão, distribuindo'Qs
Técnicos Legislativos das Classes nA" c "8" na Classe "C", confor..
me Processo n• 00289. Relator: Senador Heitor Dias, Parecer:
constitucional, Aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando cu,
Maria H'elenu Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata, que lida c
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente,
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer IIObre a Menuaem n• 69,
de 1977 (CN), que1111bmete à dellbtraçio do Conare110 Nadono! o texto do Decreto-lei n• 1.556, de 7 de junho de1977, que
"dispõe sobre a nio Incidência da Cota de Prevldônda sobre os
combustlvels outomotlvos destinados à exponaçio e d' outras
provldênclu."
ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA
EM lO DE AGOSTO DE 1977'
Às ~omsolo horas do dia dez de agosto do uno de mil novcccn·
tos o sotontu c sole, no Auditório Milton Campos, presentes os Srs.
Sonu~oros Virgílio Távora, Dinartc Mariz, Luiz Cavalcante, ltallvio
Coolho, Oiuir Bockcr c Leite Chaves c os Srs. Deputados José
Haddud, Junu(ario Fcitosa, Adriano Valente, Nosscr Almeida,
Frederico Brunduo, Hélio de Almeida c Walbcr Guimari!es, reúne-se
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u Comissão Mista incumbida de estado e parecer sobre u Mensagem
69, de 197'7-CN, que submete à dcliberaçi!o ~o Congresso Nacio·
na I, o texto do Decreto-lei n• 1.566, de 7 de junho de 1977, que
"dispõe sobre a não incidência da Cota da Prcvidéncia sobre os
combustíveis uutomotivos destinados à exportação c dâ outras provi·
dé'ncius".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Renato Franco, Augusto Franco, Vasconcelos Torres,
Evandro Carreira e Dirceu Cardoso e os Srs. Deputados Angelina
Rosa, Ricardo Fiuza, Júlio Viveiros c Renato Azcrcdo.
fi dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada,
Em seguida, o Sr. Deputados Nosscr Almeida, Vicc-Prcsidcntc
no exercicio da Presidência, concede a palavra ao Relator, Senador
Luiz Cavalcante, que emite parecer favorâvcl à Mensagem n• 69, de
1977-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado sem rcstri·
çõcs,
Nadu mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para
constar, cu, Elietc de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei
a Presente Ata que, lida c aprovada, serã assinada pelo Sr. Prcsi·
dente, demais membros da Comissão c vai à publicação.
nY

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer IIObre a Proposta
de Emenda Constitucional n• 13, de 1977-CN, que "altera a
redaçào do parágrafo único do art. 91 da Constltulçio Federa!".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO),
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 1977.
Aos doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos c se·
tenta c sete, às dezcsscis horas, no Auditório Milton Campos, prcscn·
tcs os Srs. Senadores Otto Lchmann, Virgllio Tãvora, Augusto Fran·
co, Milton Cabral, Dinartc Mariz, Gilvan Rocha, Benjamim Farah,
Dirceu Cardoso e Deputados Maurício Leite, Paulo Studart, Magno
Bucelar, Magnus Guimarães, Pedro Lucena c Padre Nobre, reúne-se
a Comissão Mista do Congresso Nacional, imcumbida de examinar c
emitir parecer sobre a Proposta de Emenda Constitucional n• 13, de
1977-CN, que "altera a rcdação do parâgrafo Onico do art. 92 da
Constituição Federal",
Deixam de comparecer, por motivo ju~tificado, os Srs, Senado·
rcs Saldanha Derzi, José Surney, Jarbas Passarinho c Deputados
!talo Conti, Inocêncio Oliveira, Correia Lima, João Menezes c Cotta
Barbosa.
De acordo com que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Dinartc Mariz, que
declara instalada a Comissno.
Em obediência ao dispositivo regimental o Sr, Presidente
esclarece que irú proceder a eleição do Presidente c do Vicc·Prcsidcn·
te, Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente convida o Sr. Deputado
Pedro Lucena para funcionar como escrutinador,
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
PARA PRESIDENTE:
Senador Benjamim Farah .. , .. , , , , , , , , , , .... , ..
Senador Dirceu Cardoso , .... , , , .. , .. , , , , , .. , .. ,

12 votos
2 votos

PARA VICE-PRESIDENTE
ScnadorOtto Lehmann , , , , , , .. , , , . , ... , .......
Senador Augusto Frunco , , , , .. , , , , , .. , , , , , , , ..

I I votos
3 votos

Suo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc·Prcsl·
dente, os Srs. Senadores Benjamim Faruh c Otto Lchmann, sendo o
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primeiro cnnvidudo pelo Sr. Presidente eventual a assumir a dirc:ção
dos tmhulhos da Comissão. Assumindo u Presidência, o Sr. Senador
Benjamim Fumh agradece em nome do Sr. Senador Otto Lchmann e
no seu prúprill a honra com que foram distingUidos c desígnu o Sr.
Deputudo Paulo Studurt pura relutar a proposição.
Antes de encerrar os trabalhos, o Sr. Presidente comunica que a
proposiçi10 uguardur{a o prazo regimental de oito dias para o recebi-

'.
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mcnto dr: emendas, antes de st:r relatada, prazo este que encerrar-se-à
no diu vinte do corrente.
Nudu mais havendo a tratar. encerra-se a reunião e, para
constar, cu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, scrâ assinada pelo Sr. Presidente,
demais membros da Comissão e vai à publicação.
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Mouro 8onovid01 (MDB- CE)

COMISSOES

Roberto Saturnino
Itamar Franco

Gilvan Rocha
Lázaro Barboza

Danton Joblm

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

Oireton José Soares do Oliveira Filho
local: Anexo 11- Térreo

• COMPOS\ÇÀO
Presidente, Dinarte Mariz
Vice·Presidente, Evandro Carreira

Telofonos, 23·6244 o 25·8505- Ramai• 193 o 257
Titulares

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Suplentes
ARENA

1, Heitor Dias

1. Saldanha Derzi
2. Jose Sarney
3. Oloir Bockor

2. Jorbas Panarinho
3. Dinarte Mariz

Chel01 Claudio Carlos Rodriguo1 Costa

4, Teotónio Vilela
.5. Braga Junior

Locch Anexo 11- Térreo

Telefone, 25·6505 -·Ramais301 e 313

MDB

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreiro

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

1, Evoláslo Vieira
2. Gilvon Rocho

Anistente, LOdo Ferreira da Rache- Ramal312
Reuniões1 Torças·feiras, às lOtOO horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 -Ramal 623

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)
(15 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO
Presidente, Daniel Krieger
J9.Více·Presidente, Accioly Filko

Presidente; Agonor Maria

Vico·Proiidantet 01alr Bocker

2•·Víco·Prosidonlll Lolto Chavos
Titulares

Titulares

Suplonlll

Suplentes

ARENA
1. Otoi r Secker

1. Dinarte Mariz

2. Benedito Ferreira
3. ltalivio Caolho

2, Saldanha Derti
3. MattosleOo

4. Murilo Paraiso

2. lena ir Vergas

3.
4.
5.
6.

4. Eurico Retende

S. Heitor Dias
6. Helvidio Nunes
7, Wilson Gonçalves

Arnon do Mollo
ValConceiOs Torres

Milton Cabral
Benedito Ferreiro

10. Osires Teixeira

MDB
1, Agenor Mario

1, Adalberto Sono
2. Ev~lóslo Vieira

2, Roberto Saturnino

Auistanle1 Cláudio Carlos Rodrlgue' Costa- Ramais 301 e 3l3
Rauniões1 Terças.fairas, as 10 130 horas
1

1. Mollos loào

B. ltallv\o Coelho
9, Otto lehmann

5, Vasconcelos Torres

Locah Sala 'Cicivis BevUcicqua

ARENA

1, Accioly Filho
2. Gustavo Capanemo
3. Daniel Krieger

11
-

Ane•o 11- Ramal623

1.
2,
3.
4.
S.

MDB
Dirceu Cardoso
leite Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Brouard
Orestes Quárcla

1, Franco Montara
2. lózaro Barboza

3. Ruy Carneiro

Anistente1 ·Maria Helena Bueno 6randóo- Ramal 30~
Reuniões1 Quartos·felra• às 10100 horas
local1 Sala "Cióvl!i Bevllácqua"- Anexo 11 - Ramal623
1
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente: Wilson Gonçalves

Vice-Presidenle: Evt!llósio Vieira

Presidente: João Calmon

Vice·Presidente: Ruy Carneiro
Suplentes

TitUlares

Suplentes

Titulares

ARENA

1. Heitor Dias

ARENA

2. Gustavo Capanema

I. Helvldio Nunes
2. Ruy Santos

3. João Calmon

3. Arnon do Mel lo

4. Otto lehmann

4. Heitor Dias

I. Tarso Outra
1. Augusto Franco

2. Murilo Paraíso

2. José Sarney

3. Cattcte Pinlleiro

3. Braga Junior

4, Osires Teixeira

4. Altevir Leal

5. Saldanha Derzi

5. Luiz. Cavalcante

S. Jarbas Passarinho
6. Ca«ete Pinheiro

6, Wilson Gonçalves

MDS

7. Virgílio Tóvora

8,

Ale~Candre

Costa
MDS

2. lazaro Borboza

I. Evelcisio 1/ieira

1. Franco Montara

2. Paulo Srouard

2. Itamar Franco

3, Adalberto Sena

1. Evandro Carreira
2, NeliOn Carneiro

1. Itamar Franco

3. Ruy Carneiro

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598
ReuniOes: Ouintas·feiras, as 10:00 horas
Local: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

Assistente: Aonaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306
Reuniões: Quintas·feiras, Os 10:00 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

Local: Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

( 17 membros)
· COMPOSIÇÀO

Presidente: Paulo Brossard

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)

Vice·Presidente: Comício Gandim

( 11 membros)
Suplente~

Titulares
COMPOSIÇÃO

ARENA

1. Teotõnio Vilela

1. CoMuto Pinhciru

Presidente: Marcos Freire

2. Ale~tandre Costa

2. Heitor Dia~

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres

3. Wilson Gonçalves

3. lourival Baptistr.J

4, Oomicio Gondim

4, Daniel Kricger

5. HelvídiO Nunes

5. José Guiomard

Suplentes

Titulares
ARENA

6. lenoir Vergas

6. José Sarnt.:y

7. Maltas Leào

7. Saldanho D1:rzi

1. Milton Cabral

1. Cat1etc Pinheiro

2. Arnon de Mello

2. Augusto Franco

8. Ruy Santos

3, Jose Guiomard

3, José Sarney

9, Braga Junior

4, luiz Cavalcante

4. Domicio Gondim

1O. Tarso Outra

S. Murilo Paraiso

5, Jarbas Passarinho

11. Virgilio Tóvora

6. Va~conccla~ Torres

12. Magalhães Pinto

7. Dinartu Mariz

MOS

8. O ta ir Becker
MDS

1. Franco Montara

1. Agenor Mario

2. Marcos Freire

2. Orestes Quércia

3, Roborto Saturnino

~923

1. Paulo Brauard

1. Danton Jobim

2. Evelcisio Vieira

2.

3, Gilvan Rochu

3. Evondro Ccuruim

Dirc~u

(Qrdosn

4. Roberto Saturnlno
5. Ruy Carneiro

As~istonle: Daniel Reis de Souza- Ramal675

A~~istunlo1

Rouniocsz Quartas·feiras, à~ 10130 horas

ReuniOos:

local\ Sala "Rui Barbosa"- Anelto 11- Romai' 621 e 716

locol1 Solo "Clóvis Bevilncquo"- AnQIIO

Çàndido Hippctrtl -- Ramol676
Ouinto~·foiros,

Os 9J00 horas
ll·~·

Rmnni1·J'.!'J

•
Agosto d• 1977
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE)

(9 membros)

(15 membro•)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente: Jené Freire
Vice-Prosidentez Orestes Quércia

Presidente: Magalhães Pinto
111-Vice·Presidente, Saldanha Derzi

Suplentes

Titulares

211-Vice·Presidenltt Nelson Carneiro

ARENA
1. Braga Junior

1. Jessfio Freire
2. Ruy Santos

2. Virgllio Távora

3. lenoir Vergas
4. Jarbos Passarinho

3, Osires Teixeira
4, Domlcio Gondim

ARENA
1. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho

2. Alexandre Costa
3. Virgilio Távora

2. Fausto Ca~talo·Branco
3. Helvidio Nunes

1. Lázaro Barboza

4. Jessé Freire

4. Oomtcio Gondim

2. Ruy Carneiro

5. Arnon do Mello

S. Jarbas Passarinho

6. Soldonlto Dorzi

6. Lui1 Cavalcante

5. lourival Baptista
6. Accioly Filho

MDB
I. Franco Montara
2. Orestes Quércia

Suplentes

Titulares

3. Nelson Carneiro

Jo~Sorney

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramai67S

7

Reuniâes: Quintos-feira,, as 11:00 horas
Local: Solo "Clóvis Sevilócqua'•- Anexo 11- Rama\623

8. Jotia Colmon

9. Augusto Franco
10. Otto Lchmann

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA- (CME)

MDB

(7mombros)
COMPOSIÇÀO
Presidente: Jarbas Passarinho
Vice·Presidente: luiz Cavalcante-

Suplentes

Titulares

1.

Motca~

Freire

1. Oanton .Jobim
2. Gilvan Rocha

2. Paulo Brossard

3. ·Itamar Franco

3. Roberto Saturnino

A.

Leite Chaves

S. Nelson Carneiro

ARENA
1. Milton Cobro I

1. José Guiomard

A.ni•tente: Cândido Hippern- Rama1676

2. Comício Gondim

2. Muri1o Paraíso
3. VirgHio TÓW>ro

Reuniões:

3. Arnon da Mello
4. Lulz Ca\lolcante
S. Jarbos Passarinho

Terços·feira~.

Os 10:30 horas

local: Sala "Rui Barbosa11

-

Anexo 11- Ramais 621 u 716

>IDB
1. GiiVQn Rocha
2. franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

Assistente, Ronoldo Pacheco de Olive.ra- Rama\306

COMPOSIÇÀO

Reuniões1 Ouanas·teiras, às I 0100 horas

Localt Sala"Rui Barboza"-Anexo 11- Romais621 e716

Presidente, Ruy Santos

COMISSÃO DE REDACÃO - (CR)

Vice·Prcnidente, Altevir Leal

(5 mambros)

ARENA

Presidentet Adalberto Sono

Vice·Prrnidente, Helvidio Nunes
Suplentes

Titulares

ARENA.
1. Vlrgillo Távora

1. Helvidio Nunes
2. Oito Lohmonn
3. Saldanha Derzi

2. Arnon do Mollo
3, Jarba• Panarioho
MDB

1. Oanton Jobim

Suplentes

Titulare~

COMPOSIÇÃO

1, Dirceu Cardo10

1. Saldanha Dorzf
2. ltallvio Coelho
3. Osires Teixeira

1. Altevir Loal
2. Ruy Santos
3. Cattete Pinheiro
4. Fausto Castelo· Branco

!1. Lourival Baptista

MDB
1. Adolburto Seno
2. Gilvan Rocha

1. Beniamim Farah
2. Ruy CarMiro

2. Adalberto Sono
Ani5!ente1 Maria Carmen Castro Souza- Ramal 134
ReuniOo•c Quintas-feiro•, Os 12,00 horas

local, Sala 11 Cióvis Bovilcicqua" - Anexo 11 - Ramal 623

Assistonto1 Lôdà forrniro da Rocha- Ramal312
RouniQos1 Quintcn-feirai, Os 11100 horas

locoh Sala "Rui Barbeia"- Anexo 11- Roma i~ 621 e 716

Agosto de 1977
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

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

(7membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÀO
Presidente1 Milton Cabral
Vico·Presidentes Augusto Franco

Titulares

COMPOSIÇÀO

Presidente; LourivaiBaptista
Vice•Presidente; Alexandre Costa

Suplentes
ARENA

1. José Guiomard
2, Vasconcelos Torres

1. Alexandre Cesto

Suplentes

Titulares

2. Braga Junior
3. DI norte Mariz

3. Virgilio Tc:ívora
4. Augusto Franco

Sexta·felra 19 3915

ARENA
I. Alexandre Costa

I. Qno Lehmann
2. Teot6nlo Vilolo
3. Wilson Gonçalves

2. Luiz ·cavalcante

5, Milton Cobrei

3. Braga Junior
4. Lourival Baptista
S. Mottos Leão

MDB

1. Adalberto Sono
2. Ben)omlm Farah

1. Age no r Maria

2, Dirceu Cardoso

MOB
1. Evandro Carreira
2. Evelcisio Vieira

Ledo Ferreira da Rocha - Ramal 312
ReuniOtls Quortas·feiras, às 9,QQ horas
loc:al, Sala "Rui Barbosa" - Anexo li - Ramais 621 e 716

Anistente1

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

1. lózara Barboza
2. Roberto Saturnlno

A11istente: Ronoldo Pacnoco do Ollvolra- Romol306
Reuniões1 Terças·feiras, às l0100 horas
locolt Sala 11 Rul Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUeRITO

COMPOSIÇÀO
Presidente, Benjamim Farah
Vi ce-Presidente, Lenoir Vergas

Titulares

Comissões Temporórías

Suplentes
ARENA

1, lenoir Vargos
2. Accioly Filho
3, Augusto Franco

1, Ãlexandre Cesto
2. Gustavo Capanemo
3, Monosle6o

Chefe: Ruth do Souza Co1tro
Loca\; Anexo 11- Térreo
Telefone: 25·8505- Romal303
1) Comiuões Temporária1 para Projetas do Congresso Nacional

1, Danton Jobim
2, lózaro Barbozo

3) Comiss&es Especiais e delnquerlto, e
4) Comissão Misto do Pro) etc do lei Orçamontória (art. 90 do Regimenta
Comum).

4. Heitor Dias
S. Saldanha Derzi

2) Comissões Temporários para Apreciaç6o de Vetos

MDB

1. Beniamim Foroh
2. Itamar Franco

Assistente1 S6nia Andrade Peixoto- Rama\307
Reuniôos1 Quintas·feiras, às 9t00 horas
locah Sala "Rui Borboso"- Anexo 11- Remeis 621 e 716

Auistentes de Cominões; Haroldo Pereira Fernand11 - Ramal 674,
Aliou de Oliveira- Ramal 674, Cleide Maria B. F. Cruz -Ramal 598,
Mauro lop11 de Só- Ramal 31 O,

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
HOIIJ.S

TZRÇA
c.T,
C.A,R.
C.A,

C.R.E.

09:00

-~ARTA

I

QUtNTA

RONALDO

09:00

C,F.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ra:u\1 .. 623

CAII~IDO

CLOVIS BZVIUCQUA
Rar.:a.l .. 623

U:~A

09J)0

c.s.P.c.

RUY a;..fi.BOSA

SONI.\

CLOVIS BEVlUCQUA
.. 623

CLAUDIO
COS'r;..

RUI BARBOSA
Ran11U1 .. 62l e fl6

CA!IDIOO

RUI BARBOSA
621

11

716

S A L AS

C.E.C,
lO:OO

ASSISTENTE

RUI BARBOSA
J:l&ll:li.U .. 621 I 716

LI: DA

c.c.J

CLOVIS BE'/IUCQUA
Rnr:al - 623

l:L\RIA
HELENA

c.J4,E.

RUI BARBOSA
Ranw.u .. 621 • 716

RONALDO

c.E,

Rtll BAJlllOSA
R11ma1D .. 621 e 716

DANIEL

12:00

Ramata - 621 e 716
CLOVIS BEVIUCQUA
Ram11.l .. 623

ASSIS:E:ITE

CLEIDE

C.D.F,

RUI BARBOSA
Ran a; a .. 621 e 716

RONALDO

c.t.s.

CLOVIS BEVIt.(CQUA
Rar..nl .. 623

DAIIIEL

c.s.

RUI BARBOSA
Ramn.u .. 621 • 7l

L!~A

C.R.

CLOVIS lliiVIUCQUA
Ramal- 623

ll,;OO

c.s.N.

lO:OO

lO:JO

HORAS

Ro.~:~.~~.l

lO:JO

S AL A5

.\SSISTENTE

i\B.IIUUII ..

lO:OO

HOP~S

S A L AS

~CARIA

CARDM
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BRASfLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I- ATA DA 120• SESSil.O, EM 19 DE AGOSTO DE 1977
I. l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Pareceres

Rf/t!retttes às seguinh•s matérias:
-Projeto de Lei do Senado n• 228(76, que dú nova redução
uo artigo 818 do Decreto·lei n• 5.452, de I• de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trubulho),
-Projeto de Lei do Senado n• 109(77, que reformula di·
reitos do aposentado pela Previdi:ncia Social que retorna ao tra·
bulho, e dú outrils providéncias.
-Projeto de Lei do Senado n• 254(76, que dispõe sobre u
emí~stio de selo comemorativo do centenário du morte do
escritor José de Alencar, e dú outrus providêncius.
1.2.2- Expediente recebido
- Listu n• 7, de 1977.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 171/76,
que dlt nova redução uo urtigo 472 e seu parágrafo primeiro do
Decrcto·lei n' 5.452, de i' de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho), por ter recebido pareceres contrários, quanto
ao mérito, d:ts comissões a que foi distribuldo,
1.2.4- Leitura de projeto
-Projeto de Resolução n• 53/77. de autoria do Sr. Semtdor
Fr:tnco Montara. que ussegurulls entidades de classe o direito de
se pronuncian:m sobre proposições cm andumcnto no Senado c
discirlinu esse direito.
1.2.5- Requerimento
- N•' '21>4/77. de autoria do Sr. Senador Pctrônio Portdla,
~nlk·itando a ~ran'\crknn, 111.1~ Anuis Jo S~.:nmlo Fudcra\, du ~:ntr~.: ..
vista do socullogo Gilherto Frcyre, publicmlu no Corrolo nru·
zlllcnsc dt: 14 de agosto ~o:urrcntu,

1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR EURICO REZENDE. como Uder- lmproce·
dência da denúncia formulada por parlamentar pernambucano,
referente a desrespeito dos direitos humanos de detento naquele
Estado.
SENtiDOR LÁZARO BARBOZtf -

Restabelecimento do

Estado de Dirdto no Pais.
1.2.7- Coll)unleaçiio da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a rcalizar·se hoje,
itS IS horas c 30 minutos, com Ordem do Diu que designa.
1.3- UKOEM DO DIA
-Requerimento n• 228(77, dos Srs. Senadores Lourival
Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Fedem!, do discurso pronunciado pelo Ministro Ney
Braga, na solenidade de aberturn do Seminário do Ensino Supe·
rior, no dia 3 de ugostc de 1977. Apro•ado,
- Redaçilo flnul do Projeto de Lei do Senado n• 209/76, do
Sr. Senudor Jurbas Passarinho, que acrescenta parágrufo ao nrt.
9• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que altera a Legislação
de Previdência Social, c dá outras providências. Apro•adu. Ã
Cúmuru dos Depullldos.
-Redução nnal do l'rojetO de Resolução n• 18(77, que SUS•
pende u execuçilo do urt. S• das Disposições Trunsit6rias du Lei
Complementar n• f 12, de IS de outubro de 1974, do Estado de
Siio Paulo. Apro•ada. À promulgaçi\o.
-Redução nnal do Projeto de Resolução n• 19/77, que SUS·
pende a execução do Decreto n• 13.330, de 13 de janeiro de 1971,
do Esta~o de Mi nus Gentis. Apro•udu. À promulguçitc.
- Projelo de Rcsoluçt\o n' 50(77, que autoriza a l'rci'citura
Municipal de Maringú (PR) n elevar em CrS 10.100,199,05 (dez
ml\hõt:s, Ct.:m mil. cento c nov~:ntu c nov~.: cruzdros c cinco ccn ..
lnvos) o montante de sua dlvidu consolidada. Apro•ado. Ã
Comissão de Redução.
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1.4- MATtiRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO
DIA
- Reduçiio nnul do Projeto de Resoluçiio n• 50/77, cons·
wnte do quinto item du Ordem do Dia. Aprovado, nos termos do
Requerimento n• 265/77. Â promulguçào.

-Projeto de Resoluçiio n• 51/77, que autorizu o Governo
do Estudo do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 52.560.842,00
(cinqUenta c dois milhões, quinhentos e sessenta mil, oitocentos e
quurenta e dois cruzeiros) o montante de suo divida consolidado.
Aprovado. Â Comissão de Reduçiio.

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENtfDOR GILVAN ROCHA -

Agosto de 1977

2.3- MAT!'::RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO

Redemocrntizoçào do

Poís.

DIA

tica agrícola do Governo Federal nu parte referente à produção c
comercialização da soja, tendo cm vista discurso do Sr. Paulo
Brossord, pronunciado nu sessiio de ontem, no qual S. Ex• faz reparos t1 atuuc(to govc:rnumcntal concernente àquele produto.

- Reduçiio nnal do Projeto de Resoluçiio n• 49/77, constunte do primdro item da Ordem do Dia. Aprovuda, nos termos
do Requerimento n• 266/77. Â promulgação,
- Reduçiio nnal do Projeto de Resolução n• 5I/77, constante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos
do Requerimento n• 267/77. Â promulgação.

SENA DOR DIRCEU Ctf R DOSO- Ameaça que pairo so·
bre a reserva norestul de Santa Lúcia, no município de Santo Te·
rezo- ES.

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

SENA DOR /TA L{ V/O COELHO- Libcroçiio de recursos
para asfoltomento da BR-463, no trecho Dourados- Ponta
Porã, em Mo to Grosso.

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN·
TER IOR

SENA DOR MA TTOS LEÀ O- Considerações sobre o polí·

lnouguroçiio do
Instituto Brosileiro de Geriotrio do Rio de Janeiro.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -

- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido nu sessiio de
18-8-77.
4- RETIFICAÇÃO

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

-Ata da 113• Sessão, realizada em 11·8-77.

2-ATA DA 12l!SESSÃO,EM 19 DE AGOSTO DE 1977

5- ATO DO PRESIDENTE

2.1-ABERTURA

- N•I2, de 1977.

2.2- ORDEM DO DIA

6- ATAS DECOMISSOES

-Projeto de Resoluçiio n• 49/77, que autorizu o Governo
do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em CrS
37.404.100,00 (trinta c sete milhões, quatrocentos e quutro mil e
cem cruzdros) o montante de suo dívida consolidadu. Aprovado.
Ã Comissão dc ReduçUo.

7- MESA DIRETORA
8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 120• SESSÃO, EM 19 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDI!:NCIA DO SR. MENDES CANALE

;1s f.l 1/0IItiS li 30 MINUTOS, tiCfltfM·SE PRESENTES
OS SRS. SI:'Nti/JORES:

1: liuo" seguinte

EXPEDIENTE

Aliulhcrlo Sc:nu- Altevir Lc:ul- Evundro Cam:iru- Renato

PARECERES

FnuH.:o- Alc."\andrc Costu - Henrique de La Rocque- José Sur-

ney- Helvidiu Nunes- Mauro Benevides- Wilson GonçalvesDin:1rte M:1riz- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Ruy Santos
- Din:cu Ci1nlllso- Eurico Rczcndc - ltumur Franco - Frunco
Montoro- Orestes Quê reia- Lílzttro Burboza- Os ires Teixeira-

ltalívill Cuellw- Mendes Canale- Mattos Leuo- Daniel Krie·
gcr.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - A lista de presença
ucusa o cnmpurccimcnto de 25 Srs. Scnudorcs. Havendo número rc·
!:limcnlUI, declaro ahr.:rlH a sessão.

O Sr. 1•-Secretilrio iril proceder à leitura do Expediente.

PARECER N• 514, DE 1977
Ou Comlssilo de Constltulçilo e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 228, de 1976, que "dá novo red•çilo •o artigo
818 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolldaçilo dos Leis do Trubulho)",
Relator: Senador Heitor Dlus
A proposiçilo sob anillise viso a alterar o urt. 818 do Consolida·
çilo das Leis do Trabalho, pura o efeito de dennir o ânus da provo
em relllçilo.ao empregado e ao empregador.

)):•t'...-' \!;I '•
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2. A despeito de seus meritórios propóshos, não deve n iniciativa prosperar. De efeito, o princípio universal de direito segundo o
quul .. a provu cube u quem u alega" tornaria uhsolutamcntc desnc·
ccss(1riu a propositura cm causa, pois é assente na doutrina e na
jurisprudência que somente se admitirão como verdadeiras as uh:gttçàes do autor quando o réu ns não contestar c seus provus aprcscntudas não vierem a contrariar suu pretensão,
3. Ante o exposto, opinamos pela rejeição do projcio, por
injurídica.
Snlu das Comissões, IS de agosto de 1977. - Daniel Krlcger,
Presidente - Heitor Dias, Rcltttor - Otto Lehmann - Orestes
Quêrcla, vencido - Leite Chaves - Wilson Gonçalves - Helvídlo
Nunes -Italívio Coelho,

PARECER N• 515, m;:

~977

Da Comissão de Con.ritulçiio c Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 109, de 1977, que "reformula direitos do
aposentado pela Previdência Social que retorna ao irabalho, c
dá outras providências".
Relator: SenadorOslrcs Teixeira
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos
Torres, objetivu fuzer com que o valor das novas contribuições pugus
à Previdência Social, pelos aposentados que voltam a exercer ati vida·
de remunerada, seja considerado para efeito dos reajustamentos
periódicos de seus proventos: cria novas vantagens para aqueles que
se ntiarem à Previdência, após completar 60 (sessenta) anos de idade;
e, finalmente, determina que o Poder Executivo edite, por decreto,
anualmente, uma Consolidação da Lei Orgânica da Previdência So·
cial, "com a respectiva legislação complementar, em texto único
revisto, atuulizudo c remunerado sem altcraçtiO da matéria legal substantivJJ'',

Visa, portanto, a alterar, respectivamente. o caplll c§ 19 do <lrt.
12, c § 3• do art. 5•, da Lei n• 3.807/60, com a redução da Lei
n• 5.890/73, ao mesmo tempo em que interfere nu competência
privativa do Presidente du República para expedir decretos.
De inicio, cumpre vcrilicar que a medida, sob o ponto de vista
jurídico, desfigura o instituto da aposentadoria. A ld (art, 12, cop/11,
da Lei Orgânica) declara expressamente que o aposentado que rotor·
nar à atividadc "terit suspensa sua aposentadoria". Ela será suspen·
sa c não interrompida, hipótcst: que a lei desconlu:~c: e que, somente

nesse caso, udmitiriu a cessação de seus efeitos unteriores pura que
lhe fossem acrescentadas as vantagens de c!llculo do seu teta com
base num novo salúrio-de·contribuiçüo.
Ora, ninguí:m é obrigado a aposentar-se por tempo de serviço, c
a lei(§ l• do urt. 12) uté gratifica, com a majoração da aposentadoria,
aqueles que continuam u trabalhar após 35 (trinta e cinco) anos de
atividude. Mas, assim mesmo, garante ao aposentado que volta u
trabalhM a concessão de um abono correspondente a 50% (cinqUenta
por cento) do valor da aposentadoria e, mais do que isso, assegura(§
I'? do art. 12) que ~to ccssur u nova ntívidude "far{tjus ao rcstubc\ccimcnto de suu nposcntadorla -suspensa, dcvldumcntc reujustudu e
n1ujoruda de 5% (cinco por cento) do seu valor, por uno completo de
nova atividudc, utí: o limite de lO (dez) unos".
O privilêgio proposto signiftcuriu uma duplicidade de beneficio,
sendo fúcil prever-se que, com a suu adocão, seria estimuludu u
requerer aposentadoria todo aquele que atingisse o termo de
tc:mpo de serviço, puru logo pn1curur umu nova íltividadt: rcmunc:ra·
du, usufruindo assim do abono de 50% sobre o valor du aposentado·
riu, e depois cntiio. quundo novumcntc se rctírusse do trnbulho, ser
contemplado com o nlvcl de seus proventos construido sobre suas
derrudcirus contribuições, cstrnpolundo, dessu forma, os limites dos
direitos qucjt\ lhe si\o concedidos.
Quanto àqueles que se ntiem uo sistemu previdenciltrio após
terem completado 60 (sessenta) unos de idade, estabelece o 3• do
urt. 5• du Lei Orgitnicu que gozuruo, pura si ou seus dependentes, de
11
um pecúlio cm correspondênciu com us conlribuições vcrtidus, ni\o

*

fa~cndo jus a quaisquer outros beneficias". O Projeto manda auc
esse pecúlio seja constituído pel11 somadas contribuições pagas- c
nào cm corresponUi:ncia u elas-, corrigida tu! soma monctariamcn·
te c ucrescida de juros de 4% (quatro por cento), uo uno, ·ademais de
excluir da interdição u outros beneficies, "o sui{trio-fumília, os servi·
ços c o auxilio funeral". Niio indicu, contudo, a correspondente
fonte de custeio tollll dessa ampliação do beneficio, contrariando o
que dispõe o parúgrafo único do art, !65 du Carta Magna.
No que se refere à obrigatoriedade criada pura o Poder Executi·
vo, de editar consolidações ;muais da Lei Orgânica da Previdi':nci11
Social, além de ferir a privatividudc que o urt. 81, item lll, du Caos·
tituiçào, comete uo Presidente da República pura expedir decretos,
ainda contém uma injustiflcúvcl expressão: - "sem alteração du
m11têri11 legal substuntiv11" -. quando ó de realçar-seu carretíssimu
ndelidudc aos textos legais vigentes pelo Decreto n• 77.077, de 24 de
j11nciro de 1976, que expediu, justamente, a Consolidação das Leis da
Previdónciu Social.
Diante do exposto, nosso Parecer ê pel11 rejeiçl!o do Projeto, por
oito sa tisfazcr os pressupostos de ju ridicidade c constitucionalidade.
Sulu das Comissões, 18 de agosto de 1977. - Daniel Krieger,
Presidente - Oslrcs Teixeira, Rclmor - Orestes Quérciu - Leite
Chaves - Wilson GonçQives - ltal/vlo Coelho - Helvídio Nunes Heitor Dias- Otto Lchmann.

PARECERES N•S 516,517 e 518, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 254, de 1976, que
"dispõe sobre a emissão de selo comemorativo do centenário da
morte do escritor José de Alencar, e dó outras providências'',
PARECER N• 516, DE 1977
Da Comissiio de Constitulçiio e Justiça
Relator: Senador Leite Chaves
Ocorrendo a 12 de de1.embro do próximo ano o centenário da
morte de José de Alencar. o ilustre Senador Mauro Benevides
propõe que, entre us homenagens a lhe serem prestadas, se inclua a
da emissão de um selo posllll comemorativo, cujo l11oçumento se
dariu. oticiulmcntc. na cidade de Fortulcza, tcrru nntnl do escritor.
em solenidade especial.
Nínguí:m desconhece que entre os grandes escritores nucionaís
estí1 Jos~ M~1rtiniano de Alcncnr.
As su:1s obras muruvifharam gerw;õ~:s inteiras e por serem
daquelas que a um só tempo se revestem de gmndc exprcsstto litc·
ritriu, senlio, também. de grande espírito de brasilidude, haverá de
permanecer por séculos no espírito c na udmir11çi\o dos brasileiros,
Nüo se pode dcixur, tambi:m, de dcstac11r que Josó de Alencar i:
um dos fundadores do romantismo no Brasil c o fez por forma
intciramenlc hrusileiru. vulcndo·se em suus comparações de futos e
excrTiplos tipicamente nossos, o que o colocu cm destaque entre os
que m11is deram à suu obro alma c sentimento de brasilidude.
Por essu m~lio, manifestumo·nos pelo ucolhimento do Projeto,
por ser con>tituciomtl c jurídico, sendo, no mérito, de todu oportu·
nidude c conveniente.
Saiu das Comissões, I• de dezembro de 1976.- Aecloly Filho,
Presidente- Leite Chaves, Relator- Otto Lehmunn -José Surney
-ltulívlo Coelho- José Llndoso- Nelson Carneiro.
P,\RECER N• 5!7, DE 1977
Ou Comlssilo de Transporte•, Comunlcuçõcs

E Obras Públlc•s
Rolator: Senador Evchislo Vieira
O presente projeto de lei, do ilustre Scnudor Muuro Benevides,
objctivu u cmissi\o, no scgunUo semestre do corrente ano, de uma
série de selos postnis comcmorntivo~; do ccntcnúrio de morte do cscri·
tor José Murtiniuno de Alcncur, 11 ocorrer no diu 12 de dclcmbro.
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Determina. ainda, a proposição, que o lançamento oficial do
novo selo se dará em solenidade u realizur-se em Fortaleza, capital
do EMudo do Ceurú, terra nu tal do grande romancista putrlcio.
Justificando essa iniciativa, seu eminente autor declara: "Justo
será que o evento enseje a realização de solenidades e homenagens,
destinudas u pôr em relevo uquele notável escritor, cuja obra literâria
o consagrou perante as gerações porvindouras, "sendo a emissão de
um selo postal" uma das manifestações de permanente reconhecimento do Governo àquele inolvidável homem de letras".
Manifestando·sc pelo ucolhimento do Projeto "por ser constitu·
cionul e jurídico", u ilustrada Comissão de. Constituição c Justiça
julgou·o, tumbí:m. no mérito, "de toda oportunidade c conveniente",
A estn Comissão, igualmente, se afigura de inteira justiça a
iniciativa, não ·só por ter sido José de Alencar o primeiro grande
ficcionista de nossa literutara, mas, também, porque cm sua obra
convergem as duas linhas que iriam corporificar nossa consciência
literária: u linha tí:cnica, a formação c evolução dos gêneros c formas
e a linha eminentemente nacional: o processo de diferenciação da
literatura no Brasil.
Este fato, tão bem notado por Afrânio Coutinho, coloca o
romancista cearense entre os maiores de nossa literatura, sobretudo
tendo·se em vista ter sido ele o primeiro a elevar a ficção romântica
ao mais alto grnu de desenvolvimento, não só quanto ao aspecto
estrutural, senão tambi:m ao temático. Dcstarte, como observa aquc·
le mesmo crítico, pôde José de Alencar oferecer soluções que preparariam o caminho de Machado de Assis, a quem passou, por assim
dizer, uma tradição já delineada e viva, que este só teve que
desenvolver,
Vestindo suu apreciada obra COm as cores de nossa terra'\
empenhado em criar uma literatura mnis nossa e independente, através de uma permanente exaltação às nossas coisas c à nossa gente,
Josí: de Alencar propiciou uma visão bem nltida do problema na
nacionalidade litcrâria dentro da atmosfera do Romantismo.
Louvável c justa, portanto, 1: a iniciativa do eminente Senador
Mauro Bencvides em favor do escritor patrlcio, figura exponencial
da formação da consciência literária nacional,
A Comissão de Transportes opina, assim, pela aprovação do
presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1977,- Lourlval Baptista,
Presidente- Eveláolo VIeira, Relator- Alexandre Costa - Mahos
Leio - Braga J únlor - Lulz Cavalcante.
11

PARECER N• 518, DE 1977
Da Comluio de Finanças
Relator: Senador Paulo Brouard
O projeto de autoria do Senador Mauro Bcncvidcs, do Cearll,
objetiva pequena c merecida homenagem à memória do cearensc
José: de Alencar, Parlamentar, Jurista e homem de Letras, ao ensejo
do transcurso do centenllrio da morte do preclaro brasileiro. O lançamento do selo comemorativo, a realizar-se cm Fortaleza, terra
natal do escritor, não importa cm despesas que a lei impeça c cm
nada encontra óbice para que a CF, no exerclcio de suas atribuições,
opine pela aprovação do projeto de lei.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1977. - Domlclo Gondlm,
Presidente cm cxcrclcio- Paulo llrossard, Relator- Heitor DiasLourlval Baptista- Manos Leio- Wilson Gonçalves- Ruy Santos
- VlrKflloTávora- Alexandre Costa- Maaalhies Pinto.

EXPEDIENTE RECEBIDO
LISTA N• 7, DE 1977, EM 19 DE AGOSTO DE 1977
Agradeclm•nto por transcrlçiio nos Anais do Senado Federal:
- do Dr. José Carlos Soares Freire, Secrctúrio·Geral do Ministério da Fazendn, agradecendo a transcrição nos Anais do Senado,
do discurso que proferiu por ocasião da assinatura de Convênio cclcbrndo entre o Governo do Estudo de Santa Catarina e o Ministério

Aaosto de 1977

da Fazenda (Requerimento n• 151, de 1977, de autoria do Senhor
Senador Otair llccker);
....: do Senador Ncy Braga, Ministro de Estado da Educação e
Cultura, agradecendo a transcrição nos Anais do Senado, do discurso que proferiu na.Universidadc Julio de Mesquita Filho, em Rio
Claro-SP, cm 24·6-77 (Requerimento n• 196, de 1977, de autoria
dos Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos);
- do Almirante·dc-Esquadra Geraldo Azevedo Henning,
Ministro de Estado da Marinha, agradecendo a transcrição nos
Anais do Senado, da Ordem do Dia baixada por ocasião do 113•
·aniversário da Batalha de Riachuelo (Requerimento n• 195, de 1977,
de autoria dos Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos).
Comunlcaçio:
- da Câmara Municipal de Lavras-MO, comunicando a posse do
Vereador Wilson Crcpaldi.
Manifestações de pesar encaminhadas ao Senado Federal, em virtude
dos falecimentos dos Senhores Senadores Paulo Guerra e Ruy Carneiro:
- da Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas;
- do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas:
- do Senador Renato Franco- DF: .
- do Ministério da Marinha- DF:
- do Ministério da Agricultura- DF;
- do Tribunal Superior do Trabalho- DF:
- do Governo do Distrito Federal:
- do Dr. Josaphat Marinho- DF;
- da Caixa Econõmica Federal- Agencia Congresso- DF;
- da Associação Comercial do Distrito Federal- DF:
- da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará;
- do Sr. José Dias Macedo- Fortaleza- CE;
- da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão;
- da Câmara Municipal de Barreiros- PB;
- da Câmara Municipal de Campina Grande- PB;
- da Câmara Municipal de Esperança- PB;
.:.. da Câmara Municipal de Guarabira- PB:
- do Tribunal deJustiça do Estado da Paralba;
- do Dr. Antonio Carneiro Arnoud- João Pessoa- PB:
- do Conselho Superior do Ministério Público, do Estado da
Paralba;
- do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paralba;
- da Câmara Munic.ipal de Juazeiro- PB:
- do Governo do Estado do Paranll:
- da Câmara Municipal de Aliança- PE:
- da Câmara Municipal de Arcovcrde- PE;
- da Câmara Municipal de Bom Conselho- PE:
_;_ da Câmara Municipal de Bonito- PE:
- da Câmara Municipal de Aires- PE:
- da Câmara Municipal de Bulque- PE;
- da Prefeitura Municipal de Cabo- PE;
- do Vereador Francisco Benjamin, de Cabrobó- PE;
- da Câmara Municipal deCarpina- PE:
- da Câmara Municipal de Catendc- PE:
- da Câmara Municipal de Chã Grande- PE;
- da Câmara Municipal de Correntes- PE:
- do Câmara Municipal de Frei Miguclino- PE:
- du Câmara Municipal de Garanhuns- PE:
- da Ciimnra Municipal de Gravatâ- PE:
- du Cilmara Municipal de Jntauba- PE:
- da Câmara Municipal de Nazaré da Mata- PE;
- da Prefeitura Municipal de Olinda- PE:
- dnCúmarn Municipnl de Olinda- PE;
- da Cümara Municipal de Pnlmares- PE;
- da Cümarn Municipal de Pau d'Aiho- PE:
- da Câmara Municipal de Pedra- PE:
- dn Telecomunicações de Pernambuco S.A.;
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- do Conselho Consultivo Mctropolítano de Desenvolvimento
- da Cruzada Democrâtica Feminina- Recife- PE;
- da Federaçilo dos Trabalhadores nu Indústria do Estado de ,. Integrado da Grande Silo Paulo-CONSULTI, apresentando
Pernambuco;
sugestões ao Projeto de Lei do Senado n• 18/77 c manifestando-se
- do Tribunal de Justiça de Pernambuco;
pela rcjciçilo do Projeto de Lei da Câmara n• 58/71.
- do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco;
Suaestaesapresentadnao Projeto de Lei da Cimara n• l6f77:
- da Prefeitura Municipal de Salgueiro- PE;
- da Câmara Municipal de Sanharó- PE;
- pela Associação Profissional dos Economistas do Estado de
- da Câmara Municipal de São Bcitto- PE;
Goiãs: .
- pela Associação dos Economistas d<> Estado do Maranhão;
- do Sr. Antonio Teta do Nascimento, cx·Prcfcito de Tabira·
-PE:
- pelo Conselho de Economia- I5• Região- MA;
- da Câmara Municipal dcTcrcsinha- PE;
·- pelo Consclh<> Regional de Economia- I• Região- RJ;
- daCãmaru Municipal dcTimbaúba- PE;
- · pela Associação Profissional dos Economistas do Estado do
- da Câmara Municipul de Tapunatinga- PE;
Rio Grande do Norte;
- da Prefeitura Municipal do Rio de Jan~iro...: RJ;
- pela Federação do Com~rcio do Estado de São Paulo.
- do General Juracy Magalhães- Rio- RJ;
Manifestações pelaaprovaçio do Projeio de Lei do Senado n• 79/17:
- do Dirctório Central da Líga de Defesa Nacional- RJ;
- do Conselho Nacional do SES!- RJ;
- da Câmara .Municipal de Aparecida- SP;
- da Câmara.Municipal de Cubatilo- SP;
.- do Tribunal de Contas do Estudo do Rio Grande do Norte;
- do Governo do Estado do Rio Grande do Sul;
- da Câmara Municipal de Oiadcma- SP;
- da Câmara Municipal de Barretes- SP;
- da Câmara Municipal de Mauã- SP;
- da Câmara Municipal de Cutanduva- SP;
- da Câmara· Municipal de Presidente Bernardes- SP;
- do Tribunal de Contas do Municlpio de São Paulo;
- da Câmara Municipal de Ribeirão Pires- SP.
- da Câmara Municipal de Santos- SP.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - O Expediente lido
vai à publicação.
ManlfestaçõesiiObre projetas:
A Prc.~idência comunica que, nos termos do art. 278 do
- da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais,· Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei
manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
do Senado n• 171, dc'1976, do Sr. Senador Orestes Qu~rcia, que dli
n• 2(17 c pela rejeição do Projeto di: lei do Senado n• 25(11;
nova redaçilo ao artigo 472 c seu parãgrafo primeiro do Decreto-lei
- do Conselho Estadual de Cultura, do Governo do Estado do
n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidaçilo das Leis do TrabaParâ, manifestando o seu apoio ao Projeto de lei do Senado
lho), por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das
n• 22/17:
'
Comissões a que foi distribuldo.
- da Associação dos Advogados de londrina·PR, aprcscn·
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Sobre a mesa, proje.
tando sugestões ao Projeto de lei da Câmara n• 12(77:
to de resolução que vai ser lido pelo Sr. I•·Sccrctãrio.
- da Confederação Nacional da lndústria-RJ, apresentando
sugestões ao Projeto de Lei do Senado n• I77(76 c manifestando-se
1:. lido .o seguinte
pela rejeição dos Projetas de Lei do Senado n•s 283(76 c 308/76:
PROJETO
DE RESOLUÇÃO N• 53, DE 1977 .
- da Associação Carioca de Advogados Trabalhistus-RJ,
manifestando seu ponto de vista contrário à aprovação do Projeto de
Aueaura ls entidades de ciUM o direito de ae pronunLei da Câmara n• 73(76:
·
ciarem sobre propollções em andamento no Senado e dlKipllna
- da Federação Nacional dos Bancos-RJ, manifestando-se
ePedlrelto.
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n• 22/77:
.
O Senado Federal resolve:
- da Federação Nacional de Hotéis c Similarcs-RJ,.
Art. I• Acrescente-se ao art. 147 do Regimento Interno os
manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
parAgrafas:
n• 118/17:
-da Câmara Municipal de Volta Redonda-RJ, apresentando
"§ 3• 1:. assegurado, aos órgãos sindicais das categorias
sugestões uo Projeto de Lei da Câmara n• 12/77 c manifestando-se
profissionais ou económicas c às autarquias controladoras do
pela aprovação dos Projetas de Lei do Senado n•s 73(76, 1/77 c
cxcrclcio profissional, o direito de se manifestarem, perante o
137(77:
Relator c por escrito, sobre as proposições do interesse da
- da MENNO- Equipamentos para Escritórios Ltda. - RS,
respectiva classe,
manifestando-se pela rejeição do Projeto de Lei do Senado
· § 4• Terão as entidades de classe referidas no parágra·
n• 108/77:
fo anterior - para sua manifestação - a metade do
- du Cümura Municipal de Diudema-SP, manifestando o seu
prazo de que dispuser o Relator para apreciar a proposição
apoio uo Projeto de Lei do Senado n• 1/77:
cm causa.
- du Câmara Municipal de Mauâ-SP, manifestando-se pela
§ S• O Relator farâ anexar ao processo as manifesta·
nprovuçüo do Projeto de Lei do Senado n• 18/77;
ções recebidas, pronunciando-se cm seu parecer, conclusiva·
- du Câmuru Municipal de Mogi·Mirim-SP, pela aprovação
mente. sobre as mesmas."
·
do Projeto de Lei do Senado n• 1(71:
'
Art. 2• A presente Rcsoluç~o entrarA cm vigor nu data de sua
- du Ordem dos Advogados do Brasii-Scçiio de Silo Paulo,
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n• 12/77:
· publicação, revogadas ns disposições cm contrllrio.
- da Federação do Comércio do Estado de Silo Paulo,
Juotlficaçio
uprescntundo sugestões no Projeto de Lei do Senado n• 289/76 c
O objctivo deste projeto /: Incentivar c assegurar a participa~ão
munifestundo-sc pela uprovuçilo do Projeto de Lei do Senado
de todos os sctorcs da comunidade no processo de cluboraçilo das
n• 209/76:
leis. 1:. uma forma de promover o que se costuma denominar "a
- du A.sociuçilo dos Advogudos de Silo Paulo, manifestando·
democracia participativa",
se peln rcjeiçilo do Projeto de Lei do Senado n• 207/76 c pela aprova·
As entidades representativas de empregados c empregadores c
çilo dos Projetas de Lei du Ci1muru n• 15/77 e Projeto de Lei do
os Conselhos Federais incumbidos da fiscalização das vàrlus ativida·
Senudo n• 83/77:

3932 Súbndo 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scção II)

des profissionais, têm autoridade para trazer no conhecimento do
Senado o pensamento de amplos setores da comunidade a respeito

!:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 264, DE 1977

de proposições cm anrinmcnto,

O art. 165 do Regimento Interno jA permite algumas dessas
participações:
"Quando as Comissões se ocuparem de assuntos de
interesse particular, procederem a inquéritos, tomarem
depoimentos e informações, ou praticarem outras diligências
semelhantes, poderão solicitar, das autoridades legislativas,
judiciArias ou administrativas, das entidades autárquicas,
sociedade de economia mista c empresas concessionArias de
serviços públicos, quaisquer documentos ou informações"e aqui estA o ponto que nos interessa - "e permitir às pessoas diretamente interessadas a defesa dos seus direitos, por
escrito, ou oralmente."

Ora, com muito maior razüo se há de assegurar a entidades
representativas de coletividades inteiras, dotadas de órgãos de asscssoramento, de estudos e de pesquisas especializados, sejam profis·
sionuis ou patronais, o direito de se manifestarem sobre assuntos de
interesse colctivo. Na forma da sugestão, poderão essas entidades
pronunciarem-se contra ou a favor do projeto em exame, estando o
Relator obrigado a se manifestar conclusivamente sobre os argumen·
tos produzidos.
!:: preciso ter presente que essas entidades, além de representarem, nu esfera administrativa e judiciAria, a respectiva categoria,
são, por disposição imperativa du lei, órgãos consultivos do Poder
Público. !:: o que dispõe o art. S13 da Consolidação das Leis do
Trabalho:
"Art. S 13. São prerrogativas dos sindicatos:
d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e
consultivos, no estudo e solução dos problemas que se
relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal."
O art. 147 do Regimento, u que estamos propondo o acréscimo,
determina:
"Art. 147. A designação de Relator independe de reunião da Comissão e deverA ser feita dentro de 48 (quarenta e
oito) horas u partir do recebimento do projeto na Comissão,
salvo nos casos em que este Regimento estipule outro prazo.
§ I• O Relator do projeto ser!t o das emendas a este
oferecidas em Plenário, salvo ausêncin ou recusa,
§ 2• Quando se tratar da emenda oferecida pelo
Relutar, cm Plenário, o Presidente da Comissão designará
outro Senador para relatá-lu, sendo essa circunstância
consignada no parecer.
A este artigo propomos o aditamento que acaba de ser lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário, disciplinando n participação das entidades,
através de sugestões ao Poder Legislativo.
Com este aditamento uo texto regimental, temos em vista as~
segurar a oportunidade n participuçüo de amplos setores dn comu·
nidadc no processo de elaboração legislativa, o que propiciarlt tum·
bl:m ao Senado exume mais amplo das proposições em estudo, c a
oportunidade de decidir, com maior margem de acerto, em favor dos
futuros destinatários das leis que elaboramos.
Com cstu convicção, confiamos venhu nosso projeto merecer u
ucolhidu indisrensúvcl dus ComissÕI!s it suu convur:;ào cm resoluçüo
do Senndo Fcdcrul.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1977. - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cnnalc)- O projeto de resolu·
çiio será publicado e, cm seguidn, ficnr!t sobreu mesa durante três sessões, a nm de receber emendas. No fim desse prnzo, será despachado
às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre 11 mesn, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrctário.
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Senhor Presidente:
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista do sociólogo
Gilberto Freyre, publicada no Correio Bra:iliense de 14 de agosto
corrente.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1977.- Petrônlo Portella.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - De acordo com o
art. 233, § I•, do Regimento Interno, o requerimento será submetido
ao exame da Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
O Sr. Eurico Rczende (ARENA - ES)- Peço a palavra, como
Líder; Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Eurico Rezende, que falará como Líder.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Como Llder da
Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Jarnal do Brasil, edição de quarta·feira última, traz a seguinte
notícia:
"DEPUTADO LEMBRA CONSELHO DE REZENDE E
DENUNCIA NO RECIFE MAUS TRATOS A PRESO

Recife- Com uma referência à recomendação do Hder
do Governo, Senador Eurico Rezende, sobre revelação de
prática de torturas, o Deputado Marcus Cunha (MDB)
denunciou ontem os maus tratos e as condições subumanas a
que está submetido o preso político Samuel Firmino de
Oliveira, que apesar de asmático e convalescendo de
tuberculose, encontra-se impedido de tomar banhos de sol e
dormindo no chüo, há mais de um mês.
Samuel está recolhido à Penitenciária Barreto Campelo,
de ltamnraclt, e cumpre pena superior u 40 unos, por crimes
praticados contra a Scgurançu Nacional. No mês passado,
tentou u fuga e, recapturndo, ficou privudo de certas regalias,
tendo sido impedido de receber visitas, até mesmo do médico
que untes o utcndiu.
Cartas
lndignadu com a situação, a mulher do detento, Lucinur
Agru Cardoso de Oliveira enviou carta ao Secretftrio de Justi·
çu do Estudo, Sr. Sérgio Higino Dias Filho, remetida no diaS
do corrente, c nté ugora sem n:spostn. Dezesseis companhci~
ros de prisuo de Firmino também escreveram it seccional lo·
cal da OAB, relatundo o fnto.
Em um dos trechos enviados ao Sr. Sérgio Higino,
Lucin11r diz: "Hoje tomei conhecimento que ainda nua posso
ver o meu murido, e ucho que n:io mereço ser punida. Se ele
cometeu algum erro, cu não colaborei, c nem tinha
conhecimento, ruzUo pelu quul entendo que ficur privndu de
vi:-lo i: cruel c difícil de suportur".
Elu enviou cópias dus duas curtas c umu terceira no
Dcpu111do oposicionista, pedindo que dcnunciussc u situução,
du tribuna d11 Assembléia Legislativa, "pois ele encontrn-sc
confin11do 11 um11 cela, onde nuo recebe lençóis, roup11s nem
tou\hus, e estú dormindo no chUo hf1 muis de um mês, sem to~
mur bnnho de sol. INso é muito grave, tendo cm vistu o seu
estudo de s11úde".
O Sr. M11rcus Cunhu lembrou a rccomend11çuo feit11 pelo
Senador Eurico Rczendc- cm upurte 110 Sr. Pn11lo Brossnrd,
na sem11nu pussudu - qu11ndo pediu it Oposição, em nome
do Governo, que dcnunciusse quu\qucr cnso de violênciu,
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tortura c de sevicia, pelo respeito à dignidade flsicn c moral
da pessoa humana",
.. Animado por essa disposição, resolvi fazer a denúncia,
c espero que seja tomada uma medida para melhorar a situa·
çiio do detcnto, que tem recebido castigo desumano, nilo pe·
las leis em que cstú enquadrado, mas pela tentativa de fuga
verificada hú 45 dias. E:. necessltrio que se respeitem pelo me·
nos as condições de saúde do rapaz, que convalesce de
tuberculose"- afirmou o parlamentar,
Lembrou também o pronunciamento do presidente do
MDB gaúcho, para quem, "cm nome da redemocrati~ação,
devemos esquecer atê os torturadores". Mas lembrou que "é
necessário pacificar a fam!lía brasileira, e isso urge providén·
cias como a anistia a pessoas atingidas não só pelos atos
institucionais, como também àquelas enquadradas nas leis de

segurança'\

judiciAria de tudo ficado ciente ct autorizado a transferência
solicitada .
4- Referida punição consiste em o sentenciado per·
mancccr em sua cela não lhe sendo permitid~ receber visitas,
cxccto de seus advogados, o quejâ ocorreu por duas vezes de·
pois de ler sido aplicada a punição disciplinar a Samuel Fir·
mino de Oliveira,
S- O sentenciado Samuel Firmino de Oliveira vem, dia·
riamcnte, ou quando muito, em dias alternados, recebendo
visita médica e estão lhe sendo ministrados os medicamentos
prescritos não tendo os médicos constatado nenhuma en·
fermidade grave, tendo inclusive sido feito exame de laborat6·
rio que não acusou ser o mesmo portador de tuberculose.
6- A alimentação fornecida a Samuel Firmino de Oli·
veira eh a mesma das dos demais presos, não tendo havido
recusa da direção da penitenciária cm servir-lhe alimentação
enviada por seus familiares,
7- lnverldica eh vg também vg afirmativa de que ao
sentenciado Samuel Firmino de Oliveira estava sendo negado
vestuãrio adequado para protege-lo do frio. Camisas de lan,
toalhas e cobertor estão sendo usados pelo sentenciado, bem
como lhe estão sendo concedidos horários semanais para prá·
ti cu do banho de sol.
8- De salientar ainda que todos os presos recolhidos
nos diversos estabelecimentos penais do estado eh dado um
trutamcnto físico ct moral condizente aa toda pessoa huma·
na visando-se além do aspecto ético rctributívo da pena dar·
lhe condições de um satisfatório reintegração digo de uma
sutisfutdriu rcintégracào uo convívio social.
9 - Finnlnwnte cumpre-me declarar que nesta data o
Professor Octávio de Oliveiril Lobo, presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil- secção de Pernambuco esteve na
penitenciária agrfcolu de Kta digo de ltamarncah visitando
todas as suas instalações et mantendo contacto pessoal com o
sentenciado Samuel Firmino de Oliveira, Efetuuda a visita o
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - secção de
Pernumbuco - informou-me não ter constatado nenhuma
violação aos direitos humanos.
Recife, 17 de ag'osto de 1977- Sérgio Hlglno FilhoSecretário de Justiçu fcchaspas.
Atcnciosumente- Joseh Francisco de Moura Caval~an.

1 •

A propósito dessa notícia, o ilustre Governador Moura Cavai·
nti, de Pernambuco, endereçou no Dr. Armando Falcão, Ministro
Justiça, o seguinte telex:
"611088MNJU BR
818196GOPE BR
Recife Pai. Princ. TX NR 41/GOV /AG0/772.000
Ministro Armundo Falcão
Ministério da JustiC<I.
Brasília- DF.
Comunico a Vossa Excelência serem invcrídicas notícias
divulgadas pela imprensa VG consubstanciadas cm cartas
remetidas por familiares do sentenciado pela Lei de Seguran·
ça Nacional Samuel Firmino de Oliveira VG de que o mesmo
estaria sendo torturado VG havendo desrcsccito aos direitos
hum,111os I'T nesta data Presidente SECÇÃO Estadual da Or·
uem UllS i\uvogad"s <lu Brasil esteve na penitenciária agrl·
eu la ue ltumarucah tendo visitado todas as suas instalações ct
mantido entendimentll pessoal com o referido setenciado pt
apó' visita Presidente O,\ B prestou declarações aa imprensa
alirmando nàc> ter constatado nenhuma irregularidade pt
s;.di!.!nlu 4uc u Sccr~:turi:.1 de Justiça enviou aa imprensa nota
olicial m>s seguintes termos B!PT abreaspas tomando conhc·
cimento de nllticias divulgadas pela imprensa et do TEOR
uas cartas que foram dirigidas ao Presidente da Ordem dos
Advog:ulos ull Brnsil - SECÇÃO de Pernambuco,
rcf'L:rcntcs t1 possíveis dcsn:spcitos aos direitos humanos do
sentenciado da Lei de Segurança Nucional, Samuel Firmino
de Oliveira. A Secretaria da Justiça tem a declarar o seguinte
BIPTS
- Na madrugada do dia IS de julho os sentenciados
Cláudio de Souza Ribeiro et Samuel Firmino de Oliveira ar·
rombarnm as grades da cela onde se encontravam recolhidos.
Nn penitenciária Professor Barreto Campclo, cm ltamn·
l'llcuh. Tendo o primeiro conseguido evadir-se e o segundo si·
do detido quundo jah se encontrava ultrapassando n cerca de
segurança que circunda o referido estabelecimento penal.
2- Pelo scu alo de indiscip\inu carccrâria, o Dirctor da
penitenciária Professor Barreto Campelo aplicou ao scnten·
ciado Samuel Firmino de Olivciru a punição disciplinar de 90
(noventa) dius de isolamento, prevista no regulamento do sis·
tcmu pcnitcncií1rio do Estudo (llrt. 81. III. Decreto NR
:!.341(77).
3- Como nu Penitenciáriu Professor Barreto Campclo
nUo ~:xlste "'~ cn1 virtude de sua grundc popufuçüo c:nrccrárin
local unúe Suntucl Firmino de Olivcirll pudesse cumprir 11 sua
puniçào disciplinar. Foi cnvindo oflcio uo Exmo Sr. Dr. Juiz
Auditor úu 7• (sí:timu) C.J.M. comunicando a nplicaç~o
du puniçilo ct solicilundo uutorizuçüo pura 11 transferência do
sentenciado pllra u penitenciária agrfcolu de ltnmnrncah
durunle o pcrlodo dn punição. Tendo n citadn uutoridade

Ci"

Entiio, Sr, Presidente, constata-se que, em seguida no pronuncia·
mento yue esta Liderança fez, caracterizando nilo só o respeito, mas
sobretudo u vigihlncia em torno do respeito aos Direitos Humanos
no Governo do Presidente Ernesto Geisel, tendo, inclusive, naquele
pronunciamento, feito um apelo, idoneamente, de que se denuncias·
sem e<ISos de violação nsica e moral, o Sr. Deputado Marcos Cunha
resolveu utcndcr ao prcgilo. Mas pelo que se verifica do tele.~ enviado
pelo ilustre Governador de Pernambuco, o próprio Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil declara que n~o houve procedência
cm ncnhumu daquelas acusações, Ao contrário, constatou o abso·
luto respeito aos-Direitos du Pessoa Humana,
Sr. Presidente, verineu·se, assim, que há a necessidade, mar·
mente de homens pi1blicos, de haver cautela em dentlncias desse tipo,
porque o que ncubn de acontecer, não com o sentenciado, porque
com este nada ocorreu, mas com o Sr. Deputado Marcos Cunha ê
uhnmcntc desagradável paru um parlamentar, pois é o próprio Presi·
dente du Ordem dos i\dvogndos que esteve na penitenciária, con·
versou com o preso c declarou às autoridades e à opinião pública que
uquu\us dcoúnchts nUo têm u menor procedência, nem o menor fo-

mento dt: vcrdudt:.

O Sr. Lázaro Barboza(MDB-GO)- Permite V, Ex• um apar·
te?

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Com prazer,
nobre Scnudm.
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O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador
Eurico Rczcndc, cm nome da Lidcronço do Movimento Dcmocrâ·
tico Brasileiro, queremos assinalar, na fala de V, E~•. um ponto alta·
mente positivo, de vir à tribuna prestar esclarecimentos a respeito de
dcnúncios formulados, de maus tratos c desrespeitos à pessoa di: um
dctcnto. Oxalú, eminente Senador, que V. Ex• c seus nobres pares
nesta Casu possam, duqui pura a frente, udotar como uma constante
a norma sulutor de prestar esclarecimentos nilo apenas aos seus pares
do Senado, mas i\ Nação intcirn, n respeito de denúncias de violações
aos Direitos Humanos. Lamentavelmente, muitas foram as denúncias feitas nesta e nu outro Casa do Congresso, no passado, c que nilo
receberam, do Governo, quaisquer c~plicoçõcs. Louvo, assim, a ati·
tu de correta de V. Ex•. que presta um relevante serviço ao Pais, cscla·
recendo fatos relativos a um dctento no Estudo de Pernambuco.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Agradeço o
apune de V, Ex• c me comprometo u identificar nas suas palavras um
incentivo a que cu, quantas vezes forem ncccssârias, venha à tribuna
pura dar explicações a respeito de denúncias. Aceito que é do meu
dever de homem público o ónus que V, Ex• me impõe, mas também
cm contrapartida eu pediria a V. Ex• que recomendasse aos seus
colegas parlamentares que, antes de endossar qualquer denúncia de
sevicia ou de torturu, procurasse pelo menos sentir os indicies sufi·
cientes de procedência nas acusações, porque, neste caso, se o Sr.
Deputado Marcos Cunha tivesse tido o cuidado, a cautela elementar
de conversar com o Presidente das Ordem dos Advogados, Scção de
Pernambuco, não teria dado divulgação a essas demlncias, como se
vê, totalmente improcedentes. (;a contrapartido que espero da hon·
radu Buncudu do MDB.
O Sr. Itamar Franco (MDB aparte?

MG) -

Permite V. Ex• um

OSR. EURICOREZENDE(ARENA- ES)-Ouço V. Ex•
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- O Senador Lázaro Bar·
boza jú falou pela Liderança do Partido, mas as últimas palavras de
V. Ex• me permitem esta intervenção, dentro da tese altamente dcfcn·
dida por V. Ex•, respeitador dos Direitos Humanos, quando fula no
problema das denúncias que silo às vezes levantadas c nilo devida·
mente upurttdas pelos parlamentares que as levam ao Parlamento
sem a devida comprovação. Assim. perguntaria a V. Ex• n seguinte:
Não seria o caso de movimentarmos o Conselho de Defesa dos Direi·
tos da Pessoa Humana, quando da sua instalação? A instalação do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana nilo evitaria
exatamcnte o que V. Ex• pede agora, cm última instância, ao Sena·
dor Lázaro Barboza, ou seja, que S. Ex• transmitisse aos nossos cole·
gas parlamentares essa advertência? (; a pergunta que cu dirigiria a
V. Ex•. que sei ser um homem interessado c profundo respeitador
dos Direitos da Pessoa Humana.
O SR. EURICO REZENOE (ARENA- ES)- Devo, cm rcs·
posta a V. Ex• que aconselha o reatamento das atividadcs do Canse·
lho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, manifestar a minha
estranheza, porque o MDB se recusou terminantemente a participar
desso Colegiada,
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Por que, Excelência?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Se o Conselho
funcionu sem o MDB c adota certus decisões, os elementos do MDB
tt<JUi proscntes- não digo V, Ex• nem o nobre Scnudor Lftzuru Bar·
hoz;~- rmrt!cc-nH: que nt.:nhum deles ncusuriu o Governo de: csH1r fu·
zcndo funcionar um órgão só com elementos da sua confinnçn.
O Sr. Itamar Franco (MDD- MG)- Diz V,
Conselho nüo se reúne por causu do MDB?

E~•.

entoo, que o

O sr~. EURICO l~EZENDE (ARI:NA - ES)- O Conselho
foi reformulado por lei, pnssoun ter mais rcpresentntivldadc graças à
inlciutivu do eminente SQnndor Ruy SantoR,
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O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Ele se reuniu nlgumn vez
depois disso?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES) - O MDB,
então, resolveu, c parece que cm termos oficiais, abandonar o Con·
sclho. Agora, vem V, Ex•, através dos seus ttpnrtes. c diz que
lamenta, que deseja o funcionumento daquele Conselho. E: o caso de
se perguntar, diante dessa estranheza, digam lú os sábios da
Escritura que segredos silo esses dn naturtt. V. Ex• não quer ir purtt o
Conselho, mas quer que o Conselho funcione. O MDB não quer ir
pura o Conselho, mas quer que o Conselho funcione. Eu estranho.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex•? A Mesa
já chamou a utençilo porque eu não apartcci.
O SR. EURICO REZENDE (A RENA- ES) sob o conselho do tempo regimentar.

Estou uqui

O Sr. Itamar Franco (MDB- MO) - Somente por um mi·
nuto, se V. Ex• me permite. (Assentimento do orador.) fnde·
pendente do que diz V. Ex•, com o que não concordamos, de que o
Conselho não se tenha reunido cm função do MDB, pergunto
apenas: depois dessa nova reestruturação, alguma vez esse Conselho
se reuniu?
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- A informação
que posso dar é que ele deixou de funcionar depois que o MDB o
abandonou.
O Sr. Itamar Franco (M DB- MG) - Estn, a cxplicução que
V,

E~•dú,

O Sr. Uzaro Barboza (M DB- GO) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES) - Não vejo
muita autoridade política no MDB, c digo com todo respeito, parn
reclamttr o funcionamento de um Conselho criado por lei, mas do
qual ele se afastou em termos oficiais. Esse entusiasmo de V. Ex• pelo
Conselho í: um entusiasmo de matéria plástica, não é de sangue,
alma c convicção.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB-GO)- Permite V. Ex•, emi·
nentc Llder?
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunale. Fazendo soar a cam·
puinha.) - Lembro ao ilustre orador que dispõe apenas de dois
minutos para concluir seu discurso.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES) - Agradcço a
V, Ex•, e peço ao ilustre Senudor Utzaro Burbozn seja rápido,
mesmo porque, assim como os grandes perfumes se contêm nos
pequenos frascos, devo invocar, aqui, o apelo que fa1. o eminente
Senador Mendes Canale, que seu aparte seja rápido e brilhante.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) - Pois nua, eminente
Llder. Na realidade, V, Ex• nilo faz justiça à Oposição. V. Ex• evita,
tangencia discutir, no mérito, as razões por que o MDB se ttfustou do
Conselho, Sabe muito bem V. Ex• porque n Oposiçüo, crn termos
oficittis, se afustnu do Conselho. t. porque, lumcntavclmente, ele não
estava cumprindo com seu dcsidc:ruto.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Est!t V. E.''
cqui\'ocudn. Pnrticipei do Conselho, rcprcscntundo a Liderança do
Glwcrnu.
O Sr. Lázaro Burbozu (MJ)B- GO) - Lamentavelmente o
Conselho estavtt funcionttndo muito mnis cm termos de interesse du
SC!!Urunçu do Estudo do que em termos de sulvugullrdm, rculnu:ntc,
os dirdtos c snrnnt ius individlmis.
O SR. EUIUCO REZENDE (ARENA- ES)- Nilo. V. Ex•
está dando uma lntcrprctttçüo errudu, c estn intcrprctnção é ttutorizu·
da, ê justincttdn porque. qu.ttndo o Conselho cstavtt funcionnndo,
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V. Ex• uindn estava nos cueiros du suu vitoriosa marcha pura o Se·
nado Federal. V. Ex• tem dosconhecimento total de causa.
Erum as considcruçõcs, Sr, Presidente, que desejava tecer em
torno do assunto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra
ao Sr. Senador Lúzaro Barho7.U, por cessão do Sr. Senador Adalberto Sena.
O SR.
LÁZARO BARBOZA
PRONUNCIA
/JISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORA·
/JOR, SERtf PUIJL/Cr! DO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES:

Cattete Pinheiro- Jarbus Passarinho- Agenor Maria- Jessé
Freire- Dtmticio Gondim- Milton Cabral- Teotõnio VilelaAugusto Franco- Lourival Baptista - Joiio Culmon- Roberto
Saturnino - Benjamim Farah - Otto Lchmunn - Benedito
Ferreira- Accioly Filho- Leite Chaves- Evelãsio Vieira.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunale)- A Presidência convocu scsstlo cxtruordínúría u rcaliznr-sl! hoje, às 18 horas e 30 minutos,
destinada it apreciaçiio dos Projetas de Resolução n•s 49 e 51, de
1977.
O SR. PRESIDENTE (McndesCunule)- Está finda a Hora do
Expediente.
Pussa-sc i1

ORDEM DO DIA
Item I:
Votaçiio, em turno único, do Requerimento n• 228, de
I977, dos Senhores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
pronunciado pelo Ministro Ney Braga, nu solenidade de
abertura do Scminúrio do Ensino Superior, no dia 3 de
agosto de 1977.
Em votucfio o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado,
Scrú t'citu u trnnscriçfio.
É o seguinte o discurso cuja trnnscrh:;rto é solicitada:

"Senhores
Agradeço a oportunidade q~< me é conferida de abrir os trabalhos deste Scmin:lrio sobre o Ensino Superior.
A pertinência dos assuntos que serão versados, o alto nfvel dos
conrercncistus e o momento cm que o seminário se realiza, dentro do
mais si:rio e respeitável clima intelectual c cicntrfico, deixam-me a
antecipada ccrtezu de ser umn rc:tlizaçtío extremamente oportuna du
Comissito de Educação c Cultura da Câmara dos Deputados,
PM isso, uo ussinulnr, dt:sde logo, os meus votos de pleno êxito,
nr.o poderia deixar de manifestar o meu uphtuso à Comissão e,
purticulurmentc, uo seu Presidente Salvador Julianclli por esta
iniciutivn que: honra as trudições dcsttt casu.
E.'\arninando o tcmúrio do ciclo de conrcrências, que constitui n
primeira parte do scminitrio. é vidente uma justiucltvel preocupação
cm trai':er ao debute questões da m:tior rdcvfmcilt rnru n defini~Uo do
papel da universidade na sociedade brasileira moderna. Pussado
qunsc um decênio, desde que se iniciou 11 impl:tntnçii.o no rars dn
rcli.mn:1 univcrsitúria, i: importuntt.: que nssuntos dessa naturezn
scjnm rec.\mnin:ldllS lt 1ul du novu situuçl\o do ensino superior
brasileiro.
Nessa nrdc111 de L:tlltliidcraçõcs, subidumcntc um dos usrc:cto~
mais dchatidns tem sido o da qualidade do ensino que í: ministrado,
Nem sl!mpn·. p11r~·m. SL' e.\plicu o que, suh c~:-.c titulo, cstú sc:ndo
~p.~::-.!il•o;111u. l'11l:.:1•1 s~:r llS Jlli-~todus c técnktiS de cminl), PuJe s~.:r u

s~u
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conteúdo, visto sob o ângulo do rigor cicntrfico. Pode ainda ser a
adequação desse conteúdo e das formas pelas quais é: transmitido.
Discutir a maior ou menor qualidade do ensino oferecido,
sobretudo quando se pretende fu~er comparações no t~mpo, i:
portanto mais complexo do que poderia parecer. O que se põe em
cuúsa de juízo cstú, na muiotiu das vezes, relacionado apenas com a
transmissão de conhecimentos c a preparação prática dos nlunos de
certas carreiras proussionais, em função de necessidades sociais
conheCidas.
Mas o que são .. necessidudc:s sociais"? Não parece que devam
ser. apenas aquelas determinadas pelo mercado de trabalho. As de
natureza artística, filosófica, cultural, nu mais ampla abrangénciu
desse termo, por que excluf-las do rol das legitimas aspirações a que
parcelas da sociedade c individuas ti:m direito? A universidade não i:,
nem poderia, converter-se em múquinn de formação técnica exclusiva. Cab~·lhc, principalmente, completar a formação do .ser humano,
como tal entendido nu plenitude d~ suas potencialidades mentais,
espirituais c ~sicus. Nela se d~ve forjar a capacidade pum a convivência~ a transigência no acessório e mutável, cm benefício da fidelidade ao permanente e in~gociúvel.
Já tem sido observado que todas as reformas d~ ensino adotndas
no Brasil, desde o Império, propunham-se, exntamcnte, a melhorar a
quâlidade do ensino. E estamos sempre, nós, também, voltados nu
mesma dircção, buscando o aperfeiçoamento das condições de educu~üo em todos o~ níveis. Esta i: uma sensação que. à primeira viMa,
pode parecer desalentadora, porque levaria a pensar que o ~sforço
até agora desenvolvido não apresentou resultados positivos. A correção no tempo, das distorções e mesmo dos desacertos, leva-me a
reconhec~r nu permanente busca da perfeição o próprio renexo do
homem, de sua essi:nci:t, de sua condição, do seu ser. Nenhuma dessas situações, porém, confund~-se com a visão derrotista que esta·
mos percebendo, particularmente no ensino superior, daqueles que
não querem enxergar o quanto já foi feito pura vencer dificuldades e
abrir novas perspectivas pura a universidade brasileira. Não será,
sem dúvida, n~sse clima pessimista que se irão apresentar~ debater
as difcrent~s contribuições qu~ o seminário se propõe a recolher.
Todos nós estamos seguros de ser impossível explicar, racionulmentc, os considcrúvcis avanços vividos pelo Brasil na ciência, na
técnica. nas artes, nu economia c em tudas as suas manifestações ao
longo do tempo, se a tese do dccUnio da universidad~ fosse verdadeira.
A um plenúrio desta expressão, é dcsnccess:írio desdobrar os
números c informações qu~ demonstram me fato. Os iniciadores
econõmicos e sociais de toda natureza, amplamente divulgados,
revelam o extraordinário caminho p~rcorrido.
f: por c~sn ruztlo que não nos deteremos na nn!tlise dos dcsulios
com que ainda nos defrontamos. Existem, por certo. Mas seria crrõnco extrair deles, com ubstraçilo de tempo e d~ evolução vivida, o
s~ntimento de qu~ pouco ou nada se fez. IÕ grave equivoco, que
pr~tende negar o trabalho de todu umn geração.
Sejamos humildes no reconhecimento do que nindu h:í por
fazer. Sejamos humildes, também, em admitir que há dez, vinto,
trinHI anos, us pcrspectivus erum bem meno!-i promissoras do que
ugora. f!, pois, ocioso proclamar o invent:\rio do que vimos fazendo
no Ministi:rio du Educ11ção c Cultur11, Estudiosos e especialistas que
aqui se roúnem conh~cem-no suficient~m•nte. P~rmito-mc. contudo,
suhlinhur um11 sí:rio de providências d~ntro da mcsmu linha de
preocupaçiio pelo resguardo d11 qualidade do ensino, quulquer que
seju u acepção cm que o termo se.in tomudo.
É ucsMI linh~1 yuc o M iuistério vem utuundu. S;1b..:mos que cm
nossus universidudcs cstulllo!l criando condições cadu vez melhores,
p11ru 11sse~urur o dcscnvltlvim~nto d11 ciência e da te"nolusia, colucudiiS 11 scrviçu d11 fclieidude da gente hrusikint.
Como uccntuci, rccentemcnh:, o siSlcmu de ensino superior
continuur!t, com certezu, 11 exp11ndir-se. Pelos rosultudo' j:\ colhidos,
o csfnrçr~ maior, duqui por di:1nt~:, devcr(t cunccntrar·sc cm como
micnt.'t·IO, do !hll~tn d~· "' :.1 da na1un:m d:1'> úrc:t'> ti•: .:r •. il''' ··tios
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cursos, A nova fase é muito mais complexa do que u anterior, Uma
expansão controlada impõe diticeis opções sobre o que é mais
relevante, em cudu regiuo, pura a promoção material c espiritual de
suus populações. Deveruo, por isso, ser compatibilizados indicadores
de necessidades socillis a nivellocul, regional c nacional.
Desde o segundo semestre de 1974, solicitamos do Egrégio
Conselho Federal de Educnçiio a adoção de procedimentos que
incorporem maior rigor nas decisões de autorização de novos cursos.
No inicio deste una, sugerimos novas medidas no mesmo sentido. O
Conselho, através de comissão especial, vem estudando, e jã
aprovou, as primeiras normas inspiradas nesse propósito.
As autorizações e os reconhecimentos de cursos superiores, no
sistema federal de ensino, nos últimos dois anos c meio, jâ refletem
essa atitude. As novas exigências, que scrilo adotadas ainda no curso
dcl977, consolidarão esta polfticn.
No mesmo sentido, deve ser entendido o Plano Nacional de Pós·
Graduação, o Programa de Melhoria e Aperfeiçoamento dos
Hospitais Universitãrios, o Programa de Assistência Técnica às
Instituições de Ensino Superior, o Programa de Crédito Educativo,
no qual estão beneficiados 280 mil estudantes carentes, a organiza·
ção c funcionamento do Banco de Teses, a expansão do Programa do
Livro Didático para o Ensino Superior. o Programa de Construção
dos "Campi" Universitários, o desenvolvimento das atividades de
pesquisa e extensão, u criação de centros de formação de tecnólogos.
A educação constitui-se, por certo, como hoje amplamente se
reconhece, fator importante de qualquer processo de desenvolvimen·
to econõmico e social. De algum modo, no entanto, a educação é
também fruto desse desenvolvimento, Dela se espera que constitua
instrumento de transformação da sociedade, de que se beneficia em
última instância o Homem. Mas ela assume, por outro lado, uma
função estabilizadora que, freqUentemente, entra em connito com a
missüo tnmsformadora. ~do correto balanceamento destas duas funções que emerge o verdadeiro papel da educação como um dos
esteios do processo de desenvolvimento das nações.
E seguramente no meio universitário que sentimos, mais
diretamcntc, as aspirações e necessidades da sociedade que dcsc·
jamos construir. Compreendê-las, sem desespero quanto no futuro,
embora sem choque com o passado, não é a menor sabedoria, nem o
menor e~uilibrio, de quantos têm a difícil c nobre missão de conduzir.
a universidade brasileira de nossos dias.
Na verdade, senhores, quanto mais trocarmos experiências,
mais estaremos preparados para o excrcicio das nossas responsabilidades. Os senhores sabem que o Ministério da Educnçilo c
Culturu confia no trabalho que desenvolve a universidade brasileira
e entende o valor da sua autonomia, Fica, pois, o meu aplauso muito
sincero aos organizadores e participantes deste seminário, Estou
certo de que daqui sairilo contribuições positivas para continuarmos
o trabalho pela educação que i: missilo de todos nós."
O SR, PRESIDENTE (Mendes Cunale) -Item l:
Discusstto, cm turno único, da Redução Final (oferecida
pela Comissão de Redução, cm seu Parecer n• 416, de 1977),
do Projeto de Lei do Senado n• 209, de 1976, do Senhor Senador Jmhas Passarinho, que acrescenta parAgrafo ao art. 9•
da Lei n" 5.K90, de K de junho de 1973, que "altera a Le·
gislaçiin de Previdência Social, e dú outras providências.
Em discussão a redução nnul.
Se ncnhun> dos Srs. Senadores desejar discuti-lu, irei declarar
I.!IH.'crruc.Ju a discussí\o, (Pausu.)
f:nccrr:u.Ja.
Em:crradn u discussão, é u mutí:riu dudn como aprovada, nos

termos do urt. 359 do Regimento Interno.
O projeto vui ú C1imuru dos Deputados,

AKOS!O de 1977

J: o seguinte o projetou provado
R'edaçüo final do Projeto de Lei do Senado no 2119, de
1976, que acrescenta parágrafo ao art. 90 da Lei n• !.890, de 8
de junho de 1973, "que altera a Leglslaçio de Pre•ldêncla
Social, e dá outras pro•ldênclas".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I<' O art.9• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, passa a
vigorar acrescido do seguinte pur~grafo:
"Art. ~~·

... , ...•..... , ..•. , , , •...... , .. , •. , •...

§ )v Os pcriod<Js cm que os trabalhadores integrantes
das catcg<Jrias pronssionais, enquadradas neste artigo, per·
mancccrem licenciados do emprego ou utividade, desde que
pa"' exercer cargos de Administração ou de Representação
Sindical, serão computados, pura efeito de tempo de serviço,
pelo regime de Aposentadoria Especial, na forma da regula·
mcntaçiio expedida pelo Poder Executivo."
Art. 21• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
rcvo!:ludus us disposições em contrário.

O SR. I,'RESIDENTE(Mendes Cannle) -Jtem3:
Discussão cm turno único, da Redução Final (oferecida
pela ComisStio de Rcdaçiio, cm seu Parecer n• 417, de 1977),
do Projeto de Resolução n• 18, de 1977, que suspende a exe·
cuçiio do art. K• das Disposições Transitórias da Lei Complc·
mcntar n<' 112, de 15 de outubro de 1974, do Estado de Silo
Puulu,
Em discussão a rcdaçilo nnal. (Pausa.)
Nf10 havendo quem queira discuti-lu, declaro-a encerrada.
Enccrr~1du a discussão. é u matéria dada como aprovada, nos
termos do urt. 359 do Regimento Interno.
O projcto vai 11 promulgação.
to seguinte o projeto aprovado
Redaçio final do Projeto de Resoluçilo n•I8, de 1977.
Faço saber 4uc o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso Vil, da Constituição, e eu,,,., ...... , .. Presidente, pro·
mulgo o seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1977

Suspende, por Inconstitucionalidade, a execuçiio do art. 8•
das Disposições Transitórias da Lei Complementar n• 112, de
IS de outubro de 1974, do Estado de Sio Paulo.
O Senado Federal rcsolvc:
Artigo único, É suspensa, por inconstitucionalidade, nos
termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
cm 19 de agostll de 1976, nos autos du Representação n• 931, do
Estado de Sào Paulo, u execução do urt. 8• das Disposições Transi·
tórius da Lei Complementar n• 112, de 15 de outubro de 1974,
da4uclc Estado.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Item 4:
Discussf1o, cm turno único, da Redução Final (oferecida
pela Comissão dc Redução, cm seu Parecer n• 415, de 1977),
do Projctu de Resolução n• 19, de 1977, que suspendeu exe·
cuçào do Decreto nv 13,330, de 13 de janeiro de 1971, do
Estudo de Minas Gerais,
Em discasSt1o 11 rcdaçilo nnal. (Pausa.)
Nilo havendo uradorcs, declaro encerrada 11 discussão.
Encerrada a discussi\o, é 11 reduçilo nnal dudu como aprovada,
nlls termos doart. 359 do Regimento Interno.
A matérla vui L1 promulgnçilo.
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f: o seguinte o projeto aprovado
Rednçüo final do Projeto de Resolução n•l9, de 1977.
Fm;o sahr:r yur: o Scnudo Fcdc:rul aprovou, nos termos dO urt.
42. inciso VIl, du Constituiçiiu, c cu, ..... , . , ... , .......... Prc:sj ..
!.lente, promulgo ti seguinte

RESOLUÇ,\0 N• .... , .. ., DE 1977
Suspende, por lnconstlcucionalldnde, a execução do Decreto n• 13.330, de 13 de janeiro de 1971, do Estado de Minas
Gerais.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. I! suspensa, por inconstituciona!Ídndc, nos
termo< da dcci<üo deOnitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
cm 12 de novembro de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário n•
HO~O I, do E<tudo de Mi nas Gerais, a execuçilo do Decreto n• 13.330,
de 13 de janeiro de 1971, daquele Estudo.
O SR, PRESJDENTE(Mendes Cana lo) -ltemS:
Discussiio, cm turno único, do Projeto de Resolução nll
50, de 1977 (aprcsentad<l pela Comissão de Economia como
cunel u<iw de<cu Parecer n• 43S, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a elevar cm
CrS 10.100,199,05 (det. milhõc<, cem mil, cento c noventa c
novr: cru1ciros r: dnco centavos} o montante de sua dívida
consolidadu, tendo.
P1\ RECER, <ub n• 439, de 1977, da Comissilo:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
Em di<cu«ào o projeto. (Pausa.)
Nüo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em vota<;ito.
Os Sr<. que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A mutérht vai it Comis<ào de Reduçüo.

I

j

I

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Estâ esgotada a matéria da pauta.
Sobre a mesa, a reda~iio linal do Projeto de Resolução n• 50, de
1977, aprovada na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos
termos do parágrafo único do art. 355, do Regimento Interno, se não
houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1•-Secretário. (Pausa,)

f: lida a seguinte

RESOLUÇÃO N•
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Autoriza n Prefeitura Municipal de Marlngá, Estado do
Purnnd, a elevar em CrS 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil,
centro c noventa c nove cruzeiros e cinco centavos} o montante
de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Att. I• i';: a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do
Paraná, nos termos do parúgrafo único do art. 2• da Resolução n• 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o
montante de sua dívida consolidada, a nm dé contratar operaçüo de
crédito de CrS 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, cento c noventa e
nove cruzeiros c cinco centavos), junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A., este na. qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos ser·
viços de implantação de galerias pluviais e pavimentação das ruas
internas c de acesso direto ao centro urbano, no conjunto habitacionai"Carina", daquela localidade,
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçito,
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•-Secretário.
~lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 265, DE 1977
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis·
pensa de publicação, pura imediata discussão e votação, da redução
final do Projeto de Resolução n• 50, de 1977.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1977. Mattos Leilo.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Aprovado o requeri·
mento, passa-se à imediata apreciaçilo da redução final.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei declarar encerrada a discussão. (Pausa.)
Encerrada,
Em Votação. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Ainda hã oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvan Rocha.

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Nilo se pode mais desconhecer uma tendência universal no senti·
Redaçio nnal do Projeto de Resoluçio n• 50, de 1977. do da reafirmação dos· valores individuais c colctivos do Homem.
f: um fenômeno que vem empolgando, principalmente, as novas
Relator: Senador Saldanha Derzl
gerações que jâ chegaram à conclusão final de que guerras silo
A Comissilo apresenta a redução nnal do Projeto de Resolução absolutamente inúteis c, que têm constatado, na velocidade deste
n• 50, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringâ- século de comunicações, que os instrumentos de controle de informaPR, a elevar cm CrS 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, cento c no- ções nilo silo mais suficientes para que se desconheça universais draventa e nove cruzeiros c cinco centavos) o montante de sua dívida mas de injustiça social.
consolidada.
A visualização destes problemas c o reconhecimento de que é
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1977.- Adalberto Sena, inútil resolvê-los por via cruenta, desencadeou a avassaladora idéiaPresidente - Saldanha Derzl, Relator Helvldlo Nunes - Otto Leh· força da luta pacifica pelos direitos humanos que começa a contamano.
minar o mundo.
t'l interessante assinalar que estas novas id~ias extrapolam filosoANEXO AO PARECER N~·519, DE 1977
.tins c sistemas politicas, c se insinuam cm palscs dos mais dcs.Redaçilo Onai do Projet~ d~ Resoluçio n• 50, de 19~7 •.. scmclhantcs sistemas de governo .
O surgimento de grupos dissindcntcs c pró-direitos humanos cm
Fuça saber que o Senado Federal aprovou, n'os termos do urt," palses além da "Cortina de Ferro", por exemplo, rcnctc, como em
42, inciso VI, da Constituição, c eu,
, Presidente, tantos outros lugares, a determinação atàvica do Homem cm ser li·
promulgo a seguinte.
vrc c cm lutar pelo seu direito à sobrevivência.
PARECER N• 519, DE 1977
Comlnio de Redaçio
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c monetârios, c tentou por cm quarentena direitos fundamentais c
Lá, entretanto, como cm outras comunidades, esta luta que é o
naturais da nossa gente.
reencontro do Homem com as suas origens é encarada pelas
autoridad~s governamentais como um claro desafio pol!tico.
Nilo é um governo completamente totalitário, mas disto se
O que se percebe porém, é que esta posição do Homem do
aproxima.
Não é de todo ineficiente, mas muito mais, dele se esperava.
Século XX é irrccorrlvcl.
Entramos, sem a menor dúvida, na era da valorização humana.
Desde que o Ministro Dclfin Nctto entronizou a varinha de
Daf o fato incontcstllvcl de que todos os governos, de qualquer
condão no mundo económico brasilcir.o c que se fez ênfase absoluta
matiz lilosófico, que elegeram lndiccs monctãrios como metas a na segurança do Estado, frustaram·sc as esperanças de que partiria·
atingir c que falharam no atendimento àqueles lndiccs de ventura a mos para um modelo realmente nosso c começaram a nuir dificulda·
que toda a humanidade persegue, começam a ser questionados. o dcs que se vêm acumulando até os dias de hoje, onde qualquer
observador isento, hll que concordar que somente poucos, muito
reencontro do Homem com o seu mundo.
poucos mesmo, dos brasileiros que exercem qualquer tipo de lidcran·
Este novo renascimento pretende que todos reconheçam que hã
ças, estão satisfeitos com o que ales tá.
uma escala de valores morais c materiais que têm que ser conquista·
Há todo um desalento a percorrer a Nação.
dos prioritariamente.
Ora, Sr. Presidente, os valores mais primitivos do Homem, tan·
Uma exaustão de esperanças daqueles que todo o dia aguardam
to individuais quanto colctivos, são herança dirct '1s leis da nature·
um gesto indicativo de uma salda para a nossa crise institucional ·c
za que assegurou a todos os seres animados o dirc,.u de participar do
social começa a dominar o país.
fenômeno vital c o de lutar livremente para conservá-lo.
A classe polltica c as Casas do Congresso vêem esgotarem-se os
Assim, o Homem possui, no limiar dos seus valores, o direito de
últimos meios da sua imaginação criadora pois, afinal, a criatividade
viver e sobreviver e, para usufruir destes direitos, terll que ter atendi·
polltica é finita.
dos aqueles requisitos básicos, mlnimos c indispensáveis de ordem
A cada sugestão da Oposição de como se chegar à normalização
moral cmaterial.
da nossa vida institucional ou a uma nova ótica sobre nossos problc·
São tão primitivos estes valores tais como o direito de nascer, de
mas sociais, corresponde umu resposta igual, contrária c ampliada.
ter liberdade, de ter leis justas, de possuir abrigo, de se alimentar, de
Jâ foram sugeridos aqui mesmo desta Tribuna, desde eleições
ser protegido por agressões evitáveis etc, que descendem de leis
livres c di retas, substituições do Al·S por mecanismos justos de prole·
naturais c anteriores ao Homem c, por isso mesmo, são inalienáveis.
ção do Estadà, eleição de uma Constituinte; regime parlamentarista,
Os valores outros; a serem perseguidos, dizem respeito àqueles
sistema hlbrido parlamcnturistafprcsidcncialista, até a reformulação
incorporados pelo Homem na sua capacidade inventiva c objctivam
partidâria.
o atendimento às suas necessidades secundárias de lazer, de
A resposta nos veio cm forma de pacotes c pacotinhos.
conforto, de diminuição de trabalho etc.
~ confortadora, entretanto, a observação de que as idéias da
Oposição brasileira não süo só dela.
1':: claro, que somente este segundo grupo de valores. pode ser
manobrado por lideranças c Governos, pois, enquanto os primeiros
Um enorme contingente de brasileiros de todas as classes c
são direitos fundamentais c naturais, estes são direitos adquiridos c ·. atividadcs começa tambêm a se manifestar sobre a necessidade do rc·
artificiais.
encontro do Pals com ·: normalidade dcmocrâtica.
Em outras palavras: primeiro há que se procurar o atendimento
E normalidade Jcmocrâtica significa reencontro com direitos
aos direitos fundamentais, sólidos, naturais, sobre humanos c humanos morais e materiais, e com uma nova ordem social.
inalienáveis, depois o progresso, material, económico c o status,
Malgrado tudo isto, a idéia-força do século, começa a se
puramente conjunturais.
cristalizar c a se tornar irresistivel no Brasil de hoje.
1':: interessante observar, nesta ordem de idéias, que alguns
Como desaguadouro natural destas idéias o MDB entende c as·
surtos de insatisfação vislvcis cm palscs que ·obtiveram sucesso nos
sumc este seu papel histórico.
seus desempenhos económicos, como a Polónia, Chccoslovãquia c
Somos um Partido hcterogêneo, nascido de .inseminação
nos EUA entre outros, podem ser explicados pela falta de atendi· artificial c como não poderia deixar de ser, abrigamos variadas
mento àqueles valores primârios que .dizem respeito à dignidade
tendências de pensamentos.
!lu muna.
Anseios c crenças comuns, porém, nos mantêm acima de
Comprova-se, assim, que mesmo atendidas prioridades ·. divergências ocasionais.
materiais, é ncccssârio respeitar a grandiosidade moral c o csplrito
Defendemos antes de tudo, a humanização dà progresso, com
vocacionalmcntclibcral da humanidade.
justiça c liberdade.
Parece claro que os dois modelos de dcsco.volvimento
Acreditamos, todos, que não há democracia sem debates c sem
supostamente alternativos que existem no mundo, calram no mesmo
pressões c que, sem pressões c debates, nüo havcrlljustiça social.
erro fundamental.
Cremos que nenhum sistema ou governo pode, indefinidamente,
De um lado, o comunismo atendendo às necessidades materiais contrariar ou dirigir .os fundamentais direitos do homem, que scrilo
primeiras de um povo, tirou-lhe os mais fundamentais dos seus sempre os alicerces do desenvolvimento.
valores - o da liberdade, do livre arbltrio, da criatividade c da
Cremos, mais ainda, que o Brasil é predestinado a ser a grnndc
iniciativa.
esperança do Terceiro Mundo c que aqui scrâ demonstrado que é
Por outro lado, o modelo capitalista ortodoxo, apesar de
posslvel u existência do progresso, nu ordem e na justiça social, sem
permitir cm maior grau o atendimento de valores morais, elegeu o que udotemos modelos prontos c antagónicos, desta opçilo artificial
seu bezerro de ouro c em geral tenta desconhecer a existéncia da
de extremos, que os dois grandes blocos que dominam o mundo
injustiça social.
querem nos impingir.
Ambos, os dois sistemas, por nilo obedecerem às escalas de
Sr. Presidente, é preciso que tenhamos a sensibilidade de pcrcc·
prioridades naturais c primitivas do Homem, ou por tentarem
bcr que vivemos uma fase decisiva nos rumos do nosso futuro.
modllicar·lhcs, tornaram-se totalitârios, ineficientes, ou as duas
Este parlamento, amputado de suas maiores funções, nem
coisas ao mesmo tempo,
mesmo assim, ou por isso mesmo, nilo perdeu a importância de ser a
O modelo brasileiro de Governo c de desenvolvimento, Sr.
grande convergência das idéias nacionais.
Presidente, Srs. Senadores, também nilo conseguiu atender com
Se nilo legislamos livremente, se nilo nos é dado discernir o que
eficiências os primeiros degraus de valores do nosso povo.
seja realmente fazer oposição "dentro da lei", c se não temos nem u
Se ni!o se pode negar que foi feito alguma coisa neste sentido, é ccrtczu do tempo de duraçilo dos nossos mandatos, por isso mesmo,
inqucstionâvcl que o nosso sistema deu ênfase a valores sccundârios as nossas vozes, eco que silo de milhões de brasileiros que pura aqui
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nos mandaram, possuem uma transcendental importância neste
momento.
Somos a frâgil ponte entre os que querem dizer alguma coisa c a
capacidudc que aindu temos de dizê-lus.
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Corno conseqUência destes direitos, também reivindicamos um
modelo de desenvolvimento mais justo c mais adequado para o
Brasil, que o considere como uma nação que possui São Paulo,
Paraná c Rio de Janeiro convivendo com o Acre, Piauí c Sergipe.
Desejamos um modelo que proteja o poder nacional de agrcs·
· O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V, E~• um
sõcs extremistas, mas dentro da justiça c do direito de defesa do
aparte?
cidadão.
·
Desejamos, enfim um Brasil novo, moderno, ciente da po·
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Com muito prazer,
tcnciulidude de sua vocação de liderança, acima dos erros do passado
nobre Senador Itamar Franco.
c eqUidistante dos extremos do presente.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - A normalidade insti·
• Mas, Sr. Presidente, cnqÚanto políticos c inúmeras outras lide·
tucional, Senador Gilvan Rocha, é hoje um desejo nacional. Que difi· ranças nacionais proclamam claramente suas pretensões, enquanto
culda.dc a impede? Seria uma pergunta que poderíamos deixar no ar. as figuras mais representativas da Oposição reafirmam que não dcsc·
Não é demais lembrar o saudoso Milton Campos, quando ele dizia: jam volta ao passado c rcvanchismos, enquanto sctorcs os mais divcr·
"Ou se institucionaliza a Revolução ou o seu processo". E mais sos da opinião pública concordam cm que o País pode voltar à nor·
ainda, Senador Gilvan Rocha, lembrar as palavras ditas, há mais de malidadc sem traumatismos, o que faz, o que diz c que pensa o
cem anos, por um outro grande mineiro, Teófilo Otoni: "0 culto da Governo sobre estes problemas, de cujas rápidas soluções depende o
liberdade não impede o desenvolvimento da Nação brasileira". futuro da Pátria?
Cumprimento V. Ex• por seu pronunciamento c externo a esperança
Um constrangedor silêncio surge como resposta.
de que sua fala cnc~ntrc a devida ressonância por parte de nossos
Já insensível às monótonas, repetidas c exageradas advertências
atuais dirigentes.
·
do perigo vermelho a nos rondar, jâ não vendo lógica na tese que os
políticos só enxergam o passado, jâ não crendo num modelo de
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Muito agradeço ao
governo que se fez forte para atingir a quase ineficiência, jâ inquieto
nobre Senador pelas Minas Gerais, terra de liberdade c de tradição
de ser colocado à màrgcm na escolha dos seus maiores dirigentes, o
de humanismo na nossa Pâtria.
povo aguarda, crescentemente impaciente, a volta à normalidade
Por isso mesmo, a nenhum homem público é licito dizer que não
institucional. tantas vezes anunciada nestes treze anos de eclipse.
há nada a declarar.
Se "O Brasil é feito por nós", como diz o .<logan oficial. por que
Todos temos algo a declarar.
a suspeição, a discriminação e arbítrio sobre a cabeça de milhões de
Nem que seja a repetição deste monólogo, felizmente lógico,
brasileiros? .
que a Oposição sustenta na sua imbatível fé: de que o normal sempre
Onde a insurreição, onde a pregação do rcvanchismo, onde a
í: melhor que a exceção.
desordem, onde o ódio fratricida a separar irmãos?
Todos sabemos o que queremos.
Somos um País que sempre resolveu seus problemas internos na
Todo o Brasil sabe o que seu povo reivindica,
paz c na eoncórdhi.
O Governo já se cansou de saber o que o MDB deseja.
Temos nossa História cheia de momentos cheios de altruísmo c
Não custa repetir.
de desprendimentos.
Repetir atí: à c~austão: o MDB, a impressionante maioria das
As divergências dos brasileiros de hoje são muito menores que
lideranças, nacional em qualquer nível c classe, empresários, juristas,
as concordâncias de sempre.
clero, órgãos classistas, entidades, a inteligência nacional, artistas,
O que falta então para o grande reencontro nacional na volta da
estudantes, enfim, uma maioiia a que ousamos dizer nunca antes se
normalidade?
formou neste País cm termos de anseio polftico comum, deseja c
Todo o Brasil, hoje mais de que ontem, espera o grande gesto do
proclama mais uma vez: respeito e prioridade absoluta aos direitos Governo que tudo pode, ·
fundamentais do homem, que, insistimos, são de ordem material c
Todos aguardamos o anúncio da hora de se levantar o véu da
moral c imutâvcis, pois que são de origem natural.
insólita proibição .de se cuidar do nosso futuro.
.Este grande gesto é imprescindível.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM.) - Permite V. Ex• um
Terá qÜc ser grandioso como o nosso País, altivo como o nosso
aparte?
passado c justo como o nosso povo.
O MDB c o povo brasileiro, insistimos, saberão dar sua parte de
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Com muita honra.
grandeza para que todos, juntos, achemos o fim do longo túnel que
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador jâ se alonga por mais de uma década.
Gilvan Rocha, cu não posso.dcixar de comparecer ao seu discurso,
Sr. Presidente, aproxima-se o Dia da Independência.
aliâs, eu nilo ·posso deixar ~· comparecer aos seus discursos, pois ·a
Nas praças nas ruas c nos lares deste País continental, estarâ
conotação ontológica que V. Ex• dâ a todos eles é um tropismo para todo o Brasil unido pelo amor comum à nossa nacionalidade.
o debate, para o estudo, para a meditação. Ao analisar V. Ex• c
Com u jovialidade, u descontruçilo c a alegria que caracteriza
situar os direitos inalicnâvcis do homem c aqueles que ele adquire nossu gente, comemoraremos, sem discrcpüncin, o nnivcrsârio da
depois, o fez com tantu pcrcuciõncia que cdgc de mim os aplausos
Pátria.
'em termos de palavras veementes. Lamentavelmente V. Ex• nilo cstâ
Melhor data nilo poderia haver pura que o chefe Inconteste das
sendo ouvido por toda a Nação. Quiçâ as televisões estivessem cm
forças que dirigem o Brasil se dirija ao seu povo c lhe anuncie o fim
cadeia nos cnfocando, para ilustrar a Naçilo com seu discurso. Rccc· da cxccção.
ba, portanto, V, Ex•, os meus parabéns e os meus aplausos mais scn·
Que lhe assegure que o País scrâ convocado, através de todos os
tidos.
seus filhos, para u grande tarefa da construção de uma nova ordem
nacional.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Muito obrigado,
Que lhe diga, enfim, cm que consiste o seu projeto de distensão
nobre Senador Evandro Carreira, homem filho da natureza c cm
tantas vezes anunciado.
cujo convívio plasmou a inteligência fulgurante c a visilo de futuro
Sr. Presidente, os acontecimentos no Brasil de hoje silo verti·
que todos reconhecemos.
Estes princípios silo conhecidos, acatados c proclamados pelas ginosos. Tínhamos ucabado de escrever estas últimas palavras quan·
Nações Unidas, com a concordância de todos os países civilizados, do lemos nu Imprensa que o Presidente falará à Nação noJ pró~imo
dia 16. O MDB c o povo têm todo o direito de ser devotos de São
Inclusive o Brasil.
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Tomé, mas homens sempre tocados pela esperança todos aguarda·
mos que, finalmente, venha o unúncio do fim da cxccçào c n estratégia para que se possa alcançá-lo. Se Suu Excelência se mantiver
sintonizado com os unseios dos brusilciros, certamente se surprc:·
enderô com a facilidudc de chcgur ao grande diálogo, este sim, sobre
dados concretos, puru atender no anseio comum.
Todos sentimos, Srs. Senadores, que já chegou a grande hora da
dccisiio nncionul.
O Brasil nua pode ficar na retaguarda do mundo,
Os novos tempos de ordem, de progresso, mas também de liber·
dade c de humanismo chegaram para todos.
Os brasileiros de todos os quadrantes com muos fortes c dosar·
mudas cstiio prontos para a tarefa comum da construçüo de uma
sociedade mais justu, mais brasileira, sem ódios nem suspeições,
sonho de nossos antepassados e, hoje, de mais de cem milhões de
cidadãos.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra
•wnnhrc S~.:naUor ~I attos Leão.
O SR.I\-IATTOS LEÃO (ARENA- PR. Pronuncia o seguinte
Sr. Pn:siUI!ntc, Srs. Sl!nadorcs:
Lillll.!lltanws rrufundamcntc nt10 estar presente à sessão de hoje
o eminente Senudor Paulo Brossard, cujo discurso ontem proferido
t~.:nllh '' hnnra 1.h.: rcspundcr, :.~tendendo à determinação da nossa
Lilh.:ran~a. ~.:on form~.: anunci•1do ontem pelo Líder Virgílio Távora,
de que lhl dh1 de lwj~.: r~.:spondcríamos aos ataques à política agrícola,
prin~.:ipalmcnt~.: i1 pnlitica rderentl! Íl soja, de que foi alvo o Governo,
por po1rtc Un Senador J>:1ulo Brossurd.
Ontem, neste plcn:triu, a política agrícola do Governo foi uivo
de vc~.:mcntcs c injustus reparos do Scnudor Puulo Brossard, n:pre~cnt;llltc do Est:tdo dll Rio Gwnde do Sul.
D;1 mesma rnrma. o noticiúrio, os editoriais, notas e coment[lrius 1.h.:jmnais, principalmente dos jornais do sul do País, nos inrormam diariamente sohrc rc:ações nem sempre contidas, nem sempre
trmHJílilas c ncm scmpre compreensíveis, c de rundo semelhante, à
polític:1 qut: ll <inverno Federal julga ser no momento, a mais correta
par:~ :1 t\g.ri~.:ulturoJ c a mt:nos onerosu rura o conjunto da Nação.
1: :1 t:ssc clmnur juntam-se :linda outras vozes da Oposição, em
entonaçõcs que variam do equilíbrio a desafinamentos emocionais,
oh,it:ti\':lndn prl.!judk:ar, ,;mn invcni:1des, •1 imugt:m do Governo do
Prt:sidl.'nt~.: ( icisd, junto ans produtores dc soj~1 do Brusil.
Venho, como os senhores abem, de um Estado cuja agricultura
contribui de formo decisiva nu contabilidade das rendas e na soma
dus dívidus do Pais.
Eu r~.:g.it1u t.lc llllllt: t:u soli pma cumprir este mandato que o pururwt:nst: m~.: 1.h..:h:g.nu ~ justam~:ntc onde se cultivam, onde predominam
Uois pmdutns C"'St:I\I.:Í:lis ris lin:lnças c uo bcm-estar da Pátria. A soja,
hojc rt:spons:'l\'1.!1 pnr int:4UÍVllCO! I! cssenciu\ pllrticipaçào nus contas
de divisas lbrmaUas pclus nossus exportações; I! o trigo, imprescindivt:ln<~ c~o:ulllli11Ía de divisus nas importuçõcs, e mais o café.
Sflll H~ cn:Jcndl.lis 4liC rorneço dcsta tribuna paru ruiu r d:J poli~
tica 1.1grkola !'cUcral. d~.: ulguns oJspcctos dessa orientação, principalmcntc relativos i1 snja. Da mcsmu rorrna quc não pretendo dar um
uval dt: t1lhos l'ct.:hadus t1s críticus fcitus i1 política que oriente a uçã"o
do Gowrnll IHI ,\griculturu, não tenciono, de rormu absoluta e
rrcputente, anular tudas as observações e reparos que ponderável
parcela de politicas, jornalistas c agricultores faz hoje a essa oricn·
tação.
Minha intenç,)u é fornecer ao debate algumus informações,
dt~dos c cstatistkus 1.1Uc julgo necessários à formação de um quadro
muis preciso, muis detalhado dus condições, das táticus, dns regras e
dt~s pressôes ern que se dú o jogo da t:conomiu ngr!colu nacional e
in lt:rnacinn:JI.
As cunUh;õcs desfavorúvcis it soja brasileira no mercado inter~
1wdunul, como V. E:<•s se recordam, comecnrum u ser sentidas u
Uis~.:ur:-.o.)-
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p11rtir uc 1'174, arrol'unuando de forma vigorosu cm 1975, reduzindo
di.! nHidll drüstkn a remuncraç:lo an produtor brasileiro.
t\inUu no primt:iro st:mt:strt: de 1975, o Governo houve por bem
tomar al!!unws nu:diUas, dirigidus ht1sicumcntc a dois objetivos: criar
ClUldh;ôt:s nwis l'i!Vllr:'!vcis ~~ cmnercializucão da safra daquele uno; e
impedir que o ~1gril!uhor rcduzissc a ilrca de plantio destinada à soja,
t:m l'unçflll Ja hai.x01 cot:lçiio do produto no mercado externo.
Sintt:ticamcnte, css01s mcdid~1s forum:
ll pri~.>rid<Jdc ao atcntlimcnto do mercado interno, em detrimento das t::;;pmtaçõcs:
~I mllurizaçãu prévia da CACEX para exporto r;
Ji cumcrcializaçfw gmdativa, durante todo o ano de 1975, para
evitar l[Ut: as vendas st: acumulassem no período da safru;
4) formação de estoque oficial de soja cm grão nos armazéns do
IBC, da CIBRAZf:M e da COBEC;
~) gilmntir 110 pnldutor uma bou remuneração, através de umr
just:lli.xw.;tlu tlc rreçn mínimo.
Al~m dissll, n Minist~rio da Agricultura, em apoio às cooperativ<IS (uma wz llllc sào as coopcrativ.as as responsáveis pelo grosso da
prmlução lie suja), reservou a das cerco de 70 por cento das cotas de
c.xport<tçtlu: t:, ,;onw suportc técnico à comc:rciulizaçüo, criou-se o
Comitê Consultivo da Suja, junto 11 CACEX.
Assim :~mpamdos, us produtores scntiram~se incentivados n
r..:stolt.!:lr u proUuto, 11:1 espcrunc::1 de que novos ventos soprassem
sohrc u mcrcatlo intcrnacionul. As exportações começaram em abril
daquele ano, mas a nwiur porte da safra foi exportada entre agosto e
sctt:mhm,I.JUando, dc fato, os preços internacionais eram mais ravor:'ivt:is.
1\ uecisão dos produtores de reterem a soja, à espera de melho·
rcs cotuçlics, gerou um impassc. Um impasse entre eles e as indústrius de últ:os. As indústrias uleguvmn que os agricultores estavam
t:lmh~m rt:~o:usantlu-sc a vcndcr a soja no mercado interno e, quando
concordavam cm vendt:r, raziam-no a preços elevados, acima mesmo
das ,;otott;lh.:s internacionais. O resultado disso. segundo as indús ..
trias. era lJUe ntln lwvi:1 soja ~:m quuntidades suficientes pura moer,
rrejudicanuu a produção de óleos e farelos.
A CACEX, então, entru na briga e aumenta a cota de expor·
taçtJo de úlcll Ut: soja lJUe cotbia ~1s indústrias, obtendo delas o compromissn de que nào cxporwrium u cota de grãos à que tinham
direito.
Embora os preços intcrnucionnis voltassem a cair no último
trimestre de 1975, a rcccil:l obtida com us exportuções da soja e
derivados, nuquele ano, chegou a superar os formidáveis resultados
obtidos em 1973, constituindo-se, então, nu maior receita obtida pelo
produto desde que ele passou a ter presença significativa em nossa
pauta de cxportuções. Desl:lque-se aqui que o furei o c o óleo de soja
forum os principais responsáveis pela expansão.
Vamos agora ver como foram as coisas em 1976. O ano come·
çou com o mercado externo ofertando o mesmo nfvel de preço que
no final de 1975. Isto é; em torno de 170, 180 dólares F.O.B. por
tonelada de soja cm grão, preço considerado baixo pelo produtor
nacional.
A•;sim. a!eganuo diliculdudes para colocar a soju no merendo
externo, os ugricultores reivindicum do Governo incentivos !iscais à
exportaçuo. E o incentivo é concedido: durante os meses de maio c
junho, a alíquota do ICM sobre a soja em grão exportada é reduzida
de treze paru dez por cento. A par disso, pura que os agricultores
tivessem melhores condições de sustentação de preços, o Banco do
Brasil conccdc·lhes créditos especiais pnra estocagem do produto.
Tais medidas revelum-se desnecessârias, pois, a partir de maio
daquele uno, as cotações da soja no mercado internacional
recuperam-se, No entanto, o óleo de soja continou sendo beneficiado
pela isenção do IPI, nu comercialização interna e passou, ainda, a
receber incentivos à exportação, também na forma de isenção do IPI
somndu à isenção do ICM, emboru, a partir de primeiro de julho de
1976, os subsidias à exportação comecem n ser gradativamcntc
reduzidos, em conseqUêncin de entendimentos com autoridades
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monctCirius norte-americanos, na tentativa de estabelecer trata·
mentes iguais no comércio entre os dois pafses.
Contudo, novamente, a comcrcinlizução da soja em 1976
caracteriza-se por divergências de interesses entre os produtores c as
indústrias de óleos, Quando, a partir de maio daquele ano, os preços
da soja no mercado externo começam a melhorar, os agricultores e
cooperativas solicitam à CACEX cotas extras para a exportação de
soja cm grão. As indústrias, naturalmente, reagem, e n CACEX infor·
ma aos interessados que a politica de comcrcinlizuçilo da safra dava
prioridade ao abastecimento interno, interno é, ao abastecimento
das indústrias de óleo.
Mesmo com as exportações sob controle, res1ri.tas, os Srs.
Senadores devem estar lembrados que a soja começou n escassear no
mercado interno, com seu preço chegando a superar os preços do

j
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merendo internacional. Diariamente, pela Imprensa, trocavam-se
acusações. De seu lado, as indústrias afirmavam que os produtores e
cooperativas estavam sonegando o produto ao merendo interno,
com os olhos fixos nus cotações internacionais, Agricultores e
cooperativas, no entanto, garantiam que não tinham mais estoques e
que as indústrias não colocavam o óleo no mercado pura forçar
aumentos e manter elevados os seus lucros. Agricultores e coopcrati·
vus alegavam ainda que ns indústrias dispunham de estoques de
grãos suficientes, comprados a preços médios razoáveis, uma vez que
elas haviam adquirido u maior parte da matéria-prima no início da
safra, quando o preço do grão da soja estava ainda baixo.
Pura resolver a pendência e fazer com que o óleo voltasse de
novo às prateleiras dos supermercados, chega·se a cogitar na
intervenção di reta do Governo no merendo, mediante a desapropriação de estoques ou suspensão das exportações de óleo. Como os
produtores, as cooperativas e as indústrias começam a efetuar recom·
pras, para atender ao mercado interno, tais medidas são esquecidas
nu gaveta. Contudo, foi preciso que a CACEX proibisse esse jogo de
compras e recompras, pois a soja, internamente, estava alcançando
preços de fazer inveja no mercado externo e gerando toda uma série
de especulações e distorções.
Essa dificuldade de se ajustarem os interesses das indústrias,
ugricultores e cooperativas, reforçou para o Governo a necessidade
de definir de forma mais precisa a comercialização e a industrializa.
ção da soja. Em essência, o problema se deve ao crescimento acelera·
da da capacidade de esmagamento de oleiginosas, principalmente
nos Estados do Sul do Pais, crescimento esse que pode levar o setor à
crise de respeitável dimensão, num futuro nada distante,
Sentia, vejamos: caso continuem sendo cfetuados novos investimentos no setor, e caso seja mantida a politica de dar prioridade ao
abastecimento das indústrias, em pouco tempo o Brasil não poderá
mais exportar soja em grilo, ao mesmo tempo em que disporá de
grandes excedentes exportáveis de óleo e farelo de soja, o que,
convenhamos, não há de ser uma posiçilo muito agradável no mercado.
~ urgente reconheça-se a definição de uma politica para a
comercialização de soja que leve a observação acima em
considerucào.
Na delinição dessa politica, é preciso ter em conta inúmeros
fatores, além du produção brasileira de grão e da capacidade industrial de beneficiamento. Alguns outros fatores são: a produção e a
politica de comercialização dos Estados Unidos e outr?s produtor~s
que começam a se destacar no mercado: ~amo a Argc.nhma e o MéXI·
co· u produção mundial de outras oletgmosus, puruculnrmente dos
ól~os de pulma e coco, e de cereais com protelnus, cujos valores de
nutrição concorrem com os du s~ja: evolução du cupucidude mundi~l
de beneficiamento da soja, pnnctpalmente por aqueles que mnts
importam o produto, por exemplo: Europa Ocidental, Europa
Oriental e Jupi\o: por fim, u demanda brasileira pelu soja em grão e
seus produtos,
.
. .
11 demanda externa pelu soJa brastletra deve ser tomada num
campo mais amplo e que envolva 11 produçi\o de oleiginosus como
um todo. Só dessa forma será passivei n definição de uma politica de

comerciulizuçrto que permita explorar ao máximo todas as
oportunidades oferecidas pelo mercado e que evite sejamos presoscomo muitus vezes o fomos-· pelo imediatismo.
Examinemos agora as condições da produção c comcrcinliznção
da soja, hoje.
A colheita deste uno, os senhores se lembram, começou sob pers·
pectivas decididamente favoráveis. De um Indo, a esperança de uma
sufr~ recorde; de outro, preços internacionais crescentemente altos.
Governo e produtores estavam justiflcndamente exultantes. Ao
produtor, sorriu a possibilidade de excelente remuneração; no Go·
verno, principalmente nos setores responsáveis pelos fundos do
cofre, ensaiuva·se n perspectiva de se obter mesmo um saldo positivo
nu balança comercial: da mesma forma que a soja, dois outros
produtos primários voltados à exportação - o café e o cacau alcançavam estimulante cotação no merendo externo.
No entanto, coma se recorda, a comercialização da safra passa·
da havia sido encerrada sem que a pendência entre agricultores,
cooperativas e indústrias de óleo tivesse sido plenamente resolvida.
Da mesma forma, outro fator, de decisiva importância, deveria ser
levado em consideração: o controle inflacionário.
Nos primeiros meses do ano, antes da colheita comcçar,jã havia
·da parte do mercado internacional desusada procura pela soja bra·
sileira. Em decorrência, os produtores começaram a exercer fortes
pressões sobre o Governo para que autorizasse operações de venda
no mercado a termo. A CACEX, no entanto, que não tinha dados
mais concretos a respeito dessa demanda e da produção nacional,
preferiu agir com prudência, autorizando, por exemplo, operações
dessa natureza que não ultrapassassem 20 por cento do volume ITsico
da soja em grilo que os exportadores haviam efetivamcnte
embarcado durante o uno de 1976.
~ aí, então, que entra cm cena uma das medidas tomadas pelo
Governo em relação à soja, hoje praticamente superada, mas que por
muito tempo ficou nas manchetes dos jornais c foi um das t.ópicos
mais candentes do discurso de ontem do Senador Paulo Brossard: o
confisco cambial. Tratava-se, como se viu, de uma medida antes de
tudo técnica,' de prevenção, jã que a demanda do merendo externo
era forte, seus preços atrativos: jã que as pressões das exportadores
para que a CACEX liberasse negócios também, era forte: mas, como
ainda não se tinham dados concretos sobre a produção e a demanda
interna, o Governo concordou em permitir a assinatura de contratos
de exportação - satisfazendo as pressões externas c internas lixando, no entanto, uma taxa de confisco, que passou a agir como
elemento refreador pura entusiasmos imediatistas, como alerta
contrn negócios feitos num clima de excitação.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. MATfOS LEÃO (ARENA •!VIt.zer, nobre Senador.

PR) - Com muito

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Mnttos Leão, tenho o privilégio, como muitos outros colegas, de conviver com V, Ex• nu Comissão de Agricultura, E ali tenho podido,
modestamente, ao lado de V, Ex• ex pender o meu ponto de vista
quanto aos males perpetrados e quase que perpetuados através dos
tempos, no Brasil, contra a utividade agropecuãrin. lnsurgl·me, desta
feita, como do outrus, contra o confisco da soja. Isto porque, cm verdade, nós que militamos no campo, nós que ainda ousamos insistir
nn produção, no campo, paru sustentar aquilo que cu tenha
ndjetivudo, tantas vezes, de "orgiu urbanizudorn" instnludu no Brnsil
h{\ tuntos c tantos unos, temos que realmente, nos insurgir contra o
confisco, Em verdude, tudo que o roceiro vai comprar, ele pergunta
no homem dtt cidade: por quanto o Sr. me faz? E, na hora de vender
também não é ele que põe o preço, Ele pergunta: por quanto o Sr. me
compru? E dentro desse rucioclnio que vem utruvessnndo este século,
já no seu último quartel - este e anteriores, porque isso vem desde
os ulborcs du República-, cria-se pura o Governo, realmente, uma
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situação cmbarnçosn. 10 uma situaçüo herdada e ni\o hú como obrur
milagres e corrigir vícios em distorções tão antigas, du noite pnrn o
dia. Daí ror que, muitus vezes, colegas nossos da Oposição, como
que possuídos de uma umní:sia repentina, fazem trnmrolim dessas
dificuldmles govcrnamentuis que não foram criadas ugorn: desgraça-

damente, são muito mais antigas do que a nossa rrópria idade, Mas,
de qualquer forma, o ideal seria que a Oposição tivesse realmente
razüo c que fosse possível no Governo poupar-nos - através da
multiplicaçt10 dos pães c do milagre- dessas medidas antipáticas c,
rculm~ntc, danosas pnra u economia brasileira, como sói ser o conlisco que vem innigindo U tagriculturu c à pecuária. Citaria aqui, como
uma contribuição ao discurso de V. Ex•- para mostrar como real·
mente é difícil a situ:tçüo dos nossos correligionários do Executivo
paru resolver o probh:mu- caso que, uliás, eu já trouxe no conhecimento da Casa numa forma de denúncia: o do couro, cspc ..
cificamcntc. Em 1973, um quilo de couro cru era vendido por 6 cru·
zciros, Esse couro industriulizado, isto é, tendo agregado cm si os
produtos químicos, era vendido por 40 a 45 cruzeiros o metro
qu:tdr:tdo de v:tqucta. Pois bem, hoje esse couro cru ó vendido pelos
mesmo.< 6 cruzeiros o quilo, mas o metro quadrado de vaqucta já
csti1 de 140, " 160 cruzeiros e os cortumes não estüo enriquecendo.
Os curtumes não melhoraram sua margem de lucro porque os
indústrias são nacionais. O lvcro, nobre Senador, todo o
rendimento, essa diferença de preços enorme, está sendo carreado
pura as grandes indústrias estrangeiras, para os chamados produtos
químicos. Daí por que nos supreendermos ao verificar, no Bmsil,
hoje, que a metade das nossas importações, ou a cqu ivalentc à
metade do total das nossas importações, são cxatamcntc para pagar
produtos químicos industriais, sais industriais e sais farmacóuticos. E
ucrcsccnte·SI! aí o que se puga, também, pura saciar u fome c a sede
do homem da cidade, a fome e a sede da flrea urbana, em detrimento
du cconomiu ngropecuáriu. Teriu que se acrescentar a esse sacrilicio
i ngcnte que pesa sobre a :tgropccuária, a grande provedora das
nossas divisas, c:lindo os Royalties e as remessas de lucros dessas
ch<tmadas ind(tStrias, e que não geram tantos empregos assim que
pudessem justificar uma participação tamanha que chega u ser u
totalidade dos lucros do esforço nacional. Congratulo-me com
V. Ex• cm estar cumprindo o seu dever, cm tentar dar ao povo
brasileiro, sobretudo, aos nossos homens da área rurul, cssn explica·
cüo que lhes ó devida, sobretudo, pura que se conscientizem de que
não é esse Governo que ai ~:sta o responsável por este quadro, pois,
como ninguí:m, vem cnvidando todos os esforços, com as medidas
que lhe são disponíveis, no sentido de resolver esse problema hcr·
dado de muitos correligionários que hoje, na Oposição, criticam
impensad:tmcntc o esforço governamental. Muito obrigado u V. Ex•
O 5:!. 1\l,I.'ITOS LEÃO (ARENA - PR)- Nobre Scnudor
Benedito Ferreira, agradeço o seu aparte. Entretanto, devo acresccn·
tnr :.1 V. Ex• que provurei, logo udiuntc, na lcituru do meu discurso,
que o confisco cambial, na í:pocu em que foi instituído, era ncces·
si1rio. Ncccssi1rio puru controhlr n economia brusileiru e
principalmente para controlar a inOução, desideroto este quo o
Governo do Presidente Ernesto Gcisel tem, e especialmente S. Ex• o
Sr. Ministro da Fazenda, Mí~rio Henrique Simonscn. Agradeço o
"pnrtc de V, Ex•
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Se V. Ex• uindu
permitir. voltaria suscintnmcntc, porque não quero prcjudicnr o
discurso de V. Ex• que cstC1 trazendo umu contribuição válida para
tuJo o Pais. com ll seu pronunciumcnto. Reulmcntc, concordo que
l.!stus mcdid;Js visu . . am muito mais utcndcr 1\ prcssl'\o poHticu -c o
Governo é político- i\ pn:ssUo urhunu. Sei c V, Ex• sube que seis bi·
IIHics de Cfll7."iros sno gastos anualmente pelos cofres p(tblicos
para custear o trigo que, d..:sgraçudnmcntc. é consumido pc:lo homem
du itrcu urhuna c ni1o hencliciu cm nudu o homem du ugropccu{Jríu.
De snrtc que c~ te sacrifrcio du rur!culu, quando sofre o confisco puru
buratc:1r o custo tio óleo purn o homem du cidudc, reulmcntc o
Gnvcrnn 6 (.:llll1ÍI1ild(l r::!:l pn:~.-;~ll pulftka :1 ~!gir 1\S~im, tlUCr tlilcr,
nll!
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tem os nossos correligion:'trios do Executivo u minhu comprc:c:nsfto,
nitll tl:m os meus nplausos, porque nu vr;:rdadc o bom, o idc:ul, st:ria
que jit pudéssemos ter removidos todos estes óbices desta política,
desgr:~c<~dmnente hc:rdi.td:t cm gmu muito rior do pretérito. mas que
ainda subsistem malgrudo os esforços dos governos revolucionltrios
l'l<lnl renloVê·los,
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA - PR) - Nu verdade,
nobre Senador Benedito Ferreira, é interessante como a Oposição
age nesse sentido: quando a luta do óleo de soja sobe, a Oposiçüo faz
a su:~ campanha bnseadu na alta do óleo de soja nas cidades; quando
é instituído um connsco para subsidiar o óleo de soja, a Oposição
utacn r;: faz a sua campanha junto aos centros agrfcol:ts.
Continuando, Sr. Presidente:
Com a receita gerada pelo confisco instituído pelo Conselho de
Desenvolvimento Económico, dccidiu-st: subsidiar us indústrias de
moagem, de forma a estabilizar os preços internos de óleo e farelojustamente o que V. Ex• falou- com medida adicional de combate
à innação.
O subsídio de trinta c um cruzeiros por caixa de vinte lutas, de
novecentos mililitros, de óleo comestível: c quarenta centavos por
quilo de farelo, permitiram o tabelamento da lata de óleo a treze
cruzeiros (preço de Porto Alegre); e o quilo de farelo, destinado a ra·
ções, a dois cruzeiros e cinqUenta centavos,
No mercado internacional, a soja continuava a experimentar
novos estímulos de preço. As indústrias passuram a alegar que o
subsidio que o Governo estava dando à produção de óleo não era
suficiente para compensar a obrigacilo de abastecer o mercado inter·
no, cm vez de exportar o óleo. De sua parte, os fabricantes de farelo,
alegando que o esquema de funcionamento do subsídio não havia
aindu sido dctinitivumente acertado, rccusavam·se u vender o produto aos fabricantes de rações ao preço tabelado pelo Governo.
Diante desses fatos, no início de maio, o Governo elcvn o confis·
co cambial de sete para doze por cento; elevando, cm conseqilí:nciu o
subsídio ao óleo u 38 cruzeiros por cuixa de vinte lutas de novecentos
mililitros; c setenta centavos por quilo de farelo destinado a rações.
Paralelamente, a CACEX tomava outras medidas pura evitar
exportações irreuis e problemas ao abastecimento interno, Destaco
três dessas medidas:
I) limitt~ção das exportações de óleo, em 1977, a um máximo de
quinhentus mil toneladas:
2) :.tutorizaçUo its cooperativos pura exportações com preços a
fixar de, no m!tximo, trinta por cento do total export(lvel;
3\ suspensão provisória das exportações de óleo,
Vejamos agora quul "quantidade de soja produzida no Pais, em
1977. É umn incerteza que, ao lado das pressões internacionais il
procura do produto c das pressões locais sobre a C,\CEX a nm de
que us exportações fossem plenamente liberadas, ocasionurnm medi·
das como o conliscl1 cumbiul.
As primeiras estimntiv~ts sobre n safra deste uno dizium que iríamos colher entre 12,5 c 13 milhões de toneladas de soja. Quebras de
produçüo no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Süo Paulo, motiva·
dns principnlmcnte por razões climittictts, tornaram as previsões mais
pcssimistus. Mesmo assim, u safra, com li ,5 ou 12 milhiles de tonclu·
das- quer di7.cr, menos de um milhão de toneladas que as previsões
inici:lis- hít de significar novo rocordc de produçiio,
Contirmndu essa produção, us exportações devfi!rito atingir cercn
de .1, 7 milhões de toncladt~s de soju cm grão; 4,4 milhões de toneladas
de farelo; c corcn de 400" 500 miltoneladns de óleo. Somando, isso
significa uma reccitu totul de divisas da ordem de 2,9 bilhões de
dólnrcs.
c,mlo nos unos untcriorcs, us exportuções scrito destinadas
b:tsict~mentc ii Europa ücidentul (grnos c farelos); ii Europa Ocidcn•
tnl (l'urclos); no .lupiio (grüos); Orionte Médio c n nlguns pulses da
Aml:ricn Latina. Mns devcmo"i contur cnmurn dado novo: neste ano
de 1977, u Uniüo Soviéticn e a República Popular du Chi nu entrnram
no nmcudu como grundcs importadores da soja brusilcira. A China
jú urlquiriu 400 miltoncladn.;, cu \lni~ll Snvil~1ir~1 ·~o.;, 11 tH!!'n,..i:'rH.Io :1
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compru de um milhilo de toneladas, também de soja em grão. O
Jupào, maior ímportudor mundial de soja. vem aumcntnndo suas
comprus do produto brasileiro c poderá adquirir, só da
INTERBRÃS. cerca de meio milhão de toneladas, mesmo que os
Estudos Unidos já tenham garantido aos japoneses que lhe fornecerUo três milhões de toneladas, cslc uno.
Dc:vc-sc ohscrvur, no entanto, que os volumes efctivumentc
cxportudos de soju c derivados, no primeiro trimestre do uno, foram
hem menores que no primeiro trimestre de 1976. Diante da pcrspecti·
va de elev:tçuo dos preços, os produtores preferiram reter a soja.
Pura o uno que vem, como tudo indica, os preços de sojn c
derivttdos devem permanecer firmes cu produção brnsileint continuará com tendência a crescer, colhendo algo próximo dos I~ milhões de
toneladas.
O Sr. Itulivio Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um

npnrtc?
O SR. MATTOS LEÃO (ARENA- PR)- Pois não, nobre
Senador.
O Sr. lt•livlo Coelho (ARENA - MT) - Tive o pruw, há
duas semanas, de ir ao seu Estudo. E lú, pousei no Município de
Palotinu. chumudu u cu pita! nucional da saju c tive a oportunidade
de sohrevour terras dos Municípios de Toledo, de Cândido
Mariuno,- nome de um mato-grossense, c Cascuvel, nome de cobru
cm todo o Brasil. ..
O SR. MATIOS LEÃO (ARENA- PR)- Aliás, umu grande
cidudc.
O Sr. ltalivlo Coelho (ARENA- MT) - ... e de outros municí·
pios vizinhos, como Sunla Rosa. A capital nacional da soja, oficial·
mente, i: o Município de Palotinu. Mus todu aquela regiiio deviu cha·
mar·se "região cupital nucionul da soja e do trigo" porque, na boa
p:trtc do mundo que me foi dado conhecer, no decorrer da minha vida, jamais cu vi nem na Holanda - não conheço a Rússia, - nem
nu Espanha, nem na Alcmanhu, nem no Sul da Áustria que é tão
bonito, nem nos Estados Unidos,jamuis cu vi agricultura ti!o bonita,
cncantudommente bonitu. como a daquela região, onde se casam,
com conõsco ou sem conõsco, com subsidio ou sem subsidio, a
produção da soja supcrpostu pela produção do trigo. Agora vi o tri·
go suhstituindo a soja de poucos meses cus crílicas de ontem são din·
ccis de se aceitar quando feitas indiscriminadamente. rodemos accitur u discussi'io de que o conlisco (:muito ou é pouco, se devia haver
c.:sse confisco ou não. Mas, daí u se levuntur uma crítica ccrn1da no
Ministério du Agricufluru e à competência do Ministro da Agricultu·
ra, é realmente um exagero. A ugricultura brasileira, eu disse ontem
cm ap~1rtc no ilustre nobre Senador Pltulo Brossurd, jamais cresceu
tanto e V. Ex• acabou de dar os números no setor da soja, jamais
cresceu tanto como estú crcsc~:ndo neste decênio c nüo é somente a
soja. Lú cm Mato Grosso, minha terra. u produção da soja duplica
ano após ano, nilo ao lado do trigo que i: cultura ainda incipiente,
mas Ul) Indo do arroz. E Muto Grosso que hú cinco unos pussndos
era de signincutivu importfmcitl na produção de arroz, nt:sta safra de
1977 ocupou o segundo lugnr nos próximos unos, o Rio Grnnde do
Sul que se cuide, que se prccavenha porque Mnto Grosw l'lli pura o
primeiro lugar na produç[to do nrroz. É vcrdndc qnc dizem que o
urroz é produçüu do pobre, mus mesmo produzindl.l o arroz, os
produtores mnto-g.rossensc11, no rol dos quuis cu me incluo com hon·
ra, estilo sutisfcitos. Quero dur n soliduriedudc u V, Ex•, rcssultttndo
u utuaçi\o clicicntc do Ministl!rio dn Agricuhuru. nn cnmpo da sun
(.:lllllpctêncin, c o ClHlliS!.:O nlto é du comrcti:ncia do Mínístérío úu
Agriculturu, Dcst.lc o cstfmulo c u oricntnçüo pura o financiamento
nu produci\o du scml!ntc. do preparo da tcrrt~·~do custeio dn J'1T~du·
çl\o, du colheita, do nrnwzcnumcnto, da c\asslilcn~ão úa prudu~.au c
a npinl1h1 na politlc~1 du cxrortncllo. ~~ Ministério tht t\ttric~th.u~u
sempre atua ~:om utcn~;i1u c acuidade, Quero dcdi.lmr·tnc sohdano
com us pnlnvras til! V, E~• c ''nn"'i)'nar a minh:1 L'r:1ndc qti..:f!1Ç~n
com a atua~·n11 th1 Mini,.lí•rin da ·\~trknltnr:t tJII!' lll'''''• ~~nmn ,,q
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mandato untcrior do Executivo, teve grundes MiniSiros de rara
dcdicuçào it produção ugrlcola.
O SR. MATTOS LEÃO (ARENA - PR) - Nobre Sena·
dor ltallviu Coelho, agrudeço scnsibilizudo as palavras de V. Ex•.
espcciulmen\e, quundo se refere uo meu querido Estudo do Paran6
que, inegavelmente, uinda é o maior produtor agrlcola do Brasil. O
Paranit contribui com mais de 18% da produção ugrícola brasileira.
Endosso plenumente as pal:tvras de V. Ex• quando fala no seu
grandioso Estudo de Muto Grosso que se estú tornando dia u diu um
grande produtor agrlcola.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permi!C V. Ex• um aparte?
O SR. MA TIOS LEÃO (ARENA- PR)- Com muita honru, Scnudor Leite Chuvcs.
O Sr. Leite Chaves (M DB- PR)- ES!ou assistindo com mui tu
atenção uo discurso de V. Ex• E um trubalho muito sério, que cm
purte merece a minha concordância.
lnformur a V, Ex• que o Senador Paulo Brossard não se encon·
!Ta nesta Casu porque hoje teve que voltur urgentemente a Porto
Alegre, sendo esta a ruzào pelu qual nosso ilustre Senador não está
presente para ouvir a respostu de V. Ex• à parte das críticas que ele
teriu ontem, u nosso ver, dirigido com toda propriedade ao Ministé·
rio da Agricultura: creio mesmo que mais ao Ministério, à sua
estrutura, do que uo próprio Ministro. Nós, do MDB, não temos
concordado, cm linhas gerais, com a política do Governo no setor da
Agricultura c, sobretudo, da soja. A soja é uma cultura que se ulevan·
ta no País, com grandes perspectivas internacionais- e aqui assisti~
mos a essa déhcicle constante. Em 1974, lembra-se V. Ex•, foi por
conselho do próprio Minis!To da Agriculiura que no Paraná os
lavradores vcnderum a sua soja pelo preço muis baixo passivei pura,
logo em seguid:t, elu udquirir preços enormes. S. Ex•, em Foz do
!guaçu, aconselhou u luvouru puranaense a realizar aquelas vendas.
IS!o foi dito por diversas vezes aqui no Senado, em razão do que não
pode conSiituir surpresa. Recentemente o Governo Federal, no
pique de altu. impossibilitou as vendas, levando os lavradores a se
verem agora com grandes estoques e inexistência de mercado. A nos·
so ver, um Governo que quisesse erc:tivumentc incrementar a produção de soju, teria grandes resultados internacionais, porque uma
produção que, dentro de três unos muis, serit de consumo ilimitado,
teriu que permilir u inlervenl~nch1 das trad~s compar:ies oficiais
neste mcrcudo para regularizar o preço. Por que a COBEC não tem
umu purticipaçào efetiva? Por que não tem interferência dircla,
inclusive, regulurizundo ou regulando os estoques? Tem sentido o
Banco do Brasil viver emprcst:tndo às multinacionais, que compram
soja no Pais, dinheiro ujuros de 19% ao ano. cm limites avantajados
paru que essus próprias aumentam ou diminuam, ou diminuam os
seus cswqucs, cspcculundo com a produção, levando os pr~ços à
baixu quando muior a orcrla c dando como desculpa U bntXU do
produto! Em Chicugo, cuja Bolsa tumbi:m conteslum através de suas
mutrizes ...
O SR. ~IATTOS LEÃO (ARENA - PR)- Perguntaria ao
nohrc Senador Leite Chaves: V, Ex• estú dando um aparte ou prctcn·
de fazer um discurso puralclo? Estou uguardando.
O Sr. Leite Chaves (MDR - PR)- ... nito se vcriõquc nos
nivcis que vem ocorrendo c com prcjufzo, quuse que: cou~t;nlt~o:,
sempre paru " lavrador. Agrudeçu u V. Ex• o aparte, dilendu, de
antemão, que o meu parece que não foi t"" along:tdo, mesmo porque
nUo huvcndn m~•dorcs dcp~..1is d~: V. Ex•, nem eslundo sendo anuncia·
da a ungétstiu do seu tempo, acho que tt Cusu terú trunqtiilu oportuni·
dadc de ou\'i·hl nté o finu1.
O SR •.\1,\'I'TOS !.F.1.0 f.\P.r~.\ .... PIU ··-·Grato :1 V, Ex•
lltu.:iulmcnlc, nuhrc Scn:tdor Ldlt: Ch:~vcs, qu~tnc1o ini~·1ci o meu
di"l'Ll~''"· hllWnh•i :1 :nJ~t·nei:t do "\cn:niM Paul•l 1\r,,:;'\ard ..·\liús,
nnlt•rn, qn:nvlo ~ Fx• tt.'rminntl o "t.'ll di~i:llrSll, u nobre l.Jlkl' Virgl·
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lio Tiívora pediu :1 putnvrn c disse cluramcntc que etJ deveria respon,1C-!uno t.lia de hoje. De maneiro que Jumento também a uusêncin do
c111i11entc Senador Paulo Brossurd, mas de muneirn ulguma eu poderia d!:ix:tr de dcsincumbir-me da missão esta que me foi outorgada
pd01 Liuoranca de meu Partido.
Quanuo V. Ex•, abordando o problema du soja, fala que o
Minislra da ,\gricultura, o Sr. t\lysson Puulinclli, há unos atrlts, em
hv dt Iguaçu, tcriu aconselhudo nos produtores u venderem a suu
soj:l, pur~tuc n soja niio irin sübir, lumcntnvclmente, nobre Senador
Leito Clwvos, dovo dizer, hoje, no Senado, que isto í: uma inverdade.
O Ministro dn Agricultura jumais falou, neste sentido, cm Foz de
lguaçu, S. Ex• n5o dou esse conselho pura os produtores. Isto é uma
inverdade quo foi assacadn contra o Ministro da t\griculturn, e
contra n Governo Federal, nu illtimu campanha eleitoral de 1974,
quando V. Ex• foi candidato ao Senado, quando V. Ex• foi eleito
Scuador.
Quanto no Banco do Brasil, devo dizer u V, Ex• que em tempo
ult:um, como bem disse, o Senador hltlfvio Coelho, em tempo algum,
o Banco do Brasil finunciou tunto a ngriculturu, como na utualidudc.
Qu~1ntm hc:rH.:fício:o., quantos linanciumentos do Banco do Brasil tem.
l'ei1n r'1ra a agricultura cm geral! A COBEC, a INTERBRÁS estão
inr..:n..'indo no mercado du soja e cu, na lcituru dt: meu discurso, vou
~:omprovar u V. E:<'
A parte dc:;sc totul que será exportada e u purte que será indu.>ill'ializ;u.la intcrnumcntc, dependem do crescimento da indústria
d" csma~amcntn c da politica que for adotada quanto ao abasteci·
mr.:nto dcssn indústria.
Supondo que a produção seja de !4 milhões de toneladas e que
os pn:ços médios de cxportuçào st:jnm iguuis aos cspem.dos para este
ano, técnicos do Ministé:rio da Agriculturu, t:stão trabalhando com
duas hipóteses sahre a industrialização interna dos grãos. Primeira
hipótese: será d•1du maior énfnse à exportação de srão.s. Segunda.
hipótese: scrn dada maior i:nl'usc à industrialização de grão,
expllttando-se também maior quantidade de produtos já beneficia·
dos.
De onde se conclui: de uma formu ou de outra, caso o merendo
t.::\tcrno continue upn:scntundo escassez de oferta c preços elevados,
o r;rasil poderá obter, ano que vem, divisas da ordem de três bilhões
de: dúlarcs com a exportação du soja c derivados.
O Sr. Gllvnn Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MATI'OS LEÃO (ARENA prazer, nobre Senador.

PR) -

Com muito

O Sr. Gilvan Rocha (M DB - SE)- t\té o momento ouviu o
discurso de V. Ex• sem o desejo de interferir, mesmo porque nós, do
Nordeste, nno temos condições climáticas de entrur nessa nova
riqueza, que í: a soju. Mus umu observuçiio de V, Ex• deixa o nordestino com os ouvidos aguçados, quando V, Ex•, registrando o cré·
dita do Banco do Brasil pura a agricultura, dá a entender, subliminar·
mente, que esse é realmente um setor em amplo desenyolvimento no
Brasil. Eu nua posso deixar esta afirmação de V. Ex• passar em bran·
c<1, Os prôprios registras do Banco do Nordeste do Brasil demons·
tram que u cxportm;ão do setor primúrio do Nordeste vem cuindo
vertiginosamente, Se há urna grita unünimt: naquela Região l: o
descaso que este Governo fez ao desenvolvimento ugr!cola. t\lilis,
deverei lcmbrur de uma maneira envolta cm saudude, e também, no
respeito, aquela figura que tanto honrou o Senado, o Senador Paulo
Guerra, do Partido de V, Ex•, que foi um dos muis veementes cri·
tico.< du politica pura a agricultura brusilciru, principulmente no Nor·
deste. Desejo que V, Ex•, ao registrar esse aumento de crédito, tum·
hém registre a ressalva de que o aumento foi quuntitutivo, mus que u
agricultura brasileira, principalmente no Nordeste, vive dias de crise
reconhecida por todos, além de Purtidos naquela Região.
O SR. MA TI'OS LEÃO (ARENA - PR) - Nobre Senador
Gilvan Rocha, devo dizer u V, Ex• que o aumento du produçílo ugr!·
colu brusileira é umu realidade. B evidente que, em certus épocas,
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como ugora mesmo, o Governo está imbuído no sentido de combater
u innuclto, e alguns créditos pura nlguns setores, il.s vezes, faltam.
Mas, sempre, o agricultor c o pecuuristn são atendidos c o aumento é
tão sintom{ltico que, uindu hÍI pouco tempo, tivemos a satisfação eu
alegria de ler nos jornais brusilciros e franceses, porque foi notícia de
um jornal francês, "o Brusil já i: o segundo produtor mundial de pro·
dutos agrícolas."
f!. certo, há de continuar huvendo problemas que ufctum e
poderuo continuar ufctando us exportuções. Por exemplo: a
persistência de dificuldades nos setores de transportes e estocagem,
durunle o escoamento do produto, motivando elevados custos de
comcrcializuçiio, diminuindo assim o lucro do produtor. E - uma
questão que merece destaque c atenções- a possibilidade de alguns
dos principais mercados importadores de hoje, especialmente a Co·
munidude Econômicu Européia, imporem restrições alfandegárias ils
importações de óleo e farelo.
Em compensação, também merecem destaques os esforços que
estuo sendo feitos a fim de que a posição do Brasil, como exportador
de soja, se consolide e se estenda u outros países. Por exemplo:
cooperativas brasileiras estão se associando u cooperutivas de outros
países, sob o sistema de joint-ventures, para u formação de indústrias
voltadas i1 exportaçiio, utilizando-se da matéria-prima brasileira.
Pnru completar, mostrando que as perspectivas que se oferecem
à soja brasileira estão bem mais acima c são muito mais otimistas
que eventuais desencontros da política agrícola, gostaria de, rnpida·
mente, examinar com os senhores o panorama recente da produçílo e
do comércio internucional da soja e derivados.
Assim, dados atuais da ONU mostram que, apesar de algumas
fases de declínio, u produção mundial de soja em grão vem crescendo
ao longo do período 19711 1975. Depois de uma safra recorde, u safra
de 75/76, essa produção declinou significativamente em 76/77,
quando somou 63,6 milhões de toneladas, quer dizer, perto de seis
milhões de toneladas a menos que na safra anterior.
Os Estados Unidos foram os grandes responsáveis por esta redu·
ção. No período, a produção norte·amcricuna caiu de 41,4 milhões
para 34, I milhões de toneladas. E esta redução foi causada, principal·
mente, por dois motivos muito nossos conhecidos e presentes nu agri·
cultura do mundo todo: primeiro, houve uma redução de oito por
cento nu ilreu pluntuda, em favor du expansão de culturas de ulgodiio
c milho: segundo, redução de onze por cento no rendimento por
condições climáticas desfavoráveis.
Como se pode ver, nem a agricultura mais pujante do Ocidente
está a salvo do jogo do mercado (que fuz um produto ser menos culti·
vado que o outro) e livre dos humores da natureza (chove ou faz seca
independentemente dos planos oficiais), A não ser que o nobre Sena·
dor Puulo Brossard tenha um entendimento com São Pedro, mas
lamentuvc!mente, nem o Ministro da Agricultura, nem o Governo,
nem nós du ARENA o temos.
Mesmo com a soja norte-americana cm declfnio, o total
mundial previsto parn a safra 76/77 não há de cair de forma significativu, graças ao incremento da produção mexicana, argentina (pulses
de presença relativamente recente no mercado) c brusilciru.
Quanto uo comércio e consumo internacionais de soja e dcrivudos cm 1976, não são aindu disponíveis muitus informações ofi·
ciais. Todavia, convi:m destacar que as exportações de soja em grilo
do Brasil atingiram 3,6 milhões de toneladas em 1976, contra 3,3
milhões cm 1975, Quer dizer. o Brasil já é o segundo maior expor·
tador, conseguindo ampliar continuamente sun purticipaçiio no mer·
cudo mundial. Os Estudos Unidos, o primeiro grande exportador,
em 1975 c no uno passado reduziram suu presença no mercado. No
uno passudo, é possível que os norte-americanos não tenham canse·
guido cxportur muis que 13 milh.ões de toncludas, quuntiu reulmcnte
npreciltvel, no cntunto abaixo do que unteriormente vcndium no mercado internacional.
Somudns, us ~xportnções brusileirus c norte·umericnnus, nestes
últimos trés unos, representaram cerca de 95 por cento do total mun·
dia I.
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Quanto à importação de soja em grilo, veríliea-sc uma ncen·
por razões climáticas, frucassura, Resultado: os preços da soja no
tunda evolução nos últimos anos, sendo a Europu Ocidental e o
merendo mundial experimentam novo alento, tcndê:ncia cstu que se
Jnpüo os principais consumidores, Com um reparo: em 1975, tuis
inh::nsificou nos primeiros meses deste ano.
importuçõcs sofrcrum um dccl!nio, tendo como razão a grave crise
Finuliza'ndõ~ examinemos, diante das premissas lcvantadns,
econômicn que se abuteu sobre as nações ocidentais, c cujo vilão
quais as perspectivas do comércio internacional para a soja em grão,
chamou-se (c ainda se chama) petróleo.
neste c no ano que vem.
Outro fato que merece destaque nestu revisão', silo us esporúdi·
Como vimos, graçns a quebras de safrus nu Europa e nos
cus, mus excitantes sortidos da União Soviética c da República
Estudos Unidos, a soja entrou em 1977 muito bem cotada, No inicio
Popular du China sobre o mercudo, No ano passado, por exemplo, a
do uno, u soja em grão nlcançava cotações cm torno de 260 dólares à
União Soviética comprou, apenas dos Estados Unidos, cerca de 300
tonelada FOB. A partir de fevereiro, quando aqueles boatos de quemil toneladas de soja, porque sua produção de girassol não atingiu a
bras de.sufra começam a ser confirmados, as cotações começam a
quantia esperada. Pura 1977, estima-se que u União Soviética impor·
crescer rapidamente, No início de abril, a soja em grão, para pronta
te até um milhão c meio de toneladas de soja; e a China, cerca de um
entrega, chcgn a atingir a respeitltvel murcn dos 350 dólares à
tonelada FOB.
milhão.
Finalmente, o Japão. Este pais, que vinha se constituindo em
Sendo que as primeiras estimativas são de que a área plantada
mercado praticamente cativo dos Estados Unidos,jâ em 1975, reali- . de soja nos Estados Unidos tenha uumentado em onze por cento, em
zou ulgumas comprus de soja brasileira. Em 1976, só a INTERBRÁS
relação à úrea plantada no ano passado. Isso não nos deve cobrir de
exportou 227 mil toneladas para os japoneses, E as intenções de
pessimismo. As primeiras informações falavam que os americanos,
compra manifestudns pelo Japão ultimamente, abrem ao produto
estimulados pelos preços internacionais, iriam incrementar cm pelo
brasileiro nova e promissora frente,
menos vinte por cento n área de plantio destinado à soja. De
Examinemos agora a evolução dos preços da soja e derivados de
qualquer forma, esse incremento de onze por cento deve innuir sobre
1973 pnra cfi. Em 1973, como os senhores se recordam, o preço
as cotações, tumbém, das produtores americanos.
atingiu n[vcis sem precedentes, para, nos anos seguintes, entrar em
Além desse fator, há outros que poderão forçar ligeira queda ou
ucentundo decl!nio. Declínio este que se prolongou até 1975. I! só a entilo estabilizar os preços da soja em grão. Por exemplo, alinharia
partir do segundo semestre de 1975, que começum ser observadas as
os seguintes: retração da demanda, por causa dos preços elevados;
primeiras reuções favoráveis. Os preços permaneceram em baixa por
aumento da produção de cereais nos países da Comunidade Econô·
tanto tempo devido a existência de elevados estoques de farelo de somica Européia; redução das atividades industriais de processamento
jú nos países importadores e devido à concorrência promovida por de soja nos Estados Unidos c Europa Ocidental.
outras oleaginosas.
Sabemos também que a escassez d~ produto no mercado
Quanto ao óleo, suas cotações mantiveram-se altas até 1974. Em
mundial é muito grande, forçando, por exemplo, os Estados Unidos
1975, entra em cena o óleo de palma, originário da África e du Ásia,
a aumentarem sua produção de ovos e de carne de porco, como subs·
forçando uma baixa no preço do óleo extraído da soju.
titutivos da proteína fornecida pela soja.
A recuperação do preço da soja em grão no mercado começa a
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Comunico a V, Ex•
ser notada, como disse anteriormente, a partir do segundo semestre
que o seu tempo está esgotudo.
de 1975, Quem causa a alta ó a União Soviética, no fazer saber uos
Estados Unidos que sofrera uma apreciável quebra em sua safra agrí·
O SR. MATTOS LEÃO (ARENA - PR) - Concluirei, Sr,
cola, necessitando, entre outras coisus, de importar soja em grão, A
Presidente,
par disso, informa-se tumbém que a safra de soja norte-americana,
Ali:m do que, a União Soviética c a China parecem realmente
seguindo uma tcndóncia dos últimos unos, não seria tua grande dispostas u importar grandes partidas de soja cm grão.
assim. Unidas, as duns informm;ões empurram, novamente, o preço
Quer dizer, mesmo que os preços internncionais sofram algumu
da soja para cima. Esta alta progrediu de julho a setembro de 1975, queda em rdaçrio ao inicio do nno, cssn queda não deverá ser tão
alcançando cotuções entre 240 e 245 dólares por toneladas FOB. A uccntuuda ussim.
partir de setembro houve nova queda, para o mercado se recuperar
A posição do farelo no mercado internacional, por sua vez, é n
apenas a partir de maio de 1976.
seguinte: os baixos estoques da soja em grão, permitem concluir que
E a alta que se verificou a partir de maio de 1976, tem na raiz, de
o fardo de soja també:m permanecerá relativamente escasso neste
novo, problemas climáticos, inclusive na Uniiio Soviótica que, de no·
uno. Alóm disso, considero-se que, segundo dados da ONU, está
vo, vê sua produção de semente de girassol reduzida aquém de suas
havendo umn sensível queda du disponibilidade mundial de farelos
necessidades internas. Ao lado disso, os primeiros sinais de recupera·
protóicos e oleaginosas em geral.
ção econômica dos pulses desenvolvidos, depois dos dias dificeis
O Departamento de Agricultura dos Estudos Unidos, estima
vividos cm 1975, incrementa o consumo de soja, conseqUentemente
que a produção mundial de farelos protóicos, cm 1977, será de 66,6
reduzindo os estoques preventivos formados por esses pulses, Além
milhões de toneladas. Quer dizer, 5,3 milhões de toneladas a menos
do que, niio foru apenas a Uniiio Soviética vitima dos azares da
que cm 1976.
natureza, No inicio de 1976, anunciava-se também que a safra norte·
A produção de cercais, tanto u produção de trigo como n
americana de soja sofreria nova redução; que safras européias de
produção de forrugeiros em geral, deverá experimentar scnslvcis rc·
milho, trigo também estavam sendo afctadns pelo mesmo problema.
duções nos principais pulses produtores. A Uniilo Soviética acredita
Isso tudo, uo ludo du redução dos estoques amealhados por esses pai·
que sua produção de trigo e forrageiros para este uno, caia cm pelo
ses nos dius muis ugudos du crise do petróleo, abria à soju imensas
menos 12 milhões de toneladas, em relação uo ano passado, E isso se
perspectivas.
não ocorrerem novos problemas climáticos. Na lndia, China c
Eru licito, portanto, se esperasse que a cotação do grilo e do
México, aguardam-se reduções semelhantes, Por, outro Indo, nu
farelo voltasse u atingir niveis verificados cm 1973. O que niio se deu,
Europa Ocidental, notudumentc nu França, deverá ocorrer um
emboru os preços se mantivessem clevudos até o lim do uno.
grande aumento nu oferta de gri\os. E o Peru, espera que neste ano
No inicio do segundo semestre de 1976, a progressão de preços
munténhu uma oferta de farelo de peixes pelo menos uo nivcl do ano
foi contida com bnse em previsões extremamente otimistus sobre a pussudo.
Tui situuçuo deverá permunecer por todo o ano de 1977 e as
produção mundial de trigo e sobre 11 colheitu norte-americana ~e
milho, o que diminuirin n procura e o consumo das protcinus du soja,
perspcctivus pura o uno que vem si\o o agravamento du escussez, deMns, no fim de 1976, os soviéticos voltum de novo às munchetcs,
vido ~ redução de estoques uindu ucumuludos. Em conseqUência, é
ununciundo que, mnis umn vez, sua colheitu de semente de girassol, justo espcrnr uma bou cotação puru o farelo de soju, também cm 78.
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Huverú entraves à cxportuçi\o, é claro, Por exemplo: mesmo com
todu a falta de furelo no mercado, a Comunidade Econômica
Européia pensa taxar as importações de farelo de soju, u nm de prote·
ger suns indústrias, que têm se expandido muito nos últimos anos,
Por nm, o óleo de soju, Desde 1973, u produção de óleo de soju
vinha superundo o consumo, permitindo o ucúmulo de grandes es·
toques. Ainda por cimu, desde 1973, a oferta mundial de outros óleos
foi bastunte estimuladu, uo ludo de umu sensfvel redução do
consumo de óleos e gordurus em gerul.
Assim, de 1973, uté março deste ano, os estoques internacionuis
de óleo de soja uumentarum de 545 mil toneladas paru 1,3 milhão de
toneladas.
Os especialistas, contudo, esperam que neste ano n situação se
inverta, com os estoques baixando novamente a meio milhão de tone·
ladus. Este otimismo se baseia na utual escussez do grão de soja e no
aumento do consumo do óleo de soju, desde que seus concorrentes,
os óleos de amendoim, cuco e girassol sofreram quedas de produção,
Espera-se, diante disso, que a produção mundiul de óleo de soja
neste uno atinja nove milhões de toneladas.
Para os países produtores, nós entre eles, são boas us pers·
pectivas, A Europa, por exemplo, com baixos estoques de grilo,
deverá aumentur a procura do produto acabado. A Rússia e n China
também estão dizendo que querem, Além disso, numa comparação
de preços, o óleo se apresenta aos países consumidores com preços
mais favoráveis que o grão e o farelo de soja. Sendo o óleo relutivumente mais barato, é mais negócio para os consumidores adquirirem
o produto já acabado.
Infelizmente, a exemplo do que acontece (ou pode ucontecer)
com o furelo de soja, os puíses membros da Comunidade Econômicu
Européia pensam impor restrições tarifárias às importações de, óleo
de soja originário do Brasil, alegando que o óleo brasileiro expor·
tudo goza de subsídios,
Senhores, eram os dados que julgava necessários fornecer uo
debate que hoje se trava em torno da política agrícola do Governo da
União, principulmcnte a parte dessa política que se aplica à soja.
Como vimos, o jogo de mercado é extremamente complicado para
que essu políticu se mantenha permanentemente coerente, isenta de
eventuais equívocos, como o cometido pelo eminente Senador Paulo
Brossard, ao ulirmar nesta Casa, taxativamente, que o Governo
proibiu a exportação de soja,
Sr. Presidente, cu pediria a V, Ex• um pouco mais de tempo
paru ler um tópico do pronunciamento do Senador Paulo Brossard,
quando categoricamente ele anrma:

puru que traga o documento hâbil para comprovar que o Governo
proibiu a exportnçilo de soju,
As informações que temos a satisfação de transmitir a V, Ex•s
siio originl•rius dos órgãos ti:cnicos do Ministério da Agricultura, e
forum codiõcudus de maneira desapaixonada, dando assim margem
a conclusões realistas, não a conclusões apaixonadas, a conclusões
invcrídicas, a conclusões elcitorciras do Senador Paulo Brossard,
O Governo brasileiro vem se comportando dentro do mais cstri·
to senso de realismo, buscando acirradamcntc servir aos interesses
nncionuis, nu sua estratégia de inOuência sobre a produçilo c comer·
cialização de produtos agrícolas.
Nas vezes em que o impondcrâvcl ditou alterações de túticas,
não se pode atribuir às autoridades governamentais senão a inten·
çào de acertar.
O simplismo da maioria das críticas, procedentes inclusive de
setores purlamentares, peca por divulgar uma inverdade, fazendo
crer à opinião pública que, neste jogo intrincado da politica agrícola,
nossas autoridades, quando inovam ou alteram, assim agem cm reco·
nhecimento de erros ou demonstrando incompetência,
Algumas vezes a ainda carente rede de informações brasileira
sobre merendes internacionais provoca atraso nas decisões, o que
ainda comprova que somos neóõtos perante as grandes organizações
trunsnucionais que operam no mercado agrícola. Esta, porém, é uma
deõciênciu de estágio, não um erro de dcsídia, Haveremos de superar
essus dinculdades, agilizando a tomada de decisões.
A análise desapaixonada da atuação das autoridades ligadas ao
setor econômico somente nos conduz a uma confiança otimista na
segurança com que o Governo vem se conduzindo na defesa dos inte·
resses nacionais, dosando com sabedoria a ingerência estatal.
Ao nnulizar, queremos registrar aqui nossa irrcstrita connança
nus intenções das autoridades brasileiras do sctor de produção c
econômicas, que dentro de impondcrações como clima, reações de
mercados internacionais, e pressões conOitantes de grupos internos,
estão empenhadas em conduzir os interesses brasileiros de maneira a
favorecer a Nação como um todo, haja vista a medida acertada lo·
muda pelo eminente Ministro da Fazenda Mârio Henrique Simon·
sen, reduzindo paru zero o connsco cambial, medida esta, aplaudida
por todo sojicultor brasileiro, e extremamente nccessâria na atual
conjuntura económica,
Concluindo, deixamos bem claro, o nosso propósito de lutar pclo produtor brusileiro, rechaçando as investidas injustas, infundadas
e ln verídicas contra o Governo do eminente Presidente Ernesto Gelsei, (Muito bem! Pulmas.)

"Aii:m de estabelecer o conõsco, aindu interferiu no sen·
tido da proibição da exportação da soja, exatamente, no mo·
menta em que o mercado internacional era mais favorável, e
durante 30 dias ou mais, us exportuções estiveram suspensas.
Pois bem, o Governo nu sua sapiência entendeu de fechar as
portas do Puís uo Exterior, naquele momento, quando os pre·
ços eram altamente vuntujosos purn os produtores de soja e
puru o próprio Pais, quando u receita cumbiul du exportaçi\o
du soja traria pura o nosso Pufs recursos maiores."

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concedo a· palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.

Sr, Presidente e Srs. Senadores, lanço, neste momento, um repto
ao Senador Puulo Brossurd: que traga, neste Plenário, a portaria ou
u resolução du CACEX que proibiu a exportação de soju. Isso, Sr.
Presidente, data vôniu do nobre Senudor, é uma inverdade. Uma
invordade porquejamuis o Governo da União, u CACEX, o Ministé·
rio du Fnzendu, o Ministério du Agricultura proibiu u exportação de
soja,
O que houve, nu verdade, quando foi instituído o connsco cam·
hial, foi que o produtor c os exportadores, cspcrundo melhores pre·
ços, segura rum a exportaçi\o du soja, que estuva naquela épocu em
torno de 380 dólares,
Portunto, us informações e afirmações do Senador Puulo Bras·
sard silo inverídicus, e deixo hoje, aqui neste Plenúrio, o meu repto,

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunale) - Concedo a palavra
ao nobre Senador ltulivio Coelho.
O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs,
Senadores:
Quando, hã alguns meses, o Senhor Presidente da República,
General Ernesto Geisel, foi a Mato Grosso do Sul e lançou o
PRODEGRAN - Programa de Desenvolvimento do Grande
Dourados, Suu Excelência mostrou-se sensível às reivindicações que
todos nós Purlumentures e us autoridades locais apresentaram, no
sentido de que fosse usfultado o prosseguimento do asfalto da BR·
463, no trecho Dourudos-Pontu Pari!, ligando o Estudo de Silo
Paulo, o porto de Santos, o sudeste mato-grossense à fronteira do
Puruguui.

Essu estrada, que tem um significado internacional por isso
mesmo, porque vui uti: u República irmil c que se tem utilizado
intcnsumente daquela outra rodovia pelo porto no Paranâ ao Porto
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de Paranaguâ, durâ opção para que a produção paraguaia alcance o que se proporcione vida snudâvcl c útil aos velhos que uli venham u
se hospedar, propicinndo·lhcs tratamento médico adequado e o muis
Atlântico, também no solo amigo c irmão brasileiro, através do
Porto de Santos.
avançado. Scrâ uma clfnica onde os idosos participarão ativamente
da vida.
Mas, para nós outros, mato·grossenscs, que apreciamos c valo·
O problema da velhice dcsumpnrndu continua sendo um dos
rizamos esse relacionamento internacional, essa estrada tem uma
outra significação, que se enquadro bem até no substancioso dis· grandes desafios aos nossos Governos. Muito se vem fazendo no se·
tor, mas longe estamos de uma situação que sequer se aproxime du
curso agora mesmo pronunciado por S. Ex• o representante do
ideal. O desamparo das pessoas idosas era, tempos atrás, quase total,
Estado do Puranâ, Senador Mattos Leão, quando falava de soja,
razão pela qual a inauguração dessa clfnica assume importância espe·
porque ela vai percorrer c já está percorrendo, porque passa na
cinl, nüo só porque abrigará centenas de pessoas idosas, que ali pode·
minha terra, Rio Brilhante, uma das mais ricas regiões ngrlcolns do
Pais, produtora de trigo, de soja, de arroz, de milho, de fcijilo c de . rão viver intensamente, como, também, porque será um ponto de
partida para a criação de outras empresas semelhantes, cm todos os
algodão. Não era posslvcl continuarmos vendo os caminhões, um
Estados, no esplêndido desenvolvimento da geriatria cm nosso Pais.
atrás do outro, durante a seca encobertos por nuvens• de pó, durante
Eis porque, Sr. Presidente, congratulamo-nos com os organizadores
as chuvas, atolados no barro vermelho da terra fértil. E, por uma
do Instituto Brasileiro de Geriatria do Rio de Janeiro, formulando
feliz coincidência, Sr. Senador Mendes Canale, tenho a oportuni·
dadc de falar no momento em que V, Ex• preside, para declarar a · votos para que o exemplo frutifique, o mais rapidamente passivei, a
fim de que os velhos em nosso Pais possam dispor de serviços moder·
satisfação c os agradecimentos ao Senhor Presidente Ernesto Gciscl
nos, como os já existentes nos países desenvolvidos. (Muito bem!)
pelo inicio imediato, deliberado ontem, vcncid'as todas as dificulda·
dcs burocrãticas e sobretudo as de verbas, de numerário, de recursos,
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Não hã mais orado·
-do asfaltamcnto dessa rodovia.
rcs inscritos.
Era o que tinha a declarar. (Muito bem!)
Nada muis havendo que tratar, designo, para a sessào extraordi·
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) -Concedo a palavra
náriu a realizar-se hoje, às 18 horas c lO minutos a seguinte
ao nobre Senador Lourival Baptista.

ORDEM DO DIA
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mesmo antes de ingressar nu vida pública, quando exercia n
profissão de médico, já me preocupava muito especialmente com
dois problemas de forte conteúdo humano c social: o da infância
desamparada c o da velhice. Naturalmente, portanto, que me reja·
bilc com a inauguração, no Rio de Janeiro, do Instituto Brasileiro de
Geriatria, com u presença de mais de mil convidados c grande núme·
ro de médicos. O discurso de apresentação do Instituto foi feito pelo
Psiquiatra Nikodcm Edlcr, sendo dirctorcs da empresa os Drs. Alfrc·
do Machado c Gilberto Machado.
O problema da velhice é, desde há muito, objcto de cuidados
especiais nos paises desenvolvidos, onde numerosas silo as organiza·
ções existentes para acolher c tratar de pessoas idosas, de forma a
que se mantenham com saúde c levem vida normal c útil. No Brasil,
graças no imenso desenvolvimento destes últimos 13 anos, o proble·
ma da velhice, desamparada ou não, tornou-se objeto de estudos, tor·
nando-se u geriatria uma especialidade que conta, cm nosso Pais,
com nomes já de realce internacional.
A crinçilo do Instituto Brasileiro de Geriatria é um fato auspicio·
so e importante, pois se truta de um empreendimento conforme o
que há de mais avançado no mundo, sob os mais variados aspectos,
desde as instalações, construldas de forma a propiciar a seus hóspc·
des vida a mais normal passivei, dispondo de serviços os mais modcr·
nos. O regime de vida dos que lú se hospedarem scrã o de um hotel,
dando-se umplu liberdade aos hóspedes. Tudo foi plnnejado pura
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Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 49, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de
seu Parecer n• 436, de 1977). que autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do Norte a elevar em CrS 37.404.100,00 (trinta e sete mi·
lhões, quatrocentos e quatro mil c cem cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 437, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dndc.
·

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 51, de
1977 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de
seu Parecer n• 495, ue 1977), que autoriza o Governo do Estudo do
Rio Grunde do Sul a elevar em CrS 51.560.842,00 (cinqUenta e dois
milhões, quinhentos e sessentu mil, oitocentos e quarenta c dois cru·
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 496, de 1977, da Comissão:
- de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Estú encerrada a ses·
são.
( Lt~\'anta·st~a ,\'t'.~.licio à.,. /8 Jwrt1s e lO mimaos. J

ATA DA 121• SESSÃO, EM 19 DE AGOSTO DE 1977
3• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 8' LEGISLATURA
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. MAURO BENEVIDES

OSS/IS. S/:'N,IIJOR/iS:

Cuvu\canlc- Tcntúnin Vilela- t\ugusto Frnnco- Gi\vun Rocha
- l.ourivul llaptistu - Ruy SunhlS - Dirceu Curdoso - Eurico

Adulhertu Sena - Altevir Leal- Evundro Carreira - Cllttete
Jurhus P01ssurinho- Rcnuto Frunco- Alexandre Cos·
tu- Henri<JliC ue La Rueque- Jusí: Surney- Helvldio NunesMuuru Bcncvides- Wilson Gonçulves- Agenor Muriu- Dinurte
Muri1- Jessí: Freire- J)omlciu Gondim- Milton Cubra!- Luiz

- ltumur Frunco - F'rnnco Montoro - Orestes Qni:rciu - Otto
l.chnwnn- Bt.:ncLHtnl,.crrcira- Lázaro Barbozn- Osircs Tcixcirn
- ltulívio C,>elll<l- Mendes Cnnule- ,\ccioly Filho- Leite Chn·
vcs- f\.·luttus Lct1o- Evclúsill Vicin1- Dunicl Krh:gcr.

;IS IS 1/0/1.-IS E 30 MINUTOS, ,tC/ItiM·SE PRESENTES
Pinh~.:iru-

----------------

Rl.'/l.'lllh.'- Ju;1n Cuhmm- Ruhcrto Suturnino- Benjamim Fura h
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O SR. PRESIDENTE (Mouro Benevidos)- A listn de prcsençu ·
ucusu o comrurecimento de 42 Srs. Senudores. Havendo número
regimentul, declaro uberta u sessão.
Ni10 hil Exrediente u ser lido,
O SR. PRESIDENTE (M:turo Benevides)- Possa-seu

ORDEM DO DIA
Item I:
Disoussiiu, cm turno único, do Projeto de Resolução n•
4'!, de I<J77 (aprcscntudo pelo Comissiio de Economia como
conolusito do seu l'arcocr n' 436, de 1977), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grunde do Norte a elevar em
CrS 37.404.100,00 (trinta c sete milhões, quatrocentos c
l]lli.llro mil ~ cem cruzeiros) o montante de sua dívida
~onsolillad:1. tendo
I' ARECER. sob n•>437, de 1977, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionulidude e
juridicidadc.
Em disL.:ussflo o projeto. (Puusu.)

Nf1o hawrulllqucm qudrn discuti·ll), dccluro-n encerrada.
Em vtH.u;iio.
Os sr~. Scnudón:s 4UC o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa,) Aprov<~do.

A nwl~ria vai ü Comisstw de Redução.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) -Item 2:
Dis~.:ussflll, cm turno único, do Projeto de Resoluçilo nll
51. do 1'!77 (aprcscnwdo pciu Comissão de Economiu, como
Ctlndusflu th: seu J>urccc:r n'i' 495, de 1977), que nutorizu o Gov~:n\ll dn Esl~tllo do Rio Grunde do Sul u elevar em
CrS 52.560.842,00 (cinqUenta e dois milhões, quinhentos e
\css~:nw mil llilo~:cntos c quarenta c= dois cruzeiros) o
ltHIIlt:tntc Uc sua divid:.1 consolidada, tendo
PARECER, suh n<'4%, de 1977, da Comissão:
- de Constitui~iio c Justiça, pelo constitucionalidude e
jurididdado.

1:111 discussflll o projr..•to. {Pausa.)
Nitu huvonlill •1ucm quoira discuti-lo, declaro-a encerrada,
Em vut:.11;fto.
Os Srs. Scnmiorcs que: o urravam queiram permanecer sentados. (P:IUsa,) t\provadu,
O rr-uj~.:to vui it Cnmissào de Redução.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotuda u
nwtériu cunsl:lnle da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, reduções finais dos Projetas de Resolução n•s 49 e
51, upruvadus nu Ordem do Diu du presente sessão c que, nos termos
do paritgrafo único do art. 355 do Regimento interno, se não houver
objc~üo du Plcnilrio, serão lidos pelo Sr. 1•-Sccrctúrio. (Pausa,)
Suo lidos as seguintes
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ANEXO AO PARECER N• 520, DE 1977
Redação flnni do Projeto de Resolução n• 49, de 1977.
Faço saber que o Senndor Federai aprovou, nos termos do urt.
42, inciso VI, du Constituição, c cu,
, Presidente,
promulgo n seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1977

AutoriZII o Governo do Estudo do Rio Grande do Norte a
elevar em Cr$ 37.404.100,00 (trinta e sete milhões, quatro·
centos e quatro mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
O Senudo Federai resolve:
Art, I• E o Governo do Estado do Rio Grande do Norte autorizado, nos termos do art. 2• du Resolução n• 93, de li de outubro de
1976, do Senudo Federal, a elevar cm CrS 37.404.100,00 (tinta c sete
milhões, quutroccmos e quatro mil c cem cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de contratar empréstimo, junto ~
Caixa Econômicu Federul, por conto do Fundo de Apoio uo
Desenvolvimento Sociul (FAS), destinudo uo finunciumcnto da
implantação do Progrumu de Suneumento Básico Rural no Estudo,
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na dota de suu publicaçào.
PARECER N• 521, DE 1977
Comissão de Redação
Redução final do Projeto de Resolução n• 51, de 1977.
Relator: Senador Otto Lehmann
A Comissão apresentou redução final do Projeto de Resolução
n• 51, de 1977, que autorizo o Governo do Estudo do Rio Grande do
Sul a elcvur em CrS 52.560.842,00 (cinqUenta c dois milhões,
quinhentos c sesscntu mil e oitocentos e quurenta e dois cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada,
Saiu das Comissões, 19 de agosto de 1977.- Adalberto Sena,
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Helvfdio Nunes.
ANEXO AO PARECER N•52i, DE 1977
Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 51, del977.
Faço saber que o Sonudo Federal aprovou, nos termos do art.
42, i'hciso VI, du Constituição, e cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , ..JE 1977
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a
elevar em Cr$ 52.560.842,00 (cinqUenta e dois milhões,
quinhentos e sessenta mil e oitocentos e quarenta e dois cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

O Senado Federai resolve:
Art. I• (; o Governo do E.•tndo do Rio Grande do Sul
autorizado, nos termos do parágrafo único do art. 2• da Resolução
· n• 93, de i i de outubro de 1976, do Senado Federal, a contratar
PARECER N• 520, DE 1977
empréstimo, junto à Caixa Econômica Federai, no valor de
Comissilo de Redaçilo
CrS 52,560.842,00 (cinqUenta c dois milhões, quinhentos c sessenta
mil c oitocentos c quarenta c dois cruzeiros), por conta do Fundo de
Redaçilo flnal do Projeto de Resoluçilo n• 49, de 1977.
Apoio uo Desenvolvimento Social
FAS - destinado ao ·
Relator: Senador Heivfdio Nunes
financiamento du impiantuçi\o de i I . (onze) Centros Sociais
A Comissão apresenta n redução finai do Projeto de Resolução
U rbunos, naquele Estudo.
n• 49, de 1977, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Art. 2• Esta Resoluçilo entra cm vigor nu dutu de sua publiNorte n elevar cm Cr$ 37.404.100,00 (trinta c sete milhões, quutro- cnçiio.
ceMos e quatro mil e cem cruzeiros) o montante de sua dfvidn
consolidada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) ·-.As reduções finais
Saiu das Comissões, 19 de agosto de 1977, - Adalberto Sena,
lidas vi\o à publicuçuo.
Presidente - Helvfdio Nunes, Relator - Saldanha Derzi - Otto
Sobre a mesa, requerimentos que seri\o lidos pelo Sr, 1•-SccretâLehmann.
·
rio.
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sno lidos c aprovados os seguintes

/J/SCU/ISO 1'/IONUNCI,!DO /'E/.0 S/1. DIRCEU
Cti/IDOSO Nt! SESStlO DE IR·R-77 E QUE. ENTREGUE
À IIEV!StlO DO ORtiDOR. SER/ti PUIJUCADO POSTE·
/1/0RME.VTE:

REQUERIMENTO No 266, DE 1977

I

Nos termos do <trl. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen·
su de publicação, pura imediata discussão c votação, da redaçào li nu\
do Projeto de Resolução no 49, de 1977.
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1977.- Hclvídlo Nunes.

I

REQUERIMENTO No 267,1lE 1977

I

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro di.1pcn·
sa de publicaçüo, para imediata discussão e votaçiiO, da redução nnal
do Projeto de Resolução no 51. de 1977.
'·
Sala das Sessões, 19 de agosto de 1977.- Helvídlo Nunes.

I
l
I

l
I

I

I
I
I

i
I

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovados os
requerimentos, passu·st: à imediatn apreciação das reduções finais an·
teriormente lidus.
Em discussão a redução final do Projeto de Resolução no 49, de
1977. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la. declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pnu·
sa.)
Aprovada.
A maté:ria vai ü promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Passa-se, agora, à
apreciação da redução final do Projeto de Resolução no 51, de 1977.
Em discussão a redução nnal. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, decluro·a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se
acham. (Pausa.) Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais huven·
dou tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordin{1ria de se·
gundu-ft:ira, diu 22, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Diseussuo, em turno único, da Redução Final (oferecida pela
Comissão de Redução, em seu Parecer no 445. de 1977). do Projeto
de Resolução no 21. de 1977, que suspende a execução do art. 31, in·
ciso \V,Ietra "c" da Lei no 421, de 24 de dezembro de 1970, alteruda
pela Lei no 457, de 18 de dezembro de 1972, nmbus do Município de
Lucittnópolis, no Estudo de Suo Paulo.

-2Discussão, em turno único, du Redução Final (oferecida pclu
Comissi1o de Redaçuo, em seu Pnrecer no 443, de 1977). do Projeto
de Reso\uçi1o no 20. de 1977, que suspende a execução do artigo IY
du Lei n' 91, de 27 de dezembro de 1972. du Estudo de Silo Pnulo.

-3Discussão, em turno único, da Redução Finul (oferecida poJa
Comissão de Redaçào, em seu Pnreccr no 444, de 1977), do Projeto
de Resoluçit<l nY 25. de 1977, que suspendeu execução do§ 2o do urt.
115 du Lei n' 6.7H5. de 16 de outubro de 1974, do Estado de Pernum·
bueo,
O SR. ('RESIDENTE (Muuro Benevidcs) - Estit cncerrad11 a
sessão.
( Ü'l't/IIUhH' r1 .H'.I'-H7o eh I9 horas t' 45 min/IIO.\', J
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
'ontem prestaram o Senudo c o MDB. conjuntamente, uma
homenagem à memória de um ex-colega nosso, cuja falta sentimos
nus nossas Bancatlt!s, nus nossus Comissões, nas nossas reuniões e nu
Mesa do Senado, que é: o nobre e saudoso Senador Ruy Carneiro, cu·
jo nome, cuja ntuuçUo murcou esta Cnsu por tantos anos, como um
dos homens mais ilustres, rnais dignos, muis capuzes c mais respeitá·
veis do Senado da Repé1blicu. Ontem. portanto, prosternados diante
dos altares, diante dó! pedra d'ar~1. remetemos as nossas·orações c as
nossas preces até lá, onde nüo chegam os ais de toda hora, possam
nossas preces lú chegar.
Sr. Presidente, o Senador Ruy Carneiro, que era integrante do
MDB, cuja morte ontem o MDB assinalou no trigé:simo dia do seu
passamento, deixou, entn: seus amigos, nesta Casa, uma saudade
imensa.
O Sr. Ouo Lchmann (ARENA- SP)- V. Ex• dú licença pura
um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Oito Lchmunn (A RENA - SP)- Como V. Ex• eu tam·
não me cncontruvu no Senado quando, em uma sessUo especial,
foi prestuda merecidu homenagem ao nosso saudoso colega Ruy
Carneiro. De maneira que eu desejava associar-me às palavras que
V. Ex• estú pronunciando. Tumbém estive, ontem, na missa que foi
rezada pelo alma desse querido compunheiro. Nüo tive tempo de pri·
vur com S. E~·. mus este ano o pouco de convívio fizeram com que
cu tivesse visto m1scer dentro de mim umu estima toda especial para
este homem que, apesar de sua idade. estava sempre atento aos nossos trabalhos, e aos problemas deste País. De maneira que, quando
V. Ex• presta "'la homem1gem a Ruy Carneiro, peço me permita
incorporar nl1 seu discurso c.:stas modestas palavras que, como
representante: de Srto Puu\o, desejava pronunciar nesta primeira
oportunidade. Muito grato a V. Ex•
b~m

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Agmdeço o apar·
te do nobre Senador Otto Lehmunn. que presta a homenagem de São
Paulo e d" ARENA. üs pi1lidas e desutuviadus pu lavras com que es·
tau reverencinndo a sua memóriu.
Um. após outro, abrem-se elmos nas nossas fileiras. Hf1 pouco,
perdia o Senudo Pllulo Guerra. outro elemento destucado, de valor
reprc<entativo do Estudo de Pernambuco, Agora, coube a vez u Ruy
Carneiro, pouco~ dias depois veio ulance"r o Senado chocado com u
perda de Paulo Guerra.
Ambos du velh'l matriz do PSD, Sr. Presidente, ambos nossos
compunheiros desde os tempos do glorioso Partido, ambos nomes
tutelures. um de Pernambuco e outro da Paraíba.
Nestus circunstàncius nós, tnmbém, egressos du velha h:gendu
do glorioso Partido Social Democrútico, companheiro de ambos nus
lutas glorioS<ts pelo bem do Brasil. queremos prestar nossa home·
nugcm no trigêsimo diu do pussumento de Ruy C•1rneiro. o
companheiro inesquecível, que se foi.
O Sr. Ono Lchmunn (ARENA- SP)- Permite V. Ex• outro
npurtc?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Logo que concluu.
Na oportLtnidude. Sr. Presidente, do trigésimo diu do seu pussumento, queremos rl!vcrendar com suudude, com emoção u figurn
desse nosso ilustre compunhcirn, Tem o upnrtc V, Ex•
O Sr. Oito l.chmann (ARENA- SP)- V. Ex• faz, ugoru, refe·
rência t1 outro companheiro, o smu.llH;o c querido Senador J>aulo
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Guerra, I! cu tumbém dcscjuvu associar-meu c$Sa manifestação, Acn·
hei de ser informado que o Senado vai marcar umo dnt11 pura prestar
umn homenagem u cada um desses ilustres companheiros, Eu havia
c<mfundido, porque, pelos jornais, derom a noticia de que foram
suspensas duas sessões em homenagem o eles. Mas, de qualquer for·
ma é oportuna sempre 11 pnfavru de saudade a companheiros tilo
dedicados, tão prcocupndos com a coisa pública e tão carinhosos
com seus colegas, de forma que a sua ausência sempre será marcada
entre nós. Quando V, Ex• estende a sun homenagem, com a palavra
sempre carinhosa c sincera de V. Ex•, a este companheiro meu de
Partido, Pnufo Guerra, desejo, também: registrar n minha solidariedade a esta rnanifcstaçiio c ngrudccendo a V. Ex• de dar a oportu·
nidade que assim proceda,
O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Agradeço o a par·
te de V, Ex• .. que ilustra estu nossa manifestação, partindo de quem
tiio dignamente representa Silo Paulo,
O Sr. Itamar Franco (MDB aparte'?

MG}- Permite V, Ex• um

OSR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois niio,
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG}- Senador Dirceu Cardo·
su, quando V, Ex• reverencia os Senadores Paulo Guerra e Ruy Car·
nciru. qucrcmosjunt:.tr, tambem, a nossa voz a este preito de suudade
de V, Ex•. Mas, o nosso ilustre Uder, Senador Franco Montare,
cnmunicuv~1 agon1, c pediu que transmitisse a V. Ex•, que, na sessão
de humenugem que o Senado Federul vai prestur a Ruy Carneiro c n
Puulu Guerra, os nossos companheiros, Senadores Amurai Peixoto e
Marcos Freire, falarão em nome da Bancada do MDB. Nesse instan·
te cm que V, Ex• saudosamente rcverenci" a memória desses ilustres
Scnndorcs, :t L.idcr:mç:t do f>:trtido juntlt u sua voz a de V. Ex•.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES} Agradeço o upurte
do ntlSSll ilustre Líder, Itum ar Franco. que nos comunic:t o desejo do
MIJB de assinulm. através de duas orações signilic:ttivas, u memória
desses dois ilustres colcgus.
Sr. Presidente, como não sou grande voz no Partido, nem tão ai·
tamcntc signilicativu. cu tenho que falar antes mesmo.
O Sr. ltnmnr Franco (MDB- MG)- Não upoiudo!
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES}- Porque não pos·
so falur no dia, porque nf1o sou signincativo e, falar depois, seria
uma palavra aguada, vou falar antes, porque i: uma palavra sentida.
O Sr. Otto Lchman (ARENA- SP}- Permite V, Ex• um no·
vo i.tpurtc?

O SR. DIRCEU CARDOSO(MDB- ES}- Pois não,
O Sr. Otto Lehmun- (ARENA- SP}- Ainda neste terreno,
solidarizo-me com V, Ex•, considerando-me cm igual situação,
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Eu falo neste sen·
tido.
Sei que dcvht o Purtido tratm dcssu homenugcm, mus cu não podia esperar pelo Partidll, O que me pulsu no coraçào, na minha almu
c nu minhu saududc. cu estou fui ando agora.
Sei que, no diu cm que o Purtido lizcssc essa comemoração ou
:t'isinulando esta d:lla, cu ntío seria escolhido porque serium as grun·
Ucs vn1.cs as indícadus, as csclllhidus.
C'onwj:'! disst:, Sr. Prt:sidente, o nosso Partido tem três linhus de
eornhutc: tem ns t:neourw,;udos du primeira linha: tem os cruzudores
da St.'~tmd:1 Ban~uda c nôs nuvios trunspMtuc.Jores, du terceira
Banc:1d:t. Fu sou da tercei r~~ Bancada. cu sou dn" trunsrnrtcs e cnr·
pw;. Pnr i~.;.,n, ~llH:ro f.:llur untes, pnru que~~ minh:1 puluvru .'ieju ouvida
pois nn diu nnn n seria, porque nüo huverú oportunid~1dc: paru tul, c:
seria uma puluvru uguudu, esvufdu, sem signiflcucilo.
O Sr. lloujumlm Fnruh (MDB- R.l)- Permite V, Ex• um
:!p:! l'lt~'!
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O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Com prazer.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Meu curo colega, a sua
puluvra será sempre ouvida com mu'to curinho c mui lo respeito pe·
los seus colegus. V. Ex• nüo está nem na rrimeira, nem nu segunda,
nem nu terceira frente- V, Ex• estú no Senado da República, rc·
presenta o seu povo. Todos nós temos o maior encantamento por
V, Ex• e o maior respeito por nossos colegas. Aqui hú uma reciprocidade de entendimento e de consideração, O Senado é praticamente
uma famffiu legislativa, onde todos se entendem. Muitas vezes, temos
as nossas posições, mas respeitamos us dos nossos colegas. No entun·
to, há um entendimento geral, uma estima que domina todos os corações. Tanto é verdade, que V, Ex• está prestando uma homenagem a
dois Senadores, um da ARENA e outro do MDB, Tenho, pura mim,
que V, Ex• estú certo, e a sua pnlavru é o pensamento de todos nós.
V, Ex• está nos interpretando. O Senador Paulo Guerra, que foi meu
colega na Cümara dos Deputados, deixou um vazio cm todos os nos·
sos corações, e pelo seu passado, pela sua atuação, pt:la sua bravura,
pelo serviço que prestou a Pernambuco c ao Brasil, é credor da nossa
imorrcdoura gratidão. Por igual, o Senador Ruy Carneiro era aquele
companheiro dinf1mico, de todos os momentos, qui.! estuvu sempre
em nossas reuniões dando uma palavra de solidariedade, de discer·
nimento, de estimulo. Homem que sempre cumpriu aqui com seu de·
ver. representundo bem, com muitu dignidade u sua pequenu, mas
brava Paraíba, a morte de Ruy Carneiro. realmente, i: uma perda
inestimável para o Senado, para a Pamiba e pura o Brasil. Por tudo
isso os dois homenageados, que V, Ex• csti1 focalizando agora,
merecem o respeito e as homenagens do Senado e de todo o Brasil.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES}- O aparte do no·
hrc Senador Benjamim Farah coloca em relevo a figura dos dois senadores lembrados palidamente nas noss<IS considerações, e exalta u
personalidade de ambos de uma maneira que ns nossas puluvrns não
conseguem fazê-lo,
Sr. Presidente, convivendo mais de perto com Ruy Carneiro,
nos instantes decisivos, seja na Cümara, quando eu era Deputado,
seja aqui no Senado Federal, quero dizer a esta Casa que, como
representante da Câmara, por moto próprio, no dia do sepultamento
de seu irmão- outro homem ilustre do Estado da Paraíba, Jundhuy
Carneiro- fomos nós o orador que, sem delegação de ninguém e
nem do Partido, flzemo·nos ouvir no Cemitério do Campo da Esperança, em nome de seus amigos, já que estava sendo scpultudo, sem
uma voz, sem a manifestação de ninguém, ele que encheu um quarto
de século da vida pública deste País, com dedicação, com amor, com
renúncia e com putriotismo.
Hoje, presto aqui, uo irmão, Ruy Curneiro, t:stu minha home·
nagcm. Estou chorando por eles, porque, dentro em pouco, outros
chorarão por mim e quero dizer ao Senado, com emocuo, uma página de ternura. de amor. a que poucas vezes ussisti nu minhu j(l longa
e utormentudu vidu.
Ruy C;:1rneiro, Sr. Presidcnte, ia todos os dius ao cemitério,
prestar os seus votos cu su~1 homenugem :i cspos:1 dcsap~1recida. Todos os dius. E poucas vezes, se assinulu esse transbordamcnto t:spiritual nu vida humana: caracterizado nu dedicação de Ruy Carneiro il
esposa morta.
Fui duas vezes com ele no Cemitério c me n:cordo du últimu.
Uma turdc, o Sol, nu suu ílltimu hcmoptisc. ensangUentava cstu Tcrru, c sozinho, nuquelc cunto, nnquclu puisugcm tumular de cutncumhus, us sombrus u descerem sohrc o campll sunto, ele diante do túlllulo, c cu um pouco distante paru deixi1-lo livremente - ouvi dele,
Sr, Presidente, um diillogo com suu esposa dcsapurccidn:
u/\licc, uquilo que cnmhinamns fn7er, cu liz ontr.:rn: cumpri o compromisso com voe~.
Amnnhü, vou realizur uqucle :1ssuntn que trnhnmos combinudo,"
E ussim, Sr. Presidente, r~:lmuvu cinco ou seis provh.H:ncias, ln·
dos n~ dias, qu~: h:1viu as•:umido (.'c,m sun c~rc'~i~l. qll't~H!n '.'iv:1.

A~osto

de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11)

Sábado 20 3951

Nuncu vi, nus obrus que tenho lido, nu vidu que tenho vivido e
Onde se lê:
dos homens com quem tenho convivido, sobretudo com politicas,
Sobre a mc,a, requerimentos que scrilo lidos pelo Sr. I•·Se·
t:io inconstuntes, uma póginn de wmanhn cloqUênciu sentimental.
cretllrio,
Aprendi muito, nestes últimos dius, com Ruy Carneiro, nas suus visiSilo lidos os seguintes
tas ao cemitério, ante aquela dedicnçilo imensa ao seu amor, à sua
Leia-se:
cumpanhoim de sufrimcntos c de lutas, à sua dcdicadu compunhciru
Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·
de toda sua vidu, o cxemplur murido que uli deixuvu, unte o túmulo
Secretário.
frio du csposu mortu, a cxplosüo infinita do seu umor.
O dilllogo que truvava com ela, diante de seu túmulo, relutando
São lidos c aprovados os seguintes
a rcalizaçf1u de coisus que lhe havia prometido cm vida, c de que lhe
dava notícia, depois de mortu, trunsccndia aos meus horizontes, c me
nrrcpiuvu naquela hora, Sr, Presidente, as sombras da noite a desceATO DO PRESIDENTE
rem c as sombrus d;~ mente unos envolverem no seu sudário.
N• 12, de 1977
Na última vez, i1 hora do Ãngclus, as sombras a baixarem sobr~
o Campo da Esperança, e Ruy Carneiro uíoelhudo, conversando,
signincutivumcntc com o túmulo da esposa desaparecida. InesquecíO Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
vel púgina de cloqUi:ncia, de dedicação humana, do umor do homem
conferem os urtigas 52, item 38, c 97, inciso IV, do Regimento Intercomo poucus vezes se hít registrado nos dias que correm.
no e de conformidade com a delegação de compcténcia que lhe foi
Com estas pulavrus, Sr. Presidente, ficu minha estremecidu dcdi·
cação ;, memóriu do grande umigo Ruy Curnciro, do grande vulto · outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973,
Resolve 11posentar Doutor EVANDRO MENDES VIANNA,
que ele foi, do grande político que ele foi, do grande Senador que ele
Dirctor·Gcral, cfctivo, do Quadro Permanente do Senado Federal,
loi, do homem digno, do homem umoroso, do fiel esposo, do comnos termos dos artigos 101, inciso III, c 102, inciso I, letra un'\ da
panheiro de todas us horas e de todos os instantes que diante do tú·
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os
mula de suu esposa de joelhos, de olhos vidrados de emoção, e com
artigos403, inciso 11,404, inciso I, e 392, §4•, da Resolução SF n• 58,
suu voz comovidu, c:lt: assistia, Sr. Presidente, do rundo de si mesmo,
de 1972, c art. 3• da Resolução SF n• 26, de 18·7·1961: com vencimenc utravés do túmulo de sua idolatn1da esposa, os acenos da eternidatos integrais correspondente uo Código SF-DAS-101.6, na forma do
de que o chamuvum.
Lei n• 5.900, de 1973, Anexo I; art. 2•, § 4•, da Lei n• 6.323, de 1976,
Era o que tinhu a dizer. (Muito hcm!)
c art. I• da Resolução SF no 38, de 1976, com direito às vantagens
previstas no artigo 177, § 1•, da Constituição do Brasil de 1967,
ATA DA JIJ•SESSÃO,REALIZADA EM 11-8-77
combinado com o artigo 345, inciso Jll, da Resolução SF N• 6, de
(Publicada no DCN- Seçio 11- de 12-8-77)
1960 (art, 184, inciso lll, da Lei n• I. 711, de 28·1 0-1952) e a gratifica.
ção
adicional de que trata o artigo 3• da Lei n• 5.903, de 9 deíulho de
RETIFICAÇÃO
1973,
Nu pi1gina 3756, 2• coluna, após tJieitum das reduções finais dos
Senudo Federal, 19 de agosto de 1977. - Petrônlo Portella,
Proíct<>s de Resolução n•s 40,41 e 44, de 1977.
Presidente.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE FINANÇAS
li• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 1977.
Ãs nove horas do dia dezoito de agosto de mll novecentos e
setenta c sete, nu Sala Clóvis Bevilúcquu, presentes os Senhores Scnu·
dores Puulo Brossard, Mugalhãos Pinto, Domlcio Gondim, Heitor
Dias, Wilson Gonçulves, Ruy Santos, Lourival Baptista, Mattos
Leão, Virgílio Túvortl, Alexandre Costu, Roberto Saturnino c Tcotô·
nio Vilclu, reúne-seu Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer os Senhores Sen11dores Helvidio Nunes,
Hr<l~il J unior, Tarso Outra. Evclúsio Vi~:ira c Gilvun Rocha.
i: lidt1 c t1provudt1 u Atu da reunião anterior, após constatada a
c.'\ist~nda de ••quorum" regimental.
i\5'umindo u presidi:nciu, o Senhor Scnudor Domício Gondim
concede a puluvru no Senhor Sem1dor P~wlo Rrossnrd, que emite
pmeccr fuvor;ivcl ao Projeto de Lei do Scnudo n• ~5~/76, que
"dispÕe.! sobre u cmissiln de: selo comemorativo do ccntcn{lrio da morw
te Llll c~~:ritnr .lns~ dt: A lcnr.:ar c tl{1nutras providêncius",
A sc~uir, nwnifcswndo-sc ,.;obre o Prnjl!lll de lei du Cf1maru
n'·' 11/75. que "dcdar;.1 n Pau Bwsil C1rvorc nucionul, dl!tcrmin~l o seu
plantin c sua divul~w~.;no durante a F~.:sta Anuul dus Arvurcs''. ll
S~.:nllllr S~.:nador T~.:!,lúnin Yil~la uprt:sentu parecer ravorúvcl, nll!r! ter·
mos do SuhstitLIIÍVll Ua Comissi'tn de Edur.:uçiío c CLIIturu,
l.n~o 1\plÍs, o Sc11hor Scn~1dm Virgilh.l TúvMa emite pilrcccr

,·untrilrio Ull Projeto de Lei do Scnudo n' 113/7b, que "rcvo~u o~ 1•.
do urt. H''• da Lei n' 4.728, de 14 de íulho de 11)6;, que disciplina u

mercudo de capitais e estabelece medidas pura o seu desenvolvimento",
Os pareceres acima, após discutidos e votados, siío considerados
aprovados.
Nada mais havendo a tratur, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Cândido Hippertt, As.1istentc da Comissão, a presente Atu, que, lida
c aprovada, serú assinada pelo Senhor Presidente,
12• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZr\DA
EM 19DEAGOSTODE 1977
Ãs dez horas do diu dczenovc de agosto de mil novecentos e
sctcntu c sete. nu Sala Clóvi.l Bcvil:'!cqu", prc.1entes os Senhores
Senadores Domichl Gondim, Ma~wlhtu:.; Pinto, Hd\l)r Dias, Ruy
Santos. Louriv~tl Buptistn. Matw~ Lcnn, \Vibon Gon1.:alv~.:s, Vir~llio
Tôvorn, /\le.xnndrc Costn c Rnh:rto S.oo.lrn::,,J, rd1nc-se,
c.\traMdinariamcntc, a C~11nissr1n tlc Fin:m~.;a ....
Dci.·wm de CUillf'Hircc~.:r ''' S.:nhnr~.: .. ~l'll.iddr~"· l'.ru],, l;n,..,..;:1rd,
Hclvidi~l Nun~.:s, Brall.a Junior, Tar..;o nutra, h·dtr~h' \'kira. (ii\v;m
Rllcha c Tc<,tônio \%.:la.
Ao CO!!Siat:tr a c.\ist~n~.:ia d.: ''qtrnr,l<il .. r.:~·inll'lll<ll, n Senhor
S~.:nadm Dnmi~·''' ( i1 111d i111. \' h.:I.'·PrL·~idt..'llk n.-. '-''1'1 . :i.. i1' d.1 Prc:-.idi::n·
r,:i:1. dc1..'l:1ra ahL·rhl~ li~ ''·'ha))w•., ··~111\o~, 1:.r npllflllllitlild~. \iUi\ e
iljlrih'Uda a ;11.1

d.r

(L'Iln:."ul :ll!lt,'l

iur.

Em sc~wid:1, ,, s~nlh'l' Sl.'n;id~.'r 1\llilll.'Í•• ~-;,111dim, :1rlio; ra,sar u
Jlrl'sid~nd:l ;1~1 S~.:tdhlr

St•lndlll'

l~uy

·;

,;l,h, l'~llitL• parL'L'~r

l';lvmilv(,:l
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Projeto de Lei du C;imaru n• 59/77, <JUe "concede pensão cspcciul
u Dulce Evcrs de Abreu, viúvu de Munoel Dias de Abreu",
O parecer acima, discutido c votudo, é: d~1do como aprovado.
Nada mnis havendo a Wltar, encerra-seu reunião, lavrando cu,
Ctindido Hippertt, Assistente du Comissito, u presenta Ata, que, lidu
c aprovada, scr(l :1ssinmla pelo Sr. Pn:sith:ntc.
110

COMISSÃO MISTA
Incumbido de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 73,
de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congre•so Na·
clonai o texto do Decreto-lei n• 1.559, de 29 de junho de 1977,
que "fixa percentuais de depreciação upllcávels a bens
desembaraçados com a lsençilo de que tratam os Incisos IV e V
do art. 15 do Decreto-lei n• 37, de 18 de novembro de 1966".
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO, REALIZADA EM 16 DE
AGOSTO DE 1977
Ãs dczcsscis horas do dia dczcsscis de agosto do ano de mil
novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes
os Senhores Senadores Helvidio Nunes, Dinartc Mariz, Lourival
Baptista, Itulívio Coelho, Roberto Saturnino e Leite Chaves c os
Deputados Passos Põrto, Teotónio Neto, Adhcmar Ghisi, Argiluno
Dario c Athiê Jorge Coury, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
estudo c parecer sobre a Mensagem n• 73, de 1977 (CN}, que submc·
te à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n•
1.559, de 29 d• junho de 1977, que "fixa percentuais de depreciação
aplicitvois a bens desembaraçados com a isenção de que tratam os
incisos IV c V do artigo 15 do Decreto-lei n• 37, de 18 de novembro
de 1966".
Doixum de compar•c•r, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Murilo Paruiso, Augusto Franco, Lcnoir Vurgus c
Marços Freire c os Deputados Luiz Fcrn:.mdo, João Vargas, Nunes
Rodw, César Nascimcnll), Figudrcdo Correia c Jo:lo Mt:nczes.
DI.! acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume u
Prcsidênciu o Senhor Senador Dinurte Mariz, que declara instaludu u
Comis~tlo.

A fim dt.: cumprir dispositivo rcgimr.:ntal, o Presidente eventual,
Sl!nndm Dinarte Mnriz, esclarece que irâ proceder a elc:ição do
Presidente c Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas, a Presidéncia
convida o Senhor Deputado Adhemar Ghisi pura funcionar como
escrutinador.
Procedida a eleição, vcrilicu-sc o seguinte resultado:
Para !'residente:
Deputado Argila no Dario ..................... lO
Deputudo Teotônio Neto ............ , ......... 2

votos
votos

Paro Vlcc·Presldcnte:
Deputado Pussos Pôrto .............. , ........ lO
Deputado Athiê Jorge Coury .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2

votos
votos

Süo dec\urndos eleitos, rcspcctivumente, Presidente e ViccPrcsidcnte, os Senhores Deputado Argilano Dario c Passos Pôrto.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Argiluno Dario
a[!r:tdcco a seus pares a honra com que foi distinguido c dosignu para
rclatur a mut~riu o Senhor Senador Murilo Pnruiso.
Nada mais havendo u trutur, encerra-seu presente rcunii\o, c, pu·
ra constar, eu, Mauro Lopes de Sú, Assistente du Comissão, lavrei u
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presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente c demais Membros da Comissuo e vai à publicuçuo.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de cxumlnar c emitir relucórlo sobre a
Mensagem n• 75, de 1977-CN, do Senhor Presidente da Repú·
bllcn, velando, Cotulmcnte, o Projeto de Lei da Climarn n•
622·0/75, que "dó novo rcdaçilo ao capul do are. 1• do De·
creio-lei n• 1.301, de 31 de dezembro de 1973, assegurando ao
côn]uRe que opta pelu tributação de seus rendimentos,
separodomentc do cabeça-do-casal, metade do valor de
encargos de fomfllo".
I• REUNIÃO(INSTALAÇÃO}, REALIZADA EM 17 DE
AGOSTO DE 1977
Aos dClessetc dias do mês de agosto do uno de mil novecentos c
setcnt:t c sete, às dczcssctc horas, no Auditório Milton Campos,
presentes os Srs. Senadores Luiz Cavalcante, ltalivio Coelho, Gilvan
Rocha c Deputados Gomes da Silva c Temistoclcs Teixeira, reúne-se
u Comissão M istu incumbida de examinar c emitir relatório sobre o
Veto Total, aposto pelo Senhor Presidente da República ao Projeto
de Lei da Câmara n• 622-B/75, que "dá nova rcdação ao caput do
art. I• do Decreto-lei n' 1.301, de 31 de dezembro de 1973, asse·
gurando ao cônjug• que opta pela tributação de seus rendimentos,
separudumcntc do cab•ça-do-casal, metade do valor de encargos de
f~1milia".

Deixa de comparecer, por motivo justilic~1do, o Sr. Deputado
Joiio Arruda.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Luiz Cavu\cante, que
declara instalada a Cl)missrw.
Em obediência u preceito rcgimcnwl o Sr. Presidente esclarece
qu, irá proceder a eleição do Presidente c do Vice-Prcsidentc.
Distribuídas as cédulas, o Sr. Dcl"'utado Tcmistoc\es Teixeira é convidado pela Presidência l"'arn funcionar como escrutinador.

Proccdidu a ch:içào, verifica-se o seguinte resultado:

Paro Presidente:
Senador Gilvan Rocha ................................................ 4 votos
Em branco .................................................................. I voto
Para Vlce-Presldente:
Senador Luiz Cuvalcunt• ............................................. 4 votos
Em branco .................................................................. I voto
Süo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice·
Presidente, os Srs. Scnudores Gilvun Rochu c Luiz Cuvalcantc.
Assumindo a Presidência, o Sr.~ 1udor Gilvan Rocha agradece
Cuv;.~l .. n11tc c no seu próprio u honru
com que foram distinguidos c dcsi·;ru o Sr. Deputado Gomes du
Silva para rela tu r a rnatérin.
cm nome do Sr. Scnudor Luiz

Nudu mais havendo u tratar, cma:rru-sc u reunião c, pura constur, cu, Alf'cu de Oliwir:.1, Assistente de Comissão, lavrei u presente
Atu que, lida c urrovadu, scrít assinada pelo Sr. Presidente, dcmuis
membros cli:1 Comissão c v:.~i i1 publicuçtío.
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LIDERANÇA DO MDB
E DA MINORIA
Lido r

Amoral Peixoto (MDB- RJ)

Suplentes de S::cretórioz
1'·Secretário:
Mendes Canele (ARENA- MT)

Franco Montara
Vice·Lideres
Roberto Soturnino
Itamar Franco
Gilvan Rocha
Lózoro Borboza
Danton Jobim

Altevir Leal (ARENA- AC)
Braga Junior (ARENA- AM)

29-Secretário:

Evondro Carreira (MDB- AM)

Mauro Benevides (MDB- CE)

Otoir Becker (ARENA- SC)

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)

COMISSOES

(7 membro>)

Diretor: Jose Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

local: Anexo 11 - Têrreo

Presidente; Di norte Mariz
Vice·Presidente: Evandro Carreira

Telefone" 23·6244 e 2S·8SOS- Ramais 193 o 2S7

Suplentes

Titulares
ARENA

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Claudio Carlos Rodrigues Costa
Local: Anexo li- Térreo

j

1. Saldanha Derzi
2. Jaso Sarney
3. Otoir Secker

1. Heitor Dias
2. Jorbos Passarinho
3, Di norte Mariz
4. Teotõnio Vilela
5. Braga Junior
MOS

1. Evelásio Vieira
2. Gilvon Racha

1. Agenar Maria
2. Evandro Carreira

Telefone. 2S·8SOS- Ramais 301 e 313

J
COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

Assistente: Lêda Ferreira do- Rocha- Ramol312
Reunióes: Terços·feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua'' - Anexa 11 -Ramal 623

(7 membros)

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ)
(lS membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Daniel Krieger
l Q·Vice·Presidente: Accioly Filho
29·Vice·Presidente: Leite Chaves

Presidente: Agenor Mario

Vice·Presidonte: Otair Secker

Suplentes

Titulares
ARENA

1. Otair Beckcr

1. Oinarte Mariz

2. Benedito Fcrroira
3, ltohvio Coelho
4, Murilo Pcuolso

2. Saldanha Derzi
3. Motto~ LeOa

S.

Vosconculo~ Torro~

MDB

1. MaHas Leão
2, Lenoir Vergas

1. Accioly Filho
2. Gustavo Capanema
3. Daniel Krieger
4. Eurico Rezende
5. Heitor Dias
6. Helvidio Nunes
7. Wilson Gonçalves
8. ltalivio Coelho
9, Otto Lehmonn
10. Osires Teixeira

3. Arnan do Mollo

4. Vasconcelos Torres
S. Milton Cabral
6. Senedito Ferreiro

MOB

1. Agonor Maria

1. Adalberto Sena

2. Roborlo Saturnino

2. Evblcisio Vieira

Aui~tunto: Claudio Carlos. Rodrigutn Costa - Ramais 30 1 c 313
Ruuniou~:

ARENA

Suplentes

Tituloros

TcrÇm·loiras, as 10130 horas

local: Sala 11 Cióvh Bovllacquo" --Anexo li- Ramol623

l.
2,
3.
4.
5.

Dirceu Cardo5o
Luito Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Brossard
Ortntes Quêrcia

1, Franco Montara
2. Lózoro Barboz:q
3. RLty Corn~~irn

A~sistonlet Mario Heleno Buono Brandão ·- RnmC113UJ
Ruunióost Quarlos·foiras1 os 1OtOO horas
Local: Solo "Clovis Bevilácquo"- Anoxo 11 ···· lh1mnl62~
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

AKOSIO del977

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(li membro>)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente1 Wilson Gonçalves

Presidente' Joóo Calmon
Vice-Presldente, Evelósio VIeira

Vic:e·Presidente1 Ruy Carneiro
Suplente•

Titulares

Suplente•

Titulares

ARENA
1, Augusto Franco

l. Heitor Dias
2. Murilo Paraíso

2.
3.
4.
S.

3. Cattete Pinheiro
4. Osires Teixeira

S. Saldanha Oerzi

Jo•• Sorney
Braga Junior
Altevir Leal
Luiz Cavalcante

ARENA
1. Tano Outra

I. Heivldio Nuno>

2. Gustavo Capanema
3. João Calmon

2. Ruy Santo•
3. Arnon de Mello

4, Otto Lehmonn

4. Heitor Ola•

S. Jarbas Passarinho
6. Cattete Pinheiro

6. Wilson Gonçalves

MDB

7. Virgilio Távora

1, Evelósio Vieira

1. Franco Montara

8. Alexandre Co;ta

2, Paulo &rossard

2. Itamar Franco

MDB

3. Adalberto Seno

1. Itamar Franco

1. Evondro Carreira

2. lcizoro Barbozo
3, Ruy Carneiro

2. Nelson Carneiro

Assistente, Cleide MÓrio B. F. Cruz- Romol598
Reuniões, Quintas· feiras, Os 10:00 horOs

Local, Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexa 11 - Rama\623
Assistente: Aonaldo Pacheco de Oliveira - Ramol306
Reuniões: Quintas·feiros, Os 10100 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

locol 1 Solo"Rui Barbosa"- Anexo 11- Romais621 e716

(17 membro>)
COMPOSIÇÃO
Presidente1 Paulo Brouard

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)

Vice·Presidente1 Oomíc:io Gondim

(li membros)
Suplentes

Titulares
COMPOSIÇÃO

ARENA
1. Cottete Pinheiro

Presidente1 Marcos Freire

1. Teotõnio Vilela
2. Alexandre Costa

Vice·Presidente; Vasconcelos Torre~

3. Wilson Gonçalves

2. Heitor Dias
3. Lourlvol Baptista

Suplente•

4. Domicio Gondim
S. Helvidio Nunes

5, Jos• Guiomord

I. Milton'Cobrol
2. Arnon do Mello

I. Cottete Pinheiro

7. Mottos Leão

3. Jose Guiomord
4. luiz Cavalcante

3, José Sorney
4. Oomlclo Gondim

S. Murilo Paraiso

5. Jorbo• Pouarlnho

Titularet

ARENA

6.

Vo~concelos

2. Augusto Franco

Torres

8. Ruy Santos
9. Braga Junior
10. Torso Outra
11. Virgilio Tcivora
12. Mogolháes Pinto
MDB

8. Otoir Becker

1. Paulo Bronard

MDB

2. Evelósio Vieira
1. AgenorMarla
2. Omte> Querelo

1. Franco Montara

2. Marcos Freire
3. Roberto Saturnino

Dani6l Reh de Souza- Romal675
Barbo~o"

3. Gilvan Rocha
4. Roberto Saturn\no

I. Donton Joblm
2. Dirceu Cardoso
3. Evandro Carreira

S. Ruy Carneiro

Reunioo\: Quartas·fei ra,, Ca 10130 horas

Local; Sala "Rui

6, Jo•é Sarney
7. Saldanha Derzl

6. lenoir Vargas

7. Di norte Mariz

A)~iuonle:

4. Daniel Krleger

- AneKO li- Ramais 621 e 716

Assi\lenle1 Ccindido Hippertt - Ramal 676
Reuniôes1 Ouintas·feiros, às 9100 horas
Loca\1 Sala "ClOvis Bevi\c:icqua" - Anexo 11- Rama\623

l
I
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COMISSÀO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(IS membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
Prosidonteu Jané Freira

Vice·Presldentez Orestes Quércia
Titulares

Presidentl!; Mogol Mães Pinto
l9·Vic:8·Presidente; Saldanha Derzi

Suplentes

29-Vice·Presidente; Nelson Carneiro

ARENA
1. Jessé Freire
2. Ruy Santas
3. Lenoir Vergas

1. Braga Junior
2. Virgilio Távora

3, Osires Tehceira
4. Oomlcio Gondim

4, Jarbas Pauarinho

S. Lourivol Baptista
6. Accioly Filho

MOB
l. Franco Montara

1. Lázaro Barboza

2. Orestes 'Quércia
3, Nelson Carneiro

2. Ruy Carneiro

Assistente1 Daniel Reis de Souza- Ramal675
Reuniões: Quintas·fttiras, Os 11,00 horas
Local, Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

Titulares

Suplentes
ARENA

1. Magalhães Pinto

1, Accioly Filha

2. AleKandre Casta

2. Fausto Castelo· Branco

3. Virgilio Távora

3, Holvldia Nunes

4. Jessé Freire

4. Oomlcio Gondim
5. Jorbos Passarinho

5. Arnan do Mo lia
6. Saldanha Cerzi

6. luiz Cavalcante

7. José Sarney

8. Jaco Calmon
1), Augusto Franco
1O. Otto Lehmann

MOB

(7mombros)
COMPOSIÇAO
Presidente, Jarbas Passarinho
Vice·Presidentez Luiz Cavalcante

Titulares

Suplentes

1. Oanton Jobim

1. Marcos Freire

2. Gilvan RoeMo
3, Itamar Franco

2. Paulo Brossard
3, Roberto Saturnino

4. leite Choves

5. Nelson Carneiro

ARENA
I. Milton Cabral

1. José Guiomard

Assistente: Cândido Hipperlt- Ramal676

2. Domlcio Gondim

2. Murilo Paraíso
3. Virgllio Távora

Reuniões: Terças·feiras, às 10:30 Moras

3. Arnon do Moi la
4. luiz Ccvalc:onto
S. Jorbas Pcnsarinho

local; Sala "Rui Barbosa"- AneKo ll- Ramais 621 e 716

MOB
1. Gilvcn Rocha
2. Franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS)
(7 membros)

Assistonto 1 Ronaldo Pacheco do Oliveira- Roma1306

COMPOSIÇÃO

Reuniões; Quartas·foiras, Ds 10;00 horas
Local! Sala "Rui Borboza"- Anexa 11- Ramais 621 o 716

Presidente: Ruy Santos

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR)

Vic:e·Presidente; Altevir loal

(S membros)

Presldente1 Adalberto Sena
Vice·Prasidente; Helvldio Nunes
Suplentes

Titulares

ARENA
1, Virgllio Tóvora
2, Arnon do Mollo
3. Jarbas PanariRho

I. Holvldia Nunes
2, Otto lehmann
3, Saldanha Dorzl

MOB
1, Oanton Jobim
2, Adalberto Sono

Suplentes

Titulares

COMPOSIÇÃO

1. Dirceu Cc:udo•o

Asslstentez Maria Carml!n Castro Souza- Ramal134
Reunló~ts; Qulntas·felras, Cu 12c00 hora•
Loc:ah Sala "Clóvis Bevllác:qua" - Anexo li - Ramal 623

ARENA
1. Altevir Leal

1. SaldanMa Derzi

2. Ruy Santos

2. ltalivio Coelho

3. Cottete Pinheiro

3. Osires TeiKeira

4,

Fausto Castelo·Branc:o

5. Lourivol Baptista

MOB
1. Adalberto Sena

1. Benjamim Foran

2. Gilvan Rocha

2. Ruy Corl'leiro

A~sistcnle;

LOdo Ferreira da Rocha- Ramal312

Reunioo~: Quinta~·feira~.

os ll100 haro5
local: Solo "Rui Barbosa"-- Anoxo 11 --· Rwn(ji_,

6~1

,. :· \,',

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

3956 Sábado 20

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

Agosto del977

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

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

(7 membros)

Presidcnte1 Milton Cabral
Vice-Presidente1 Augusto Franco

COMPOSIÇÃO

Presidente1 lourival Baptista
Vice·Presidentez Alexandre Costa

Suplentes

Titulares

ARENA

1. Alaxandre Costa
2. Sroga Junior

1. José Guiomard
2. Vasconcelos Torres
3. Virgílio Tóvora

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.

4. Augusto franco
S. Milton Cobrei

MDB

1. Agenor Maria

1. Adalberto Sono
2. Benjamim Faroh

Suplentes
ARENA

3, Dinarte Mariz

2. Dirceu Cardoso

Alexandre Casto
luiz Cavalcante
Braga Junior
Laurivol Baptista
Maltas Leão

1. Otto Lehmann
2. Toot~nio Vilela

3. Wilson Gonçalves
MDB

1. Evandro Carrt~ira
2. Evelósio Vieira

Assistente, LOdo Ferreira do Rocha - Ramal 312
Reuniões1 Quartas·feiras, Os 9,00 horas
Lacol1 Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

1, Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

Assistentez Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306
Reuniões1 Terças-feiras, às lOzOO horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7 membros)

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

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benjamim Forah
Yice·Presidente: lenoir Vergas

Titulares

Comissões Temporórias

Suplentes
ARENA

Chof~: Ruth de Souza Caslro

1, Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema
3. Mattos leão

1. lenoir Vergas
2. Accioly Filho

3. ,Augusto Franco
4. Heitor Dias

Locai! Anexo 11 - Térreo
Telefone: 25·8505- Romol303
1) Comissões Temporários para Projetas do Congreua Nacional
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comiuõo Mista do Proieto de lei Orçamentória (art, 90 do Regimento

S. Saldanha Dorzi
MDB

1. Benjamim Forah
2. Itamar Franca

1. Onntan Jobim
2. Lázaro Borboza

Comum).

Anistentez Sónia Andrade Peixoto- Ramol307
Reuniões: Quintas·feiros, Os 9:00 horas
Local1 Sala "Rui Barbosa"- Anexo l i - Ramais 621 e 716

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -

Ramal

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
i'!C?J.S

nRç,;.

HORAS

~UlNTA

L h S

ASSIS:'Ell'l'E

09100

C.F,

CLO'IlS BEVlUCQUA
Ru.:-ml - 6:?3

CIJICIDO

C.A.Ro

ClOVIS BEV!l..tC~:.S;.
Ru.rr.u.l - 623

LED;.

09:30

c.s.P.c.

RUY lli\.R.SOSil.
Rurr.u H~ - 621 a 716

SOilU

C.A.

CLOVIS BEVlUCQU..;
Rur:ul - 62)

CL~UD10

C.E.e.

CLCV !5 BEVlUC~UA
flumul - 623

CLE!DE

R:.S'i BARBOSA
Ra::ua - 621

Cft.'IDtDO

C.D.F.

RUI BARSOSA
Run 1a..11 - 621 o 716

RO!IALDO

C.L.S.

CLOVIS BEVlUC~UA
Rnr.a1 - 623

DIJI!EL

c.s.

RUI BARSOSA
Rni!IH.l.D - 621 a 716

LZCA

C.R.

CWVlS JlBVli..(CQUA
Ra..1 - 62)

IU.Rl.A
CAIUCBX

~·J;.ar;.·

c.s.u.

11

716

S ;. L A S
RUI

BARllO~A

CCJS'I';.

lO:OO

ASSIS'I'E!ITE
11100
UD;..

Rua:uus .. 621 e 716

c.c.J

CLO'.'~:;: BE','lUCQU~

c.ru.

FtU't BMiliOSA
RüllWlll - 621 e 716

RONALDO

C.E.

RUY Mll.BOSA
Rulr.lll.ll - 621 e 716

DANIEL

10!00

10:)0

s ;..

RO!IALDO

C.R.E.

09:00

,\SSlS':ENtE

RUY SAR.BOZA
Rumu.u1 - 621 ' 7l6

lO: )O

1!0?...\S

S A L ;.. S

c.r.
10:00

67~1

Alfeu de Oliveira- Romol 674: Cleide Mo rio B. F. Cruz- Ramol 598:
Mauro Lopes de Sei -Ramal 31 O.

Ru.m11.l - 6:!)

11:.\R.lA
HELENA

12100
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TERÇA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Petrõnio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N942, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, a elevar em CrS
10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, cento e noventa e nove cruzeiros e cinco centavos) o
montante de sua dívida consolidada.

I

Ii
I'
1

J

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, nos termos do parágrafo único do
art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de
sua dívida consolidada, a fim de contratar operação de crédito de CrS 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil,
cento e noventa e nove cruzeiros e cinco centavos), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidude de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento dos serviços de imolantaçào de galerias pluviais e pavimentação das ruas internas e de acesso direto ao centro urbano, no conjunto habitacional "CARINA", daquela localidade.
Art. 29

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 22 de agosto de 1977.- Scnudor Petrônio Portel/a, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 122• SESSÃO, EM 22 DE AGOSTO DE 1977

OSR. PRESIDENTE- Fula associativa em nome da Mesa.

!.l-ABERTURA

1.2.2- Pareceres

1.2- EXPEDIENTE

Rt{t•rt•ntrs à.~ seguintes matérias:

1,2,1- Comunicação da Presidência
- Rererente ao tempo destinado nos oradores do E.xpe·
dicnte da sessão, dedicado 11 reverenciar a memória do ex·
Presidente Juscelino Kubitschek pelo trunscurso do primeiro uni·
versúrio do seu ralccimento.
Oradores:
SENADOR LÁZAROBARBOZA,em nome do MDB.
SENADOR HENRIQUE lJE Lti ROCQUE. cm nome da
ARENA.

-Projeto de Lei da Câmara n• 11/75 (n' 1.006-C/72, nu
Cusu de origem), que declara o Puu-Brusil árvore nacional, deter·
mina o seu plantio e sua divulgação durante 11 Festa Anual das
Árvores.
-Projeto de Lei da Cümara n• 37/76 (n• 574-C/75, nu Casa
de origem), que declara Machado de Assis Patrono das Letras do
Brasil.
-Projeto de Lei da Càmurn n• 96/76 (n' 1.201·8/75, nu
Casa de origem), que fixa critério pura a instituição de datas
comemorutivus de profissões regulumcntudus.
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- Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 (n• 3.071-B/76, na
Casa de origem), e o Projeto de Lei do Senado n• 306/76, que de·
clara feriado nacional o dia 12 de outubro, consagrado a Nossa
Senhora Apmecida, Padroeira do Brasil.
-Projeto de Lei da Cftmum n• 59/77 (n' 3.397-B/77, na
origem), que concede pensiio especial a Dulce Evcrs de Abreu,
viúv:~de Munocl Di:~s de Abreu.
-Projeto de Lei do Senado n• 113/76, que revoga o* I•
do artigo 8• da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965, que disci·
plina o merendo de capitais e estabelece medidas para o seu
desenvolvimento.
l.:Z.3 - Comunicações da Presidência
- Arquivumenlo do Projeto de Lei da Cf!mara n• 33/77 (n•
1.362-B/75, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n•
1.493, de 13 de dezembro de 1951, que dispõe sobre o pagamento
de auxílios e subvcncõ~:s, por ler recebido parecer contrário,
quunto uo mi:rito, da comissiio a que foi distribuido.
- Convocação de scssllo especial a realizar-se no próximo
diu 24, iiS 15 horas, destinada a reverenciar a memória do Sr. Se·
nadorPaulo Guerra.
1.3 -ORDEM DO DIA
-Redução final do Projeto de Resoluçiiu ... oU/ I I, que SUS•
pende a execução do arl. I• da Lei n• 91, de 27 de dezembro de
1972, do Estudo de São Paulo. Aprovada, À promulgação,
- Redaçiio final do Projeto de Resolução n• 21/77, que suspende a execuçiio do nrt. 31, inciso IV, letra c, da Lei n• 421, de
24 de dezembro de 1970, alterada pela Lei n' 457, de 18 de
dezembro de 1972, ambas do Município de Lucianópolis, no
Estado de São Paulo. Aprovada. À promulgação.

Agosto de 1977

-Redução final do Projeto de Resolução n• 25/77, que sus·
pende a cxecuçiio do § 2• do art. 115 da Lei n• 6. 785, de 16 de ou·
tubro de 1974, do Estado de Pernambuco, Aprovada. À promulgação.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENtiDOR I.OURIVtll. BAPTISTA -XI Festa da La·
ranja realizada no Município de Betim- SE.
SENti DOR PAULO BROSSARD- Validade dos concei·
tos emitidos por Rui Barbosa sobre as cnusas das crise; instilu·
clonais, face a noticias veiculadas na Imprensa sobre a reforma
das instituições.
SENtiDO R Mtl RCOS FREIRE- Correspondência rece·
bida do Professor Valfredo Ferreira de Lisboa, em defesa de uma
maior assistência ao vaqueiro nordestino. Necessidade da ra·
cionulizaçiio da atividade agropastoril do Pais.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXl·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- CONSULTORIA-GERAL
- Parecer n• 61 /77.
-Minuta de contrato,
3- MESA OIRETORA
4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 12211 SESSÃO, EM 22 DE AGOSTO DE 1977
311 Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDI!:NCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSÉ LINDOSO

;rs

I~

IJORtiS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES

OS SRS. SJ:'N.-1 JJOR ES:

Ad"lhertu Sena- Ahevir Leal- Evandro Carreira- Renato
Francn - 1\lexandrc Costa - Henrique de La Rocquc - José
Sarnt:)'- Hclvidio Nunes- Petrônio Portella- Mauro Benevides
- Marcos Freire- Augusto Franco- Lourival Baptista - Ruy
San los- Itamar Franco- Benedito Ferreira- Lúzaro BurbozaOsircs Teixeira - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Leite
Chaves - Mattns Leiio - Evclúsio Vieira - Daniel Kriegcr Paulo arossard.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- A lista de presença
m:usu D Clllllparccimcnto de 25 Srs. Senadores. Havendo número
rcgln1cn tal. dcdmo abcrta a scssno.
O tempo dl!stinado uos oradores do Expediente da presente ses·
silc..l, l"m:c i1 urmvacào pelo Plcnúrio de requerimento do Sr. Senador
l.ú1:1ro Uarho1a c outros Srs. Scnudorcs, scrú dedicado a reverenciar
umcrnúria Uo ex-l>rcsidcntc Juscelino Kubitschck pelo transcurso do
primc.:irt...l univcrsl1rio do seu f:.decimento,
Cunc~do :1 palavra ao nohrc Sr. Senador Lúz"ro Barbmm, que
lillm[l pciD Movin1cnto Dcmocrí1tico Brasileiro,
O SR. LÁZARO DARBOZA (MDB - GO. Em nome do
MDB, pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senudorcs:
O grundc poetu chileno Publo Ncrudu c o gênio da poesiu espu·
nholu Fcdcrico Gmciu Lorca, resolveram, ccrt:.1 vc1., reunir cm um

banquete a fina nor da intelectualidade americana e européia, pura
homenagear outro grande nome das letras espanholas, de há muito
falecido. A Pátria de Cervantes não tinha chegado ainda aos
horrores da guerra civil, eclodida pouco depois e que, no seu rescal·
do, acabou martirizando Garcia Lorca. Organizada a homenagem,
nos mínimos detalhes, virum-se, entretanto, diante de um dilema:
qual dos dois faria o discurso de exaltação à figura desaparecida do
insigne colega andaluz? Pablo Neruda se julgava no dever de fazê-lo,
pois tivera toda a sua formação intelectual innuenciada pelo homena·
geado, de quem fora amigo intimo. Poroutrolado, Garcia Lorca ern
espanhol e, também, se embebera do vasto munancinl de sensibilida·
de e inspiruçiio que marcara a vida c a obra de seu compatriota. O
que fuzer? Foi ai que Lorcu, num dos seus lampejes de geniulidude,
exclamou: heureca! E disse o Pablo que, nus arenas espunholus,
ocorria raramente o fnto de dois toureiros trabalharem ua mesmo
tempo c 0:.1 mesma nrena, invertendo, a cada instante, suas posições.
Entretanto, dizia-lhe, paru que isto fosse passivei, tinham que ser
irmãos, ter a mesma ti':mperu c absoluta identidade. Assim, pro·
punha que o discurso de homenugem fosse feito uo mesmo tempo pc·
los dois.

Sr. Presidente, Srs. Senudorcs, esta Cusu, no primeiro aniversú·
rio du morte trúgicu do grande estndistu Juscelino Kubitschek de
Oliveim, homcnugcia suu memória. Por parle da Oposição, quem de·
vcriu falur? Seria justo que u mugnu tnrcfu coubesse ao honrado c
nobre Sr. Scnndor ltumur Frunco, representante das Minas Gerais c
que, nesta Casu, tem-se mostrudo à altura dus trudiçõcs do seu esta·
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do historicamente libertário c que tantos vultos ilustres tem dado à
nossa Pátria, nu Colônia, no Império e na República. Minas Gerais
que eu saúdo nesta hora. Terras benditas que a Juscelino serviram de
berço c de onde ele partiu como médico, Prefeito de Belo Horizonte e
Governador, para sacudir este Pais c com o seu otimismo contagiar a
Nação inteira, sem causar desesperos, sem choros c sem lágrimasmas com sorrisos que afloravam de todos os lábios e em todos os
lares, fazendo-a vibrar cm unlssono c marchar rumo ao desenvolvi·
menta, alicerçado na compreensão que brotava milagrosamente
como fruto sazonado du Democracia, que fez dos brasileiros uma
Nação apaziguada, encorajada, unida, sem ódios nem rancores.
Por outro lado, o Senador goiano que ocupa a tribuna neste ins·
tunte, tem o grande privilégio de ter assento na mesma cadeira que
Juscelino honrou em nome de Goiás, por decisuo quase unânime dos
goiunos, num mandato que niio·pôde concluir, porque, no s~r'cassa
do, perdeu os direitos políticos e teve, assim, sua voz silenciada pela
força dos instrumentos de arbítrio, na fase mais cruenta da longa e
cansativa excepcionalidade que, infelizmente, até hoje perdura.
Assim, Sr. Presidente, o nobre Senador Itamar Franco .e eu
concordamos cm partilhar a responsabilidade desta oração, mas,
para não ferir o Regimonto Interno e a austeridade deste augusto
Senado, não pudemos subir os dois ao mesmo tempo à tribuna.
Entretanto, o nobre Senador Itamar Franco, do alto da dignida·
de de sua cadeira, c cu daqui, vamos, depois deste meu longo
intróito, dar propriamente inicio à tarefa de exaltar a memória da·
quele que em vida foi o Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira.
JK, o homem que enquanto viveu foi amado pelas multidões, e que,
morto hú um ano, ainda é chorado por todos aqueles que se lembram
do seu governo, quando, no Brasil, a democracia mais se completou
cm século c meio da nossa história de Nação independente.
Ouçamos, agora, a primeira intervenção do conterrâneo d.c Jus·
cclino, o nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) -Senador Lázaro Bar·
boza, V. Ex•, com palavras poderosas, inspiradas e cheias de
signincado, saudou Minas Gerais, e eu saúdo Goiás c o altivo povo
goiano que, em boa hora, deu ao Senado um homem como V. Ex•,
vibrante no seu entusiasmo, incxcedivcl no equilíbrio c no zelo com
que desempenha o seu mandato, como sucessor de Juscelino
Kubitschek na cadeira, correspondendo, assim, aos anseios e às espe·
runças do SI!U povo.
Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o inolvidável Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira foi o maior homem de estado que
Minas Gerais já deu ao Brasil, dentre tantos dos seus filhos ilustres.
Nesta homenagem que o Senado está prestando à memória do ex·
Presidente e ex-Senador por Goi{IS, não poderia faltar a voz da
Oposição de Minas Gerais, que aqui fala por meu intermédio. Sem
dúvida que meu Estudo, através dos seus grandes filhos, sempre sou·
be ser coerente e fiel nos deveres do patriotismo e na luta pela liber·
dude. No Brusil Colônia foram os inconfidentes, e dentre eles a fi.
guru do mártir da Independência Joaquim José du Silva Xavier que,
no suplicio atroz, escreveu as mais indeléveis páginas da História Pá·
tria, que se acham perpetuadas no pavilhão de Minas Gerais nu
divisu >~Libcrtus Quue Scn1 Tumcm". No Império, foram os
Andrudus, Paranú, Teófilo Otoni e Bernardo Pereira de Vasconcelos.
Nu República, Raul Soares, Antônio Carlod, Milton Campos, Pedro
Aleixo e, puru coroar esta plêiade de nomes de homens de estado.
Juscelino Kubitschek de Oliveira, homem que Deus fez superior uos
ódios, às intrigas e ii vingança. Juscelino, o menimo descalço dus
ruas de Diamantina. Juscelino, o tclegrufistn, o médico, o oficial da
Força l'úbliea Mineira. O Prefeito de Belo Horizonte, moder·
nizundo, como num passe de múgicu, u capital do meu Estudo. Jus·
celino, o Governador que despertou Minas Gernis do sono, do
cansaço c da anemia que o decllnio dos garimpos de ouro c de dia·
muntcs nus minns quase csgotudns, purccinm condcnnr a um eterno
cuminhnr vugurm;o, mus que, sob o seu comando, dcslunchou cm
velocidude nu recuperação do tempo perdido. Juscelino, Presidente
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da República, presente cm todos os lugares. Jucclino, Senador por
Goiás, nu cadeira ocupada por V. Ex• a quem devolvo a palavra.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V, Ex• um
upurte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Há um uno, nesta
datn, traumatizada, tomou conhecimento a Nação da morte trágica
do ex-Presidente Juscelino Kubitschck de Oliveira, deixando um
vazio nu alma do povo. Morria aquele que, por tudo quanto fez por
sua Pátriá o, pôde, com justiça, ser considerado o .. seu maior estadis·
tu", como tive oportunidade de reafirmar cm discursos que proferi à
beirado seu túmulo e desta tribuna, nu sessuo especial realizada cm
suu memória.
i\ grandeza de um homem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é

medida pela sua capacidade de comunhão, de doação, de disponibili·
dude. Juscelino Kubitschek foi, de fato, grande, porque cumpriu,
com fidelidade, o dístico dos espíritos superiores: non sibi sol/ natus,
não nasceu somente para si, mas para a Pátria c para os seus,
Ouço o aparte com que pretende me honrar o nobre Senador
pelo Ceará, Mauro Bcnevides.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Lázaro
Barboza, a original alternação de tribuna entre V, Ex• e o nobre
Senapor ítamar Franco, na prestação desta comovedora homcna·
gem a Juscelino Kubitschck de Oliveira, pode, perfeitamente,
admitir a interferência de um Senador do Nordeste, daquele Nor·
deste que foi uma Região diretamente assistida pela clarividência,
pelo descortino c pelo patriotismo do saudoso brasileiro. Como
sabem V. Ex•s e a Casa, também, foi na gestão de Juscelino
Kubitschek de Oliveira que veio a lume a SUDENE, responsúvcl
pelo impulso concedido àquela área integrante do Polígono das Se·
cus, Somente a menção a este fato, nobre Senador Lázaro Barbozu, é
suficiente pura que se constate no Nordeste a consagração em que vi·
vc Juscelino Kubitschek que foi, sem dúvida alguma, um dos maio··
rcs beneméritos daquela área-problema do Território Nacional.
Quero pois, no aligeirado deste aparte, render o preito da nossa
admirução, da nossa saudade, do nosso reconhecimento, ao grande
Juscelino Kubitschek tragicamente desaparecido cm 1976. A nossa
homenagem, pois, dos nordestinos, a Juscelino Kubitschek de
Oliveira.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) Eminente Senador
Mauro Benevides, obrigado pelo seu aparte, que ilustrou sobrcmn·
ncira o discurso que proferimos, o eminente Senador Itamar Franco
c cu.

Realmente, de Juscelino Kubitschek de Oliveira poderíamos dizer
tudo, Dele se podia dizer o mesmo que de Castro Alves afirmou
Euclides da Cunha:
useu upurccimc:nto, certo, oportuno, como o de todo
grande homem é, em grande parte, incxplic6vcl."
Os grandes acontecimentos sociais c políticos que empreendeu e
que marcaram época na vida nacional são hoje património comum
das conquistas maiores da nacionalidade. i\ sua grandeza está nisto:
Ele viu ou anteviu aqueles acontecimentos, como um carismado, an·
tese melhor do que os seus contemporâneos. E us suas realizações
soube devotar-se com inexcedível tenacidade de propósito, nunca se
deixado demover de sua firme determinação, tal como o personagem
de que nos fula Horâcio cm sua ode: Jusrum et renacem proposiri ,.;.
rum.
O Sr. DAniel Krlegcr (ARENA- RS)- Permite V. Ex• um
aparte'~

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Ouço o aparte
de V. Ex•, com muito prazer, eminente Senador Daniel Kricgcr.
O Sr, Daniel Krleger (ARENA- RS)- Reputo profundumen·
te justa a homenagem que V, l!x• cstú prestando uo eminente ex-Prc·
sidente da República, Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Dele

i

1
I

3960 Terça-feira 23

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

divergi, e combati o seu Governo, mas sempre dentro de principias
morais, sem nunca descer ao ataque pessoal. Acho que ele foi
verdadeiramente um homem de Estado, ousado, e, sobretudo, o que
nele i: admirl1vei i: o seu espirita de tolerância, de comprecnsilo. Ele
era um homem que não guardava ressentimentos, e isso o enobreceu
e fu>. com que ele não precise esperar como D. Pedro li, entre visões
de luz, de paz e de glória, a justiça de Deus na voz da História. Ele
estú rccebendo,jú, dos seus contemporâneos, essa justiça.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Sena·
dor Daniel Kriegcr, o seu aparte é, sem dúvida alguma, uma pérola
ruru que incrustamos neste discurso que proferimos.
No uno passado, em sessão especial com que o Senado homcnn·
geou a memória de Juscelino Kubitschek de Oliveira, tive a oportuni·
dade de invocar o testemunho de V. Ex•, que ar.rmara, à época, que
ao tempo do Governo de Juscelino Kubitschck as relações entre o
Executivo c o Legislativo eram, sobretudo, altas. Muito obrigado ao
Senador Daniel Kricger.
Prossigo, Sr. Presidente.
Para tanto, animou-o sempre a trfplicc virtude cardeal que
costumu nortear o homem que ingressa, como ele ingressou, numa
era de rápidas mutações: A fi: nas metas de reconstrução nacional; a
esperança nu capacidade realizadora do homem brasileiro. O amor,
amor paixão: amor devotamento; amor desprendimento a tudo que
fazia pelo Brasil.
Para ele, a fi: era um elemento intrfnscco da estrutura da vida,
da dinâmica do espírito humano. Para Juscelino a fé foi muito mais
do que uma 'simples forma de crença; muito mais do que a fé nisto ou
naquilo. Foi a fé convicção nos destinos eternos do Brasil c de seu po·
vo: foi a fé previsão do futuro e foi a fé visão clara do presente.
Da mesma forma foi a esperança que depositou cm tudo que
idealizou e empreendeu. Não a esperança resignada c passiva de que
nos d:í conta Kafka, em O Processo, esperança de quem aguarda
pelo tempo; em que o tempo c o futuro passam a ser a categoria
central desse tipo de esperança. Não. Juscelino Kubitschck sempre
esperava que tudo devia acontecer no agora; sua esperança não era
nem uma espera passiva nem um forçar irreal de circunstâncias que
não podiam ocorrer. Sua esperança signir.cava estar sempre pronto a
todo momento para tudo aquilo que ainda não havia nascido. Aqueles cuja esperança é fraca decidem pelo conforto ou pela violência. A
esperança de Juscelino, porém era foite; via, antevia, apreciava todos
os sinais dos futuros acontecimentos c a eles se entregava com a
maior coragem ou, como chamou Spinoza, com toda a firmeza,
como o mais importante elemento ligado à esperança c a fé.
E, tal como a sua fê c a sua esperança, foi o seu entranhado
amor com que sempre se entregava na feitura de seus pianos, desde
os mais simples aos mais audaciosos. Tudo nele tinha o toque c a ma·
gia da paixão. Era mesmo o amor com que idealizava c realizava
todas as coisas, o condão de fazer tudo bem feito. Seguia, assim, o
conselho de Santo Agostinho: "Ama e Faze o que Queres."
Ouçamos de novo Sr. Presidente c Srs. Senadores o ilustre rcpre·
sentantc mineiro.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nobre Senador Lâzaro
Barboza, a vocação de Juscelino para o serviço à sua Pâtria e a seu
povo fez da sua vida uma constante luta, que tinha a nimll-ia os cnsi·
numentos do filho do carpinteiro de Nazaré que, dando lições de
humildade, mudou u face do mundo. E ninguém mais do que Juscelino soube servir com tanta abnegação, com tanto devotamento,
com tanto espirita público. Dnl u razão da gratidilo popular às suas
imorredourus realizações. De fato, "0 povo" - dizia José do
Putroclnio - "sabe amar os que o souberam amar c contribulram
para u sua libertação". A grntidilo, jll houve quem dissesse, é a
virtude da posteridade e os que contemplam os not6vcis feitos de
Juscelino Kubitschek nilo cansam de tributar-lhe seu eterno rcconhe·
cimento. Juscelino foi um devotado ao seu povo. Parafraseando
Assis Chateuubriund nu saudação a Vargus pela sua entrada na Academiu de Letras, podemos dizer que Juscelino foi o campciro, o
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tabaréu, o jcca, o fa velado, o charrua, o ta moi o, o guarani, o capi·
xnbn, o cactê, o tnbnjnrn, o tupiniquim, o timbirn, o marrociro, o
branco, o negro, o uma reio, o homem da cidade, o cmprcsârio, o ope·
rllrio, o funcion6rio, no turbilhão de todas essas nuanças. "Juscelino
foi a alegria das nossas madrugadas com a sua voz se elevando cm
serenatas". Dizia-nos o inolvidâvci brasileiro: "Uma serenata cm
Diamantina é mais bela do que uma noite ·de trovadores cm
Nllpolis". Juscelino foi tudo e foi todos, até mesmo o céu estrelado
onde a cruz assinala a nossa fé, a sua fé. Que força elementar da vida!
Niio era um fragmento da nossa natureza porque era toda ela! ...
Devolvo a palavra a V. Ex•, nobre Senador Lllzaro Barboza,
agradecendo a Goills cm nome de Minas Gerais, pelo fato de ter feito
seu Senador o estadista de · Diamantina, cuja memória rcvc· ·
rcnciamos, e também por ter mandado para esta Casa V. E~• com
toda a sua qualificação, para assentar-se na cadeira transformada cm
sfmbolo, porque é a cadeira que foi de JK.

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Muito
obrigado, eminente Senador. V. Ex• tem razão, nobre Senador
Itamar Franco, Juscelino foi tudo isso. Juscelino foi ainda o mago da
palavra franca, sincera e cheia de simpatia que magnetizava as multidões. Posso, sem exagero, dizer até mesmo que ele não falava para
o povo, oõciava como um sumo sacerdote!
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não preciso deter-me nas realizações materiais do Governo de Juscelino Kubitschck. Para que
falar de Furnas c Três Marias, daquelas "âguas estancadas dcrra·
mando nas turbinas a força que impulsiona o progrcsso"1 Por que
evocar aqui a construção da Bclém-Brasllia por um punhado de
bravos, que rasgaram o ventre da paisagem virgem da Amazônia,
quebrando o silêncio das seivas com os roncos dos tratares, o
manejar do enxadão, da picareta c do machado pelos braços musculosos dos nossos caboclos que, enfrentando o calor, os insctos c as
feras, faziam acompanhar cada golpe de suas ferramentas de uma
baga de suor; suor honrado c bendito pelo esforço despendido a
serviço do desenvolvimento c da Pâtria1 - Bciém-Brasllia, obra
monumental do Governo de Juscelino, obra que custou a vida de
muitos, inclusive a do bandeirante audacioso Bernardo Sayão
Carvalho de Araújo, então Vicc-Govcrnador do meu Estado, cm
quem a natureza amazõnica vingou a intromissão do homem civi·
iizado no seu seio, e que repousa para a eternidade no Cemitério de
Brasfiiu, ao ludo de Juscelino. Os dois foram amigos inseparãvcis,
companheiros de epopéia e se identificaram até mesmo na nnorte
trâgica. Por que falar aqui, neste instante, das obras contra a seca,
executadas no Governo de Juscelino, redimindo o Nordeste
sofredor'? Por que falar de tudo, inclusive de Brasllia, poema épico
escrito nas largas avenidas, cm "pedra, cai, cimento, argamassa c o
suor do candango", a causar inveja ao mundo? Nilo, Sr. Presidente,
creio estar dispensado de analisar as realizações materiais do
Governo de JK, até porque entraria pela noite adentro c ainda, fatal·
mente, cometeria omissões. Além disso, toda a obra de Juscelino tem
o carâtcr da perenidade, é como se fosse toda ela esculpida no bronze
que desar.a o perpassar dos séculos.
O Sr. LeiteChaves(MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) prazer ao nobre Senador Leite Chaves,

Ouço com

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR) - Nobre Senador Lãzaro
Barboza, congratulo-me com V. Ex• pela homenagem que cst6 prcs·
tando ao ex-Presidente Juscelino Kubitschck, e também me con·
gratulo com o Senado Federal, pelo fato de ter aprovado a realização
desta sessão especial. Aproveito o instante não para clastcccr a
imagem do Estadista, porque meus adjctivos seriam poucos para
isso, mas para lembrar os governantes aluais de algumas de suas
idéias, inteiramente válidas. Todo o Pais tem conhecimento de que,
após o seu primeiro mandato, o Presidente j6 se dispunha a novo c,
naquele instante, jâ traçava novas metas para o seu futuro governo,
que jâ não seriam muis as cidades, j6 nilo seria mais a indústria a
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merecer preferência, e sim o campo, a agricultura, sobretudo a rede·
finiçilo das relações no sctor agrário. Viu o ex-Presidente, com
aquela anlevisuo com que vira Brnsllia e a meta de 50 anos em 5, viu
que o grande caminho, o grande salto que o Brasil poderia dar para
alcançar o estágio com que todos brasileiros ansiavam era redefinir a
situação no campo. Tempos se passaram de 1964 para cá, c nada foi
feito no campo, a nilo ser a alimentação das causas que determinam
os privilégios. Os homens do campo estilo tão marginalizados c
esquecidos como antes de 1964, Em razão disso é que nos dcfron·
turnos, neste Pafs, com grandes, enormes c incontornãvcis pro·
blcmas. Que os governantes de amanhã, os candidatos de amanhã,
que hoje anunciam nos jornais os seus nomes, que eles vejam que o
Brasil jumais serã o Pafs sonhado se não forem redefinidas no campo
as relações de propriedade, as relações de exploração agrária, São
justas estas homenagens que V. Ex• presta ao grande brasileiro, c
ousei interromper o seu discurso apenas para colocar nele aquela
preocupação do grande Presidente que, já depois de ter servido,
exaustivamente, no seu Pais, com seu mandato, jú tinha na previsão
de outro, metas definidas para empregar o seu talento, o seu denodo
e o seu grande espírito realizador. Mui to obrigado a V. Ex•
· O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Sou cu que
agradeço a V, Ex•, nobre Senador Leite Chaves, pelo seu aparte, que
oportunamente lembrou ter Juscelino Kubitschek de Oliveira,
Senador por Goiás, já iniciado os trabalhos, os estudos e o programa
com que pretendia se apresentar novamente diante do povo, para
postulação de novo mandato presidencial, quando Juscelino
Kubitschck prometia então fazer uma revolução no campo. E
ninguém neste Pais duvida, eminente Senador Leite Chaves, de que,
se isso tivesse ocorrido, a estrutura agrária deste País estaria, hoje,
sem dúvida alguma, em condições muito vantajosas em relação às
condições cm que se encontra.
Como dizia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não entendo
necessário dclcr·me nu análise das realizações materiais do Governo
de Juscelino Kubitschek. Detenho-me, assim, na figura do homem,
do litii, do madrugador, do estadista, do democrata, do homem que
acreditava no povo, que não fugia ao seu cantata, mas que via nos
encontros com as multidões u razão maior da sua força. Juscelino, o
homem que, com os olhos sempre voltados para os superiores interesses da Nação, a governou com amor e sem ódios.
Eminente Senador Magalhães Pinto, ao prestar seu depoimento,
como Presidente desta Casa, destacou que "o mérito maior de Jus·
celino foi ter feito do coração uma máquina u serviço dos seus con·
cidadãos, um coração em cuja enorme tolerância encontrou em
nosso povo u identidade que o fez admirá-lo em vida e pranteá-lo na
morte",

O perfil de Juscelino está traçado. Foi o homem, mito c símbolo
de uma nova era que implantou no Pais, inovundo, renovando, rcvo·
lucionando, construindo, servindo, amando, perdoando, estendendo
us mtios p:c:nerosas uos seus inimigos no gesto nmplo du nnistin que

upuziguou os espíritos connugrados de Jacuri:-Acanga e Aragurcus,
fazendo da dignidade humana um dogma e da liberdade uma
religião, na feliz expressão de Tancredo Neves. Foi assim n trajetóriu
desse homem cxtraordinúrio, que viveu acima das controvérsias
políticus, fabricadas ti\ o à modu da cusu.
Ouçumos, mais umu vez, us consideruçõe> do nobre Sr. Senador
ltumnr Frunco,

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Nobre Senador Lázaro
Burbozu, reulmente, se Juscelino governou o Pnls nquecido, em
estttdo febril de truhnlho, num ritmo contaginnte e até: alucinun·
te, o fez sempre sob o império da lei. Não da lei imposta a arrepio da
vontude nucionul. mus du lei emunudu do primado do Direito e da
Justiça. Pouco untes de morrer, em entrevista concedida à Jornalista
!'ara E.<tirallt•t, fulundo dos muiores problemas que enfrentara no
longo dus crises politicas, nssim afirmou: "0 muior problema que
enfrentei, penso eu, neste bulanço retrospectivo, foi o processo a ser
empregudo pnru devolver uo povo brusileiro u puz que os
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acontecimentos de 1954 lhe haviam roubado. E o. caminho achei-o
quanto parti pura a realização de minhas metas. Da minha parte ten·
lei npagar o trauma das paixões, opondo à vingança o perdão, ao
ódio o esquecimento. "E acentuava que u decisão mais importante
do seu Governo, foi a anistia que concedeu como determinação
irrevogável de promover a paz no Brasil. Em notável critica que fez
às mémórius de Juscelino, Josué Montcllo viu nele o lastro essencial
deumu individualidade caracterizada pela capacidade de esquecer o
infortúnio, sem que o homem se desprenda de sua humildade gcnul·
na. E acentuou: Juscelino perenizou os seus feitos através de um livro
de reminiscências, não porque elas tratem dele "mas porque consti·
tuem uma lição de coragem aos timidos, de audácia aos pobres, de
esperança aos desenganados e, dessa maneira, um roteiro útil à
mocidade que as manuseie". Sr. Presidente e Srs. Senadores, Jusccli·
no foi um predestinado, daqueles que a mão de Deus abençoa c
parcimoniosamente os distribui nu face da Terra, para cumprirem
papéis relevantes como condutores de povos e benfeitores da
humanidade. E como na vida de todo grande homem há sempre uma
figura de mulher que lhe inspira os passos, Juscelino teve cm D.
Sarah u esposa e companheira tutelar, com quem fraternalmente
repnrtiu os seus dias de glóriu, suas alegrias, assim como os dias lon·
gos e cinzentos do infortúnio, da proscrição e do exflio. A ela, a ex·
prim~ira Duma que com tanta dignidade acompanhou sempre os pas·
sos de Juscelino, e que, no campo da assistência social, tão relevantes
serviços prestou ao Pais, a minha e a nossa solidariedade. Nobre
Senador Lázaro Barbozu, deixo agora u cargo de V. Ex• os toques
finais com que daremos por concluído este discurso, mensageiro dos
sentimentos de Minas, de Goiás, dos nossos sentimentos, dos
sentimentos do Senado du República do Brasil.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, normalmente, os últimos dias de qualquer governo
são marcados por profundas manifestações de desalento e tamhém
de desapreço à figura do governante. De par com as frustrações cole·
tivus pelo que não foi realizado, há sempre os contrariados interesses, os inimigos até gratuitos, e ainda os eternos bajuladores que só
se interessando pelo poder como p'oder, emigram para u nova corte
prestes a se instalar, como as aves de arribação que se mudam no
inverno. Nessas ocasiões os palácios se esvaziam e os governantes
prestes u deixií·los sentem-se angustiadamente só. 1':: o crepúsculo que
chcgu, c os crepúsculos são tristes.
Entretanto, até no crepúsculo o Governo de Juscelino foi exalta·
do. Relebremos as palavras do Ministro Julio Barata, então
Presidente do Superior Tribunal do Trabalho, pronunciadas hé pouco muis de um mês da data em que J uscclino entregaria as insígnias c
os encargos do poder ao seu sucessor, Disse o ministro:
"Esta é u hora em que, aos olhos do cronista politico, os
raios solares do Governo, embora emanem do Palácio da
Alvorada, parecem tangenciar o chão, como u luz horizontal
do crepúsculo. Mas, a nossos olhos de julgadores, este é um
momento de meridiana claridade. Vossa Excelência demonstrou, com suu conduta no pleito de 3 de outubro, que a faixa
presidencial adquire. nus mãos de um sincero democrata, a
umplitudee a mujestude dus próprias vestes talares. Sem que·
hra de fidclidude u seu Partido, mas também sem transigénciu
com as tentuções de abuso de uutoridade, Vossu Excelência,
pcln cquil!brio e pela tolerCtnciu, pelo desprendimento c pela
serenidudc, não só permitiu como incentivou o mais tranqUi·
lo e formoso prélio dn História Republicana. A verdade das
urnus nüo foi tralda eu meta democráticu, orgulho e coroa de
seu progruma de governo, foi, enfim, alcunçadu, como um
exemplo de muturidude politica dos governados e de respeito
dtl govcrnuntc UconsclCnciu livre dos cidudUos."

Sr. Presidente, Srs. Senudores, o povo brusileiro soube fazer
justiçu uo homom que !untos benencios trouxe paru u sua gente.
Suu menóriu, como u do justo de que nos falum us escriturns,
pormunece. pum sempre. indelével, enuhecidu, glorificada.
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No teutro du História como no tribunal de sua justiçu, u
consciênci:1 da postcridnde dos hrnsilciros nüo tem cessado de trihutur·lhc o preito de grutidiio por tudo quanto fez por eles,
Suu morte trl1gica, como tantas coisas que lhe acontecerum ao
longo de suu vida de homem c de patriotu, não teve o sentido
premeditado do holocausto. Morreu como queria, detestando
dcstlpnrccer sem uçiío ou sem purticipução, Por isso, como muito
hcril disse Hélio Fcrnundcs cm suas .. Lembranças Espursus"- .. Um
h()mcm que vivem t!Splêndidamcntc. tinha que morrer drumuticumcntc. Pois o drama, cm políticu, é quase sempre esplendor".
Ele, que, como todo homem, experimentou vicissitudes, ale·
grias. tristezas, soube singuh1rizm c sublimar tudo isto com a coragem de rmssar pelos ~1contccimcntos sem jamais perder a fé cm si mesmo e no seu povo.

É por isso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que esta Cusa pode
inclinur-sc reverente perante a memória de Juscelino que, como chefe
do Govt:rno c de Estado 11 respeitou, como Scnudor, a honrou e u
dignificou c que, morto, nela hubita. rorquc vivos continuam uinda
uqui os exemplos udmirúveis que deixou de vocacUo democr{tticu c
de: cntmnhudo umm uo Brasil.

Estas. Sr. Presidente, Srs. Senadores, as rulavras que rrctcndíu·
mos rroferir. nesta tarde. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu)- Concedo u palavra
ao nobre Senador Henrique de Lu Rocquc, que falará em nome da
Aliança Renovadora Nucional.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Em
nome da ARENA, pronunciu o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs, Senadores:
Quando o eminente Lider Eurico Rezendc, nome do nosso Pnrti·
do, transmitiu a dcterminução de hoje usarmos a pahtvra como seu
intérprete, nu presente sessão, percebemos logo u sua profunda
significaçiio,
Fular sobre Juscelino Kubitschek, quundo transcorre o primeiro
uno de suu morte, é extremnmcnte doloroso pela evocação do evento
trúgico. Gostaríamos todos de vé-lo uindu, sorrindo e lépido, no
desafio todo seu ios dificuldades que se amontavam em seu caminho.
Quis Deus que ele vivesse no final dn sua trabulhosu existéncin no
coruçào do Brasil, que cxutamcntc transformou, de chupadão
inóspito c Oorcsta compucta, ccrcudu de defcsns naturais por todos
os lados, na Cupital modcrnu c funcional da Pátria comum. E
quando nós outros que tlqui residimos desde 21 de :1bril de 1960, com
ele nos reencontrumos cm espírito c pens:tmcnto, naquela dutu tão
imponente paru u Naçiio, niio nos é rossivel conter u emoção mais
puru. revendo-o a cntrcgur n cidndc aos brasileiros que u ele pussaram u dever c. j:1mais se quiturfio deste débito tão mnrcuntc na
Histl1ria du nucionulidudc,
Era Brusi\ia que se incorpor:JVa ao contexto do território p{ttrio
c seria objcto dn ndmiraçiio do mundo inteiro. Mus quem foi este
ilustre brasileiro que. gnlgundo degrau ror degrnu, de modesto filho
da cidnde de Diamantina, chegou a ser o Presidente dn República,
cuja obra. por tão importuntc ser. se íntcrnacíonalilou no respeito c
cstima dus nações umigas~ Começaríamos por alirmnr que a bondudc era o sentimento murcantc de sua ulmu.
Muito se movimentou como o andarilho du cspcrançu c da ré,
Amavn n liberdade como dogma no tcmro. no cspn~o e na ncüo. O
seu corro. como o ritmo das ondas. cru esguio vcrticulmente, Nos
seus olhos cru constante a presença de sonhos c, tantos deles se mate·
riulizaram cm ohrus gigantescas, na expressão c no signíficudo, A sun
VQl, U SU:.I forma de .~Cr C ugir davam-lhe U re\icidadc que rcpurtÍU
com tantos htrcs, cnvm.lindo-os com o vento do seu otimismo c bem
querer.
Apôs a grande jornada, sah/amns que, aindu ussim, hnvcriu de
sonhur com 11 rclicidudc dos seus irmãos cm umn prédicu cclcstiul
toda sua, num misto de rcrvm c humildudc,
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O Sr. José Llndoso (ARENA - AM)- Permite V, Ex• um
npurte, nobre Senador Henrique de Lu Rocque?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA Com prazer, nobre Senador José Lindoso.

MA) -

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- A Antropologia tem,
na sua elaboração, u história como um dos liames na tersiturn do
complexo cultural do povo, Os estadistas carregam a forço dessa
históriu-culturu que se manifesta nu personnlidnde, nu realizucüo de
seus projetas de vida, De certo, quando exuminamos n ntuaçuo de
Juscelino Kubitschek, temos que estur utentos puro esse conceito
antropológico, Ele que partira lá da terra dos bandeirantes trnzin, de
certo, na suu personalidude, aquela dinâmico que u histórin c o
complexo cultural imprimiram nos seus atas, nos seus sonhos, no seu
ser, Trazendo, no milagre do processo cultural, essa forçn do período
heróico da história brasileira, ele a transbordou nus renliznções de
um Brusil moderno, animado pelo espirita dos Bandeiras, dilatando
horizontes, construindo caminhos, plantando cidades no sol dos
ideais perenes, A palavra de V, Ex•, nesse instante, reverenciando a
memóriu de Juscelino Kubitschek, ao somur-se com u pulavrn do
Movimento Democrático Brasileiro marcada assim, da represcn·
tutividadc do sentimento do nosso povo, constitui uma homenagem
singulur- u homenugem da gratidão du Nução brasileira àquele que
soube fazê-lu maior perunte o mundo, voltado sempre pura o infinito ·
nas linhas indefinidas do futuro e nos desígnios eternos da uma pá·
tria,
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)Nobre Líder José: Lindoso, V, Ex•, em síntese feliz, assinalou, com
precisão, o uspecto sociológico que marca u vidu do polhico. E,
justumente, especificou que Juscelino Kubitschek, sendo um
prcdestinudo, carregando sua ânsia incontida de servir sua Pátria,
abrindo caminhos e rompendo horizontes, tendo atingido u Presidên·
cia da República, e desuparecendo de forma trágica, deu-nos, nu
realidade, um exemplo e convocou-nos pnru uma lu tu maior.
E neste instante, quundo o Movimento Democrático Brasileiro
propôs. com a uquicscênciu e o louvor de nós outros, que, nesta sessão, marcússemos com tristeza o primeiro ano do seu desuparecímento, houve por bem a Liderança do nosso Partido, com muito orgulho
e sutisfucüo pura nós outros, dar-nos u incumbência de dizer algo
sobre esse grande brnsilciro. Nesta rotn c nessu díretríz, peço ao meu
eminente Líder que consinta que prossigu em minhus considerações.
O Sr. Hehidlo Nunes (ARENA- PI)- Permite V, Ex• uma
ligeiro intcrvcnçiio?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA Cnm muita honra, nobre Scnudor,

MA)-

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA- PI)- Quundo o Scnudo, faz
um ano, prestou homenugens ao recentemente ralccido, Presidente
Juscelino Kubitschek, por indic;Jçüo da Liderança, proferi discurso
cm nome do nosso Partido, a Aliunça Renovudora Nucionul. Hí1
poucos instantes, armrtcando o Senador Lúzuro Barbozu, o eminente
Senudor ccmcnsc Mauro Bcncvidcs, ralou cm nome do Nordeste,
pelo muito que o ex-Presidente Juscelino Kubitschek realizou cm
hendíciu do desenvolvimento daquela úrca, murcudumentc u instituiç~o d:.t Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Agora,
filiando cm nome do Pinui, quero lembrur u V, Ex• que, cmboru o
Presidente Custcllo Brunco tcnhu sido uquclc governante que tornou
irrcvcrsivcl u Barragem dtt Bou Esperança, roi no Çiovcrno do Prca
sidcntc Juscclinll Kuhitschck que se fizcrnm os estudos iniciuis puru u
construção daquclu llbr:t: ohru que representa hoje, cm termos de gcruçào c de rurnccimcntn de cncrgiu, n rcdcnçilo dos nossos
Marunhito c Piauí.
O SR. I·IENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)Nobre Lidcr Hclvídio Nunes, tcnhu u ccrtczu V, Ex• de que hú
certos pronunciamentos que o tempo niio consegue desgttstnr. Cons·

iI
'
:j

I
j
j

Agosto de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

tam dos nossos Anais e, mais do que isso, não suo olvidados em nos·
sa lembrança.
O pronunciamento que V. Ex• fez por ocasião do falecimento
do ilustre ex-Presidente da República Juscelino Kubitschck, cm no·
me da ARENA, pediria licença ao Senado para considcrã-!o preciso
e precioso. Preciso porque V, Ex•, numa slntesc feliz, disse o que
nós, das bandas do Norte e do Nordeste, sentimos a respeito do seu
Governo; c precioso porque o fez numa linguagem ndmirãvcl, dando·
lhe a tintura da beleza e do encanto. E neste mo.mcnto,cm que volta a
lembrar-nos, nesta sua manifestação oratória, receba, do seu companheiro do Estado do Maranhão, enfrentando os mesmos problc·
mas do Piaul, as nossas felicitações renovadas por aquela peça, notâ··
vele inesqueclvel.
Os grandes !!deres morrem, mas continuam bem vivos no
comando sobren'atural dos seus sofridos e confiantes seguidores. Eles
não abandonam jamais uma luta que, tendo sido sobretudo sua, não
se interrompe com o negrume da morte. Intacto, o seu sentimento de
ternura continua vivo cm sua integridade pois, seria inconccblve! a
sua existência apenas no palco da vida, que é a prem/ere da rctum·
bãncia celestial. Ele assim continua como tantos entes queridos que
não renunciam à proteção àqueles que, sendo muito seus pelo afeto,
permanecem sob a sua total vigilância. São os mortos governando os
vivos. Juscelino Kubitschck acreditava no futuro do Pais e, foi assim
que, realizando no presente, aguardava tranqUilo, a grandeza do
porvir que nunca faltou. Prevendo o futuro, sabia que a velocidade
com que este se aproxima do hoje, não permitia que fosse esbanjado
um segundo sequer que se destinava ao amanhã. Era o dinamismo
constante a serviço da felicidade dos pósteros.
A sua biografia seria utopia desejar narrar no espaço de tempo
que nos concede o regimento. Dizemos apenas, que da sua existéncia, como a do menino pobre de Diamantina, que antecedeu a sua
vivi:ncin como operador tc!egrâfico; a do oficial médico da Força
Pública de Minas Gerais a todas as honrosas funções públicas, como
a de prefeito de Belo Horizonte c, por duas vezes, Deputado Federal;
a de Governador de Minas, etapa que antecedeu a sua eleição para
Presidente da República, Na esteira de uma luta marcada por lances
emocionantes de bravura atingiu a culminância do poder executivo
federal, onde se engrandeceu servindo a sua Pâtria com a dádiva
completa de tudo de que era capaz de imaginar e fazer. Governou
procurando a fraternidade como lema e cultivando a liberdade como
sacramento. Rasgando estradas e dando impulso à indústria, destacou a automobilística.
Acusaram-no de irregularidades em seu governo. Quem não as
comete dirigindo um pais que é mais um continente? Meras dcficiéncias burocrãticns sem dolo, e até mesmo sem culpa. E tnnto foi assim
que enfrentando diversos IPMS cm nenhum foi passive! de pena.
Viveu fora de sua Pâtria c à ela retornou sempre sentindo o
calor humano que envolvia a sua pessoa. Senador por Goiás neste
plenário, onde hoje o recordamos, sentou no cumprimento da
representação que o povo lhe outorgou. A Revolução cassou-lhe o
mandato c ao desespero e à revolta não se entregou, passando a viver
o mundo privado, mas sem jamais se esquecer do seu amor no Brasil
superando a todas as incompreensões e injustiças sofridas. E assim
foi. Nunca se teve noticia de declaração difamatória sua além das
nossas fronteiras. E cm nosso chilo, aquele que trilhou com suor c
sucesso, jamais roi um contestador do regime. Ar, cm nosso enten·
der, a culminância do grande estadista que foi.
Superava a si próprio quando precisava ser altivamente brasileiro.
Em um domingo, 22 de agosto de !976, ele c o seu motorista c
amigo, encontraram, nu Estrada Presidente Outra, a cilada da
morte, pouco untes das 18 horas. Neste inicio de noite as badaladas
du Ave-Mariu como que trunsmitinm o sombrio de um choro dis·
crcto no aviso fúnebre da tragédia amaldiçoada. Foi quando o
constrangimento c n dor mais sofrida tomaram conta du Naçilo. Do
Rio de Juneiro, que ele ndoruva, veio seu corpo pura Braslllu, a
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Cidade que sonhou c construiu, e é quando a imaginação humana se
humilha nu dificuldade de descrever o que os seus olhos viam. A má·
goa unificada se exteriorizava de várias modalidades. Mas tudo era
sofrimento, angústia, desespero. Andamos com o povo. Integrá·
vamos a reprcscntuçilo do Senado Federal cm suas exéquias, ouvi·
mos gritos de dor c assistimos a !ãgrimas comovidas c soluços, como
linguagem do desespero sem consolo. Era o adeus de Brasnia, sem
medida e sem contenção, a sua Brasf!ia querida, pois todos se rccor·
davam que ele possulrn n coragem dos fortes e que só assim atirando·
se na luta feroz c sem quartel, erguera a cidade da sua pnixilo. Ei-la,
naquele cxato momento, conscicntizada, de joelhos c de pé, também,
rezando pelo seu grande benfeitor.
Muitos brasileiros lastimaram, cm declarações, o seu tenebroso
fim. Entre elas destacamos as do Marechal Cordeiro de Farias:
"Votei cm Juarez Tâvora, contra Juscelino. Sempre fui
seu advcrsârio politico. No entanto, sempre recebi o apoio do
Governo Federal, apesar de nossas divergências. Hoje,
éramos amigos. Reconheço cm JK a grande obra de Brasf!ia."
As do Senador Magalhães Pinto:
"Ao chegar à Prcsidencia, nos primeiros dias de go. vcrno, ele decretou a anistia aos que s'c sublevaram contra
ele. E durante todo o Governo foi um homem compreensivo,
entusiasta, cheio de fé no futuro do Brasil. Marcou sua
presença iniciando a época dcscnvolvimentista do Brasil c
fazendo um governo de tolcrãncia c compreensão. Espirita
democrâtico, fazia amigos cm toda parte."
Do Deputado José Bonifãcio:
"Um dos grandes homens do Brasil, independentemente
das idéias que defendeu. Deixou uma obra impercclve!,
expressa na implantação de Brasf!ia. Divergia da sua ação
politica e. lutei contra a transferência da Capital, mas agora já
reconheço c proclamo esse gesto do antigo Presidente."
Eis as declarações do ex-Governador Juracy Magalhães:
"Só hã uma tristeza imensa cm todos os corações e uma
saudade do grande amigo, do companheiro de lutas, do
patriota Juscelino, o promotor do desenvolvimento do Brasil. Além disso, foi um homem sem ódio c sem ressentimentos, permanecendo vivo o seu otimismo cm relação aos
destinos do Brasil."
Do Senador Amaral Peixoto:
"Os estadistas estão desaparecendo c não estão sendo
substituldos. Infelizmente, A morte de Juscelino Kubitschck
i: um exemplo disso. Como politico, cru digno, puro, nilo
guardava rancores. Colaborei como Ministro da Viaçiio no
seu Governo c me orgulho disso,"
Do Senador Jnrbns Passarinho:
"Eu jã tinha por ele grande admiração desde a cons·
trução dn Belém-Brasfliu. Também admirei nele a coragem
de nos infundir c transmitir algo de confiança, quando o Pais
só acreditava no que vinha com a marca estrangeira. Estou
de luto como está toda a Nação brasileira."
O homem público c, muito se tem proclamado a respeito, pelo
próprio estilo da sua missilo, sofre no global de sua obra c ação, um
debate apaixonado c contraditório. O amor e o ódio se dig!ndiam cm
busca da predominância do seu vcrcdlto. E este vem para alguns de
forma prematura, para outros com certo retardo. Juscelino
Kubitschck começou n ser julgado cedo. Também assim é um privilc·
giado. Acabamos de reler conceitos de honrados brasileiros sobre a
sua personalidade. Adolpho Bloch, o seu amigo de todos os ins·
tantcs, escreveu cm Manchete, comovente despedida ao seu compn·
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nheiro inesquecível. Merece ser transcrita nesto hora cm que ainda
há muito sofrimento em torno da sua imagem tilo querida:
"Nos últimos 13 anos fomos companheiros inseparáveis.
Não havia um dia cm que nüo falássemos. Ele era o meu
mestre c amigo. Admirava-lhe n sua inteligência, o seu cará·
ter e a sua personalidud~. O seu coração não abrigava o ódio,
apenas a alegria de servir ao próximo.
Ainda há pouco, sabendo que Amália Lucy, filha do
Presidente Geisel, esutvu sendo operada, ele me pedia notf·
cias diariamente, pois conhecia a minha amizade, com o
Professor Ackerman. Ficou feliz com o bom resultado da
operação.
Na última quinta-feira, 19 de agosto, telefonou-me de
Brasília pedindo que passasse 2 ou 3 dias em seu sitio em pie·
no cerrado goiano. Disse-lhe que tinha necessidade de estar
em São Paulo. Ele se lembrou de um convite do cx-Gover·
nador Lucas Garcez para jantar no Clube Nacional.
Convidei-o para passar comigo os 2 dias em nossa casa de
São Paulo. O seu avião, que devia pousar às lO horas em Con·
sonhas foi obrigado a descer em Viracopos às li c meia. Ele
logo me avisou que chegaria um pouco atrasado para o ai·
moço. No trajeto para a Capital, teve como companheiros os
parlamentares Ulysses Guimarães c Franco Montoro. O
almoço foi agradável. À tarde, leu um pouco c dcsconsou. À
noite, tive uma surpresa. Nüo sabia que ele acompanhava as
telenovelas. Achava-as muito bem feitas e de alto nlvel. Man·
dei servir um chá c depois saímos para ouvir um pouco de
música no bar do Hotel Hilton. Mas tarde, fomos ao Hipopó·
tamus. Estava repleto. Muitos vieram cumprimentá-lo. Ele
dançou algumas vezes, Sentia-se feliz. Voltamos para casa,
fomos para a cozinha. Beliscou algumas frutas - como era
de seu hábito. No dia seguinte, de manhã cedo, a mesa do
café estava posta. Ele comentou: "Meu Deus, quanta coisa
boa tem essa terra."
Fomos ao salüo para ler os jornais do dia. O terrorismo
na Argentina e os terremotos nas Filipinos eram as principais
notícias. JK se mostrou preocupado com o lndice de nossa
innação. Disse-me que quando ela passa de 50% - dá para
pensar. Para todas as perguntas que eu lhe fazia sobre os
problemas nacionais, as suas respostas eram imediatas c
positivas. Ele gostaria de provar que o cerrado pode ser trans·
formado cm celeiro do mundo.
Oiavo Drummond veio buscar-nos para almoçar na casa
de Aido Noite que recebia outros convidados. Foi uma tarde
simpática. JK perguntou ao dono da casa se os alemães
ocidentais não gostariam de se unir nos alemães orientais.
Muito ponderado, Aido respondeu que talvez 60% oprovas·
sem a unificação mas u Inglaterra, a França cu ltâlia nilo
tinham nenhum interesse nessa medida. Além disso, u
"troika" imperialista possui as tropas do Pacto de Varsóvia.
Comentei então que a libertnçüo da Alemanha Oriental nilo
poderia ser um fato isolado. Todas as colônins do Kremlin
aguardam o dia feliz de sua independi':ncin.
Tinha de voltar ao Rio e já passava das 5 horas da tarde.
J K fez questão de me acompanhar até o aeroporto. Conver·
sou sobre a publicação de seus novos livros de memórias que
estão cm fase de acabamento. Em Congonhas, saltou do
carro, me abraçou fortemente e colou o seu rosto no meu.
Era imposslvel imaginar que aquela seria a última vez que
estilvamosjuntos.
No domingo, pouco antes das 8 horas da noite, o seu
genro Rodrigo Lopes me telefona perguntando se sabia eu de
algum desastre com o Presidente na Rio-Silo Paulo.
Respondi que cru lmpossivcl porque ele deveria estar Indo
pura Brusllla. Mui desliguei o aparelho, Mdrlo Tambor!·
dcnguy telefonou-me de Resende, comunicando um desastre
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no km 165 du Rodovia Dutru. Haviam encontrado no carro
acidentado alguns documento de JK c de Gemido Ribeiro,
seu motorista.
Fiquei emocionado. Era absurdo. Duas semanas atrás,
também recebera noticias alarmantes a respeito do meu queri·
do amigo. Mas o telefone não parou mais. Com imensa dor,
tive a confirmação logo em seguida: perdera um irmão, um
amigo. E o Brasil perdia um estadista.
Pobre menino descalço de Diamantina que hoje pertence
il história do Brasil Grande. Carlos Lacerda c outros amigos
vicrnm me visitnr.
A amizade que me ligava a JK é eterna agora. Fui a seu
escritório no li• andar do Edificio Manchete. Vi a sua mesa
de Presidente, a sua cadeira de Presidente, a sua presença de
Presidente. O seu gabinete será o primeiro Museu JK.
São 5 horas da manhil. Acabo de chegar de Brosllia. Es·
tou debruçado sobre o papel para lhe dar meu adeus. Há 33
horas nilo ouço a sua voz. Acompanhei-o até o fim da jorna·
da. Vi milhares de pessoas soluçando no Rio c cm Brosllia.
Acredito que 110 milhões de brasileiros sentimos a sua falta.
Sua memória é sagrada para mim. Meu caro Presidente, meu
caro amigo: agora, voei': pertence à eternidade de uma nação.
E à saudade de todos nós, à Dona Sara, à Múrcia, Maristela c
Rodrigo, a seus filhos e à minha anlhndn Ana Cristina, a
minha sincera amizade.
Gostaria de transcrever aqui o pensamento que dediquei
ao Presidente Juscelino Kubitschek no seu primeiro livro
editado por mim: A •Ida só é digna de ser •l•lda quando se faz
algo pela •Ida, em •Ida.''
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a missão foi cumprida.
A ARENA, no Cemitério Campo da Esperança, se curva frente
a sepultura que guarda como reliquia os restos mortais de um grande
brasileiro e diz: "Obrigado, Presidente, pelo que fez com tanto
entusiasmo pela grandeza da nossa Pátria." {Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Quem quer que
veja Juscelino na implacabilidade de uma oposição, a tudo que ele
foi e fez, ou na serenidade dos que se situam no plano da justiça, para
proferir um julgamento, há de distinguir nele a imagem mais
irradiante c envolvente do homem cordial.
O Poder, que tem as suas inspirações e instrumentos não raro
implacáveis, transforma os homens ou lhes revelo a natureza, antes
inerte e desconhecida, requintou cm Juscelino a postura do homem
desarmado e aberto ils expansões de apreço, sem fronteiras.
Combatido, reagia no limite de suas forços, c até quando
necessário, mas transmitia sempre a convicção de que a inomistosida·
de ou animosidade falecia ao cessarem os motivos da luta.
Esse feitio pessoal terminou impregnando o seu governo c mar·
cando o seu destino. Foi responsável por sua grandeza de homem de
Estado como pelos erros de sua administraçuo.
Era generoso. A generosidade, quando não tem o sentido univer·
sal, é o uso indevido da coisa pública a serviço de pessoas ou grupos,
é falsa, porque sacrifica o que é de todos cm beneficio de alguns.
Quando a todos dirigida é mais que a Justiço, é sensibilidodc em
forma de dádiva beneficiando os governados.
Celebremos, nesta oportunidade, o homem cordial, O gover·
nante, o politico, contestado e homenageado por muitos, que deixou
um grande acervo já teve as reverências dos oradores de hoje.
Falemos da riqueza humana de Juscelino, que lhe empolgou a nção
de governo c lhe engrandeceu a atuaçilo politica.
A Mesa Diretorn do Senado Federal, por meu intcrm~dio, exol·
tu no politicou densidade humana que se desdobrava cm palavra c
cm ução, Direi mesmo que seu governo foi a expressão do homem,
de suas virtudes, seus defeitos e seu talento.
Hoje, Srs. Scnadorcs,.uqui estamos, despojados de paixão, para
dizer que Juscelino comparece perante u Hlstórlo com o fastfglo de
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quem, nu adversidade ou no rasl!gio do poder, roi sempre o homem
cordial. Este o traço mais notável do •~·Presidente que u Mesu do
Senado e~ultu c reverencia! (Muito bem! Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Petrónio Portella)- O Sr. !•·Secretário
procederá uleitura do Expediente.
lido o seguinte

e

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S522, 523,524 E525, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 1975 (n'
1.006-C, de 1972, na origem), que "declara o Pau-Brasil árvore nacional, determina o ""u plantio e sua dlvulgaçilo durante a
Festa Anual das Árvores",
PARECER N• 522, DE 1977
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Agenor Maria
O presente Projeto de Lei objetiva os seguintes pontos:
I -declarar Árvore Nacional o Pau-Brasil:
2- promover campanha sobre a relevância na História Na·
cional do Brasil, durante a realização da Festa Anual das Árvores:
3- estimular o plantio da rererida leguminosa, que deverá ser
rei to, inclusive, nos estabelecimentos oficiais e particulares de ensino
de todo o Pais.
Para o autor da proposição, não se pretende indicar "uma
árvore que existe cm todo o h:rritória nacional, inclusive: porque não
seria o caso do Pau· Brasil", A finalidade é tornar essa espécie vegetal
como símbolo de uma grande campanha de reflorestamento, cm
virtude da significação que ela teve por ocasião das "primeiras
manircstações de posse c ocupação do território brasileiro, das ori·
gcns do nome do nosso Pais c do núcleo principal do primeiro ciclo
da nossa economia, por sinal, o mais longo, eis que se desenrolou por
mais de três séculos e meio".
Na verdade, é bom instituir a árvore-símbolo da nação bra·
sileira. V:irias países escolheram suas espécies arbóreas preferidas e o
Brasil devoria seguir o e•emplo, uma vez que, tornando o Pau-Brasil
árvore Nacional, estaremos relembrando as origens do nome do nos·
so Pais, estimulando o reflorestamento e homenageando o elemento
c~trativo que marcou a primeira etapa de nossa economia.
O projeto roi e•aminado c aprovado pelas Comissões e pelo
Plenilrio da Câmara dos Deputados. E, como se nos apresenta de
alta significação, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1975.- Orestes Quêrcia, Pre·
sidcnte- Agenor Maria, Relator- Mendes Canale -Jtalhlo Colho.
PARECER N• 523, DE 1977
Da Comlssio de Educação e Cultura
Relator: Senador Henrique de La Rocque
O presente Projeto, ora em e•amc nesta Comissão, consubstan·
cia providências sug..-idas pelos ilustres Deputudos José Bonir:ício
Neto e Faria Lima, cm projetas que propõem, respectivamente, o
plantio, em caráter preferencial, de muda de pau-brasil, durante a
Semana da Ãrvore c a declaruçào destu leguminosa como Árvore
Nacional.
Acolhendo, por proposta do ••·Deputado Emanuel Pinheiro, a
ane•açào das duas proposições, a Comissão de Educação da
Câmara dos Deputudos uprovou disposições análogas nelas conti·
dus, estabelecendo que, durunte a realizaçilo du Festa Anual das
Ãrvores, instituída pelo Decreto n• 55.795, de 24·2·65, os Ministô·
rios da Agricultura e da Educuçào e Cultura promoverào campanha
clucidntivn sobre u rclt:vlmcia do puu-brasíl nn Históriu Pi1tríu,
sugerindo o seu plantio.
Como se v~. os dois projctt'IS têm objctivos comuns.

Terça-feira l3 3965

O pau-br:tsil, de que proveio c ficou o nome do Pais. em 1502,
era, em nossa terra, uma árvore nativa de que havia vârias espécies
nas matas do litoral.
Aplicudu em larga escala, para tingir tecidos c em outras aplica·
ções industriais, a madeira do paa·brasil recebeu no Ocidente o
nome de 1/gnum bra.rile (bresillum), classificada, mais tarde, por
Linneu com o nome cientifico de Ca~•alpinea ,,eppan, tomado à pala·
vra asiúticit sapa11g, dtappall (cor encarnada), pela qual se denomina·
vam as espécies asiáticas,
O tr:ífico dessa madeira, que constituiu a principal ronte de rendu
de Portugal c dos contratadores, cujas naus nno se demoravam senão

o tempo suficiente para a sua derrubada, transporte e embarque, não
tardou a transformar-se em renda para a coroa, arrendado a mcrca·
dores e a grupos de cupitalistus, provavelmente cristãos novas, entre
os quais se destaca, como lembra Afonso Arinos de Mcllo Franco,
"o judeu Fernando de Noronha, o mais contratador de pau-brasil
dos primeiros tempos ... n
A extração, o embarque e a colocação do pau·brasil, se
continuaram a constituir parte do comércio lusitano nos trés primei·
ros séculos, só atingiu o seu upogeu no século XVI e os primórdios
do século XVII.
Foi, de rato, no período pré-colonial, que a economia e•trutiva
do pau·brasil atingiu o máximo desenvolvimento, o qual, se não
contribuiu para fi•ar o homem à terra e iniciar a organização interna
do trabalho, abriu à metrópole um vasto campo de exploração,
pela rápida colocação da madeira nos mercados mais importantes da
Europa. Segundo Fernào Cardin e Gabriel Soares, somente das
capitanias da Paraíba c Pernambuco rumaram para Lisboa, em fins
do século XVI c princípios do seguinte, mais de cem naus carregadas

de pau·brasil, dando o monopólio desse comércio à coroa 60 mil
cruzados ou seja, cerca de 6 milhões de cruzeiros, por ano,
Por outro lado, o tráfico do pau·brasil, pelo seu volume e valor
comercial, despertando a cobiça dos rrancescs, induziu o governo
português a criar, nas nossas costas, importantes núcleos de
povoação permanente.
·
Atualmcnte, as áreas de plantnção dessa preciosa árvore estão
um caçadas de extinçüo, sendo que sua maior reserva está circunscrita
ao Monte Pascoal, em Porto Seguro, sítio histórico onde se registrou
o descobrimento do Brasil.
Ao analisar os estudos desenvolvidos pelo ilustre historiador,
Bernardino José de Souza, em sua obra "O Pau-Brasil nu Hbtúria
Nacional", a Comissão de História Social e Económica, por ocasião
do 3• Congresso de História Nacional, realizado em 1938, no Rio de
Janeiro, cm seu parecer, ressalta o papel que aquela espécie vegetal
desempenhou, em seu conhecido ciclo económico, como expressiva
fonte de renda, no declarar:
"Prova desta e•cepcional importância do pau·brasil, em
nossa história económica e administrativa, é o fato de que, já
depois da Independência, era com as rendas aureridus com a
sua exportnçào pura Londres, que ocorrlumos ao pagamento
dus despesas reitas com o serviço da nossa divida e"erna e
com os nossos ngentcs no c:strungeiro.''
O historittdor Jean de Lery, em suu "História de umn viagem
rei ta à terra do Brasil", publicada em 1578, assim afirma:
"Ao ralar das árvores deste Pais, devo começar pela
mais conhecida entre nós, esse pau-brasil de que a terra
tomou o nome, e esti1 cheia e é tão apreciado graças à tinta
que dele se e.trai. Os selvagens o chamam de Arubutan,
havendo alguns tilo grossos que trós homens não lhes abraça·
rinm o tronco."
PJndiá Calégerus, ilu>tre Ministro da Guerra de Epitilcio Pes·
soa, escreveu, em 1912:
"A gucrru dt1 puu-brusil tornou-se cm últimu un(disc u
primeiru campanha pclu integruçuo nacional."
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Revelando esta mesma linha de pensamento, Bernardino José
d• Souza assim enaltece o pau·brnsil:
"Crisma da madeira, que foi a nossa primeira riqueza
permutável, a rnzilo das primeiras lutas no longo da nossa
costa, o motivo das primeiras preocupações politicas cm
torno da posse do nosso território, fulcro do primeiro ciclo
da nossa evolução econômica."
O grande historiador pntrlcio Pedro Cnlmon, considerando o
puu-brusil"o emblema florestal da Pátria", escreve com elegância:
",..à medida que recuamos no tempo, cresce na paisagem
a árvore propriciutóriu. Até o momento heróico da revela·
çüo, cru tão pequeno o Brasil que cabia à sua sombra. Agora,
que a sombra do Brasil se projeta no universo, í: justo, é
cívico, í: sábio devolver-lhe a vegetação heráldica, para que
volte o pnu·brasil· a representar cm bosques viçosos o que
representou na história da terra: o vigor da natureza generosa
no qundro do trabalho abençoado. Esteio inabnlãvcl da gran·
de casa brasileira, o tronco cor de sol da árvore materna;
árvore de tinturaria, diziam os antigos, árvore genealógica,
dizemos nós, da Nação alimentada com a sua seiva".

Somos de parecer que o projeto cm apreço deve ser aprovado,
como foi na Cornissão da Agricultura do Senado.
Parece-nos de bom alvitre que não se ponha cm grande relevo
a importãncia do pau·brasil como fonte de riqueza, que niio mais
possui.
Entendemos como a Fundação Coimbra Bueno que a proposi·
cão deve cingir-se a realçar-lhe o aspecto simbólico e o sentido histó·
rico parecendo-nos, cm conseqUência, que as comemorações desta
efemóride não devem coincidir com os festejos comemorativos da
Festa Anual das Árvores, criada pelo Decreto n• 55.789, de 24 de
fevereiro de 1965, vez que, nesta data, se relevam principalmente os
aspectos cconõmicos que as árvores encerram, sua importância para
o equilíbrio ecológico e a necessidade de reflorestamento das áreas
devastadas pelos dcsmatamcntos predatórios.
Discordamos, porém, da referida Fundação, no tocante à data
proposta: o dia 19 de novembro, uma vez que, nesta oportunidade, já
se comemora o uoia da Bandeira'\ fato que, por certo. contribuiria
para desviar a atenção do povo do real significado do pau-brnsil
como símbolo da Pátria.
Inclinamo-nos, por uma ponderável razão histórica, pelo dia 3
de maio, data comemorativa do descobrimento do Brasil, na
conformidade da Lei n• 108, de29-I0-1935 ..
Ã vista dessas razões, e atendendo, ainda, a que o art. 3• do
projeto incorre em um "bis in idem", determinando substancialmen·
te as mesmas providências já previstas no "caput" do art. 2•, sugeri·
mos o seguinte
EMENDA N• 1-CEC
(Substitutivo)
Declara o Pau-Brasil árvore nacional, Institui o "Dia do
Pau-Brasil", e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• É declarada Árvore Nacional a leguminosa denominada
Pau-Brasil (Cucsulpinu Achinuta, Sam) cuja festa será comemorada,
unuulmentc, no dia J de maio, data em que o Ministério da Educa·
cüo c Cultura promovera campanha elucidativo sobre a rclevúnciu
duquelu espi:cie vegetal nu História do Brasil.
Art. 2• O Ministério da Agricultura promovcr(t, utruvi:s de
seu órgüo especializado, o plantio cm todo o território nacional, de
viveiros de mudas de pau-brusil, visando it sua conservação e
distrihuiçüo puru finalidades clvicas, devendo, ainda, expedir instru·
çiics permitindo-lhe o corte a induslrializuçilo com o dever da
respectiva rcplantaçi\o du própria csp(:cic.
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Art. J• Estu Lei entra cm vigor nu dutu de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições cm contr(trio.
Sulu das Comissões, 5 de junho de 1975.- João Calmon, Prcsi·
dente eventual- Henrique de La Rocque, Relutar- Arnon de Mello
- Itamar Franco.

,
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PARECER N• 524, DE 1977
Da Comlssilo de Constitulçilo e Justiça
Relator: Senador Dirceu Cardoso
Originário da Câmara dos Deputados, o projeto vem ao exame
desta Comissão, por ter recebido Substitutivo da Comissão de Educação desta Casa.
O Substitutivo, de autoria de seu eminente relator, Senador Hen·
rique de Lu Rocque, conclui fundamentado parecer sobre a matéria,
que mereceu aprovação daquela ilustrada Comissão.
Com efeito, reputamos oportuna a substituição preconizada,
não só pelo novo conteúdo, como pela forma, que melhor atende à
técnica legislativa.

i,

'

Na esfera de competência regimental desta Comissão, não en·
contramos nenhum obstáculo de natureza jurídico-constitucional,
razão por que opinamos pela aprovação do Projeto, nos termos do
Substitutivo adotudo na douta Comissão de Educação e Cultura.
Sul a dus Comissões, li de maio de 1977.- Accloly Filho, Presidente em exercício - Dirceu Cardoso, Relator - Leite Chaves Wilson Gonçahes- Helvidlo Nunes- ltalívlo Coelho- Heitor Dias
- Otto Lehmann- Nelson Carneiro.

:I
PARECER N• 525, DE 1977
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Teotônlo VIlela
Originário da Cãmaru dos Deputados, onde tramitou cm con·
junto com o PLC n• 1.573-A, de 1973, a proposição em tela mereceu
parecer favorável na Comissão de Agricultura nesta Casa.
Encaminhado à Comissão de Educação e Cultura, pronunciou·
se esse órgão tt:cnico pela uprovaçiio do projeto, aJ'Irescntando,
todavia, Emenda Substitutivu, que fixa a data de 3 (três) de maio
como "Diu do Pau Brasil", declarado Árvore Nacional, quando pro·
moverá o Ministério du Educação e Cultura campanha elucidativa
sobre u relevãncia do referido vegetal na História do Brasil.
Sobre a Emenda manifestou-se favoravelmente a Comissão de
Constituição e Justiça,
Trata-se de medida que visa a divulgar a Caesalpina Echinntn
(nu clussificaçuo de Lamarck} e defendê-lu da extinção, por meio do
plantio sistemático, ulí:m de promover o alto significado que teve
essa árvore nos primórdios da História Pútriu.
Ressalte-se a inexistência de óbices de natureza financeira à
execução das providências sugeridas no projeto, uma vez que as
mesmas encontram-se no ãmbito das atribuições dos Ministérios da
Educação c Cultura c da Agricultura, cujas dotações globais envol·
vem atividades dessa natureza.
Por outro lado, as despesas relacionadas com as medidas cm
upreço nu área dos mencionados Ministérios nuo deverão ufetar ou
comprometer os rccu rsos a eles destinados.
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do projeto,
nos termos do Substitutivo proposto pela douta Comissão de Edu·
cução e Cultura.
Sul a das Comissões, 18 de agosto de 1977. - Domíclo Gondlm,
Presidente cm exercíciç - Teotônlo Vllelu, Relutar - Heitor Dias
- Lourlvul Buptlstu - Muttos Leilo - Wll!tOR Gonçahes - Ruy
Santos- Vlrglllo Túvoru- Alexandre Costa- Roberto SuturnlnoMagulhiies Pinto.
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PARECER N• 526, DE 1977

Da Comlssio de Edueaçio e Cultura, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n• 37, de 1976 (n• 574-C, de 1975, na Casa de
origem), que "declara Machado de Assis Patrono das Letras
do Brasil".
Relator: Senador J arbas Passarinho
l -Relatório
De autoria do nobre Deputado Alberto Lavinas, o projeto de lei
sob exume declara Machado de Assis patrono das letras do Brasil,
bem como estabelece como efígie oficial o retrato pintado por
Bcrnardclli c que se encontra na Academia Brasileira de Lctràs.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado
sucessivamente nas doutas Comissões de Constituição c Justiça, c
Educação c Cultura.
A justificação do projeto não precisava ser, como de fáto não
foi, extensa, dado que Machado de Assis é como que o nume tutelar
da literatura brasileira. Mesmo agora, quando sopram por ai uns
ventos de contestação dos valores consagrados, que se pretende
mitos, é pacífica a aceitação da obra fecunda de Machado de Assis,
mareo inconfundível de uma fase de nossa literatura. Um dos criticas
literários mais prestigiosos c rigorosos, José Vcr!ssimo, que lhe foi
contemporâneo, assim se expressou a respeito do mestre de Mcmo·
ria\ de Ayrcs, cm sua História da Litcruiuru Brasileira:
"Reli toda a sua obra. E esse novo c intimo convivia me
fortificou a convicção de que é ele o maior vulto da literatura
brasileira, o seu mais eminente herói, e de que a sua obra é a
mais completa e perfeita dessa literatura."
No capítulo final do livro, volta a escrever sobre Machado de
Assis:
"Poeta dos mais importantes da literatura brasileira, é
Machado de Assis o mais insigne dos seus prosadores e, no
domínio que lhe é próprio, a ficção romanesca, o maior de
nossos escritores. Não é somente o escritor vc:rnúculo,
numeroso, diserto e elegantíssimo. Às qualidades de exprcs·
são que possui como nenhum outro, junta as do pensamento,
uma filosofia pessoal e virtudes literárias muito particulares,
que fazem dele um clássico, no mais nobre sentido da pala·
vra- o ünico de nossa literaturu."
Tal conceito passou em julgado. Pacifica e unânime é a sua
aceitação, ainda hoje. Dai por que nenhum nome poderia sobrepujá·
lo, nesse patronato das letras brasileiras, que o projeto de lei cm
exume pretende conceder a Machado de Assis.
Vejo, ademais, outra razão. Machado foi órfão duas vezes.
Enfrentou o preconceito contra o mulato, que era. Meninice marca·
,da pela adversidade, vendia bolinhos de tabolciro, para ajudar as
despesas da casa, E pura agravar u situação, era epilcptóidc. Apesar
de todas essas desvantagens, que teriam arrasado um espírito fraco,
ele se alçou à culminância literária, fez-se admirado dos homens mais
notáveis de seu tempo e deixou uma obra imperecível, na qual não se
encontra nenhum sinal de ressentimento por sua origem c suas di·
ficuldudes inicias. Acrescenta, pois, ao mérito literário cm que
ninguém o supera, o exemplo do curútcr forte, determinado, disposto
11 vencer os mais impressionuntcs obstáculos no seu caminho. A
propasiçtto é, portunto, ubso\utamentejustu.
!I Voto do Relator

Pela uprovuçuo do Projeto de Lei n• 574-C /15
Saiu das Comissões, \8 de agosto de 1977. - Jo~o Calmon,
Presidente- Jarbas Pas!lllrlnho, Relutar- Adalberto Sena - Otto
Lehmann -Itamar' Franco.
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PARECER N•527, DE 1977
Da Comlssilo de EdueaçAo e Cultura, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n• 96, de 1976 (n• J.lOI-8, de 1975, na orl·
gem), que "fixa critério para a lnstltulçílo de datas comemora·
tlvas de profissões regulamentadas".
Relator:'Senador Helvídlo Nunes
O Projeto cm exume, que estabelece critérios pura instituiçuo de
datas comemorativas de profissões regulamentadas, reproduz o
substitutivo da douta Comissão de Educação e Cultura, da Câmara
dos Deputados, ao Projeto de Lei de autoria do ilustre Deputado
Israel Dias-Novues, que se propunha u instituir o Dia do Propa·
gundistu e Vendedor de Produtos Farmacêuticos, u ser comemorado,
unuu!mentc, a !4 de julho.
·
O ilustre Deputado Braga Ramos, autor do referido Substituti·
vo, foi motivado a apresentá-lo pela constatação que fez na justifica·
ção do projeto primitivo, nu qual se dú conta da razão por que foi
escolhida aquela data pura comemorar os profissionais integrantes
daquele grupo operacional.
Estubc\ccendo que "as datas de regulamentação das profissões
deverão ser consideradas como a elas consagradas", o Relator daquele órgão técnico entendeu que este critério, sobrevir ao encontro dos
objetivos da proposição do ilustre Deputado Israel Dias-Novucs,
"Disciplinará todas as iniciativas congi:nercs" as quais jã
sobem a várias dezenas, tendo sido algumas delas arquivadas c outras tantas rejeitadas.
O intento primordial do projeto, na forma do substitutivo
oferecido pela Comissão de Educação c Cultura da Câmara dos
Deputados, devidamente aprovado, seria minimizar ou, mesmo,
eliminar u proliferação de iniciativas que busquem a instituição de
dias comemorativos.
Com efeito, vicejam no Legislativo, de anos para cá, inúmeros
projetes com aquele escopo. A profusão é tal que sua aprovação às
centenas retiraria o significado das homenagens pela vulgaridade
resultante dos excessos.
Ditas proposições, se aprov~das, haveriam de colocar em risco a
própria dignidade do Poder Legislativo (c, por cxtensiio, a do Poder
Executivo), sabido que a majestade da lei deve ser reservada para os
adequados momentos de inspiração jur!dica dos povos, não devendo
jamais descer às vulgaridades do cotidiano, ou de assuntos menos
solenes, com finalidades mernmentc laudatórias. Tais leis seriam de
absoluta fatuidade c desgastariam o prestigio das instituições, dando
u impressão que o Poder Público preocupa-se em legislar sobre
coisas frívolas, quando há tantos problemas carentes de um melhor
tratamento legislativo.
·
Há que se ressaltar, de outra parte, a discricionariedadc da
propositura em exame quando nega às profissões não regulamenta·
das a destinação de datas a elas alusivas.
Pondere-se que.exutamcnte para nilo homenagear uma ou mais
categorias profissionais cm detrimento de outras í: que foi estabeleci·
do o dia 1• de maio como data universalmente consagrada a todos os
trabulhadnres, O compromisso do Poder Público, pura efeito de
h<>menugens, deve ser pura com os trabalhadores em gerai, sem dis·
tinçito de urtidões.
Como vingasse o tipo de louvor previsto no projeto, e cm inúme·
ros outros cm tramitaçi\o, chcgar·sc-ia à impossibilidade de se pres·
tar preitos, por não restar, em todo o uno, um só dia dispon!vc\ pura
se festejar novas categorias de trabalhadores, De tão abundantes, o
ca\enditrio seria pequeno para comportar tantas homenagens, subido
que a nova "c\assificaçilo Brasileira de Ocupações" (CBO) registra a
existéncia de mais de 2.300 profissões no Pais.
Por tais motivos e por constituir inaceitável discriminaçilo, a
medida alvitrada nilo deve merecer acolhimento.
Ante o ex rosto, somos pela reje\çilo do projeto.
Saiu das Comissões, I\ de agosto de \977. - Joilo Calmon,
Presidente - He\víd!o Nunes, Relator - Otto Lehmann - Eveláslo
Vieira- Itamar Franco,
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PARECERES NoS 528 E 529, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei da Câmara no 02, de 1977, (no
3.071-B, de 1976, na Casa de origem), e o Projeto de Lei do
Senado no 306, de 1976, que "declaram feriado nacional o dia
12 de outubro, consagrado a Noosa Senhora Aparecida, Pa·
droelra do Brasil",
PARECER No 528, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Dirceu Cardoso
O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados no 02, de 1977 (no
3.071/76, na Casa de origem), propõe que seja "declarado feriado nu·
cional o dia 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil".
Apresentado no dia 18 de novembro de 1976, foi, no dia 30 do
mesmo mês e ano, apreciado o Parecer do Relator na Comissão de
Constituição e Justiça, culminando com a votação c aprovação em
Plenário, no dia 03 de dezembro de 1976.
No Senado Federal o ilustre Senador Vasconcelos Torres, representante da ARENA pelo Estado do Rio de Janeiro, apresentou
idêntica proposição, que tomou o n•l06j76.
Distribuldo às Comissões de Constituição c Justiça e Educação
e Cultura, fomos indicado Relator dos referidos Projetas, em data de
22 de março do corrente uno, nesta Comissão.
Pelo Requerimento no 08/77, de autoria do eminente Senador
Daniel Krieger, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal, foi o Projeto de Lei do Senado no 306/76, anexado
ao Projeto de Lei da Câmara no 02/77, para tramitação em conjunto
nesta Casa.
O assunto é: regulado, respectivamente, pelo Decreto-lei no 486,
de 10 de junho de 1938; Lei no 662, de 6 de abril de 1949; Lei
no 1.286, de 8 de dezembro de 1950; Decreto-lei no 86, de 27 de de·
zembro de 1966 c, Decreto no 74.149, de 6 de junho de 1974.
O Decreto· lei no 86, de '27 de dezembro de 1966, cm seu artigo
Io, declara:
"Art. JO O art. li da Lei no 605, de 5 de janeiro de
1949, passa a vigorar com a seguinte rcdação:
"Art. II. Silo feriados civis os declarados em lei fe·
dcral. Sào feriados religiosos os dias de guarda, declarados
em lei municipal, de acordo com a tradição local c cm nú·
mero não superior a quatro, neste inclulda a sexta-feira da
Paixão."
Na Câmara dos Deputados, distribuído à Comissão de Constituição c Justiça, foi, pela Turma "A", aprovado por unanimidade,
dentro dos cânones previstos pela Constituição, não havendo, por
via de conseqUência, nenhum impedimento constitucional, jurldico
ou ético, que possa indicar a sua rejeição,
Assim, opinamos pela constitucionalidade c juridicidadc do
Projeto de Lei da Câmara no 02/77, considerando prejudicado o
Projeto de Lei do Senado no 306/76.
Sala das Comissões, IS de junho de 1977. - Daniel Krleger,
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Wilson Gonçalves - Lenolr Vargas- Paulo Brossard- Helvldio Nunes -ltallvlo CoelhoCreste• Quércia- Accioly Filho.
PARECER No 529, DE 1!177
Da Comlssio de Educação e Cultura
Relator: Senador Adalberto Sena
Em regime de tramitação conjunta, por força de aprovação de
requerimento do Senhor Presidente da Comissão de Constituição e
Justiço, vêm ll Comissão de Educação c Cultura, os projetas de lei no
2 de 1977, du Cúmuru dos Deputados (no 3,071-B/76, nu origem)
c no 306, de 1976, do Senado, ambos com o mesmo objctivo de decla·
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rnr "feriado nacional o diu 12 de outubro, consagrado a Nossa Se·
nhora Aparecida, padroeira do Brasil".
2. Das justificações dos projetas cm referência, destacamos o
trecho a seguir, da apresentada pelo nobre Senador Vasconcelos Ter·
res, autor do projeto no 306, de 1976:

"0 dia 12 de outubro, consagrado a Nossa Senhora
Aparecida, padroeira do Brasil, deve ser declarado feriado
nacional, como reivindica, uliús, o Arcebispo de Aparecida
do Norte, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, eis que
se trata du nosso mais importante festividade religiosa.
Somente neste ano (de 1976), mais de sessenta mil devo·
tos de Nossa Senhora Aparecida estiveram em visita a seu
santuário, nu cidade do mesmo nome, no dia 12 de outubro
transnto, Caso essa data venha a ser declarada feriado nacio·
nal, um número substancialmente maior de fiéis poderá ter a
oportunidade de visitar Aparecida do Norte, u fim de prestar
homenagens à Padroeira de nosso Pais."
3. Em vista disso c considerando que, além dos seus salutares
reflexos sobre a educação moral c religiosa, a consagração proposta
viria a corresponder à mais generalizada das devoções religiosas da
maioria do povo brasileiro, é: a Comissão de Educação e Cultura de
parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 2, de
1977, (em situação prioritária no conjunto cm exame), ficando,
conseqUentemente prejudicado o de no 306/76, do Senado.
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Saiu das Comissões, 18 de agosto de 1977.- Joio Calmon, Prc·
si dente - Adalberto Sena, Relator - J arbas Pa..arlnho - Otto
Lehmann- Itamar Franco.

PARECER N• 530, DE 1977
Da Comissio de Finanças, sobre o Projeto de Lei da
Câmara no 59, de 1977 (no 3,397-B, de 1977, na oriaem), que
"concede pensio especial a Dulce Evers de Abreu, vlha de
Manuel Dias de Abreu".
Relator: Senador Domlclo Gondim
Encaminhado pelo Senhor Presidente da República, nos termos
do artigo 51 da Constituição Federal, objetiva o presente projeto a
concessão de pensão especial à senhora Dulce Evers de Abreu, viúva
do inventor da Abreugrafia, o ilustre brasileiro Manuel Dias de
Abreu.
Aprovada a providência na Câmara dos Deputados c submetida
pura a revisão desta Casa. nu conformidade do artigo 58 du Consti·
tuiçào, cabe a este órgiio técnico o exame do aspecto financeiro da
mutêriu.
t; inegável ajustiça da pretensão formulada pela viúva do notá·
vel cientista, levando-se em considcrução os incomensuráveis benc11·
cios prestados pelo insigne Professor à Nação e à Medicina, cm geral.
Parece-nos pienumentejustificadu a concessão do auxilio, tendo·
se em vista, ademais, as dificuldades financeiras alegadas pela
beneficiária de lnfimu pensão previdenciúriu deixada por seu esposo.
As despesas decorrentes da execução da medida ficarão a cargo
de dotação orçomentúria de Encargos Gerais du União- Recursos
sob a supervisão do Ministério du Fazenda, destinado ao pagamento
de pensionistas, achando-se, assim, ultrapussudo o óbice constituci·
onal inserto no parágrafo único do art. 165 do texto constitucional
vigente.
Somos, ante us razões expostos, pclu aprovação do projeto.
Sala dus Comissões, 19 de agosto de 1977. - Ruy Santos,
Presidente evcntuul - Domlcio Gondlm, Relator - Heitor Dias Lourlval Baptista - Mattos Ldo - Wilson Gonçalves - VirgUlo
Távora- Alexandre Costo- Roberto Saturnlno- Magalhies Pinto,
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PARECERES N•sS31,53leS33, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1976 que
"revoga o § I• do art. 8• da Lei n• 4.728, de 14 de julho de
1965, que "di!Cipllna o mercado de capitais e estabelece me·
dldas para o seu desenvolvimento".
PARECER N•531, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e J ustlça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Dispõe o art. 8• du Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965•, que "dis·
ciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu descn·
volvimento":
"A intermediação nos negócios da Bolsa de Valores será

exercida por sociedades corretoras membros da Bolsa, cujo
capital mlnimo será fixado pelo Conselho Monetário Na·
cional.
§ I• A participação socictáriu conjunta dos administra·
dores das corretoras não podcrâ ser inferior à metade do capi·
tal votante,"

O ilustre Senador ltalfvio Coelho, ao pleitear a revogação desse

ver, a verificar se a aceitação da proposta não colidiria com o sistema
nnancciro em vigor, alguma coisa parecida no que os proccssualistas

chamam de '*preliminar de mérito". Importante, assim, para
concluir, examinar a espécie à luz também do art, 40 da Lei n• 6.024,
de 1974, a fi111 de se apurar se as garantias ao investidor nilo sofrerão
qualquer prejulzo com a modificação pretendida. 1':: o seguinte o
texto do referido art. 40:
"Os administradores de instituições financeiras rcs·
pendem solidariamente pelas obrigações por elas assumidas
durante sua gestão, até que se cumpram.
Parágrafo único. A responsabilidade solidâria se circunscreverá ao montante dos prejuízos causados,''
Ora, salvo melhor juizo, essa disposição legal não substitui a
cautela do art, 8• da Lei n• 4.728, que o Projeto visa a cancelar.
Meu voto, no mérito é, conseqUentemente, pela rejeição da
proposição cm exame, embora constitucional cjurldico.
Sala das Comissões, 16 de março de 1977. - Daniel Krleger,
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Leite Chaves - Wilson
Gonçalves- Hel•ldlo Nunes- Otto Lehmann - Saldanha Derzl Paulo Bro,..rd - Gustavo Capanema - Heitor Dias - Dirceu Car·
doso

§ 1•, reconhece que "a atribuição de responsabilidade aos administra·

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR JOSE L!NDOSO

dores das sociedades corretoras - cmbasada na posse de metade do
capital votante - é um mecanismo garantidor dos investidores.
Assim, a vinculação da administração à propriedade, cm certa me·
dida, e em termos, significaria estabelecer uma proporcionalidade
entre o vínculo antes mencionado e o volume de negócios realizados
pelas sociedades corretoras",
Proclama, u seguir, o nobre representante mato-grossense, que
essa cautela da legislação, objctivando, cm seu conjunto, no que
tange ao mercado de capitais, "cercar o investidor do mâximo de ga·
rantias", se explicava, em primeiro lugar, "pela pouca experiência
brasileira nesse campo". E o texto legal, em 1965, "ainda não refletia
o que era então originado no próprio desenvolvimento cconõmico. A
aplicação de poupanças no mercado de capitais rapidamente foi
sendo ampliada, parte devido ao ritmo acelerado de crescimento,
mas parcela importante deve ser atribulda à defesa legal existente,
garantindo o investidor".
Embora prudamundo que o texto cm questão constitui "um
acautelamento quanto a passiveis riscos do investidor, obrigando as
sociedades corretoras a partilhá-los, na medida cm que fossem encar.
regadas de manejar os recursos do público", o Senador ltallvio
Coelho recorda o aprimoramento da legislação especifica, "em
função do ritmo de crescimento económico do Pais, que suscitou
transformações de diversosmccanismos institucionais manipuladores
das poupanças .populares", para concluir que "o dispositivo legal
referido está largamente ultrapassado pelo volume de recursos
manejados, hoje, pelas sociedades corretoras, respondendo, na
verdade, ainda que nos termos da Lei n• 6.024, de 13 de março de
1974, especialmente o seu art. 40 ("Dispõe sobre a intervenção c a
liquidação extrajudicial de instituições financeiras, e dâ outras provi·
dências"), por umu parcela bastante restrita das atividadcs dessas
empresas". Assim, o texto em vigor, ainda que superado, estaria a
dificultar "u organização de novas sociedades corretoras, quando
não impossibilita", Dai o Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1976,
ora cm exume, e distribuldo igualmente às doutas Comissões de Eco.
nomia e de Finanças.

Quando da discussão do Projeto de Lei n• 113, na base do Pare·
ccr do eminente Senador Nelson Carneiro, que reconhecendo a constitucionalidade c juridicidade do mesmo, requeri vista para um
exame mais acurado dessa proposição.
Creio que as preocupações do Sr. Relator procedem, em parte.
Mas a justificação oferecida pelo Autor demonstra que o§ I• do art.
B• da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965, foi superado.
Desse modo, reconhecendo a constitucionalidade e juridicidade
da Proposição, voto pela sua tramitação, ensejando, assim, o exame
do mérito, sob os aspectos técnicos, pelas Comissões de Economia e
de Finanças.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1976. -José Llndoso.

Voto

•.··
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O projeto é insusceptlvcl de qualquer objcção no que tange à
constitucionalidade c juridlcidadc. Seu mérito, especifico, é das
Comissões de Economiu e de Finanças, que descerão ao exame da
conveniência e da oportunidade de sua uprovaçilo.
O exume que, em tal assunto, nos impõe, relativamente ao
mérito, o art. 100, n• 6, do Regimento Interno deve resumir·se, a meu

PARECER N• 532, DE 1977
Da Comlssio de Economia
Relator: Senador Roberto Saturnlno
O Projeto cm questão visa a afastar a obrigatoriedade, prevista
na Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965, de que a participação societá·
ria conjunta dos administradores das sociedades corretoras seja de,
no mínimo, metade do capital votante,
Essas sociedades corretoras, membros das Bolsas de Valores,
exercem, nessas organizações, a intcrmediuçuo dos negócios, conforme preceitua o artigo,8• da Lei n• 4,728, de 14 de julho de 1965,
cujo parágrafo primeiro o Projeto cm apreço, de autoria do nobre
Senador ltaUvio Coelho, objetiva suprimir.
Dentro desse quadro, a interpretação do texto legal conduz- o
que até mesmo a justificação do Projeto também observa - a uma
primeira síntese, qual seja a de que a Lei do Mercado de Capitais, na
medida em que atribui "responsabilidade nos administradores das
sociedades corretoras - embusadu nu posse de metade do capital
votante- é um mecanismo garantidor dos investidores",
Segundo, ainda, a justificação do Projeto de lei sob anâlise,
sobreleva, em toda a legislação a respeito do mercado de capitais, c
em especial no caso especfr.co das sociedades corretoras, que operam
cm Bolsas de Valores, o sentido de proteção ao investidor, enquanto
a obrigatoriedade que se quer eliminar representa um acautelamen·
to, que a fundamenta c dá expressão.
De um üngulo oposto, estabelecendo uma correlação com o
ritmo de desenvolvimento porque passou, nos últimos anos, a eco no·
min brasileira, a justificação ao Projeto indica ter sido reduzida a
garantia determinada na Lei n' 4,728, de 1965. Isso porque "o
dispositivo legal referido está largamente ultrapassado pelo volume

.,
'i

'I

39711 Tcrçu-fciru 23

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

de recursos mnncjudos, hoje, pclus sociedades corrctorns, respondendo, na vcrdndc, uindn que nos termos dn Lei n• 6.024, de 13 de mar·
ço de 1974, cspccinlmcntc o seu urt. 40 ("Dispõe sobre a intcrvcnçioo
c: a liquidacno cxtrnjudiciul de instituições financeiras, e dí1 outrns
providêncins") por umn pnrccla bastante restrita dns atividadcs dcs·
s~1s cmprcsus".
A douta Comissüo de Constituiçüo c Justiça desta Cnsn
apreciou untcriormcntc o Projeto. Quanto no mérito da matéria, rela·

tttndo-u, o nobre Sc:nudor Nelson Carneiro argumentou, procedentemente, que o nrt, 40 du Lei n' 6.024, de 1974, suscitudo pelo nutor
du rcfcridu proposiçüo "niio substitui u cautela do art. R• da Lei n•

*· 72H que n Projeto visa n cnncclur".

l'or outro ludo, hil que incluir na nossa análise uma aprcciaçüo
sobre o desenvolvimento recente da economia brasileira,
Niio resta dúvida que um acompanhamento atento dos fatos
relativos

tiO

merendo finunceiro do País nos encaminha a uma

conclusão contrária io que chegou o nobre Senador ltalívio Coelho.
Acreditamos, sim, que o ritmo de crescimento da economia brusilei·
ra, nos últimosonos, uccntou diversas preocupações que, já em 1965,
vinhum no bojo da lcgisluçiio sobre o mercado de capitais. Dentre essm u que se rercn: às s~mmtius ao investidor no mercado mobiliário,
que estariam u exigir ampliações. Niio só diretamcntc, como também
por intermédio de providências indirctas, cvitundo-sc, a formação de
t:rnprcsus st:m u necessária capucitução técnica pura, especialmente,
atua rem no merendo de valores, porquanto o muu resultado decorrente de umu atividadc desustrosa produz gruvcs conseqUências,
como as que por ora observamos.
.
A grande desorganização do mercado nnancciro tem forçado a
açi1o govc:rnamentnl. cm termos materiais, pela utilização de recur·
.ses arrecadudos pelo sistema tributário, c que poderiam, quando menos, estar tendo uma outra destinação, que niio a atual.
• A Lei n• 5.143, de20 de outubro de 1966, instituiu o Imposto so·
hrc Operações Financeirus, incidente nas operações de crédito e segu·
ro, rcul izadas por instituições financeiras e seguradoras.
Em principio, o produto da arrecadaçüo desse imposto seria as·
sim distribuído:
- 2% (dois por cento), destinado às despesas de custeio do
B:mco Centrnl do Brasil, na substituiçiio da taxa de nscalizaçüo re·
feridu no§ I• do artigo 16 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de
Iq64, que ficou extinta:
- 98% (noventa c oito por cento) para u formaçiio de reservas
monetárias, que serium aplicudus, pelo Banco Centrul do Brasil, na
intcrvcnçiio nos mercados de câmbio e de títulos, na assistência a ins·
tituiçõcs nnancciras, particularmente ao Banco Nacional do Desen·
volvimcnto Econômico c em OUtrOS nns, conforme estabelecer o
Conselho Monetário Nacional.
Recentemente, porém, o Decreto-lei n• 1.342, de 28 de agosto
de 1974, alterou a legislação untes citada, permitindo aplicar os recur·
sos provenientes do IOF, da seguinte forma:
"i' Em cusos excepcionais, visando u assegurar a
normulidudc dos mercados financeiro e de capitais ou a res·
guardur os legítimos interesses de depositantes, investidores e
demais credores ucionistus e sócios minoritários, poderá o
Conselho Monctlorio Nacional autorizar o Banco Central do
Brasil a uplicur recursos dus reservas monetárias:
n) nu recomposição do putrimõnio de instituições nnan·
cciras c de sociedades integrantes do sistema de dislribuiçào
no mercado de cupituis, referidas nos incisos I, III e IV do ar·
ligo 5• dn Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965, com o
saneamento de seus utivos e passivos:
b) no pagamento total ou parcial do passivo de qual·
quer das instituições ou sociedndes rcferidoos nu ul!ncu prece·
dente, mcdiunte us competentes cessões c trunsfcrêncius dos
correspondentes créditos, direitos c açõcs, u serem efetivudus
pelos respectivos titulares no Banco Central do Brasil, caso
scju dccrctadu u intervenção nu instituição ou socicdudc ou u
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sun liquidnçiio extrajudicial, nos termos da Jcgislaçiio
vigente,"
Não sô o amplo univc"o que o Decreto-lei n• 1.342, de 1974,
ubnrcu, como também os futos que diuriumt:nte chegam uo conhc·
cimento público estão u indicur que bem ao contrúrio seria de toda a
conveniência o rc:forço dos controles, cin relação no mcrcudo finan·
cciro, pura que recursos oriundos de tributação deixem de ser
desperdiçados, quando urgentes necessidades populares deixam de
ser atcndidus.
·
t\dcmuis é chegado o· momento de submeter a um estudo critico
todn a orgunização do mercado nnanceiro do Pais, para que sejam
averiguadas diversus observações que ultimamente têm sido postas
cm debate. Dentre elas, a de que superestrutura nnanceira brasileira,
nu medida cm que absorveu relativa autonomia, passou a girar em
órbita própria, sem uma correspondente articulaçiio, que seria de
esperar. cm termos de aumentur o investimento. ou seja, o potencial
produtivo do Pais.
Esta distorção c:sturiu sendo umu das causas. c das mais eficien·
tcs, da acclcraçiio do processo innacionário, muito mais do que os
rcnexos provenientes do exterior, derivados das altas de preços de
divc:rsus matérias-primas e bens industriais no mercado internacional.
Dcssu forma, tendo cm vistu que no momento surgem como necessidades maiores o saneamento do mercado financeiro e a prole·
çüo, direta c indireta, do investidor, que afinal é o consumidor de to·
dos os bens c serviços, somos pela rejeição do Projeto da Lei do Senado n• 113, de 1976,
Sala das Comissões, 15 de junho de 1977. - Marcos Freire,
Presidente- Roberto Saturnlno, Relutar- Franco Montoro- Ar·
non de Mcllo - Cattete Pinheiro - Lulz Cavalcante - Domfclo
Gondlm.
PARECER N• 533, DE 1977
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Vlrgfllo Távora
Em exame o Projeto de Lei do Senado, de iniciativa do ilustre
Senador ltulivio Coelho, que "revoga o § I• do artigo 8• da Lei
n• 4.728, de 14 de julho de 1965, que "disciplina o mercado de capi·
tais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento",
Objetiva u proposição retirar do texto da lei a exigência de que a
participaçiio societúriu conjunta dos administradores das sociedades
corretoras não poderio ser inferior ii metade do capital votante. Silo,
portanto, os administradores obrigudos a serem proprietários das
corretoras.
Com esta obrigatoriedade, atribui a Lei mais responsabilidade
ao administrador da sociedade corretora, dando assim maior ga·
runtia uo investidor brusileiro. Vincula a Lei, em determinada medi·
du, a administração à propriedade, concedendo assim segurança ao
inve•tidor.
Justificando sua proposição afirma o autor:
"Niio só, cube reconhecer também que aprisionar o
dinamismo do setor financeiro, quando a politica govcr·
namental tem sido deslocada no sentido de facilitar o surgimento de conglomerados capitaneados pelos bancos comer·
ciuis, é no mínimo, querer innetir o curso de desenvolvimento
cconômico, dificultando iniciativas c, muito pior, incentiva o·
do o encontro de fórmulas sutis de contornar u Jegisluçiio.
Em meio a este rucioclnio cstú compreendida u neces·
sidudc de retirar a exigência estabelecida no§ 1•, do art. 8•, da
Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965,
O dispositivo legal referido cstú lurgumcnte ultrapassado
pelo volume de recursos manejados, hoje, pelas sociedades
corretoras, respondendo, nu verdade, ainda que nos termos
du Lei n• 6.024, de 13 de março de 1974, especialmente o seu
art, 40 ("Dispõe sobre a intcrvençilo cu liqUiduçiio extroúu·
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diciu\ de instituições financeiras, e dfa outrus providências")
por uma parcela bustunte restrita das atividadcs dessas
empresas."
A douta Comissão de Constituição c Justiças, embora con·
siderando constitucional e jurídico o projeto, opinou pela sua rejei.
ção.
Por sua vez, u Comissão de Economia manifestou-se também peJa rc::jciçtao.
Sob o aspecto que cabe a esta Comissão de Finanç~s examinar,
entendemos que, não obstante o desenvolvimento do mercado de
capitais brasileiro ter sido considerável nos últimos anos, o Governo
vem reforçando acertadamente o controle do mercado financeiro.
São exemplos da atenção governamental ao setor, a Lei
n• 5.143, de 20 de outubro de 1966, que instituiu o Imposto sobre
Operações Financeiras e que, com 98% (noventa c oito por cento) do
produto de sua arrcoadação, constitui reservas monetárias adminis·
tradas pelo Banco Central do Brasil para intervenção c assistência a
instituições financeiras. E mais recentemente o Decreto-lei n• 1.342,
de 28 de agosto de 1974.
Para assegurar as poupanças levadas ao mercado financeiro é
que o Governo Federal está vigilante c tomando sempre as medidas
mais adequadas.
A par da protéção eficaz ao investidor, as intervenções do Ban·
co Central sempre buscam o saneamento do mercado de capitais.
No contexto acima traçado entendemos não ser conveniente
excluir do texto legal u cautela contida no§ I• do artigo 8• da Lei n•
4.728, de 14 de julho de 1965.
A própria Comis;ão de Constituição c Justiça alertou-nos para
o fato de que o artigo 40, da Lei n• 6.024, de 13 de março de 1974, ao
atribuir responsabilidade solidária aos administradores das insti·
tuições financeiras nas obrigações assumidas em sua gestão, não
supre a cautela prevista e que o projeto visa a eliminar.
Pelas razões apresentadas, opinamos pela rejeição do Projeto de
Lei do Senado n• 113, de 1976.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1977- Domiclo Gondlm,
Presidente cm exercício- Vlrgnto Tá•ora, Relator- Heitor Dias Lourhal Baptista- Mauos Leilo- Wilson Gonçahes- Ruy Santos
-Alexandre Costa- Roberto Saturnlno- Ma11alhies Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - O Expediente lido
vai à publicação.
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da
Câmara n• 33, de 1977 (no 1.362-B/75, nu Casa de origem), que altera
dispositivos da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 1951, que "dispõe
sobre o pagamento de auxílios c subvenções", por ter recebido pare·
cer contrário, quanto uo mérito, da Comissão n que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclln) -Tendo em vista n
aprovação pelo Plenário do Requerimento n• 218, de 1977, a Presi·
dência convoca sessilo especial u realizar-se no próximo dia 24, às
quinze horas, destinada a reverenciar a memória do Sr. Senador
Paulo Guerra.
Nu oportunidade, usurüo da palavra os Srs. Senadores Murilo
Paraiso c Marcos Freire,

COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES:

José Lindoso - Cuttete Pinheiro - Jarbns Passarinho
Wilson Gonçulves - Dinurte Mariz - Luiz Cuvulcnntc - Gilvun
Rocha - Dirceu Cardoso - Eurico Rezcnde - J oilo Culmon Vasconcelos Torres- Orestes Quércin- Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussilo, em turno único, dn Redaçilo Final (oferecida
pela Comissilo de Redução, em seu Parecer n• 443, de 1977),
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do Projeto de Resolução n• 20, de 1977, que suspende a exc·
cuçào do art. I' da Lei n• 91, de 27 de dezembro de 1972, do
Est:tdo de São Paulo.
Em discussão a rcdaçuo final. (Pausa.)
Ni10 havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redaçuo final é dada como definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulguçuo.
1':. a seguinte u redução final aprovada:
Redaçilo final do Projeto de Resoluçio n•10, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VIl, da Constituição, c eu,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•
, DE 1977
Suspende, por Inconstitucionalidade, a execuçio do art. I•
da Lei no 91, de 17 de dezembro de 1971, do Estado de Soo
Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. 1':. suspensa, por inconstitucionalidade, nos
termos du decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
cm 22 de abril de 1976, nos autos do Recurso Extraordinário n•
84.978, do Estado de São Paulo, a cxecuçuo do art. I' da Lei n• 91, de
27 de dezembro de 1972, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) -Item 1:
Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida
pela Comissão de Redução, em seu Parecer n• 445, de 1977),
do Projeto de Resolução n• 21, de 1977, que suspende a cxc·
cução do art. 31, inciso IV, letra c, du Lei n• 421, de 24 de
dezembro de 1970, alterada pela Lei n• 457, de 18 de
dezembro de 1972, ambas do Município de Lucianópolis, no
Estado de São Paulo.
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redução final é dada como definitiva·
mente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
~a seguinte a redução final aprovada:

Redaçiio final do Projeto de Resoluçio no 11, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VIl, du co·nstituiçüo, c cu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1977

Suspende, por Inconstitucionalidade, a execuçiio do art.
31, Inciso IV, letra c, da Lei n• 411, de 14 de dezembro de
1970 alterada pela Lei n• 457, de 18 de dezembro de 1971, am·
bas do Munlcfplo de Luclanópolls, Estado de Silo Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. 1':. suspensa, por inconstitucionalidade, nos
termos da decisilo definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
cm 2 de junho de 1976, nos autos do Recursos Extraordinário n•
83.804, do Estudo de São Puulo, a execução do art. 31, inciso IV,
letra c, da Lei n• 421, de 24 de dezembro de 1970, alterada pela Lei n•
457, de 18 de dezembro de 1972, ambus do Município de Luciunó·
polis, daquele Estudo.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) -Item 3:
Discussilo, cm turno único, du Rcduçilo Final (oferecida
pelu Comissão de Rcduçilo, cm seu Parecer n• 444, de 1977),
do Projeto de Rcsoluçuo no 25, de 1977, que suspende a
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execuçüo do~ ~·do art. 115 da Lei n• 6. 785, de 16 de outubro
de 1974, do Estado de Pernambuco.
Em discusstiO a redaçüo nnal. (PaUSli.)
Nüo hlivendo quem queira discuti-lu. declaro-u encerrlidli.
Encerrada li discussul1, a redliçiio nnlil é dada como denniti·
vumcntc nprovuda, nos termos do urt. 359 do Regimento Interno.

O projeto vai à promulgação.
~

u seguinte li rcdaçüo nnul aprovada:

Rcdaçiio unal do Projeto de Resolução n• 25, de 1977.
Fliço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt.
4l, inciso Vil, da Constituição. c cu •............ Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇ)\0 N•

• DE 1977

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do § 2•
do art. 115 da Lei n• 6.785, de 16 de outubro de 1974, do
Estado de Pernambuco.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensli, por inconstitucionalidlidc, nos
termos da dccisüo dennitivu do Supremo Tribunlil Federal, proferida
em 5 de novembro de 1975. nos autos da Reprcscntaçüo n• 932. do
Estudo de Pernlimhuco. a exocuçt10 do* 2• do art. 115 da Lei n•
6.785, de 16 de outubro de 1974, daquele Estlido.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Esgotada u maté·
ria constante da Ordem do Dia.
Hú oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nn últimu sexta-feira, tive a satisfação, sempre nova, de assistir
à solenidade de abertura da 4• Exposiçüo de Frutas Cítricas da XI
Festa da Laranja, que se realiza, anualmente, no município de
Boquim, o maior produtor de cítricos cm Sergipe. Trata-se de uma
festa tradicional, muito concorrida, cm grande beleza e que, durante
trés dias, torna Boquim vcrdlideiro centro de atraçüo turística.
Durante esses dias, centenas de pequenos agricultores se
confraternizaram, ao mesmo tempo em que, através de uma

programação apropriada, se procurou, por igual, fazer o
relacionamento especializado com outros centros produtores e a
demonstraçt10, pelos produtores exibidos, de quanto Boquim se
avant;tjou cm tão import•mte setor de nossa ugricultura.
Este ano, as festividades foram abertas pelo Engenhoiro Geral·
do Soares Barreto, Superintendente da SUDAP, enquanto o
Governador Josi: Rollcmberg Leite cncorrava, no domingo, a promo·
ção, que teve o êxito quc se lHIVin de esperar da importante mostra.
O Diretor-Prcsidentc da COBAL, Dr. Mário Ramos Vilela, fez
uma palestra sobre Cilricos no Mercado Interno. A seguir.
desenvolveu-se umpla c variada progrumaçiio, que se diversificou em
atividadcs, cm que nllo fultaram a apresentação de grupos folclóri·
cos, u exihição de m:'tquinas :tgricolas e, por lim, a escolha da Rainha
du Laranja. a demonstrar a participação da famflia de Boquim nos
festejos.
O Sr. Gllvun Rocha (MDB -SE)- V, Ex• me di! licença puru
um aparte'!
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA muito pra1er, eminente Scnmlor.

SE) -

Com

O Sr. Glhan Rochu (MDB -SF.)- l'crfoitamcntc de acordo,
quando V. Ex• registra a Festa dn Larunja, inclusive a clciçiio du sua
Rainlw. Goswria que V. Ex•. tamhém, citusse a ullitivu situação dos
produtores daquele cítrico, no meu Esiudo. Subc V, Ex• que no uno
passudo u laranju estavu sendo vendida por quinze cruzeiros o cento.
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Neste ano, depois da crise que todos nós conhecemos, com umu innu-

çrw de mais de 40%, com os preços altos de insumos búsicos, c a
rcstriçiio de ~.:réditu, a larunju está sendo vendidi.t por sete cru1.ciros o
cento. Rculmcntc, cm meio a essu festa, hú um problema que 5urgecomo lembra o Senador Paulo Brossurd - que i: um espinho no
meio das lanmjus. Queria. portanto, que V. Ex• registrasse, também,
&to ludo du festa, cssu situuçào quase trúgicot dos produtores de lu ranjas do meu Estado que, por sinal, i: apenas um flash do que está ocor·
rendo com u ~tgricult uru do Brusil.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço
o apmte de Vossa E:-;cc\ênciu, mus devo alirmar que l{t estive e
nenhum produtor me fez queixas. Soube, isso sim, que cerca de uma
centena de caminhões saem, todos os dias, do município de Boquim,
que é o quarto produtor de laranjas do Brasil, são vendidos da
Bahia ;, Paraíba. Estive com diversos produtores c agriculiorcs. Tive
a satisfaçtJO de fah1r ao povo, cm nome do Prefeito Municipal, na
abertura da IV Exposição de Frutas Cllricas, era a XI Festa da
Lotrunja. c ninguém me fez queixas a esse respeito, Mus tomando
;onhccimcnto do fato aõrmado por V. Ex•. buscarei informações
sobre o assunto, a nm de verincar o que há de exalo. E. se houver
alguma dinculdadc, darei àquele bom c generoso povo todo apoio
que for nccessúrio, como, aliás, sempre o liz.

O Sr. Gllvan Rocha (M DB -SE) - Talvez pelo ambiente de
festa, mas estimaria que uníssemos nossas vozes, representantes que
somos daquele Estado, para descer do palanque das festas c verincnr,
ln loco, aquelu situuçrto.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Vossa
Excelência truz ao meu conhecimento fato que ninguém me comunicou quando lá estive, conforme já salientei. Devo acrescentar que lá
vi o povo bem vestido c satisfeito. Não vi miséria cm Boquim, cujo
progresso é inqucstion:'ivcl e justo motivo de orgulho para o seu povo
bom. operoso c trabalhador.
Sr. Presidente, a XI Festa da Laranja foi uma rcalizaçüo du
Prefeitura Municipal de Boquim, ocupada pelo dinámico e operoso
Prefeito José Djalma da Fonseca: da Superintendência da Agricultura c Produção (SUDAP): da Empresa de Assisténcia Técnica Rural
de Sergipe (EMA TER - SE) que tem como Diretor-Presidente o
Agrônomo José de Azevedo Dias e o Mercado do Produtor Rural de
Boquim.
É de se salientar o apoio que o Governo do Estado dá a essa
tradicional festa, sempre prestigiada pelo Deputado José Clconâncio
da Fonseca. diligente e atuante representante da regiüo na Assem·
bléia Lcgislmiva.
t\o rcgistrm o import;mte acontecimento, que bem demonstra a
capacidade do povo sergipano, nüo posso deixar de me congratular
com os seus organizadores, e de realçar a colaboraçüo decisiva do
ilustre Governador José Rollembcrg Leite, que soube prestigiar o
admirúvcltrahalho do Prefeito José Djalma da Fonseca, coadjuvado
pelos ôrgàos que acima referi.
No momento cm que, muis do que nunca, se reconhece o valor e
a m:ccssid~tdt: do incremento agrícola, Sergipe, por uma de suas
importantes unidudcs, vem dizer ao Brasil que está convicto de que,
da coluhoruçrto do todos, por mais modestu que seju, é que surge o
dcsenvolvimcn\o do Pu is! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Conccdn u puluvru uo
nobre Senador l'aulo Brossard.
O SR. I'AULO DROSSARD (MDB - RS. Pronuncia o
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Desde hú alguns dias, u imprcnsu vem noticiando declarações de
varimlas personalidades, segundo as quais seria iminente: umu
reforma institucional cm nosso Pais, pois tnl a rcsoluçUo do Chefe do
Governo,
Até agora nt10 me foi dado conhecer nem sequer indicias do que
pretenderia o Chefe do Governo reformar ou modincur nus vigente>
~cguintc discur~ll. Scrn
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instituições, de modo que tenho me abstido de qualquer comentário
ou de formular qualquer juizo, dado que me faltam os elementos
pura tu\,
M us entendi, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de, vu\endo·me
apenas do fato como umu espécie de pretexto, trazer à lembrança do
Senado alguma coisa que pudesse servir paru chamar a atenção
duqueles que se propõem introduzir reformas nas instituições
brasileiras.
Nesse sentido, o discurso que nestu tarde pretendo fazer em
verdade nii.o é meu. Eu me scrvivei de conceitos, c conceitos vividos
por antido membro desta Cusu cujo nome não cessa de' crescer no
seio du sua Pátria, chamando a atenção para o que valem estas pala·
vrus, o resumo de uma vida de estudos e de experiência, palavrus
que, ditas faz mais de meio século, ainda não foram levadas nu devida consideração, por quem tem tido, neste Pais, influência decisiva
nos acontecimentos.
Faz mais de meio sêculo, Sr. Presidente, que o Senador Ruy
Barbosa renunciava o mandato que exercia como representante da
Bahia, desde o inicio da República, c o fazia, porque chegara à
conclusão de que não tinha condições, nem meios para realizar aqui·
lo que entendia imprescindível ao bem do Pais. Mais de uma vez, ele
registrou que se tornara "corpo estranho na politica brasileira",
condenado "à maldiçuo de um ingrato duelo com o irrealizâvcl". Ao
dirigir ao Senado sua carta de renúnciu ao mandato de Senador pela
Bahia, escrevia estas palavras, que se podem ver no documento
original, recolhido ao arquivo do Senado:
.. Busquei servir ao meu País c ao meu Estado natal,
enquanto estive no erro de supor que lhe podia ser útil. Mas,
acabando, por fim, de ver que não tenho meio de conseguir
nada a bem dos princípios a que consagrei minha vida, e que
a lealdade a essas convicções me tornou corpo estranho na
politica brasileira, renuncio ao lugar, que em quase continua
luta, ocupo, neste regime, desde seu começo, deixando a vida
pública pura me votar a outros deveres."

Qu:mdo tomou conhecimento da renúncia do glorioso Senador
que encheu de glória esta Casa, atraindo para ela as atenções do Pais
inteiro, a Nação, traumatizada com o gesto, começou a movimentar·
se, renovando-lhe manifestações de confiança. A Nação inteira, não
apenas o seu Estado, o F.<tndn da Bahia. E como àquele tempo a lei
não exigia as formalidade que mais tarde passou a exigir, não havcn·
do pela lei do tempo registro de candidatura, nem aquiescência do
candidato, o fato i: gue, à revelia do resignatário, a Bahia, por
unanimidade, lhe devolveu, renovando-o, o mandato de Senador
antes resignarlo.
A Câmara dos Deputados, em votação unânime, e o Senado, da
mesma forma, fizeram chegar ao eminente brasileiro deputações,
solicitando que ele retornasse à Câmara dos Estados. E, assim, us
mais qualificadas entidades, intelectuais, órgãos da Imprensa. O
grande brasileiro se viu, como ele mesmo disse, destitu!do da sua
liberdade, e, sem mudar a sua opinião de que se tornara um corpo .
estranho nu politica brasileira, cedeu à imposição consagradora c im·
pressionantc da Nuçüo, que não podia compreender como, enquanto
vivesse Ruy, do Senado ele deixasse de fazer parte. Aliás, dizem que,
sendo Govcrnarlor d:1 llahi:t, J. J. Seabra, antigo adversário do Ruy,
surgiram logo candidatos pura o preenchimento da vaga aberta com
11 renúncia, mas o Governador Seabra 11 todos :tta\hou, dizendo que
enqunnto ele fosso Govornador da Buhitt, a Bahiu não poderiu ter
outro Senador, outro representante que não Ruy Barbosa, porque
ele não queria p11smr à História como sendo o govern11nte du Buhiu,
quando a Bahia deixasse de ter u Ruy no Senado Federal. E como
Ruy não fosse à Bahia f'Ceber o diploma, ele foi à cas11 de Ruy \evú·
lo.
Foi num ambiente desses, Sr. Presidente, que o prccl11ro bru·
sileiro retornou u estu Cusa, paru nela proferir o último discurso que
proferiu da tribuna senatoria\, nu sessão dc30 de julho de 1921.
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Neste discurso, Sr. Presidente, faz uma anúlisc suscinta mas
incontestável do que sucedera na República, Mas o que é mais,
adverte do que haveria de acontecer, desde que nüo fossem feitas as
reformas institucionais pelas quais ele vinha se batendo há mais de
vinte anos, si:m ser ouvido e sem obter apoio para realizá· las. Ele disse, com todas as letras, que as instituições estavam fatalmente
condenadas, se não se reformassem, cm tempo, c comparou a situação que o Brasil vivia, então, em 1921, com a que vivera em 1889,
quando também ele advertira n Corou de que, sem as reformas defendidas pelos liberais, com a obstinação da resistência à idéia federati·
vu, u Corou não resistiria. Mas ponderava que a situação em 1921
era infinitamente mais grave do que a de 1889, porque naquele tem·
po havia um caminho para onde seguir, mas que naquele momento
em que ele falava eram escuras as linhas do horizonte, c tais os cata·
clismos que se verificavam em todas as partes do mundo, o apelo à rc·
volução seria um risco terr!ve\, c ele previa que a revolução seria o
caminho inevitável, em face das resistências às reformas saneadoras e
salvadoras:
"Ninguém hoje pode invocar a revolução como porto
seguro da liberdade. Nesses surgidoiros insidiosos, ninguém
sabe o que a espera. Massas disformes atalham o acesso a
eles: formas estranhas e tenebrosas lhes cercam a entrada:
surpresas terríveis, acidentes monstruosos, como esses que de
súbito inund:.tram as muis gigantescas monarquias do

mundo, submergiram. nu Europa, os três grandes impêrios
militares fundados no direito divino, e, de Londres a
Washington, através do Atlântico, estremecem, com os seus
rumores subterrâneos, as mais sólidas organizações
republicanas.
Quem se poderia responsabilizar, hoje, por um mo·
vimento popular, uma vez solto? Quem poderá ter confiança
em o dirigir, uma vez declarado?
Enquanto as revoluções eram politicas, tinham praias
que us circundavam, e lhes punham raias visíveis. Depois que
se fizeram sociais (e sociais são hoje todas), todas beiram esse
Mar Tenebroso, cujo tôrvo mistério assombra de ameaças as
plugus do mundo contemporâneo.
Acreditando cu que as instituições se conservam,
quundo udotum, a rrmpo, as reformas necess{arías, convenci~
me de que, sem a revisão, a Carta Rcpublícunu de 1891 está
perdida. Vendo, por outro fuJo, que os interesses oficiais da
política brasileira, senhores absolutos do Pais, estão invcn·
civelmente coligados cm negar a revisão constitucional: crcn·
do que essa resistência desvairada nos levará, proximamente,
à revolução, e sabendo que as revoluções, nesta fuso climaté·
rica da história da humanidade, levam a rumos desconhe·
cidos- julguei-me coucto entre as pontas de um dilema, que
me obrigaria ou n emudecer na tribuna, ou a, procedendo
com desassombro, concorrer pura a violência de reivindicações, a cuja e~tensiio ninguém, depois, lograsse traçar estrc·
mas.
Paru não me sujeitar u nenhuma de tais alternativas,
dissimulando com a consciência, ou cnvolvendo·a em res·
ponsubilidudes, que ela rejeitava, devolvi uo eleitorado o
mnndilto scnutório, que já não pediu exercer, como o cntcn·
do."

Era com estas puluvrus, Sr. Presidente, que Ruy voltava ao
Senado, reeleito pela Bahiu e sob os aplausos du Nação, não
desconvencido, mus vencido nu opiniiio de renunciar. Disse ele que
eru um tllo de obediência cm que ubdicuvu du sua liberdade.
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as reformas não
foram feitas. E logo no uno seguinte, em 1922, houve o Levante de
Copucnbnnn, abrindo o ciclo revo\ucion(Jrio que haveria de ser
vitorioso em 1930, mus que uindu hoje não estú encerrudo, porque, a
despeito dus lic;õcs do pussudo, u despeito de uma experiência que já
cobre 3/4 de •écu\o, u despeito de tudo, nuo foram removidas us
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'"""".que levaram o Brasil à situação descrita pelo Senador pclu
U~hid cm 1.9~1 .•. quc 'levaram na Movimento Revolucionúrio de 22, de
l~. de 26. de lO e, depois de 30, no especar de revoluções, de golpes

ué cit•Jo, de estados·de sitio, de estudos de exeeçào, até chegarmos à
par.io~;.c

h:l

dólorosa situação em que o Brasil se encontra hoje c desde

~!lguns

anos.

O qu~ u mim impressiona, Sr. Presidente, é que se raz um
movimento contra 'os excessos do poder pessoal, que se raz um
. rnc'>inwhto armado contra a irresponsabilidade decorrente deste

·

~~.;~csso, .. c

depois, vitorioso a movimento, se rccni na mesma situu-

ç;n,com :tcirCunst:incia de ela ser ugravndu; é ler os documentos ins·
pir:tdoros (ht Aliunç:r Libernl que, vencida politicamente em 30, roi
V!imiosu pelas 1\rmus no.meSmo uno: c é verificar o que ocorreu
<lcpnis; i: recoritpor o pensamento que inspirou o Movimento de 1964
c contrastar, depois,. com o que veio a ocorrer vitorioso aquele
. ··Movinierito, Instalando um reglmcn em qucos maiores excessos e os
· m~liú~~ ubusos prudcudOs unteriormc!ntc se . convertem cm
p•c:~uilhos, cm ràltas levíssimas. tal o grau degenerativo que as
~n;tituh;CCs vit!ram u atinl;lr postcriormt:ntc.
· .· ,Pnb ~·:,rn. Sr. Presidente, pois bem Srs; Senadores, buscando
IHil~:· v.c~~ na Casa de RuY Bnrbosu documentos que eu imaginavu e~ is, ·1i.~o.::1u. como i:1ntus vc~~s ucontc:cc.uo pesquisudor .. depart:i com um
i;1í:uilo dé kiiy. Inédito esse que é ~etn mais nern menos do que uma.
~l:,di'Cstp ihnc~bado que o grande brasileiro começara a escrc:ver
. <)c: lamente quando renunciou ao mandato cm 1921 e que não
'dt<'i"" a ultimar, cm virtude da modificação radical que em breves
dins se haveria de oper:1r e que rariu com que ele' retornasse ao
Senado.
.
. Neste· documento, Sr. P(esidente~ tenho em mãos nu sua
reprodução muteriul, nesse documento ele ruz u muis rorinal c a mais
dirctu de todos as condenações ao sistema presidencial de governo;
· cmbt,f~ 'muit:ls ele hblivcsse · feito ririiCriormcntc, nenhuma,
cn: roHÍnto, 'com tal energia e de rarma táo dirctü, o maniresto
ina~abüdo é este, Sr. Presidente,. que 'peço licença pura tirar dos
Arquivos para inserir nos Anais do Senado, não para que ele fique
nos Anais do Senado. mas para que ele chegue no conhecimento de
'-:u:t~tos tt!m rcsponsnbilidadc neste Puís, e que ele sirva, analisado
m:li> de 50 anos depois de escrito, e com este segmento de tempo que
· fi~tmitt: a vcrincaçào do seu ucerto ou do seu desuccrto, que ele sirva
r.ar:1 mr,strnr como \!:;tas pulnvrus eram exalas c súbias hú 56 anos,
· Cl1mo <lS fat..:~s ocorridos nesse interregno vieram confirmar, ponto
p•r_p ..lnto, ~ls advertências do grande brasileiro, c como i: tempo,
r:·, . . i.H.lo LJUC tempo, de suprimir, de cstirpur us causas que, se não
:. ·~úp~das c não suprimidas. levarão o Brasil u mais meio s"culo de
iTtlri>nq'uilidade. de agitação. de golpes de estado, de revoluções e de
,_;~;~ld\.);; de exce~ão:

. •,

"Quarenta e seis ànos de vida pública, em oposição qua'" sempre, quase sempre em luta com o Poder, me asseguram,
· . creio cu, pelo me no~. o direito 1i rerormu sem posto nem hon. · ·rus, qÚe .hoje venho tomar pelas minhas mãos, renunciando à
.cadeira de Senador pela Bahia, recolhendo-me à vida
particular, em que, há muito, alumiado cada dia mais pela
·: expe.riência, venho amadurecendo o pensamento de
empie~11r, noutras cogitações e trabalhos, a minha atividade.
c·mhnru Deus· mu tenha preservado, ati! agora, intacta, niio
m1.• diminuindo us forcns, nem a saúde, nem u energia moral,
.. nem o desejo de ser útil, ácubei por me convencer de que
malbaratava c continuaria a malbaratar essas graças da
Providência, consumindo-as num labor de cuju inutilidade
netO posso deixo r de Ceder Uevidência irresistível.
Desprovido pela naturela das qualidades que entre nós
talham um homem par:r isso u que chamamos politica, sem u
duiilidude, a docilid:tdc e a duplicidudc ncmsltrias us condic<>es de tal vida no ambiente brasileiro, entreguei-me u
innuêilei~l de ccrtus convicções c l1 culturu de certos idcuis,
. cujo amo'r me apaixona ainda hoje com u mesma intensidude,
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e de cuju duruçào retilínca, tu I qual a concebi em udolesccnte,
nas minhus primeiras justus de imprensa c tribuna, quundo
estudante, nUa tenho vnriudo.
Essas patavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, representam uma
realidade sorrida do sertão nordestino.
Lú estiio, igualmente, os agricultores. enrrentundo dificuldades
sem contu. Hi1 poucos dias, mesmo, no extremo-oeste de Pernam ..
buco, jú nos limites do Pia ui, conversamos com homens que, possuindo alguns hectares de terra, muitus vezes nUa conseguem, sequer,
"dez mil contos" do Banco pura financiar uma nova surra. Em plena
chapadu do Araripe, vimos plantações de mandioca nbandonudus,
simplesmente porque o preço da rarinha não compensaria as despesus de custeio.
A agropecuúria- em especial, as culturas de subsistência- es·
tá a exigir uma atenção especial do Governo. 1: que não nos conformum.os cm assistir- num país com a cxtensiio territorial do nossoo triste cspetúculo, por exemplo, de importarmos reijão, leite ou carne, quundo o Brasil poderia- e deveria ser- o celeiro do mundo.
Contudo, os que trubulham na terra sabem o que padecem.
Ouvem bonitas propagandas oficiais, sobre programas de assistcncia
técnica e de fácil crédito bancário, em insumos modernos e prcstnçào
de serviços agrícolas. Mas, na prática, os pequenos e médios agricultores e criadores conhecem, no dia·a-dia, como tudo isso, na prútica. é direrente, dil'ícil, quando não impossível .
O sistema de comercialização é precário, com armazenamento
incerto. transportes diliceis, preços insuficientes, intermediários
açambarcando tudo, explor:tndo os produtores e os consumidores
dos grandes centros populacionais .
A irracionalidade atinge graus inndimissiveis quando, como em
relação à cebola. as crises sucedem-se, através dos tempos. A esse
propósito, ouvimos, uma vez mais, o clamor dos cebolciros do vale
do Suo Francisco- cm especial, ltucurubu, Floresta, Belém do Siio
Francisco, Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Pctrolinacuja produção est:tva sendo, cm parte, lançada às águas do GrandeRio.
Mui to jú ralamos, nesta c nu legislatura anterior, como Senador
c Deputado Federal, sobre o drumu que uli é pt:riodicumentc vivido
por esse setor, ora por coincidir a surra com a do Centro-Sul, ora
pela insensibilidade governamental de autorizar a importação do
produto de outros países. O rato é que, com redução do mercado, cai
o preço da cebola. E, então, ou se vende o produto abaixo do custo,
com gnmde margem de prejuízo, ou é prererlvel deixar-se a colheita
perder-se na roça, evitando-se novas despesas de miio-de·obra e de
trunsporte.
Em qualquer hipótese, vem, como decorrência inevitável, a
dispensa de ugricultores, o agravamento do êxodo rural, o inadimplemento no pagamento das dividas e todo um rosário de mazelas
cconômicas e sociais.
A esse propósito, o llidrio de Panamhuco do último dia 28,
publicava. em seu editorial:
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Paulo
Brossurd, V. Ex• justifica e confirma o cognome de "Tribuno do
Povo", pai~ ulicerçn !ieus recurso!i oratórios numu pesquisa série, que
me uutorizu u dur H V. E~• um outro cognome: o de cientista político.
V, Ex• é, ncstu Cusa, niio upenas o tribuno, mus o cientista politico
que esvurm:~ ....
O SR. PAULO BROSSARD (MDB gcntilct.u do nobre colega.

RS) -

~ muitu

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- ... que se abcberu nas
fontes mais primorosas do conhecimento politico de nossu Pútriu.
Ao csvurmur u bug:ug:cm d~ Rui, V. Ex• nos truz um documento
inédiln. que é uma vcrdudeiru profeciu: proreciu que V. E~• ulongu,
dando um sentido escatológico a ela. Pois V. Ex• tem toda razão .
Ell!.IUtmto niio surgir no ccnilrio polrtico decisivo de nossa Pátria um
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homem capaz de surpreender as carências sociais do povo brasileiro,
chegaremos a este fim escatológico a que V, Ex• se refere. Talvez
niio passemos por 50 anos nesses tropeços e percalços: talvez em
virtude da celeridade das comunicações, cheguemos a um deside·
ratum que esta Revolução, feita em 1964, pretendeu evitar, c que cstú
upenas escamoteando. Se nós não fonnos surpreendidos por um gesto
político capaz de entender essas reformas a que Rui se referira, e que
V. Ex• enfatiza agora, nós só teremos um caminho: o caos comunista
nesta Pátria,
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu agradeço, Sr.
Presidente, o aparte com que me honrou o nobre Senador Evan,dro
Carreira, a gentileza das suas palavras c a gravidade rln< suas
observações e advertências.

f: claro que poderia retomar o tema, valendo-me de fatos mais
recentes e de literatura mais atual. Mas eu fiz questão de abandonar
todos os recursos que abundam nesse sentido, para trazer ao Senado
como que o testemunho e o apelo de antigo membro desta Casa e
cuja grandeza, e cuja eminência, o tempo só tem feito aumentar, mas
com o propósito, também e especialmente, de mostrar que aquelas
advertências, feitas há mais de meio século, e que já começaram a
confirmar-se logo após o discurso, no ano seguinte, com o Movimen·
to Revolucionário de 1922 que, desatado naquele ano, ainda não foi
recolhido: ainda não se esgotou, porque, a despeito de todos os esfor·
ços: a despeito de todas as tentativas de institucionalizar o País, a
verdade é que, mantidas as causas, as situações se repetem, jâ sem
originalidade. Porém, cada vez mais agravadas.
Este é o fato que me parece conveniente c necessário surpreen ..
der e apresentar, para perguntar aos responsáveis do Brasil de hoje,
se eles pretendem esperar mais cinqUenta anos, insistindo em insti·
tuiçõrs que já se revelaram ineptas, descuidados de que este Pais tal·
vez não resista mais cinqUenta anos de experiências como estas que
vem sendo feitas e venha a mergulhar no que V. Ex•, nobre Senador
Evandro Carreira, acaba de aludir. Porque de tonta exarcebação do
poder pessoal, de tanto poder que uma pessoa tem e que em canse·
qOência de tamanha irresponsabilidade- não hâ quem ignore que a
corrupção (: uma conseqUência da irresponsabilidade: a ir·
responsabilidade gera a corrupção, não tenhamos, um dia, de nos
defrontar com uma realidade já irreversível.

Este (: o sentido, Sr. Presidente, s... Senadores, do pronun·
ciumento que ora fuça, antes de ausentar-me por alguns dias desta
Casa, exatamente no momento cm que se volta u falar em reformas
institucionais. Quero lembrar as promessas, tantas vezes feitas, antes
da vitória e esquecidas depois delas. O certo(: que as instituições, que
nominalmente existem em nosso Pais hoje, chegam a dar saudades
duquclus que mereciam a tremenda condenação do grande Rui.
Chegam a ser modelos, exemplos, padrões de instituições democrâti·
cus, aquelas que mereciam de Rui um estigmn tão severo, desde que
comparadas com as que se tornaram vigentes em nosso Pais.
Poderia ulongur-me, Sr. Presidente. Poderia continuar
examinando uspectos e muis uspectos desta questão. Poderia lem·
brar. especialmente, que o sistemu presidencial se consolidou, se
corporificou e se codificou untes do sistema purlamentar de governo
ter chegado à feição que veio u utingir.
O sistema presidencial corresponde u umu aduptução do sistema
vigente nus colônius britimicas du Américu do Norte, que se
tornaram independentes no fim do século XVIII, confrontadas com
o sistcmu de governo vigente ntl Grà-Brctunhu, nos fins do século
XVIII, quando o Rei da Ingulterru exercia poder pessoal, como o
Presidente du Rcpúblicu no sistema presidencial. Em outrus pula·
vrus, qunndo o governo rcprcsentutivo não huviu, nindu, udquirido u

plusticidudc, u Ocxibilidude, u dutilidudc que veio u adquirir uo longo
do século XIX c que continuu u se enriquecer jil nu maior parte
decorrida do século XX.
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Mas fico aqui, Sr. Presidente, não direi mais. Não lembrarei
sequer u campanha emprcendidll no seio do Congresso pelo grande
rio-grandcns<', pelo precl<~ro brasileiro, pelo saudoso Professor Raul
Pílla, sempre cm defesa da dcmocratiz<~ção da R~pública, através da
adocão do sistema parlamentar de governo.
•
Não lembrarei,, Sr. Presidente, que antes de 64 a grande maioria
da Câmara dos Deputados nua apenas assinou a emenda
parlumentaristã; mus os Deputados assinnrnm-na com o compram is·
so formal de votá·la, não sendo aceitas assinaturas para simples
apoiamcnto.
Não lembrarei, Sr. Presidente, que a Nação chegou à crise de 64
exatamente pela inflexibilidade, pelo primarismo, pela grosseiria das
instituições vigentes, que não concebem solução politica pronta e
eficaz pura as crises, que, quando atingem um grau de ebulição,
terminam como terminou em 64, pela da ruptura da ordem legal,
com a vitória do Poder Executivo estabelecendo uma ditadura ou
com a vitória da Oposição através de um movimento armado, por·
que não existe outrn solução.
Os vencedores de 64 esquecernm·se, muito cedo, dessa Jiçêio.
Abandonaram a estrada real por outras veredas c, passados tantos
anos, aí está o Pais, segundo a opinião universal, com uma crise que
não encontra solução dentro das instituições aluais. E se até ontem
era a Oposição que reclamava uma reforma profunda nas institui·
ções, agora já se ouve também a voz do Governo que promete uma
reforma que, em verdade, ninguém sabe qual é, que em verdade
todos ignoram qual possa ser.
Pois bem, Sr. Presidente, não vou além no meu pronuncia·
menta. Ele visa apenas a colocar no plano das discussões, colocar
sob a atenção do Pais, especialmente dos responsáveis por este Pais,
este depoimento que (: como que um testamento daquele que nua
cessou de iluminar, enquanto viveu, a triste história republicana. E
que depois de morto (: sempre lembrado, cada vez que declinam as
liberdades e que enfermam as instituiçõ;s.
Era só este, o meu propOsito, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senarlor Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- Pll. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sertão pernambucano. Em plena caatinga, homens rudes que se
juntam para ornr e se alegrar. Uma pega de gado dentro do mato. A
montaria de animal bravio. Cantiga de exaltaçuo, repentes, aboios,
chocalhos e oferendas.
E, conforme descreve a veia poética de Janduhy Finizolu, "Jesus
do infinito chegando, encontrando, participando, compreendendo,
qul!rendo, amcnizotndo, trahsformundo, presente no amor e na preci·
si'lo, na fé e na razão".
f: a missa do vaqueiro, todo terceiro domingo de cada mós de
julho, no Municipio de Serrita, com Jesus sertllnejo "que tem sede no
corpo, tem sede na nlma, resplandecendo no chuo de pedras, vivo na
Natureza, que agoniza no xique-xique, no mandncuru, na paisagem
de ninguém, compensundo tudo nu cc:rteza de sua presença maior,
renovando e umundo o Serti'lo",
O próprio celebrante, João Câncio dos Santos, (: um padre·
vt1quciro, reverenciando u memória de Raimundo Juc6 Gonzaga,
aparecido morto nu caatinga, em 1954. Mas, este é apenas um
simbolo, homenageando-se, de fato, todos aqueles que, na terra
adusta do sertão, ti:m sido heróis anónimos e sncrificados de nossa
história.
Comungando, com des, sun rapudura c seu queijo, suu farinha e
SLIII carne seca, fomos, 7 de julho último, render o preito de nossa
udmiraçiio aos que, ali, representam tenncidude, bruvuru, sncriflcio e
lutu permnncntc.
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Disso nos fula uma carta recentemente recebida e que merece ser
transcrita pelo apelo nela contido, Ei·la:
"Exm• Sr, Senador
Prof, Marcos Freire,
Saudações fraternais!
De antemão, peço-lhe perdão pela prolixidade desta
carta. o assunto que o exige.
Demo-nos as mãos três vezes: uma em casa de Leilu
Gorueb onde fui apresentado a V. Ex• por Fernando Lira,
outra numa festa nu ABB de Caruaru e, agora, na Missa do
Vaqueiro.
Gostei imenso de vê-lo ali.
V, Ex• viu c sentiu o que é a Missa do Vaqueiro dentro
da caatinga bravia, auscultou de perto as vibrações da alma
simples c sincera da gente sertaneja,
Senador, fique, absolutamente certo de que no sertão
está u reserva moral da nacionalidade, aliás, eu não lhe deve·
riu dizer estas coisas porque V, Ex• sabe disso,
Nilo obstante ter cu abraçado a vida do Magistério há 36
anos, jamais deixei de ter contacto permanente com minha
gente. Conversar com caboclos, pretos e louros do sertão de
linguagem canonianu é uma delicia para mim. Aquilo lá é
uma grande Universidade que tem por teta o céu azul, onde
se aspira o ar puro da liberdade, Sou filho e neto de
vaqueiros, por isso, penso tanto neles, espalhados pelos 650
mil quilômetros quadrados do sertão nordestino, Mas, a
única coisa que tenho podido fazer pela classe destes heróis
da caatinga é comungar das suas alegrias e tristezas. Já vinha
pensando nisto hã muito tempo, mas, só agora, resolvi
comunicar-me com todos os representantes do povo de 8
Estados do Nardeste pedindo-lhes que estude um meio de
minorar as agruras dos nossos vaqueiros. Faz-se mister, porém, um estudo acurado, para que a emenda não saia pior
que o soneto: Depois de 1930, pensou-se e pensa-se ainda em
todas as classes sociais no Brasil, mas, ninguém se lembrou,
até hoje, destes homens bravos que têm derramado copioso
suor, sangue, c atê dado a própria vida para a riqueza deste
Pais. Não há profissão mais trabalhosa, mais perigosa do que
a do vaqueiro.
São todos dedicados à sua profissão, executam seus
misteres com amor. Muitas viúvas e filhõs órfãos de vaqueiros há por estes sertões que morreram no cumprimento do
dever. Não é pequeno o número dos homens inutilizados
pura o resto da vida,
O vaqueiro tem direito à "quarteaçào", isto é, de cada 4
bezerros nascidos, um é dele. Jamais se deve pensar em substituir este direito por salário mfnimo, pois, seria uma desgraça
para o vaqueiro e pura o fazendeiro nordestino, Este nüo
pode fazer mais do que isto, Se se for pensar cm salários
mínimos, cm institutos, em PIS c outras coisas, acubar-se-iu o
pequeno fazendeiro, e, nem fazendeiro, nem trabalho pura o
vaqueiro, nem criação. Como vê, o caso exige um estudo
especial, mas deve de haver um denominador comum purn
este problema.
O vaqueiro tem imperiosa necessidade de ulimentur u si e
à famlliu, precisa de médico e remédios, de escola e material
escolar pura seus filhos, de vestimentu pura si e famfliu, de casa c terra para plantar e criar seus bichinhos, do cavalo e dos
apetrechos nccessúrios pura o exerc!cio da profissão,
Senador, juntemo-nos todos e estudemos os meios de
fazer chegar esta assistência no lar modesto c sério do nosso
vaqueiro, Não olhemos ARENA ou MDB, o que nos interes-

e

sa i: o homem, nosso irmõ.o.

Não esqueça, de quundo cm quando, pense nisso.
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Comovu os seus pares no Congresso Nacional. Deus lhe
fornecem muitos talentos, centuplique-os pura seu bem e
para o bem do próximo.
· Como escrevi acima, será melhor deixar 11 coisa como estít u fazer uma coisa c:rrada. A classe é muito diferente das outrus, Use e abuse destu curta. Gostaria que todos os Senadores c Deputados nordestinos lessem e meditassem num modo
de solucionur o caso. Meus respeitos, e, cá em Caruuru, às
suas ordens.
Prof. Valfrcdo Pereira de Lisboa
Caruuru, 23 de julho de 1977,
Rua da Imperatriz Leopoldina, 379
lndianópolis
55,100-Caruaru- PE.
Sob o antigo regime, em que a imprensa era o caminho
do Parlamento, e o Parlamento o caminho do Governo, o
meu espírito achava o terreno e o horizonte de que a inteligi:ncia e a energia precisam pura empreender e confiar, certos de
que as questões interessantes ao País se haviam de resolver
nas lutas da palavra escrita ou falada: se haviam de resolver
aos olhos, com o concurso e mediante a sanção soberana da
opinião pública.
Sob o império daquele regime, os principias é que dividiam os homens, organizando-os em partidos, verdadeiras
comunhões políticas, discriminadas por convicções
impcssouis e aspirações colctivas, a importãncia decisiva da
tribuna fazia, não só da legislatura nacional, mas das assem·
bléias provinciais, admiráveis viveiros, constantemente rena ..
vades e inesgotáveis, de homens de Estado, e as sementes intelectuais de moralidade, justiça e reforma encontravam solo
propício no ânimo da Nação, fecundados pelo encontro livre
das opiniões no jornalismo, nos comícios e no Parlamento,
Então, eram os homens s~periores os que dirigiam o
Pais: os que vingavam crédito de estadistas: podiam se consi·
dera r verdadeiros nomes nacionais e as mais adiantadas aspi·
rações liberais tinham diante de si a perspectiva do triunfo,
que, no breve termo de oito unos, vimos coroar os nossos trabalhos com duas reformas tão grandiosas, de tão incomensu·
rúvel alcance político c social, como a da eleição diretu e a da
abolição do elemento servil.
Com o novo regime, não porque ele abraçasse o curúter
republicano, mas porque cometera o erro, em que eu tive
parte- veja o Senado o significado desta confissão - mas
porque cometera o erro, em que eu tive parte, de, udotundo
cm toda a sua crueza o presidencialismo americano, estabelecer um mecanismo, onde, anulado o valor das Câmaras Legis·
lativas, desarmada a tribuna parlamentar, como esta se
dcsarmu u Nação c como aquela se anuiu u opinião pública,
substituindo-u pelas oligarquias decorrentes dessa atmosfera
de absoluta irresponsabilidade em que se criam as facções
pcssmds c que envolve o poder em todas as suas esferas.
Graças u isso, u liberdade e a democracia começaram u
rccuur, têm rccuuda enormemente, c recuam sempre, sob o

domínio de instituições, que, pelo seu nome, pela sua consn·
gruçlao, pela expcriênciu da suu índole noutros climus c com
outros povos, nos iludiram com u esperança de resultados
bem diversos, Nutridu nestes ures hostis a todo o mclhorumcnto, a politica se fechou pura us idéias, c umu Constituição cujas rcformus, hú quusc um quarto de século, o sentimento gcrul do povo brusileiro encuru como necessárias,
urgentes, imprctcrfveis, envelhece decomposta nu podridão
dos seus ubusos, defendidos contru todus us tentativas de ai te·
ração nas suus cuusus evidentes, pclu coliguçuo dos interesses,
il tutclu dos quuis se submeteu n nossu rcsignudu "soberunin
nacional".
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio 11)

Tendo-me votado a combater esses males desde que se
pronunciurum, 25 anos hú que luto contra eles, não tendo

logrado até hoje seniio vê-los cada vez mnis agravados, cada
vez muis poderosm, cuda vez muis irrcformávcis, e assistir no
cspetúculo do fatalismo de uma Nação que parece descrer de
si mesma, sem que a insistência do meu trabalho em a despertar me tenha valido outra coisa mais do que a
consideração, a que me vejo condenado no mundo político,
de uma espécie de corpo estranho ao regime, de hóspede incómodo nos lares da famfliu republicana,"
O resto da página está riscado, bem como a página seguinte, c
ussim termina o manifesto inucabudo.
Não precisaria dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que veio a
acontecer depois, qúando as profecias de Rui Barbosa começaram a
se concretizar, mas através do pipocar das metralhadoras c do ribombar dos canhões,
O Sr. Gll!an Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD(MDB- RS)-Ouço o nobre Senador por Sergipe, Gilvan Rocha,
O Sr. Gllvan Rocha (M DB- SE) - Nobre Senador, sabe
V, Ex• que não está só, nesta pregação contra o poder pessoal,
V, Ex• tem, ü sua retaguarda, a voz c a qualificação do grande brasileiro Rui Barbosa. Permita, Excelência, que cu me imiscua nesta
catilinária irrespondível que V, Ex• faz com sua culturajurldica, que
todo o Brasil aprecia. Permito-me colocar u opinião de outro homem
de formação de laboratório, profissional que sou da medicina experimental. Diria a V, Ex• que o poder pessoal é um poder antinatural.
A natureza niio conhece nenhuma sociedade viva a depender de uma
individualidade, No campo político, esse tipo de sociedade, além de
antinatural, pode ser trágico. Um País, principalmente um Pais conti·
nentul como o nosso, não pode viver 11 mcrcé dos humores de um
chefe supremo, dentro daquela falibilidade humana que ele possui.
Muito obrigado a V, Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -

Agradeço o

upurtc com que me honrou o eminente Senador Gilvan Rocha.

S. Ex• ocupou já a Tribuna desta Casa, na sessüo legislativa de 1975,
para proferir um discurso que, sem favor, chamei e volto a chamar
agora, um discurso primoroso,
O Sr.GIIvan Rocha (MDB- SE)- Muito obrigado a V, Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Partindo exala·
mente da sua experiência de cientista, da sua experiência de laborató·
rio, mostrou que os seres unicclulurcs são os muis clcmenturcs e que
depois deles vêm. naturalmente, na linha evolutiva, os seres pluricelulares. Não me esqueci, u despeito do tempo decorrido, da forma
original e precisa de que S. Ex• se serviu, pura mostrar a superioridtldc do sistema parlllmentur, sobre o antiquado, o unacrõnico sis·
tema presidencial vigente.
Antes de prosseguir nesta linha de considerações, desejaria
ouvir o aparte do nohre Senador pelo Amazonas.
"0 DRAMA DOS CEBOLICULTORES
O drama desse heróico produtor ugr(coln é de cortar
coruçi\o, Imagine-se que h:vunturum créditos, ussumiram
compromissos bancúrios, dcsmundurum-se, confiantes nus
promessns c otimismos oficiais, nu lavra de cxtensns ârcus
com o pluntio dus conhccidus liliâceus c, ugoru, unte umu
furta e opulentn colheita nilo sabem o que fazer com as
ceholns. Estilo desesperados. Jil pretenderam, inclusive, num
gesto de quase desatino, lnnçnr ils águas do rio tudo quanto a
temi rrnduziu cm mutérin dt: aIIi um cl'pa neste uno corrente.
Ni'u.> se hú de compor, cm se tratando de asunto ligado
nos prublemns dn fnmentuçiln ngrlcoln brusilcira, situnçilo
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mais penosa nem mais incompreensível. Como se explicar de
modo rucilmcnte cntcndfvcl, à luz do que pretende o poder
público, esta dramática situação do produtor rural que por
uzur nasceu c mourejou neste Nordcste1
Hú variados estilos para a análise e decomposiçilo desse
quudro, ou camisa terrível, em que todos os nossos plantadores se meteram. Incluindo-se a questão do mercado possivelmente saturado, destacam alguns mestres e técnicos que
a fartu.ra agora prejudicical da cebola nordestina pode ser
atribuída 11 abertura de áreas concorrentes e trabalhadas com
éxito nesta safra no Estado de Suo Paulo. Ora, neste segundo
caso o que ressalta é uma como que indisfarçável ausência de
visão da parte dos próprios planejudores e supervisores de
nossa produçilo provinda da agricultura. Por que não previram os órgãos competentes as conseqUências dessa dualidade, pelo menos no momento desaconselhável ü nossa
economia, de campos vastumente produtores de cebola?
Da maneira como vém procedendo certos orientadores
da política de produção agrícola brasileira, em assuntos como este que ngoru debatemos convenhamos que se está incorrendo em erro calamitoso. Ao invés do incentivo, pelo incentivo se desincentiva. r: chover no molhado esse negócio de
~stimular o plantio quando não se tom nem mercado para o
produto. nem meios para conservá-lo cm estoque ou arma·
zenamento,
Neste episódio da cebola do São Francisco não é esta a
primeira vez que o desustre acontece. Já o tivemos hú bem
poucos anos, untes mesmo de importar cebolas c cebolões de
países Cstrangciros.
O que competiu, como de regra se sugere, é antes de tudo
planejar- assim como é de planos que tanto se fala neste
imenso País. Planejar quanto uo que vamos produzir e pia·
nejar quanto ao que alcancemos colocar e vender: planejar
quanto udistribuiç5o·de áreas pura u produç5o, como plane·
jar quanto à construção de silos e vastos armazéns onde o
produto se possu conservar c inantcr íntegro. No mais é incorrc:r-sc: sempre no quadro que todos estamos a assistir triste·
mente. Sem um plano pura a cebola c os ceboleiras com as
mt1os nu cabeça, alucinados, loucos, sem ter onde vender nem
onde botar as cebolas que,colherum,"
Este, o mesmo drama que se repete,~~ quusc cHda ano, atingindo
milhares o milhares do sertanejos nordestinos. Mas, mais que resolver estu ou uquela crise, no setor primúrio de nossa economia, é preci~
so que o Governo, que tudo pode, se decida racionalizar, definitivamente, a atividade agropustoril deste País.
Não, upenus, medidas conjunturuis têm que ser tomadas, mus,
de igual m:meiru, :IS de natureza estrutural que minorem, pelo menos, ocorrências como as aqui rcfcridus. Assim. impõe-se, por exemplo, uma reformuluçr.o fundiúria de profundidade que impeça a subutilização de nosso solo, através de l:uifúndios improdutivos, fazendo com que somente \6% de nossa terra urávcl sejam cultivados,
conforme consta do estudo do ~unco Mundial, recentemente trazido
H lume.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que é preciso, pura sunar essa
situnçào, é disposição de contmrinr grundes interesses e fuzcr, du
ugriculturu, uma utividude prioritária em quuisquer phmos que se
queira efe_tivumente desenvolvimentistus.
Isto o que temos procurudo mostrar desde que chegamos 11
Cflmnru dos DeputudLlS, cm 1971. c continunmos u fu7.Í:·\o, nestu
Cusu, como Scnudor de Pcrnnmbuco. É que, consciente dus limita·
çõcs presentes que ccrcum u funçUo purlumentur. procuramos, juntumentc com os dcmuis companheiros, sensibilizar o Governo pura as
soluções dus grandes questões nacionais. E cstumos certos de que, só
resolvendo o prohlemu de terra c do a~ricultnr, é que resolveremos,
um dia, o prohlcmu mesmo do Brasil.
Eru o que tinlllill dilcr, Sr. !'residente, (Muito bem!)
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçõo II)

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Niio há muis orador
inscrito. (Pausa.)
Nada muis havendo que tratar, designo pura u scssiio ordinúriu
de amanhã a seguinte

PARECER, sob n• 211, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionulidadc, com vo·
to vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro c Leite Chuves c voto
vencido, cm separado, do Sr. Senador Dirceu Cardoso.

-5-

ORDEM DO DIA

_,_

Vowçi10, cm turno único, do Requerimento n• 229, de 1977, do
Sr. Senador Benjamim Furah, solicitando a trunscrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Dr. Mário K'rocff na
Academia Nacional de Medicina no dia 28 de julho de 1977.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1974
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 53, de
1974)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 3,
de 1974 (n• 845-B/72. na Casa de origem), que regula os contratos
para a gravação c comercialização de discos musicais, tendo
PARECERES, sob n•s 322 a 327, de 1977, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, I• pronunciamento: pclu cons·
titucionalidadc e juridicidude do projeto, com voto cm separado do
Sr. Senador José Lindoso; 2• pronunciamento: pela constitucionali·
da de c juridicidadc do Substitutivo da Comissão de Educação c Cu I·
turu; 3• pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidudo do
Substitutivo da Comissão do Economia;
- de Educaçilo e Cultura, favorável, nos termos de Substitutivo
que upresenta:
-de Economia, favorável, nos termos de Substitutivo que ofere·
CC~ C

- de Finanças, (exume solicitude cm Plenário), contrário ao
projeto, com voto vencido dos Srs. Senadores Dirceu Cardoso c Ruy
Carneiro, c voto vencido, cm separado, do Sr. Senador Evandro Car·
reira.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO N• 53, DE 1974
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 3, de
1974)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 53, de 1974, do Sr. Senador Franco Montara, que torna obrigató·
riu a numeração do discos e demais gravações de obras artlsticas,
literárias ou cientíncus, tendo
PARECERES, sob n•s 323 a 328, de 1977, das Comissões:
- de Constltulçilo e Justiça, I• pronunciamento: pela cons·
titucionulidude e juridicidude do projeto; 2• pronunciamento: pela
constitucionalidade c juridicidade do Substitutivo da Comissão de
Educaçiio e Cultura; 3• pronunciamento: pela constitucionalidade e
juridicidade do Substitutivo da Comissiio de Economiu;
- de Educaçilo e Cultura, favorável, nos termos de Substitutivo
que apresenta;
-de Economia, favorável, nos termos de Substitutivo que ofere·
cc; c
- de Finanças, {exume solicitude em Plenário), contrário ao
projeto, com voto vencido dos Srs. Senadores Dirceu Cardoso c Ruy
Carneiro, e voto vencido, em sepurudo, do Sr. Senador Evandro Car·
rcira,

-4Discussiio, cm primeiro turno (apreciação preliminur da
constitucionalidade, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1976, do Sr. Senudor Orestes
Ouérciu, que dá novu redução ao§ 2• do urtigo 9• da Lei n• 5.890, de
8 de junho de 1973, tendo

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar du cons·
titucionulidudc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 316, de 1976, do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que introduz modincaçào nn Consolidaçiio das Leis do
Trabalho, tendo
PARECER, sob n• 246, de 1977, da Comissão.
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com vo·
to vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Wilson Gonçalves e
Accioly Filho, e voto cm separado do Sr. Senador Os ires Teixeira.

-6Discussão, cm primeiro turno {apreciação preliminar dujuridici·
dudc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n• 88, de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
que dispõe sobre u temporalidade do sigilo estabelecido para os doeu·
montas do Estudo, tendo
PARECER, sob n• 357, de 1977, da Comissiio:
-de Constltulçiio e Justiça, pela injuridicidade.
O SR. PRESIDENTE {Josl: Lindoso) - Está encerrado a ses·
são.

I Levanta·.<e a sessão à.r /6 horas e 50 minuros.)

CONSULTORIA-GERAL
PARECER N• 61/77
Sobre requerimento de EDSON ALENCAR DANTAS,
Agente Admlnlstratl•o, Classe "C", do Quadro de Pessoal
CLT, solicitando pagamento de gratlficaçilo por desempenho
de atl•ldade de natureza especial.
EDSON DE ALENCAR DANTAS, Agente Administrativo
"C", lotado na Subscretaria de Serviços Gerais (Ar Condicionado),
pede lhe seja concedida gratincaçào por desempenho de atividades
de natureza cspeciul com risco de saúde, nu forma estabelecida nos
artigos 384, item V e 389 do Regulumenl · \dministrativo.
II - A Subsecretaria de Pessoal, falando no processo, depois de
ouvir, em audiência que solicitou, a Subsecretaria de Serviços Gerais
{que esclareceu a natureza das tarefas desempenhadas pelo
Suplicante), informa:
a) que o Requerente pertence ao Quadro de Pessoal CLT;
b) • que u grutincuçào pleiteada pelo Servidor, prevista nos
artigos 384 e 389 do Regulamento Administrativo, só bcnencin ao
pessoalcstututário;
c) que o Peticionário, regido pela CLT, fnriu jus no prcten·
dido, mas se atendidos os requisitos previstos nessa legislação e nos
termos nela estabelecidos;
d) que o Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais
esclareceu que no exercício de suas funções, EDSON DE
ALENCAR DANTAS trabalha em cantata dircto com as máquinas
de ur condicionudo: e
c) que o local de trabalho do servidor, isto é, a Usina
Geradora de Ar Condicionado, foi considerado insalubre pela
Delegacia Regional do Trabalho (insalubridade média, grau 2).
III - O processo está instruido, ainda, com os seguintes
documentos:
a) Oficio do Sr. Dirctor da Subsecretaria de Serviços Gerais,
dirigido à Sr• Diretora da Subsecretaria de Pessoal, indicando a
natureza dus tarefas cxccutudas pelo Suplicante;
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b) Oficio do Sr. Diretor-Geral do Senado ao Sr. Diretor do
Departamento Nacional de Segurança c Higiene do Trabalho, solicitando providências pura efeito de fixaçüo do grau de insalubridade e
o respectivo adicional que incidem sobre o serviço prestado pelo
Requerente;
c) Resposta do Diretor Geral do DNSHT, esclarecendo que o
assunto está afeto à Delegacia Regional do Trabalho:
d) Oficio do Sr. Diretor-Gcral ao Sr. Delegado Regional do
Trabalho em Brnsflia, pura o fim supramencionado; e
e) Oficio do Sr. Delegado Regional do Trabalho ao Sr.
Dirctor-Geral do Senado, encaminhando Laudo Pericial promovido
por Médico do Trabalho daquela Delegacia.
IV- Assim informado e instruido, veio o processo, por solicitaçüo do Sr. Diretor-Gerul, ao exame desta Consultaria.
V- Na espécie cumpre, preliminarmente, deixar bem claro que
o Requerente pertence ao Quadro de Pessoal regido pela CLT, não
havendo, pois, como admitir-se a invocação, como ele fez, dos artigos 384 e 389 do Regulamento Administrativo, eis que este diploma
não rege scnUo as ntividadcs dos servidores estatutários, estando os
contratados pelo regime da CL T disciplinados por este Código.
VI - Assim, aplica-se, nu espécie, o artigo 209, da CLT, que
dispõe:
"Art. 209. Serão consideradas atividades e operações
insalubres, enquanto não se verificar haverem delas sido
inteir:tmente eliminadas as causas da insalubridade, aquelas
que, por sua própria natureza, condições ou métodos de
trabalho, expondo os empregados a agentes físicos. químicos
ou biológicos nocivos, possam produzir doenças e constem
dos quadros aprovados pelo Diretor-Geral do Departamento
Nacionul de Seguranç:• e Higiene do Trabalho.
~ I• A caracterização qualitativa ou quantitativa,
quando for o caso, da insalubridade e os meios de proteção
dos empregados, sendo levado cm conta o tempo de exposição aos efeitos insalubres, será determinada peht repartição
competente cm matéria de segurança e higiene do trabalho.
2• A eliminação ou redução de insalubridade poderá
ocorrer, segundo o caso, pela aplicaçüo de medidas de prole·
çào coletivu ou recursos d~ proteçào individual.
§ 3• Os quadros de utividades e operações insalubres e
as norm;1s puru u c:mJcterizuçào du insalubridade serão
revistos, de trõs cm tré:s anos, pelo Departamento Nacional
de Segurança e Higiene do Trabalho."
Tais dispositivos foram repetidos na Portaria 491, de 16 de
fevereiro de 1965, que, regulando a hipótese, determina:

*

"Art. I' São consideradas atividades e operuções

insalubres. enquanto não se verificar haverem delas sido
inteiramente eliminudas as cuusus de insalubridade, aquelas
que, por sua própria natureza. condições ou mí:todos de
trabalho, expondo os empregados a agentes fisicos, quimicos
!lu biológicos nocivos, possam produzir doenças ou intoxicações c constem dos quudros ant:xos.
\I' A caructcriznçào du insalubridade e os meios de
proteção do empregado serão determinados pela repartição
competente em segurança c higiene do trabalho, ou por esta
homologados quando fixados por órgãos credenciados, nos

*

cusos de convénius.

*

SI' A quu\ilicuçt1o de insalubridndc uplicn-se somente
às scções c locais atingidos pelas atividudes c opcruçõcs
rclacionndus nos quudros :1ncxos c devidamente cnructcri·
?.udos de ucordo com o* Jv do presente urtigo.
Art. )1• Os graus de insalubridade, para efeito de
ncréscimn de salí1rio previsto no urtigo 69 do Decreto-lei
n1' 2.162, Uc \\1 de mnio de 1940, süu:
n)

grau I - ~rau nH't\intt)
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b) grau 2-grau médio

c) grau 3- grau mfnimo
~ ·1, Conforme se trate dos máximo. mí:dio ou mfnimo,
o aumento de salário, tomando como base o salário minimo
que vigorar paru o trabalhador local, será de 40%, 20% e I0%,
respectivamente."
VIl- Desse modo, enquanto o Peticionário permanecer executando, na Usina Geradora, cm carâter permanente, as referidas tarefas, fará jus uo adicional de 20% (vinte por cento), contado sobre o
salário mínimo vigente no Distrito Federal.
Dessll maneira, somos que, do ponto de vista jurfdico, nada
impede seja atendido o pleiteado, na forma indicada, devendo a
gratificação de insalubridade ser paga ao Suplicante a partir da data
em que passou u desempenhar as atuais funções,
Brusilill, 18 de agosto de 1977. - Paulo Nunes Augusto de
Flguelreda, Consultor-Geral.

CONSULTO RIA- GERAL
MINUTA DE CONTRATO
Instrumento particular de CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS que entre si fazem, de uma parte, como
LOCADORA, PAUNIL·PAISAGISMO UNIDOS LTDA.
estabelecida na EQS 110/111, Bloco A, Loja :ZZ, Galeria Ka·
rim, nesta Capital, e, de outra parte, como LOCATÁRIO, o
SENADO FEDERAL, representado por seu Dlretor-Gernl, tu·
do conforme cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constituem objeto da presente locaçiio 10 (dez) vnsos, modelo grego, com diâmetro aproximado de 60
(sessenta) centímetros, contendo conjuntos de plantas ornamentais
naturais, para uso nu Subsecretaria da Biblioteca.
CLÁUSULA SEGUNDA: A.Locadora entrega à Subsecretaria
da Biblioteca os bens locados, em perfeito estado c condições de utilizaçüo, consideradn a finnlidade ornamental a que se destinam. obrigando-se li substitui-los mensnlmcnte por outros de igual especificação, mas com paisttgens diferentes, correndo o transporte por sua
conta c risco.
CLÁUSULA TERCEIRA: O Locatário recebe os vasos e as respectivas urmaçõc:s de upoio, com as plantns em estttdo vegetativo normnl. obrigando-se pela sua manutenção. durante o uso, e pela sua
devolução, quando findo ou rescindido o presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O rrazo de vigência do presente contrato é: de 9 (nove) meses, com termo inicial a i' de abril de 1977 e termo finnl n 31 de dezembro de 1977.
CLÁUSULA QUINTA: O preço do aluguel mensal í: de
CrS 100,00 (cem cruzeiros) por unidade, com o total mensal de
Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), que o Locatl~rio se obriga n pagar
até: o lfri (décimo) dia subse<1uente ao período vencido, mediante
aprcsentaçUo de futura em que seja ntcstudo o cumprimento da Cláusula Segunda.
CL,\USULA SEXTA: O preço referido na Cláusula :mterior é:
lho c irrcuju~t(lvcl durante sua vigência, podendo ser utuulizudo, na
hipótese de sua prc.1rrogaçàu. de acordo com os índices lixados com
huse nu Lei 6.205.

I'

CI.iiUSULA SloT! MA: facultadc' a qualquer da< partes dar
rwr rcscindiJo o presente cnntr~lll,, indcpt:ndcntcmcntc de qualquer
uviso ou intc1·pehu:no. se 1.1 outra dci:•.:ur de cumprir as obrigacõcs
nqui cstipulad:~-;,

Assim ju~to~ c contrat~tUus, nrmam ü prt!scntc
vins, de igual tl'nr l' forma, pura um só cfl!ito.
Brasília,

contr~ltl.l

cm duas
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(1S membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente; Jené Freire
Vicc·Presidonte: Orestes Quarcia
Titulares

Presidente: Magalhães Pinto
l9·Vice·PresidenteJ Saldanha Derzi

Suplentes

29-Vice·Presidentt: Nelson Carneiro

ARENA
1. Jeue Freire
2. Rvy Santos

I. Braga Junior
2. Virgílio Tovoro
3. Osires Teixeira

3. lenoir Vergas

4, Jarbas Passarinho
S. Lourival Baptista
6. Accioly Filho

4. Domicio Gondim

MD6
1 .. Franco Montara

1. lozaro Borbozo

2. Orestes Ouércio
3. Nelson Carneiro

2. Ruy Cornui ro

Assistente: Dciniel Reis de Souza- Romol675
Rounioes: Ouintos·feiras, Ca 11:00 horas
Local: Solo "Clovis Bevilácqua 11 - Anexo li- Romol623

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

Suplentes

Titulares

ARENA
1. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho

2. Alexandre Costa

2. Fausto Costelo·Branco

3. Virgílio Távora

3. Helvídio Nunes

4. Jesse Freire

4. Domicio Gondim

5. Arnon de Mello

5. Jorbas Passarinho

6. Saldanha Derzi

6. Luiz Cavalcante

7. Jose Sarney

B. Jooo Calmon
• 9. Augusto Franco

1O. O!! o lehmann

MDB

(7 membros)

COMPOSIÇÀO

2. Gilvan Rocha

1. Marcos Freire
2. Paulo Brossard

Presidente: Jarbas Passarinho
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante

3. Itamar Franco

3. Roberto Saturnino

4. leite Choves

1. Danton Jobim

Suplentes

Titulares

5. Nelson Carneiro

ARENA

..

1. José Guiomord
2. Murilo Parci~o
3. Virgllio Távora

I. Milton Cobrai

'

Domicio Gondim

3. Arnon de Me11o

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

4. Luiz Cavalcante

Jorbos Passarinho

MDB
C;ir~eu

Cardoso

I. Gilvon Rocha

.:.~·:.~1t:nto:
r•t:wiiÍOCS:

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)

2. Franco Montara

/.. !Tomar Franco

(7 membros)

Ronaldo Pacheco de Oliveira- Romol30ó
COMPOSIÇÀO

QuorfOS·feiraS, OS 10:00 horas

Loccd: Sola "Rui Borbozo''- Anexo 11- Ramais 621 o 716
Presidente: Ruy Santos

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)

Vlce·Presidente1 Altevir leal

(5 membros)

Titulares

COMPOSIÇÀO
Presidente: Adalberto Sena
Vicc·Presidente: Helvídio Nunes

Suplentes
ARENA
1. Virgllio Tcivoro

2. Arnon de Mt~llo
3. Jorba5 Passarinho
l, Dirceu Cordo-.o

· __ · -,,,,, -· Ramo I 134

'-

1 '• ' I ,.,'

, I .,:, ~

1. Altevi r leal
2. Ruy Santos

I. Saldanho Derzi
2. ltalivio Coolho

3. Catteto Pinheiro

3. Osires Teixeira

4. Fausto Castelo·Bronco

5. Lourival Baptista

MD6
1. Adalberto

MDB

Suplentes

ARENA

StlnO

2. Gilvan Rocha

1. Benjamim Fora h
2. Ruy Carl'leira

Assistenlc1 lóda Ferreiro da Rocha- Ramal312
Ruunious: Quintas·feira.s, às 1 1:00 horas
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PÚBLICAS- (CT)

(7 membros)

(7membras)

COMPOSIÇÀO
Prosidont01 Milton Cabral

COMPOSIÇÃO

Vlce·Presldente: Augusto Franca

Titulares

Presidente• Lourlval Baptista
. Vice·Pretldentet Alexandre Costa

Suplentes
ARENA

1. Jose Guiomard
2. Vasconcelos Torres

1. Alexandre Costa
2. Braga Junior
3. Olnarto Mariz

3, Virgílio Távora
4. Augusto Franco

Titulares

Suplentes
AREN.t.

1.
2.
3,
4.
S.

5. Milton Cabral
MDB

1. Adalberto Sono
2. Benjamim Farah
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1. Aoonor Maria
2. Dirceu Cardoso

Alexandre Costa
Luiz Cavalcante
Braga Junior
Lourival Baptista
Mattos Leão

1. Otta Lehmann
2. Teot6nla Vilela
3. Wilson Gonçalves

MDB
1. Evandro Carreira
2. Evelásio Vieira

Assistente; LOdo Ferreira da Rocha- Romal312
Reuni~!~"' Quartas·feiras, as 9:00 horas
Local: Sala Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

1. Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

11

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

Assistente, Aonaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniões, Terças-feiras, às 10,00 horas
Loc:ah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
.
E DE INQUeRITO

COMPOSIÇÀO
Presidente: Benjamim Fora h
Vice·Presidente: Lenoir Vergas
Titulares

Comissóes Temporárias

Suplentes
ARENA

1, lenoir Vergas
2. Accioly Filho

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema
3. Mattos Leão

3. Augusto Franco

4. Heitor Dias
5. Saldanha Dorzi

MDB
1. Benjamim Farah

1. Danton Jobim

2. Itamar Franco

2. Lázaro Barboza

Chof01 Ruth do Souza Castra
Loc:alt Anexo li - Térreo
Telofon01 25·8505- Ramal303
1) Comistóes Temporárias para Proietos dQ Congresso Nacional
2) Comiu6es Temporárias parg Apreciaç6o de Vetos
3) Comiu6es especiais o delnqu,rlta, e
4) Camiuào Misto do Projeto do Lol Orçamentária (art. 90 do Rllllmonta
Comum)
Assistentes de Comis~"' Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 67A,
Aliou do Oliveira- Ramal 67.1., Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598,
Moura Lopes do Só- Romal310.

Assistente: Sónia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniões: Quintas·feiras, Os 9t00 Moras
Local: Sala "Rui Barbosa''- Anexo H- Ramais 621 e 71 6

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

'rERÇA

~UINTA

S A L AS

ASSIS:t:ITE

RONALIJO

09100

C,F,

CLOVIS BEVIL.IC~UJ.
Ra:r.R1 - 623

CI.!IDIDO

c,;...R.

CLOVIS BEVIL.IC~UA
Ro.r:o.l ... 623

I.EDA

091l0

c.s.P.c.

RUY BARBOSA

SOl/IA

C,A,

CLOVIS BEVIL.IC~UA
R"""l • 62l

CL.IUDIO
COSTA

C.E.e.

CLOVIS BEVIL.IC~UJ.
Rom•l • 62l

CLEIDE

RUY BARBOSA
Ra.raau ... 621 u 716

CWDtllO

c.o.F.

RUY BARBOSA
RA.n a.~•
621 e 7l

ROiiAI.to

C,L,S,

CLOVIS BEVIL.IC~UA
Rw..nl - 623

DAIItEL

c.s.

RIIY BARBOSA
RCLCill.l - 621 a 71

IJ:DA

C,R,

CI.CVlS BllVlL.IC~UA
Romal • 623

.'{;.!'\:;.

C.R.E.
''JAR'I'A

c.s,/1,

c.c.J
10100

lO i lO

HORAS

RUY BARBOSA
Rar=lll.D .. 621 e 716

lO:JO

09:00

ASSISTtnTt

C.'!'.

l0100

HOPw\S

S AL A S

S AL A S

lO:OO

ASSISTENTE

RUY BJ.RBOSA
Rllllllil.U ... 6i!l e 716
CLOVI~ BE'IIL.IC~UA

Ro.ru11.l - 623

l1100
LIDA
lti.RlA
HELENA

12100

Ro.rr.a.\1 ... 621 e 716

-

r..'. "~":'! ::
-···-.~.;

c.ll.z.

RUY BARBOSA
Ro.lllll111 • 621

c.E.

RUY BAW!OSA
Ro.mau - 621 e 71G

1
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXII- N9 089

QUARTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 1977

BRASILIA - DF

SENADO FEDERAL
Faca saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
·
RESOLUÇÃO N9 43, DE 1977
Suspend2, por inconstitucionalidade, a execução do art. 89 das Disposições Transitórias
da Lei Complementar n91l2, de 15 de outubro de 1974, do Estado de São Paulo.
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, proferida em 19 de agosto de 1976, nos autos da Representação n9 931, do Estado de São
Paulo, a execução do art. 89 das Disposições Transitórias da Lei Complementar n9 112, de 15 de outubro de
1974, daquele Estado.
Senado Federal, 23 de agosto de 1977. - Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 44, DE 1977
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do Decreto n9 13.330, de 13 de janeiro
de 1971, do Estado de Minas Gerais.
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão detintiva do Supremo Tribunul Federal, proferida em 12 de novembro de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário n9 80.801, do
Estudo de Minas Gerais, a execução do Decreto n9 13.330, de 13 de janeiro de 1971, daquele Estado.
Senado Federal, 23 de agosto de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pe·
trônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 45, DE 1977
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 37.404.100,00
(trinta e sete milhões, quatrocentos e quatro mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
Art. 19 Bo Governo do Estado do Rio Grande do Norte autorizado, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 37.404.100,00 (trinta e sete mi·
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lhõcs. quatrocentos c quatro mil c cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de contratar
junto ii Cuix:t Econômicu Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS). destinado ao financiamento da implantação do Programa de Saneamento Básico Rural no Estado.
Art. 2•.o Esta Resolução entm cm vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

cmpr~stimo,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Petrônio Portdla, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 46, DE 1977
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr 52.560.842,00
(cinqüenta e dois milhões, quinhentos e sessenta mil e oitocentos e quarenta e dois cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.

Art. I~ É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos do parágrafo único do
art. 2•! da Resolução n~ 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a contratar empréstimo, junto à
Caixa Econômica Federal, no valor de Cr$ 52.560.842,00 (cinqUenta e dois milhões, quinhentos e sessenta
mil c oitocentos c quarenta e dois cruzeiros), por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinado ao financimaneto da implantação de 11 (onze) Centros Sociais Urbanos, naquele Estado.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

SUMÁRIO
I- ATA DA 123•SESSÃO, EM 23 DE AGOSTO DE 1977
l.l- ABERTURA
l.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente do Repúblico
Restituindo auuigrafós de projeto dt•lt>i sancionado:

·'

- N•I79/77 (n' 292/77. na origem), referente ao Projeto de
Lei da Cfomuru n• 55/77 (n• 3.685-B/77, nu Casa de origem), que
configura infraçàes à legislação sanitária federai, estabelece as
s:onções respectivas, e dú outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n• 6.437, de 20 de agosto de 1977.)
1.2.2- Oficlos do Sr. 1•-Secretárlo do ClimMra dos Depurados

-.,,

:.

Encaminhando à rt•o•isào do Senado autógrafos dos seguintes
projeto.<:

- Projcro de Lei da Cümuru n• 64/77 (n• 1.16i·Bf75, nu
Casa de origem), que uhcra o Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973, incluindo a ligação fcrroviúriu Gunrupuuvu- Prudentópolis- lpiranga.
- Projeto de Lei da C<imuru n• 65/77 (n• 1.486·Bf75, nu
Cusa de origem), que acrescenta o ilem XL uo urtigo 89 da Lei n•
5.1 08, dc21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trúnsito).
- Projeto de Lei da Cümaru n• 66/77 (n• 1.578-B/75, nu
Cusa de origem), que acrescenta pnrúgrufo único ao urtigo 130
do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe
sobre a Organi1.ação da Administração Federal, definindo o
prazo para cumprimento do objeto da licitaçilo.
- Projeto de Lei da Cümuru n• 67/77 (n• 1.885·8/76, nu
Casa de origem), que exige a inscrição do CPF e do RG dos deve·

dores. nos lírulos de crédito que especifica, e dá ourrus provi·
dências.
1.2.3- Lehuru de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 151(77, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta§ 4• ao art. I•, do De·
creto-lci n• 1.470, dc4 de junho de 1976.
1.2.4- Requerimento
- N• 268/77, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dis·
curso proferido pelo Sr. Luiz Vinagre, Diretor da Divisão ln·
dusrrial da SUDENE, perante a Assembli:io Legislariva do
Cearú, a 19 de agosto do corrente.
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -X aniversário de
fundação da Associação de Ensino Unificado do Distrito Fe·
dera I.
SENA DOR MAURO BENEV!DES - Sugestão apresen·
tuda por S. Ex• ao Senhor Presidente du República, no sentido
de que recomende ao DNOCS a concessão do nome de Ruy Cur·
neiro ubarragem que ora vem sendo construídn no Município de
ltabuiana, no Estudo da Paraíba.
1.2.6- Requcrlmenlo
- N• 269/77, de ouraria do Sr. Senador Otuir Becker, solici·
tunda a trunscriçiio, nos Anuis do Senado Federal, da notu publi·
cudu no Correio do Po•o de Porto Alegre e transcrita no Jornul
de Santa Curarinu, edição de 23·7·77, sob o título "Produção de

I

Agosto de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

mel no Brasil ainda é muito escassa", de autoria do Engenheiro
Agrónomo José Carlos Juliano.
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1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Reparo a noti·
1.3- ORDEM DO DIA
ciârio, inserto cm jornal desta Capital, sobre a participação de
-Requerimento n• 229/77, de autoria do Sr. Senador Bcn·
S. Ex• na composição da Mesa Dirctora do Senado. Problema
jamim Farah, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fc·
gum!fcro brasileiro.
dera!, do discurso proferido pelo Dr. Mârio Krocff na Academia
SENA DOR EVELÁS/0 VIEIRA - Comercialização de
Nacional de Medicina, no dia 28 de julho de 1977. Aprovado,
produtos agrícolas.
após usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr.
Senador Benjamim Farah.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo cm favor da
-Projeto de lei da Câmara n• 3/74 (n• 845-B/72, na Casa
reclassificação do pessoal do ·IBGE. Melhor amparo para as
de origem), que regula os contratos para a gravaçilo'c·comcrciali·
viúvas de segurados do INPS.
zaçilo de discos musicais, (Tramitando cm conjunto com o Pro·
SENADOR OTAIR BECKER - Transcurso de mais um
jcto de lei do Senado n• 53/74.) Dlscussilo adiada para a sessão
. aniversârio de fundação do jornal Catarlnense.
do dia21 de setembro próximo vindouro, nos termos do Requeri·
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
menta n• 270/77.
-Projeto de Lei do Senado n• 53/74, do Sr; Senador
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
Franco Montoro, que torna obrigatória a numeração de dis·
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTEcursos c demais gravações de obras artlsticas, litcrãrias ou cicn·
RIOR
Uficas. (Tramitando cm conjunto com o Projeto de lei da Câ·
mara n• 3/74.) Dlscussilo adiada para a sessão do dia 21 de . -Do Sr. Senador Lãzaro Barboza, proferido na sessão de
setembro próximo vindouro, em virtude da aprovação do Re·
19·8· 77.
querimento n• 270/77.
3- RETIFICACOES
- Projeto de Lei do Senado n• 26/76, do Sr. Senador Orestes Quércia, que dã nova redução ao § 2• do artigo 9• da Lei n•
-Ata da I 171 Sessão, realizada cm 17·8·77.
5.890, de 8 de junho de 1973. (Apreciação preliminar da constitu·
4- ATO DO PRIMEIRO·SECRETÁRIO
cionalidadc.) Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 316/76, do· Sr, Senador
- N• 3, de 1977.
Nelson Carneiro, que introduz modificação na Consolidação das
5- ATA DE COMISSÃO
leis do Trabalho. (Apreciação preliminar da constitucionali·
6- MESA DIRETORA
dade.) Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 88f77, do Sr. Senador Vas7- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS
concelos Torres, que dispõe sobre a temporalidade do sigilo esta·
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
bclccido para os documentos do Estado. (Apreciação preliminar
TES
.
dajuridicidadc.) Rejeitado. Ao Arquivo.

ATA DA 123• SESSÃO, EM 23 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESID€NCIA DOS SRS. JOS€ LINDOSO E AMARAL PEIXOTO

iI

tiS 14 l/ORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SI:.'NA !)ORES:

Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Júnior- Evandro Car·
rcira -José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho Renato franco -Alexandre Costa - Henrique de La Rocquc José Sarncy- Mauro Benevides- Wilson Gonçalves- Murilo Pa·
rabo- Luiz Cuvulcunte- Augusto Franco- Lourival Baptista Luil Viana- Ruy Santos- Eurico Rezende- Nelson Carneiro Itamar Fn111co - Mugulh~es Pinto - Otto Lehmann - Benedito
Ferreira- Mendes Cunale- Mattos Leão- Evelãsio Vieira Daniel Krieger- Paulo Brossurd.
·
O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) - A lista de presença
ucusu o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número
rcgimcntul, declaro aberta t1 sessão.
O Sr. I•·Secreti~rio procederá illeituru do Expediente.
f:. lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 179/77 (n' 292/77, nu origem), de 20 do corr~nte, referente
uo Projeto de Lei du C•imuru n' 55/77 (n• 3,685·BJ77, nu Casa de

origem), que conngura infrações à legislação snnitâria federal, estabc·
Ieee'" sanções respectivas, e dá outras providências. (Projeto que se
transformou na Lei n' 6.437, de 20 de agosto de 1977).

OFICIOS
Do Sr. JP.Secretdrio da Càmara dos Deputados, encaminhando à
m·i.«lo do Senado autógrafos do.1 .~eguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 64, DE f§7f
(n• 1.16l·B/7S, na Casa de orlaem)
Altera o Plano Nacional de Vlaçio, aprovado pela Lei n•
5.917, de 10 de setembro de 1973, Incluindo a llaaçio ferro•l6·
ria Guarapuava-Prudent6polls-lplranaa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica incluída na rclaçilo descritiva das ferrovias do
Plano Nacional de Viaçilo, aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de
setembro de 1973. a seguinte ligação fcrroviâria:
"Guarapuava-Prudcntópolis-1 piranga".
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publlcaçilo.
Art. 3' Revogam-se as disposições cm contrârio.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 5.917, DE lO DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Vlaçilo, e dá outras provldên·
elas.

Agosto de 1977

3. Sistema Ferroviário Nacional:
3.1 conceituação
3.2 nomenclatura e relação descritiva das ferrovias integrantes
do Plano Nacional de Viação,

Art. I• Fica aprovado o Plano Nacional de Viação (PNV) de
que trata o art. 8•, item XI, da Constituição Federal, representado c
descrito completamente no documento anexo contendo as seguintes:

PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO
ANEXO

3.2.2- Relação descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Vlaçio.
EF

Pontos de Passagem

Unidades da
Federaçio

Extendo

PR
PR

339
171

(km)

Superposlçilo
EF
km

.............. ············· ································
LIGAÇÕES
~H I

~H!

Apucarana-Ponta Grossa .................. , .. , ......... , .... ,
Entronc. cj EF-481-Harmonia-Entronc. cj EF-153-Entronc. cj
El'-116 ..................................................... ,

1Às Comissões de Transportes, Comunicações e Obras Pú·
b/icas e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 65, DE 1977
(no 1.486-B/75, na Casa de origem)
Acrescenta o Item XL ao artigo 89 da Lei no 5.108, de 21
de setembro de 1966 (Códlao Nacional de Trânsito),

Art. 2• Esta lei cimarâ cm vigor na data da sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrârio.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

O Congresso Nacional decreta:

Dispõe sobre a orsanlzaçio da Admlnlstraçio Federal,
estabelece dlretrlzes para a Reforma Administrativa, e di
outras providências.

Art. I' O artigo 89 da lei no 5.108, de 21 de setembro de 1966,
lica acrescido do item XL, com a seguinte rcdaçào:
"Art. 89. i'õ proibido a todo condutor de veiculo:

TITULO XII
Das Normas Relatlns à Licitações para Compras,
Obras, Se"lços e Alienações

XL- transitar cm praia, salvo se não houver opção de
ruas ou estradas.
Penalidade: Grupo 1."
Art. 2• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação.
Art. 3<' Revogam-se as disposições cm contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.108- DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de Trânolto.

IÀs Comissões de Con.rtituiçào e Justiça e de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 66, DE 1977
(n' 1.578-B/75, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo único ao artigo 130 do Decreto-lei
no 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a Organiza·
ção da Administração Federal, definindo o prazo para cumpri·
monto do objeto da llcltaçilo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Ficu acrescido ao urt. 130 do Decreto-lei no 200, de 25
de fevereiro de 1967, um parâgrafo único, com a seguinte redução:
"Art. 130................................. , .... .
Purúgrufo único, O prazo de que trata o item VIl será
contado cm dias úteis,"

Art. 130. No cdltal indicar-so-á, com antecedência prevista,
pelo menos:
I - Dia, hora c local.
11 - Quem rcccberú as propostas.
III -Condições de apresentação de propostas c da participação
~a licitação.
IV- Critério de julgamento das propostas.
V - Descrição sucinta c precisa da licitação.
VI -Local em que serão prestadas informações c fornecidas
plantas, instruções, especificações c outros elementos necessários ao
perfeito conhecimento do objcto de licitação.
VIl- Prazo máximo para cumprimento do objcto da licitação.
VIII- Natureza da garantia, quando exigida.
''

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

I Às Comissões de Constlluiçào e Justiça e de Serviço Pú·
blico Civil.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N•67, DE 1977
(no 1.885-B/76, na Casa de origem)
Exige a Inscrição do CPF e do RG dos devedores, nostftu·
los de crédito que especifica, e dá outras providências.
O Congresso Nucional decreta:
Art. I• Nos protest.os, bem como nas execuções de titulas de
crédito, deverão constar, obrigutoriamcnte, sob pena de nulidade c

'I

.I
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cancelamento, os números do Cadastro de Pessoas Flsicas (CPF} ou
do Cadastro Geral dos Contribuintes (CGC} c do Registro Geral de
Identificação (RG} dos devedores.
Parágrafo único. Não será tirado protesto contra os avalistas.
Art. 2• Os Cartórios de Protesto, nos atos de sua competência,
relativos nos t!tulos de crédito, deverão fazer constar os elementos de
identificação indicados no artigo anterior.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
implicará na nulidade do ato respectivo.
Art. 3• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de,Economia e
de Finança.<.)
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tais, agilizando c dinamizando as operações promovidas nas bolsas
de valores, inclusive com recursos do FGTS c do PIS-PASEP.
Nesta conformidade, por configurar providência benéfica à
economia nacional, que cm nada prejudicará o Erário Público,
esperamos venha a proposição a merecer a acolhida dos ilustres
membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, cm 23 de agosto de 1977.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N•1.470- DE4 DE JUNHO DE 1976
Estabelece condição para emissão ou prorrogação de
passaporte comum, concessão de visto policial de salda c dá
outras providências.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso}- O Expediente lido vai
à publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio.
!>lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1S1, DE 1977
"Acrescenta§ 4• ao art. 1•, do Decreto-lei n• 1.470, de 4
de junho de 1976".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescente-se ao art. 1•, do Decreto-lei n• 1.470, de 4 de
junho de 1976, o seguinte§ 4•: .
uArt.l9 ....................................... .

§ 4• ~ facultado às pessoas que provam o recolhimento
previsto neste artigo a aplicação da quantia correspondente
cm bolsas de valores, para a aquisição c venda de açõcs".
Art. 2• O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Fazenda,
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta} dias.
Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário.
Justlflcaçio
Em conformidade com as disposições contidas do Decreto-lei n•
1470, de 4 de junho de 1976, ficou condicionado ao recolhimento de
importância cm dinheiro a emissão ou prorrogação de passaporte
comum no Pais, a concessão, cm passaporte emitido por autoridade
brasileira, de visto policial de salda c a concessão, para estrangeiro,
admitido ou registrado no Pais em carátcr permanente, de visto policial de salda.
Dispôs, ainda, esse diploma, que a importância recolhida não
constituiria receita da União, sendo desenvolvida no prazo de um
ano, não fluindo juros nem corrcção monetária.
Pois bem, tendo cm vista o fato de ditas importâncias não consti·
tuircm receita da União, não haverá qualquer prcjulzo para o Erário
Público na sua aplicação cm bolsas de valores, na compra c venda de
açõcs.
Em verdade, se for facultado às pessoas que promovem o
recolhimento cm dinheiro cm questão, cm aplicações no mercado de
açõcs, através das bolsas de valores, haverá um evidente estimulo nas
operações em tela, com repercussões extremamente favoráveis à
economia nacional.
Com efeito, as empresas seguramente auferirão bcnclicios com a
cfctivação da medida proposta, permitindo-se também uma
dinamização no mercado de capitais.
Por outro Indo, também os depositantes terão a oportunidade
de obter algum acréscimo no capital correspondente às importâncias
recolhidas, o que se nos afigura plenamente justo c razoável.
Por derradeiro, assinale-se que a providência alvitrada encontrase cm plena sintonia com os objctivos recentemente anunciados pela
Administração Federal, no sentido de estimular o mercado de capl·

Art. I• Ficam condicionadas a recolhimento, cm dinheiro, no
valor de CrS 12.000,00 (doze mil cruzeiros}:
I- a emissão ou prorrogação de passaporte comum no Pais:
11 - a concessão, cm passaporte emitido por autoridade
brasileira, de visto policial de saída;
l!l - a concessão, para estrangeiro, admitido ou registrado no
Piils cm carátcr permanente, de visto policial de salda.
§ I• O recolhimento será igualmente exigido cm relação a cada
pessoa que, além do titular, constar do passaporte.
§ 2• A quantia de que trata este artigo será devolvida no prazo
de um (I) ano, niio nuindo juros nem corrcção monetária.
§ 3• A quantia recolhida não constituirá receita da União c
permanecerá, com cláusula de indisponibilidade, vinculada, como
ônus financeiro, a quem cfetuar o recolhimento, vedada, igualmente,
a negociação dos comprovantes.
Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de
Finanças.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} - O projeto lido, após
publicado, será encaminhado às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário.

elido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 268, DE 1977
El<m• Sr. Presidente do Senado Federal
O Senador infra-assinado, no uso de prerrogativa assegurada
pelo art. 233 do Regimento Interno, requer a V. Ex• a inserção nos
Anais do Senado do discurso proferido pelo Sr. Luiz Vinagre, Dirc·
tor de Divisão Industrial da SUDENE, perante a Assembléia
Legislativa do Ceará, a 19 de agosto corrente.
Sala das Sessões, cm 23 de agosto de 1977. - Mauro Benevldn.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} - O requerimento lido
será encaminhado ao exame da Comissão dirctora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, por cessilo do nobre Senador Henrique de La Rocquc.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} - A Presidência se as·
socia ~s homenagens prestadas à Associação do Ensino Unificado do
Distrito Federal, na pessoa do seu fundador, o nobre L!dcr Senador
Eurico Rczcndc.
A Universidade do Distrito Federal, como se traduz da manifcstaçilo dos estudantes do Distrito Federal que ali freqUentam, é um
6rgão de Importância singular no desenvolvimento do ensino supc·
rior, scrvindo à mocidade, numu escola de cultura c civismo.
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no
nobre Senador Mauro Bencvides, por cessão do nobre Senador
Gilvan Rocha. ·
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE, Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No próximo dia 30, o Senado Federal deverá tributar homcnn·
gcm póstuma ao ex-Senador Ruy Carneiro, falecido durante o
último pcrlodo de recesso do Congresso Nacional.
As Lideranças do MDB c ARENA já designaram os oradores
da Sessão Especial que se realizará naquela data, quando serão
postas cm relevo as qualidades de que era possuidor o saudoso
representante paraibano, bem assim a sua proflcua atuação na vida
pública do Pais.
Na última quinta-feita, antecipando-se à programação oficial,
·coube ao Senador Dirceu Cardoso, com a solidariedade de emincn·
tes colegas cnt.ilo presentes a este Plenário, enaltecer a figura vcneran·
da de Ruy Carneiro, que durante mais de duas décadas integrou esta
Casa, dignificando-a e enobrecendo-a.
Como seu ex-colega, sinto-me impelido a rcnder·lhc, também, a
manifestação do meu apreço e da minha amizade, desta mesma tribu·
na que ele ocupou sucessivas vezes, honrando-a sobremaneira pelo
seu posicionamento clogiável em defesa das grandes causas
nacionais.
Tudo aquilo que significasse perspectivas de aceleração do
desenvolvimento nordestino contava com a sua entusiástica ajuda,
através de apartes e pronunciamentos que se acham inseridos nos
Anais do Senado,
A sua inquebrantável fidelidade a Getúlio Vargas tornava-o
orador obrigatório a cada 19 de abril, quando relembrava o velho
estadista, mantendo viva a chama de sua admiração pelo cx-Prcsi·
dente, de que foi auxiliar c amigo incondicional.
Ao discursar sobre os programas de irrigação a cargo do
Departamento N~cionnl de Obras Contra as Secas, dele reccb'i um
longo aparte, ainda cm 1975, com o qual emprestava o seu decidido
apoio às novas técnicas que vinham sendo implantadas na área do
Pollgono.
Mais que isso, qualificou como autêntica redenção para o Vale
do Paraibu, a construcilo da Barragem de Acnuã, em seu Estado, da
qual se transformou cm ardoroso patrono, dirigindo, inclusive, succs·
sivos expedientes ao engenheiro José Osvaldo Pontes, Dirctor-Gcral
daquela entidade subordinada ao Ministério do Interior, reclamando
a elaboração do respectivo projeto.
Na semana passada, Sr. Presidente, pelo registro da imprensa,
foi divulgado que o DNOCS firmara convénio, para a viabilização
da referida barragem, com a empresa Gilbrasil Consultaria,
incumbindo-a dos estudos de engenharia hidráulica, dentro dos
quais se comportará o importante empreendimento.
Representando um investimento superior à casa dos cem
milhões de cruzeiros (CrS 100.000.000,00) a barragem de Acauil
ensejará o atendimento, pela via da irrigação, a cerca de 17 mil hecta·
rcs, o que bem diz da amplitude do beneficio c a sua expressividade
para aquela faixa da região nordestina.
Compreendendo o alcance da portentosa iniciativa, foi que Ruy
Carneiro passou a reivindicar a sua concretização no menor espaço
de tempo passivei, levando o seu veemente apelo ao próprio
Presidente Ernesto Gciscl, cm audiência especial cfctuada dois meses
untes de seu desaparecimento.
Anteriormente, em discurso proferido a 20 de maio, assim ele se
expressava sobre o tema:
"Neste meu pronunciamento quero expressar os meus
comovidos agradecimentos, com aplausos cm nome dos
paraibanos, cm racc da açilo pronta c eficiente das autorida·
dcs estaduais c da tocante colaboração das rcdcrals, com
jurisdiçilo naquela área, no socorro às vitimas das Inunda·
çõcs. E, antes de tudo mais, dirigir uo honrado Presidente
Ernesto Gciscl, conhecedor profundo dos problemas du
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Puruibu, o upelo veemente dos meus cocstaduanos, para que
não permita que a construção da Barragem de Acauã, cm
ltabaiana, tenha seu inicio protelado, ou sua edificação
interrompida por quaisquer motivos.
Estejam certos o eminente Presidente Ernesto Gciscl, o
Sr. Ministro Rangel Reis, o Dr. Jos~ Lins de Albuquerque,
da SUDENE, o Dr. José Osvaldo Pontes, Dirctor do
DNOCS, o Sr. Governador Ivan Bichara c quantos mais
colaborarem nessa obru redentora, que seus trabalhos ficarão
indelevelmente gravados nu gratidüo e no reconhecimento do
povo paraibuno."
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com muita
honra, nobre Senador.
O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Evidentemente, nós,
da Paraíba, ficamos sensibilizados pela intcrvcnçilo de V. Ex•, digno
representante do Estado do Ceará, num preito que muito interessa
ao povo da Paraíba. Mas, desconhecemos qualquer ddvida a respeito
do Ministério do Interior ou da Presidência da República cm não
concretizar a construção da Barragem de Acauil. Quando ocorreram
as inundações no Rio Paraíba, o Governador do Estado recebeu um
telefonema do Presidente Ernesto Gciscl, solidârio com os aconteci·
mentes, com us preocupações do povo da Paraíba c surgiu de imcdia·
to a idéia da construção da Barragem de Acauã, que era uma aspira·
ção antiga nossa. E o Presidente Ernesto Gciscl disse ao Ministro do
.Interior que ele fazia questão de inaugurar, ainda cm seu Governo,
esta obra importante. Evidentemente, teremos que vencer o período
de projetas. O DNCOS está concluindo o estudo da Bacia do Rio
Paraíba, c tudo leva a crer que a Barragem de Acauã, que foi
reivindicada, nesta Casa, pelas Bancadas do MDB c da ARENA,
através do saudoso companheiro, querido amigo, Senador Ruy
Carneiro c nós outros da rcprcscntaçãp' arcnista, esta obra, sem dt1vi·
da alguma, será concretizada c se tornará um fator da maior
importãncia para a regularização do Rio Paralba c proporcionará,
através dos seus quase 20 km' de irrigação, mais um ponto de apoio
da nossa economia. Muito obrigado a V, Ex•
O SR. MAURO BE!'jEVIDES (MDB- CE) - Nobre Sena·
dor Milton Cabral, ao reportar-me, hoje, à construção, no Vale do
Paraíba, da Barragem do Acauil, o que pretendo ~. exatamcntc,
sugerir- c V. Ex• verá logo mais, nos instantes derradeiros do meu
discurso - uma homenagem que o Governo Federal prestaria à
figura inolvidável do grande Senador, dando seu nome àquela impor·
tantc obra, pois Rui Carneiro, aqui, nesta Casa, por várias c várias
vezes pleiteou a ultimação daquele melhoramento. E o meu pronun·
ciumento coincide - c isto ressaltei há poucos instantes - com a
.lavratura do primeiro convênio efetuado pelo Departamento Na·
cional de Obras Contra as Secas com a empresa Gilbrasil Consultoria, incumbindo-a dos estudos de engenharia hidráulica indis·
pensáveis à consecução daquele notável empreendimento. E como o
nosso saudoso colega aqui postulou tilo empcnhadamcntc a cons·
truçilo daquela obra, nesta tribuna, c pelo que sei, pessoalmente
junto ao Presidente Ernesto Gciscl, ~ que me encorajei a vir hoje, ao
Senado, sugerir ao próprio Chefe da Nação c ao Dirctor-Gcrat do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a prestação desta
homenagem a Ruy Carneiro, dando o nome de S. Ex• à barragem
que se construirá no Vale do Pnratba.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC) aparte?

Permite V, Ex• um

O Sr, Heitor Dias (ARENA- BA) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. MAURO· BENEVIDES (MDB- CE) - Concedo o
aparte ao nobre Senador Adalberto Scnu.
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O Sr. Adalberto Seno (MDB- AC)- Nobre Senador Mauro
Benevides, hfi precisamente cinco anos, neste Plenário, tomei a ini.
ciativa de ressaltar o ato da Prefeitura de João Pessoa, que deu o
nome de Senador Ruy Carneiro a umu avenida ali recentemente inaugurada. Nessa oportunidade, tive a ocasião de declarar que era um
principio contra rts homenagens a pessoas vivas e, notadamcntc,
quando essus pessoas, como o Senador Ruy Carneiro, estavam cm
plena atividade politica e sujeitas ainda ao juizo movediço dos
homens. Disse então que sabia que Ruy Carneiro era também da
mesma opiniiio, mas que não tinha u menor dúvida em abrir exceção
a esta regra, tendo em vista os grandes merecimentos daquele nosso
colega. E nz questão de trazer ao conhecimento du Casa aquele
evento, o que provocou uma verdadeira explosão de homenagens a
S. Ex•, niio só naquele momento, como naqueloutro cm que Ruy
Carneiro, muito comovido, agradeceu as homenagens - assim
inesperadas para ele, mas não tanto para mim, ali recebidas. Ora, se
esse homem mereceu em vida uma homenagem, eu acredito que na
morte ele ainda merecerá muito mais. Por isso mesmo, venho trazer
os meus aplausos, muito comovido, u essa idéia de V, Ex• de pleitear
perante os Poderes Públicos a possibilidade de dar-se o nome de Ruy
Carneiro a essa barragem pela qual ele tanto se bateu, porque, assim,
ele terá na morte uma homenagem numa dimensão ainda mais alta e
merecida do que aquela que teve em vida e pela qual nós também
batemos as nossas palmas. Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEV!DES (MDB-CE)- Expresso a
V. Ex•, nobre Senador Adalberto Sena, os meus agradecimentos

pela solidariedade tiio decidida que empresta a essa nossa sugestão
de dar o nome de Ruy Carneiro à Barragem de Acauã, por cuja
concretização ele, em vida, tanto batalhou, nesta Casa e fora dela.
O Sr. Benjamim Farah (M DB- RJ)- Permite-me um aparte?
O SR. MAURO BENEV!DES (MDB- CE) - Concedo o
aparte ao nobre Senador Heitor Dias e, posteriormente, o concederei
a V, Ex•
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- O Senador Ruy Carneiro
foi um exemplo de homem público e, aqui, nesta Casa ele foi, com
sua presença constante, o testemunho permanente de lhaneza, de
cavalheirismo c de seriedade com que dava cumprimento no seu mandato e aos misteres correlatos. Ruy Carneiro era como o seu primo, o
grande Juiz Alcides Carneiro, a personincação da bondade. Por isso
mesmo é que ele se fez credor da estima de quantos o conheceram e
também da admiração de todos os seus conterrâneos. A idéia de
V, Ex• de se denominar "Ruy Carneiro" essa grande obra, que é a
Barragem de Acauã, se inspira na mais absoluta justiça, porque o seu
nome ficarú, assim, visto e lido para revcréncia dos que com ele
conviveram, e ptlra lembrança e exemplo dos que não o conheceram.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Muito
obrigado a V. Ex•. nobre Lider Heitor Dias, por haver de forma ti\o
li1cida c brilhante, manifestado irrcstrito apoio a essa nossa sugestão
de denominar de Ruy Carneiro o grande Reservatório de Acauã, que
scrú construido com recursos do Dt!purtumcnto Nacional de Obras
Contra as SL!cas.

Concedo o upnrte a V. Ex•, nobre Senador Benjamim Farah.
O Sr. Benjamim Furah (MDB- RJ)- V, Ex• cst~ revcren·
ciundo a memória de um dos nossos grandes companheiros, que hon·
rou o seu mandato e todas as posições a que fora guindado: o
saudoso Senador Ruy Carneiro. Em verdade, o nobre Senador Hei·
tor Dias jl1 traduziu meu pensamento, quando disse que o Senador
Ruy Carneiro foi um exemplo de bondade, tal como aquele notllvel
orador Alcides Carneiro, o mais fascinante orudor que conheci até
hoje, e tumbém um exemplo de bondade como seu saudoso irmão,
Jundul Carneira, que foi meu colega nu Cilmnra dos Deputados, em
muitas legisluturus. Mas meu nobre colega Senador Mauro Bene·
vides, csln invocuçi'\o que V, Ex' fL\Z merece o nosso respeito c n
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nossa solidariedade, porque V. Ex• está exaltando um homem que,
em sua longa vida, exerceu uma profissão: a polftica. Nilo é nenhuma
aberração, não é pecado dizer-se que a pol!tica seja uma pranssiio,
porque houve homens do nlvel moral de Nereu Ramos, Raul Pi\la,
Fernando Ferrari, que achavam que a nossa atividadc é uma
pronssüo e Ruy Carneiro soube exercê-la com a maior dignidade. f:
muita bom que V. Ex• recorde aqui essa ngura que hoje, amanhil c
sempre não poderá desaparecer das nossas lembranças, merecendo a
nossa gratidão. o politico costuma ser, a cada momento, criticado,
injuriado. Nós somos aqui, sobretudo nós que representamos a
povo, um poder desarmado. Nilo tem;s rádio, televisão, imprensa;
vivemos à mercê das simpatias c anti~atias daqueles que exercem as
comunicações. O Executivo, por exemplo, dispõe dos recursos para a
propaganda, nós temos muitas dinculdadcs. Esses homens que têm
passado pela vida pública, como Ruy Carneiro, devem ser citados
sempre, lembrados a cada passo para que o povo saiba que, na vida
pública, também existem homens da melhor qualidade. Se alguns silo
incompreendidos, se alguns silo injuriados, se alguns são violentados
pela má·fé, tantos e tantos são expressões que merecem ser, a cada
momento, recordadas para que o povo volte as suas atenções c o seu
respeito, sobretudo, para o Legislativo. Eu felicito a V, Ex• e,
principalmente, porque V, Ex• quer dar o nome dele a essa grande
· Represa de Acauã, Ficarã como uma marca daquela figura extraordinária que todos nós conhecemos, admiramos e recordamos com
muita saudade, o Senador Ruy Carneiro.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Sobradas
razões tem V. Ex•, nobre Senador Benjamim Farah ...
O Sr. Glhan Rocha(MOB- SE)- V, Ex• permite um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - ... quando
ressalta a circunstância de Ruy Carneiro haver-se dedicado inteiramente à polftica, com sacriflcio de seus interesses pessoais, exclusivamente interessado em servir a uma comunidade da qual foi re·
presentante sucessivas vezes nesta Casa do Congresso Nacional.
Quando estivemos em 'João Pessoa, por ocasião do sepulta·
mento de Ruy Carneiro e esta Casa se representou, além de mim,
pelos eminentes Senadores Leite Chaves, Domicio Gondim, Dinarte
Mariz, Marcos Freire e João Calmon, ali recolhemos a impressão de
que o ilustre morto encarnava verdadeiramente a bondade, pois filas
imensas se postavam diante do Palltcio da Redenção, atestando que
o extinto era um homem que estava a merecer toda aquela consagra·
ção, que nos deixou profundamente comovidos, Estamos certos de
que Ruy Carneiro, com tantos anos de desempenho de mandato
coletivo, se impôs à admiração e ao reconhecimento eternos dos seus
coestaduanos. Concedo o aparte ao nobre Líder Gilvan Rocha.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- No exercicio da Liderança
do Partido de Ruy Carneiro, nesta Casa, nilo poderia deixar de subes·
crever, com a maior énfase e a múximu simpatia, a idéia de V. Ex•,
de fazer unir o nome de Ruy Carneiro a uma obra que muito se
aproxima daquele ideal pelo qual ele batalhou toda a vida, o pro·
blema da nossa querida regii\o do Nordeste. ~ muito grato a mim,
nesta circunstância de, nesta tarde, estar na Liderança do meu
Partido, homem do Nordeste que sou, aplaudir a iniciativa de
V, Ex• e dizer que apesar do convivia muito rápido que tive com
Ruy Carneiro, na sua fulgurante vida pública, foi o suficiente para
que II<JUde homem marcasse toda essa nova geração que veio ao
Senado. pela sua justclll, mas pl'incipalmente pela enorme dose de
humanismo que possuiu aqueh1 grande figurn da História nacional,
hoje,
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador
Gilvan Rocha, embora esperada, a manifestação de V, Ex•, em
nome da Liderança do nosso Partido, é, sem dllvida alguma, da
maior expressividade porque significa dizer que, após a manifestação
do LIder Heitor Dias e agora a de V. Ex•, toda a Casa, à sua
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unanimidade, chancela esta nossa sugestão para que a Barragem de
Acauã passe a denominar-se "Barragem Ruy Carneiro",
Concedo o aparte a V, Ex•, nobre Senador Milton Cabral.
O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Nobre Senador Mauro
Bcncvidcs, quando apartcci V, Ex•, estava compreendendo que o
nobre Representante do Ceará estava a reclamar a construção da
Barragem de Acauã, tanto que me manifestei dizendo que o assunto
estava sendo conduzido pelo Governo com todo empenho c que no
momento cstAvamos atravessando a fase de projeto. Posteriormente,
V. Ex• antecipou suas intenções de que o objctivo de sua manifesta·
ção, nesta tarde, seria a de propor para a barragem de Acauã a
denominação de Barragem Ruy Carneiro. Evidentemente, acredito
que não hã um só paraibano, nenhum politico do meu Estado que
não aplaudisse essa meritória proposição. Ruy Carneiro foi, durante
47 anos, um militante da vida pública deste Pais, dos. quais 32 passou
no Senado Federal. A pujança de Acauil cfctivamcntc scrâ um sim bolo da estatura de Ruy Carneiro cm nosso Estado. SolidArio somos
não só nós paraibanos, acredito que toda a ARENA aplaudirA essa
proposição do nobre Representante do Ccarâ. Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Muito grato a
V. Ex• nobre Senador Milton Cabral, que empresta assim o decidido

c entusiástico apoio da Paralba a esta sugestão que agora focalizamos perante o Senado Federal e a Nação brasileira.
Cabcrâ a V. Ex•, mais do que a mim próprio, representante do
Ccarâ, esse trabalho ingente, obstinado, pertinaz c corajoso, para
que não sofra solução de continuidade a construção da Barragem de
Acauã. Aquela mesma luta incansável de Ruy Carneiro para
viabilizar esse empreendimento, agora que ele se aproxima de sua
realização, cabcrâ a V, Ex•, ao nobre Senador Domlcio Gondim, ao
suplente do Senador Ruy Carneiro, que dentro de poucos dias assumirA a cadeira nesta Casa, o Senador lvandro Cunha Lima.
Acredito que a Bancada da Paraiba, consciente das repercussões só!cj41'<Coqôjniq~s da Barragem do Acauã, pelos seus Senadores,
envidarú esforços para que o sonho de Ruy Carneiro venha, afinal, a
concrttizar-se.
Sr. Presidente, vinculado, assim, à idéia da construção daquela
barragem, o nosso ex-colega passou a ser um dos seus mais decididos
propugnadores, empenhado cm vê-la ultimada com brevidade, a fim
de que os paraibanos pudessem desfrutar das vantagens dela decorrentes.
Por um dcslgnio da Providência, Ruy Carneiro faleceu um mês
antes da Javratura do primeiro convênio, mediante o qual aquele
melhoramento caminha para transformar-se cm realidade esplêndida.
Ao me defrontar com a noticia de tal providência, entendi do
meu dever sugerir ao próprio Presidente da República que recomende ao DNOCS a prestação de uma justa homenagem a Ruy Carneiro, dando o seu nome à barragem que agora marcha cfctivamcntc
para a sua próxima ultimação.
E quando o enorme reservatório, erigido cm estrutura de concre·
to, com os seus 50 metros de altura, do tipo vertedouro, puder ser
divisado pela atual c as gerações vindouras, lembrada cstâ a pcrtinA·
cia do grande Ruy Carneiro, que foi sempre um infatigável batalhador daquela monumental obra.
No Reino da Bcm-avcnturança, cm meio à tranqUilirt~dc que
merecidamente lhe é devida, ele se scntirâ feliz c recompensado por
hnvcr concorrido, positivn.mcntc, pnrn oferecer tilo grande mercê aos

seus irmãos do Nordeste.
A "Barragem Ruy Carneiro" imortalizará um grande brasileiro
que se dedicou à suu terra e à sua gente com entranhado amor c
incxccdlvcl patriotismo, (Muito bcml Palmas. O orador é
cumprimentado,)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri·
menta que será lido pelo Sr. I•·Secretário,
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f:. lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 269, DE 1977
Sr. Presidente,
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro transcrição, nos Anais do Senado Federal, da nota
publicada no Correio do Povo de Porto Alegre e transcrita no Jornal
de Santa Catarina, edição de 23-7-77, sob o titulo "Produção. de mel
no Brasil ainda é muito escassa", de autoria do Engenheiro Agrônomo José Carlos Juliano.
Sala das Sessões, em 23 de agosto de 1977.- Otalr Becker.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- De acordo com o art.
233, § 1•, do Regimento Interno, o requerimento serA submetido ao
exame da Comissão Diretora.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomard - Agcnor Maria - Dinarte Mariz - Jess~
Freire - Domício Gondim - Milton Cabral - Marcos Freire Arnon de Mcllo- Gilvan Rocha- Heitor Dias- Dirceu Cardoso
-João Calmon- Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo
Capanema - Orestes Quércia - Italfvio Coelho - Saldanha Derzi
- Accioly Filho- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Otair Becker
-Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- EstA finda a Hora do
Expediente. Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I
Votação, em turno único, do Requerimento n• 229, de
1977, do Senhor Senador Benjamim Farah, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso profcrido'Jlelo Dr. MArio Kroeff na Academia Nacional de Medicina, no dia 28 de julho de 1977.
Em votação.
O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ)- Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre
Senador Benjamim Farah.

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Para encaminhar a
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu não quisera assistir à votação do requerimento, pelo Senado,
para a transcrição do discurso do Professor MArio Kroeff, pronunciado na Academia de Medicina, a 28 de julho, sem dizer, aqui,
algumas palavras.
A verdade é que a figura de MArio Kroeff avulta, neste Pais, como uma das suas grandes personalidades: médico extraordinArio,
escritor primoroso c o grande iniciador c incentivador da campanha
contra o câncer no Brasil.
Por isso, várias entidades, Assembléias Legislativas, Câmaras de
Vereadores, Câmara dos Deputados, enfim, diversas organizações e
figuras, neste Pals,jll exaltaram o nome de Mil rio Kroeff.
Hlt poucos dias, Sr. Presidente, tive a oportunidade de receber
um convite da Liga Bahiana Contra o Câncer, juntamente com o
Hospital Aristides Maltcz, pura uma sessão na Academia Nacional
de Medicina, quando foi conferida a Ordem do Mérito da Liga
Buhiana Contra o Câncer aos acadêmicos: Professores MArio
Kroerr, Jorge Marsilac, Alberto Coutinho, Ugo Pinheiro Guimarães, Osolando Machado, Allpio Augusto Camelo, Arthur Cam·
pos da Paz c o Gcn. Juracy Montenegro Magalhães.
Tive a grande satisfação de assistir a essa solenidade. Foi realmente uma noite de cultura c de fraternidade, podendo-se dizer,
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também, uma festa de gratidão, porque aparecem, nqui, Sr. PresidenEdgard Magalhães Gomes, Presidente- Acad. Syhlo Abreu
te, os nomes destes grandes médicos, que tantos serviços prestaram à
Fialho, I• Vice-Presidente- Acad. Jorge de Rezende, 2• Vice·
Medicina, principalmente, no campo da1cancerologia, onde consta,
Presidente- Acad. Floravantl DI Plero, Secrctãrio-Geral também, o nome do ex-Governador Juracy Magalhães, que deu o
Acad. Rubem David Azulay, I• Secretário - Acad. Antar
melhor de ~cuscsf~rços p~ra a "Uga Bahiann contra o Cnncer",
Padllha Gonçahes, 2• Secretário - Acad. Joio Cardoso de
Castro, Dirctor Tesoureiro - Acad. Antonio Paulo Filho,
, O Professor Mária Kroeff foi designado pelos seus colegas,
Diretor da Biblioteca - Acad. Aloyslo Veiga de Paula,
pelos seus amigos, muitos dos quais grandes figuras da Medicina, c
Diretor dos Museus- Acad. Benjamim Albagll.
que fizeram parte da sua equipe, tendo sido escolhido pura pronunciar o discurso que vai ser transcrito pura constar, portanto, dos
Vejo, nesta relação, nomes que já são famosos na história da
Anais do Senado.
Medicina. Aliás, cu tenho a honra de ser amigo de todos eles. O Pro·
Trata-se de um discurso notllvel. f!, praticamente, a história do
fessor Edgurd Mugalhües Gomes, por exemplo, grande Cardiologis·
câncer neste Pafs c de todos os esforços feitos no sentido de combater tu no Rio dirigiu a cadeira de Semiologia, depois a de Clínica Médi·
essa grave moléstia, que hoje se constitui no maior dragão da CU, e, tambi:m, foi Chefe da 22• Enfermaria e outros.
humanidade. O obituário do câncer é tremendo c a cada passo nós
Tive a grande satisfação e a honra de ser interno e Assistente do
encontramos um doente por ele atacado. Ainda hoje, no Rio de , Professor Magalhães Gomes; os Professoles Fioravanti, Antonio
Janeiro, assisti a uma missa por intenção de uma professora que
Paulo Filho c Jorge Rczendc também foram meus professores, além
havia sido minha aluna e que foi abatida por essa moléstia. Mas isso
de ser o Professor Marsilluc, um dos meus melhores amigos.
é coisa de todos os dias c em todos os lugares do mundo. O câncer,
Vejo, ayui, nomes que são muitos gratos ao meu coração e estão
Sr. Presidente, é um desafio à inteligência do homem. Todos os esfor·
envidando
esforços no sentido de que o Prémio Wolf caiba, neste
ços feitos no mundo contra essa doença só merecem os aplausos e a
gratidão da humanidade. O discurso feito pelo Professor Mârio ano, ao Professor Mário Krocff sendo que, a própria Academia di riKroeff, portanto, é um discurso notllvel e que relata, nos mfnimos . giu. tambi:m, o seguinte documento ao Ministro das Relações Exteriores:
detalhes, os acontecimentos desde os primeiros esforços até às últi·
Rio deJaneiro, \8 de agosto de 1977
mas aquisições, no sentido de um planejamento e de um trabalho
Of. 02/77
para o combate dessa tcrrfvel enfermidade.
Excelentíssimo Senhor
Esse ilustre brasileiro foi escolhido por eminentes cidadãos deste
Doutor António Francisco Azeredo da Silveira
Pafs, como, por exemplo, o Almirante Adalberto Nunes Pereira, o
Digníssimo Ministro de Estado dos Negócios das Relações
Marechal Justino Alves Bastos, o Brigadeiro Alfredo Gonçalves
Exteriores
Corroa, o Dr. Oscar Argollo e outras figuras de destaque para rece·
Palácio do ltamarati
bera Medalha da Humanidade; tratn•se de medalha pouco conheci·
BrasíliaD.F.
da e que foi criada pelo Decreto n• 28, de 14 de dezembro de 1889,
pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Por isso mesmo, importante.
Com a devida vénia, venho à presença de Vossa Excclên·
cia participar que a Wolf Foundation de Israel comunicou
Acabo de receber, Sr. Presidente, cópia de um documento
diretnmente à Academia Nacional de Medicina ter institufdo
endereçado pela Academia Nacional de Medicina aos membros da
!áureas em medicina, ao mesmo tempo em que pedia a
TheWolfFoundation de Israel, recomendando o nome do Professor
colaboração brasileira na indicação de nomes dignos de nguMârio Kroeff para ser agraciado com um prêmio criado por aquela
rar nesse concurso internacional de valores (junto cópia da
entidade. A WolfFoundation é uma instituição que concede prêmios
mensagem da Wolf Foundation, recebida em novembro de
aos melhores da Medicina, da Qufmíca, Ffsica, Artes etc. Essa
1976).
lãurea, segundo estou informado, é tão importante, ou talvez mais
As \áureas anuais, nos moldes do Prêmio Nobel da
importante até, do que o prêmio Nobel. A Academia Nacional de
Suécia, serão conferidas, no valor de cem mil dólares, para
Medicina endereçou aos membros da Fundação Wolf, o seguinte
medicina, agricultura, química, física c artes, cada uma,
documento:
A Academia Nacional de Medicina, atendendo a essa
Exm•sSrs,
solicitação e reunida em sessão de diretoria, a 2 de dezembro
Membros da Thc WolfFoundation
de \976, sob a direçào do ex-Presidente Edgard Magalhães
Herzlia Bet, cm Israel
Gomes, resolveu indicar o nome do Acadêmico Mdrio
Kroeff, conforme parecer anexo (documento n• 2), Jogo
A Academia Nacional de Medicina, a douta c veneranda
submetido'à apreciação do plenário, o qual deu aprovação
confraria brasileira, acusando a comunicação jd recebida de
unânime. Esse parece, traduzido cm inglês (documento n• 3),
que foi criado cm Israel um prêmio a ser conferido pela' The
juntamente com um "curriculum vitae" composto de 50 pâgi·
Wolf Foundation, agradece e vem por esta recomendar o no·
nas, foi remetido ii Embaixada do Brasil em Tci·Aviv, pela
me do Acadêmico, Professor Mllrio Kroeff por julgd-Jo
mala diplomática.
digno da lâurea.
O Embaixador Miguel do Rio Brancc entregou esses
Pioneiro da luta contra o câncer no Brasil, jd prestou ncs·
documentos à Presidência da Wolf Foundation, a qual logo
se sctor relevantes serviços ii comunidade, realizando sua
acusou o recebimento em I• de fevereiro de 1977. A Wolf
grandiosa obra médico-social, em excepcional espfrito de
Foundation respondeu à Embaixada em Te\-Aviv, e dirc·
humanidade e amor aos que sofrem.
tumentetumbém it Academia Nacional de Medicina, dizendo
Seu expressivo currlculum vltae, que vai anexo, elabora·
que se sentiu honrndn com a participação de um nome
do com informações vlllidas pelo SecretArio da no'ssa Acade·
brasileiro nu disputa cient!ncn entre congéneres de outros puf·
mia, Professor Fiornvanti Di Pioro e por dois de seus antigos
ses.
colaboradores, também acadêmicos, hoje cnncerologistas
Assim, ao expor o andnmento do processo, venho con·
afama~os, Professores Alberto Coutinho e Professor Jorge
sultar ii Vossn Excelêncin, se não seria oportuna umu palavra
de Marsi\lac, comprovurll o quanto foi benemérita, abnega·
do nosso Governo, cm apoio à cnndidatura brusileiru, j(o que
da, ultrulsta e cncientc a sua utuuçilo, como patrono da
u nossu muis credenciuda entidudc mi:dicu do pafs dcclurou
Cuncerologiu brusileirn.
"digno de\(oureu", entre os seus pures, o Acudômico Mârio
A presente mensngem vai por mim assinada e por todos
Krocff.
os membros da Diretorin dn nossn agremiação, - Acad.
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Uma nota nesse sentido virht, de certo, credenciar o
nosso c:1ndid:Jto, chnnumdo a atenção c possível simputiu du
comissr10 julgadora, puru o mesmo, atendido naturalmente o
scu vnlor técnico-prolission:ll, no confronto com os inúmeros
compctidorcs de outrus origens.

Na oportunidudc, apresento u Voss~t E.xcclênciu os
protestos de respeitosa consideração, - Prof. Dr. Deollndo
Augusto de Nunes Couto, Presidente du Academia Nucional
de Medicina.

Sr. Presidente. V, Ex• vê que o Professor Mário Krocff ê um
homem extraordinário c seu discurso honrurú o Senado da Repú·
blica, sendo transcrito cm seus Anuis.
Era o que tinha u dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso) -

Em votação o

requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Peço u palavra, Sr.
Presidente, pura declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- Concedo u puluvru uo
Sr. Senador Gilvun Rocha, pura uma declaração de voto.
O SR. GILVAN ROCHA (MDB - SE. Pura declaração de
voto. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uso du puluvru pura fazer um registro que me parece da maior
justiça, já que o Regimento não me permitiu pedir aparte ao ilustre
Senador Benjamim Furuh.
Esta votação que ucubu de se realizar i: altamente signincutivu,
não posso deixar de fazer um registro cm nome da Sociedade Brasileira de Cu necrologia, du qual cu faço parte, titulo que mais me orgulha
nu minha vida.
Não posso deixar de registrar u extraordinária Gguru do Prof.
Mi1rio Kroeff, homem de trânsito nos melhores círculos cientincos
do mundo c que recebe, agora, essa homenagem do Senado, inversamente proporcionulü grandiosidade du suu obra.
Era esse registro que cu queria fazer, purn que a Sociedade
Brasileira de Cancerologiu tumbi:m tivesse o seu voto re~istrado
neste evento.
Mui to obrigado. (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso) -

Aprovado o

requerimento, serú feita a transcrição da matéria.

É o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada:

"Exm• Sr. Presidente da Academia Nacional de Medicina,
Professor Olímpia du Fonseca Filho
Sr. Professor Carlos Malte?., Presidente dn Liga Bahiuna Contra
o C:incer
Sr. Professor Aristides Multez Filho, Diretor do Hospital
Aristides Malte?.
Srs. Acudêmicos

Srs. Agruciudos
Curas Colegas
Minhn> Scnhoru<, meus Senhores
A mim coubo a honrosa incumbência de fular hoje nesta solcni·
d:tdc, puru ugr;tdcccr, cm ~ame de uma plêiade de homens hoje agraciados, us láurcus rccebidns, por serviços prestados à oncologia
Nacional.
E n Buhiu quem nos concede essus honrarias - A Ordem do
Mêrito du Ligu Buhiunu Contra o Câncer- pelas muos de seu Presidente, Prof. Carlos Multcz.
Por ser o muior nu idndc c talvcl o vcteruno em tempo de
serviço, na cuusu contra o cimccr no Puis, deram-me u puluvrn.
Olhundo paru trlls, pura um pusr.ndo que j(t vui longe, vcrir.cn-sc
na históriu dn nossa canccrologin que o primeiro núcleo or.ciul de
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lutu no Brusil, foi fundado no Rio de Janeiro. cm 1937, cm pavilhilo
anexo ao antigo Hospitul Estíu.:io de Sú.
Era o C•·ntro de Canccrologia, logo transformado cm Serviço
Nm:ional dc Ci111cer para tlHnar a amplitude de açUo que passou logo
a exercer uma C:tmpanh:t gcr:d no Pais.
Seria pre~.:iso abrir vcrcdus, porque nu épocu o problcmu em
ainda visto com descn:nçu pelu clussc c indiferença pelos governos,
qu:tnto ao êxito do trutumento, na cura do câncer.
Eu, recém-chegado de urna viagem uEuropa, vinha interessado
l.!m cstudm os efeitos de um rcc.urso terapêutico que assisti ser usado
contra lesões cut[mcns cm geral - a cletro-coagulaçUo ou melhor u
clctro-cirurgiu. Pretcndiu aproveitar esse método, numa cirurgia
muior, exangue, cstelcrizunte, corujosu, na destruição larga de lesões
avançadas, pura ~urantir assim boa margem de segurança.
Pedi uo Governo que me facilitusse os meios. O aparelho, eu
tinha trazido comigo em 1926 c logo empregado nu Santa Cusu, serviço do Prof. Brandão Filho, onde cru assistente.
Conccdcrum-mc u primeira verba CrS 150.000,00, logo usados
nu construção de um primeiro pavilhão. infelizmente
desviado p:ml outras finalidades, depois de pronto. Novu vcrbu,
novo pal'ilhão, ali ao lado do primeiro. Este segundo foi uquelc inau·
gurado cntfto cm 1937, como referi, anexo ao Hospital Estácio de Sú.
Vcrir.cu-se tambêm nesses episódios um fato digno de ser
assinalado.
É que os primeiros soldados, aderentes à bandeira ali desfruidada, vieram da Bahia.
Chegaram para conhecer ao vivo us bases da nove! instituição c
principalmente para assistir ao emprego do novo recurso terapêutico
- u clctro-cirurgia- rccêm-introduzidu no Brasil, por aquela casa,
Já com o titulo de 4• arma, seria usada pela medicina contra certas
formas do mal, com suus vantagens c indicações especiais.
CheGava a comitiva o Prof. Aristides Maltcz. Depois du visita,
repetida no dia seguinte, o chefe, Professor Aristides Multcz,
formulou o convite oficial pura que uma comissão de técnicos fosse u
Bahia fazer confcrôncias c assistir ao lançamento du pedru fundamental do futuro Hospital que se levantaria em Brotas, Sulvudor, em
terreno doado pelo Governador Landolfo Alves.
Estive cntilo cm Salvador cm 1941, integrando uma dclcguçiio
composta de Alberto Coutinho, Otávio de Carvalho, Alfredo de Moracs Coutinho. Os obséquios foram de Gdalgos, bem 11 moda
bahiuna, quando deseja se aprimorar nos seus dotes de hospitalidade.
Voltei 1t Bahiu, cm 1952, para já assistir à inauguração de uma
purtc do majestoso Hospital projetado, estando presentes tumhém
Alberto Coutinho, Jorge de Marsilluc e Amador Correia Campos.
Dai cm dinntc, a Instituição Ooresccu c muito produziu entre nós na
scuru da cu necrologia, dundo exemplo u suas cong~ncres que se ini·
ciuvum nu lutu nos Estudos e em especial nus campanhas de prcvcnçilo contru o mal.
Fez simpósios, fez jornadas u I c 11, onde falaram Alberto Cou·
tinha c Jorge de Mursilhtc: publicou seus Arquivos de Canccrologiu,
editados desde 1955: revista particulur cspcciulizudn no Brasil. A
nossa do Serviço Naeionnl de Câncer- A Revista Brusilciru de Canccrologiu vem sendo rcgulnrmcntc publicudu, desde 1948. Hoje, ê
órgão or.cinl da Divisão Nncionul de Ci1nccr.
A Liga Buhiunu Contra o Ctincer foi a primeira instituiçUo cstu·
dual use nliur ii Campanha Nacional Contra o Cilnccr, pelo Decretolei no 6.525, de 24 de maio de 1944.
lnuugurou u 2• etapu do Hospital Aristides Mnltcz cm 1956,
cstnndo presentes !·Iugo Pinheiro GuimurUcs, como Diretor do Serviço Nacional de Citnccr, c Jorge de Mnrsillnc, chefe du scção de
OrgunizuçilO c Controle.
Em 1965, lançou a 7• Rcuniflo Nacitlnal de Prcvcnçilo do Ctin·
ccr Ginc~.:olôgico c Iugo dcrwis. cm 1966, as "Campanhas cm massa
para Prcvcnçiw do CCmccr Ginecológico", cm plano·piloto, nu
cidudc de Santo Amaro ·1.! rt:pctidas l'lll outros municirios. Experiência das primeiras no Hrasil.
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Enfim, cm 1976, a Liga Bahiana Contra o Câncer adotou a
cidade de Salvador como sede ou domicnío, para a Sociedade Brasi·
!eira de Cancerologia, entidade que fora criada por nós, nos salões
da Sociedade de Medicina c Cirurgia do Rio de Janeiro, cm 1945,
Naquela reunião, fora eleita a dirctoria da mesma, saindo Presidente
de Honra Miguel Osório de Almeida; Presidente cfctivo Mârio
Krocff c Vices Amadeu Fialho, Hugo Pinheiro Guimarilcs. Sccreo
tário-Gcral, Alberto Coutinho. Este passou dar a ser a alma da nove!
entidade, como Presidente no 2• pcrfodo. A Sociedade tem mudado
de domicnio. Está hoje, como vimos, sediada cm Salvador. Esteve
anteriormente cm Recife, sob a presidência de laymc Queiroz Lima c
Rubens Borges Bezerra.
Fato digno de nota se passou com a entidade. Um' jornalista,
Aldcmir Outra, morreu de câncer cm 1973 (forma grave de
mclanoma), atribuindo a sua desventura ao fato de nilo ter sido
alcnado cm tempo, sobre os primeiros sintomas do mal, nem ele indi·
vidualmcntc, nem seu medico profissionalmente.
Antes de morrer, armou fone esquema de Campanha cm favor
do lançamento do "Bónus do Câncer"; descontâveis no Imposto de
Renda. O sucesso foi admiravelmente produtivo. Publicaram que no
primeiro ano. a campanha arrecadou mais de 80 mil cruzeiros.
A aplicação desta verba foi pelo fundador reservada exclusivamente à Sociedade Brasileira de Cancerologia para futuros gastos
com programas de prevenção contra a doença em geral c especial·
mente na educação técnico-profissional c no esclarecimento do
público, visando a defesa individual.
O benemérito promotor do "Bónus do Cllncer", o jornalista
Aldcmir Outra destinou, pois, seus recursos cxclusivall)cntc à mclho·
ria do nfvcl técnico-cientifico, no que tange aos conhecimentos sobre
canccrologia. Alegra-me agora verificar que a Sociedade Brasileira
de Canccrologia, em tão boa hora fundada por nós, hoje atinge,
como diz o edital informativo da mesma, "uma situação fmpar no
seio da comunidade cientifica brasileira c alcança autonomia finan·
ceira para lhe permitir o desenvolvimento de programas apropriados
à educação médica c colaborar com instituições outras, dedicadas ao
estudo do câncer",
Peço desculpas se me prolongo cm pormenores da cancerologia
. cm geral entre nós, quando devia restringir as minhas palavras ao
agradecimento.
De qualquer modo, devo, cm traços sumârios, relatar o que fizemos nós também aqui na Metrópole.
Um dos fatos relevantes foi a criação da Associação Brasileira
de Assistência aos Cancerosos, obra que tem se destacado por sua
benemerência. Ela mantém, hoje, o .Hospital a que deram o meu
nome. Iniciou-se cm 1941, com·a internação de quatro doentes perdidos, cm velho casarão da Penha Circular, à Rua Magé 326. Tem a
mesma idade da Liga Bahiana Contra o Cllnccr. A sua criação foi
atentatória à ética e à higiene hospitalar, porque os mortos eram
velados num porão de terra batida. O propósito era de plantar uma
semente imperativa, forçando a sua transformação de abrigo ou de
depósito, para a categoria de Asilo dos Cancerosos, como foi
chamado e dai, então, para a escala de perfeito Hospital. Foi o que
aconteceu. Cresceu pelo auxilio do povo e benemerência de sua fina·
lidadc.
As internações, de quatro doentes, subiram para vinte, depois
trinta, até que hoje o magcstoso nosocômio, logo construido ali ao
lado, passou a ter capacidade para 166 leitos, afora o antigo prédio
transformado cm clausura das irmãs religiosas. Hoje, até igreja
própria possui no terreno do Hospital, Na construção hospitalar, foi
valiosa a cooperação de Alberto Coutinho. A técnica da bQn canccrologia hoje lá se exerce, dentro das suas melhores regras para dias·
nóstico c tratamento, este feito pela cirurgia ou radioterapia. Tem
até bomba de Cobalto c um possante aparelho de Bctatron, donde
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Económico.
Agora, estamos empenhados na construção de um Pavilhão,
destinado às crianças cancerosas, ali anexo ao Hospital Mllrio
Krocff. Projetado para 80 leitos, cm quatro andares, cstll na 31 lagc

Quarta•relra :W 3!19!1

da construção. Lá poderão ser aplicados os recursos da quimioterapia, que tão bons resultados jlltcm dado cm certas formas de cAnccr
infantil. Será, sobretudo, centro de assistência, estudo c investigação
na aplicação dessa nova arma, jâ tão promissora, como referimos .
anteriormente.
Tcrd ·Piay·ground c parque de recreio, enfermeiras especializa·
das na pediatria, podendo contar histórias para distrair c educar as
crianças, conforme a idade, nos seus longos anos de estadia,. para
transcurso do complexo tratamento,
Para realizar esse objctivo, jtl tivemos o apoio de vArias personalidades, inclusive a boa vontade do Dirctor da Divisão Nacional de
Câncer, Humberto Torloni; jâ cooperaram conosco o Teatro Maison
de Francc, a Senhora Clâudia Maqucnsic Danforth, que deu festas•
em sua residência, a Senhora Josefina Cataldo, no Espane Ciub Pais.sandu, vários particulares c, principalmente, Marie Suzanc Angcli,
de nacionlidadc francesa que, levada a visitar o Hospital, se condoeu
dos cancerosos c deixou um legado de mais de CrS 3.600.000,00,
valor de um terreno à Rua Gomes Freire, nesta cidade.
Este anexo infantil tornou-se questão de empenho por pane dos
nossos velhos companheiros de dirctoria: Jorge de Marsillac,
~lbcno Coutinho, do Tesoureiro, Gil Moreira Filho c do Dirctor do
Hospital, Agostinho do Passo.
Scrlt, pois, mais um serviço a ser somado aos que jâ vêm sendo
prestados à nossa comunidade sofredora pelo Hospital Mârio
Krocff.
Basta referir que por este já passaram cm 40 anos, mais de
16.800 cancerosos, sendo que na maioria entraram para a ctcrni·
dadc jâ aliviados das dores que o mal costuma trazer consigo, nos
pcrfodos finais de sua nefasta destruição,
E: digno de nota declarar que as dirctorias da associação sempre
trabalharam de graça, não só a atual como as que a antecederam nes·
ses 40 anos de serviço. Nunca se arbitraram um salârio mesmo a tftu·
lo de transporte nas visitas ao Hospital nos arrabaldes da Penha.
Repito, lamento estar fatigando o audi:ório e tomando o tempo
regulamentar. E: que a oponunidadc se presta para que se proceda,
perante esta Academia, a um levantamento sumário das atividadcs
anticancerosas ou mais especificamente das realizações hospitalares
entre nós.
A obra terceira c principal, depois do núcl-.o pioneiro, no
Estacio de Sã, c depois do Hospital Mârio Krocff, na Penha
Circular, foi, sem dúvida, a construção, aqui na Metrópole, do
Instituto, sede do Serviço Nacionai de Câncer, à Praça Cruz Verme·
lha. Trabalho que levou 9 anos cruzando os Governos Linharcs,
Outra, Vargas c inicio de Kubitschck, isto é, dc:Sde 1943 até 1952. ·
Está hoje .sob a esclarecida dircção de Adayr Eiras de Araujo,
competindo com os melhores do mundo na obtenção das altas
porcentagens de cura do câncer.
O quarto estabelecimento, promovido por nós, foi o Hospital
Napoleão Laurcano, construido cm João Pessoa, graças à trindade
formada pelo médico Laurcano, pelo companheiro Jorge de
Marsillac, c por mim também. Depois da morte do nosso doente, um
foi Secretário c o outro Prcsidcntc.da Fundação Napoleão Laurca·
no, encarregada da construção, à custa do património arrecadado do
público que voluntariamente contribuiu, emocionado com a abnega·
ção do médico·mllrtir. Fazia propaganda por toda a parte, malgrado
as dores que estivesse curtindo. Sempre, cu o acompanhei para
aproveitar o ensejo de pregar a prevenção. Inaugurado cm 1961, cm
Paralba, jt\ cstt\ servindo ao Nordeste, hll vários anos.
O quinto, foi o Hospital dos Servidores do Estado, Sua hist6rift
tem sido mal contada pelos jornais à classe dos funclonllrlos civis da
União. Nele, trabalhamos li anoa desde 1934 at~ 1945, quando pas·
sou ao IPASE de mão beijada c jt\ pronto, foi inaugurado logo
depois da queda do Presidente Vargas por outros que não fur~m os
fundadores. O nome do cx·Prcsidcntc nem figurou na pl•ca
inaugural. Causou estranheza ao General Outra a legenda dessa
placa, no dia da inauguração, provocando âclc a seguinte cxclnma·
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ção: outro nome dcvcriu estar figurando nessa placa, nilo o meu:
Recomenda-se hoje usar sobretudo a quimioterapia que tão
Ga:eta de Noticias.
bons resultados vem obtendo ultimamente nos casos indicados,
A comissão de funcionários, à cuja frente cu me achava, como desde que seja aplicada na mistura disciplinada c ideal de suas cinco
presidente, foi que redigiu o Decreto-lei n• 24.668, de 23 de julho de drogas principais, antincoplllsicns: fluororacil, rnctatrcxasc, vincristi·
1934, entregue pelo Ministro Pedro Salgado Filho à sanção do na, ciclofosfumidu c prednisona. Delicada cspccializaçilo, a ser
Presidente Vargas. Este decreto criou a assistência médica à classe comandada somente pela prática c observação dos técnicos treinados servidores civis da União c regulamentou a função do novo dos. Corno referi, estamos empenhados na construção de um anexo
Hospital, construido pela comissão, desde a pedra fundamental até a ao Hospital Mãrio Krocff, a esse fim destinado.
ultimu telha. Antes, só havia no lPASE, o desconto cm folha para
Enfim, está longe de mim a idéia de vir aqui nesta sessão solene
assegurar a pensão dos funcionários, sem qualquer prestação de dar lições de canccrologia a peritos jã tilo versados no rnistér.
assistência médica.
O que me cabe, sim, como veterano, é aconselhar a luta infati·
Estive nos Estudos Unidos, durante a guerra, cm 1941, para
fazer aquisição de todo o material que constituiu o equipamento gavelrncntc, sempre com a atenção voltada para a luz de cada sinal
daquele momento arquitetônico. Até as árvores, que compõem o de aperfeiçoamento técnico, surgido ora aqui, ora ali, cm nossa lida
jardim na frente do Hospital, foram plantadas por nós. Hoje estão diãria ou mesmo oriunda de fora. dos centros mais adiantados.
crescidas. Siio frondosas c dão sombra.
Manter viva a esperança na vitória final para redenção da
Não foi fácil junto ao Governo Roosevelt pleitear o que dcsc· humanidade contra esse flagelo que jã constitui, sem dúvida, o mais
java, Tudo era crítico, negado às outras nações c reservado unica- premente problema da atualidndc médica, tanto aqui entre nós,
mente ao esforço de guerra. Vieram 756 caixotes, que chegaram como cm qualquer parte onde estiver a inteligência c o engenho
humano a serviço do bem comum, alentados a trabalhar para que
inteiros, apesar do risco dos submarinos na zona do Curibe.
A comissão nunca se arbitrou a recompensa de umjeton para ali· uma doce tranqUilidade reine na convivência humana, sem o medo
viar as despesas de transporte às sessões quinzenais realizadas para de um inimigo presente, junto de nós. No obituário geral dos povos
decidir as propostas dos empreiteiros pura c~nstruçõcs parceladas do civilizados, o câncer figura cm segundo lugar, Jogo abaixo das doenedificio, de acordo com o códi!l.O de contabilidade oficial.
ças cardiovasculares que ainda levam a dianteira na ceifa dos ho·
Mas, Senhores, cabe agora aqui nesta oportunidade indagar dos rncns de idade madura.
homens da luta contra o câncer, qual foi o progresso havido no
Jã que aceitamos a luta por atração ao desconhecido, não podedecorrer dcsses40 anos, desde 1937, desde aquela época, quando sai· mos esmorecer na idéia redentora. Há que perseverar. Os canccrolo·
mos do primitivo Centro de Cancerologia, para entrar cm campo gistas que abandonarem seus ensaios salvadores, os seus embates
aberto, com as armas na mão, desbravando os caminhos?!
para n vitória total, serão tidos corno desertores de um serviço huma·
Indagar, se o coeficiente de curas, já alegado anteriormente, se no, médico-social, pleno de benemerência filantrópica.
aquele terço de todos os casos foi ou não melhorado, cm face de
Tenho fé, em que a descoberta virã ainda cm proveito da pretamanho esforço, já exercido com os recursos da nova canccrologia?! sente geração.
Em trabalho paciente de estatísticas, se calcularmos as porccnta·
Se não for um virus o responsável pelos males do câncer, não
gcns hoje alcançadas, cm cada localização da doença, para cujo será um enzima, um hormônio atuante, a carência de anti-corpos
estudo os técnicos se especializaram, dentro da grande Oncologia, imunizantes? Não serão distúrbios metabólicos, congénitos ou adquiveremos então que houve, de fato, um avanço. Talvez não seja ainda ridos, a irritação por fatores externos, poluentes, qufmicos, o fumo?
o almejado, não seja belo o troféu da vitória, tendo-se cm vista a a conjunção de dois ou mais deles, com clcmcnto.1 f!sicos?
persistência do mal, ainda tiio difundido c ainda tão rebelde, aos nos·
Enfim, ao agradecer as honrarias, desejo apresentar aos ilustres
sos meios de cura.
homens da Liga Bahiana Contra o Câncer uma mensagem de fé, na
Direi aos homens da Liga Bahiana Contra o Câncer que por isso
ação da medicina, contra os males do câncer, um hino de amor aos
mesmo, nós aqui da Metrópole, também estivemos empenhados cm
que sofrem as conseqUências da doença, num leito de dor, confiantes
campanhas de educação popular, de aperfeiçoamento técnico·
na milo do médico, que opera milagres silenciosamente, quando, se
profissionul, pura atender ao dogma do diagnóstico precoce da
inspirando em sua pensante sabcdoril c nas virtudes do coração, age
doença, com tratamento oportuno c adequado. Que também realiza·
por filantropia.
mos simpósios c jornadas, fundamos sociedades para o estudo c
Mas, Srs. nesta solenidade quero que meu agradecimento se esdiálogo dos peritos, editamos revistas, promovemos exposições
públicas, educativas para exibir objctivamcntc os sintomas iniciais tenda não só aos homens da Liga Bahiana Contra o Câncer reveladores da doença c o dano das lesões avançadas, quando Carlos Mal tez c Aristides Maltez Filho, como também ao insigne ex·
descuidado for o atendimento oportuno c o mal deixado entregue a Presidente desta casa Prof. Edgard Magalhães Gomes. Esteve pronto
a facilitar oportunidades à expansão do estudo, nos problemas rela ti·
seu nefasto cxtcrrnfnio.
Chegamos hoje à convicção de ser obrigação social dos técnicos vos à saúde, à educação c à cultura cm geral no Pafs.
o prosseguimento da luta, até que a ciência indique um achado feliz
No excrcfcio da presidência de nossa douta Academia, mostroupara vitória do engenho humano contra os males do mundo,
se magistral. Costumava fazer no termo de cada conferência ou
Esse, de certo é o empenho dos que hoje aqui nos premiaram c comunicação realizada nas sessões, apreciações próprias c apre·
também daqueles que receberam láureas, corno estimulo profissional. priadas sobre os conceitos emitidos pelos oradores c à essência dos
Não tardará o dia cm que se upontc o vfrus ou os vfrus rcs· assuntos ali versados. Agia com tal brilho c elegância de palavras c
pensáveis pelos males do câncer ou dos cânceres.
gestos que causavam sempre, na verdade, admiração aos presentes,
Entrementes, compete-nos prosseguir no manejo da velha cirur· A mim certamente. Guardarei na memória a figura atilada c brilhan·
gia, tão ulurgudu, quunto necessária para extirpação dos tumores, te de Magalhães Gomes, nu clltcdra presidencial, falando com
num só bloco, sem contaminação do campo por células cancerosas.
eloqUência. Sua passngcm na gestão da Academia Nacional de Medi·
Cumpre-nos continuar empregando dentro da boa técnica, as cina ficou marcada, sobretudo de modo indelével pela presença
irradiações, através dus possantes rndquinas da radioterapias daqueles monumentais quadros alegóricos que hoje ornam cxplcndisuperficial c profunda, cada vez mais aperfeiçoadas. Levarão até à damcntc o salão nobre da nossa Academia. Foram eles feitos para
intimidude dos nossos órgãos seus raios penetrantes, à maneira de assinalar três fatos da vida nacional. Esses, escolhidos por Ma·
bisturis filiforrncs, frios, invisfveis, cclulicidas pura ataque dos galhãcs. O primeiro, representa o convênio da fundação desta casa,
elementos malignos, no seio dos tecidos silos, onde estão quando se redigiu u uta, numa sala du Ruu da Cadeia, hoje Rua du
entremeados.
Assembléia, em 1929, uli presentes os fundadores du antiga Socicda-
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de Brasileira de Medicina, como se chamou primeiramente. Foram
eles: Soares Meireles, Sigaud, Joubin, De Simoni c outros. O segundo quadro representa com figuras dos sâbios pioneiros,
a fundação de medicina experimental no Brasil: Oswaldo Cruz,
Chagas, Ribas Aragão, Ncivus, Costa Lima c outros. O terceiro, a
chegada da comitiva imperial a Salvador para entrega da Carta
Régia, feita cm 8 de março de 1808 a José Corrêa Picanço, para criar
uma aula de anatomia, cirurgia c parto na rutura Escola de Medicina, que ali ia ser criada naquele momento. Vêem-se no quadro a
figura de Don. João IV, do príncipe D. Pedro I c do Comandante da
nau Picanço c outras personalidades. Como Conde da Barca, Ministro do Exterior de Portugal.
O que admira nestas telas gigantescas é a concepção artfstica c o
espírito criador de três cabeças pensantes c cultas que colaboraram
na feitura. Magalhães, auxiliado por Fioravantc de Picro, o eficiente
c jâ famoso Sccrctârio-Gcral desta agremiação, c o pintor Arlindo'
Castclani de Carli.
Os dois primeiros formularam a idéia original, o motivo c a
estrutura de cada quadro para que o artista se encarregasse da execução pilórica, com o jogo de suas tintas, mais claras, esmaecidas ou
escuras para formular trabalho de obra prima. Foi o que aconteceu.
Nisso tudo, a Bahia sobressaiu. Foi a ela que levaram a Carta Régia,.
para fazê-la então província pioneira, na cultura médica do Brasil.
Tornara-se, com aquele acontecimento, a sede da primeira Escola de Medicina no Pais. Ela que jâ se havia firmado na colcção de
obras de arte, que hoje enchem os seus muscos e ornam as suas igrejas suntuosas. Essa Bahia que jã dera prova de coragem c heroismo
em favor da liberdade nos campos de Cabrito c Pirajâ, na batalha de
2 de julho, cantada por Castro Alves, com a beleza que é peculiar à
pena do vatc admirâvel. Vou terminar lamentando não sobrar tempo
para dirigir palavras de afcto, a cada um dos agraciados.
Apraz-me, entretanto, lembrar c declarar, neste encontro feliz,
que guardo junto de mim, a ventura de certificar-me, de que entre os
jovens médicos que, outrora, partiram comigo para uma viajada,
pioneira c destemida, na seara do câncer, sete deles, jâ ramosos, tiveram ingresso neste egrégio sodal!cio c três ou quatro, se me incluir a
mim também, estão hoje recebendo laurcis, por serviços prestados à
cancerologia Nacional.
Termino, agradecendo a Liga Bahiana Contra o Câncer, as
homenagens recebidas, cm meu nome e no dos ilustres companh••·
ros, que se tornaram credores de insignias tão honrosas."

~lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 270, DE 1977
Nos termos do art. 310, allneo "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 3, de
1974, a fim de ser feita na sessão de 21 de setembro próximo.
Sala das Sessões, cm 23 de agosto de 1977.- Danton Joblm.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- De acordo com a de·
liberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
de 21 de sctcmbro,juntomcntc com o Projeto de Lei do Senado n• 53,
de 1974, constante do item n• 3 da pauta, com o qual tramita em
conjunto.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se ao Item 4:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia, que dA nova rcdação oo § 2•
do artigo 99 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, tendo
PARECER, sob n• 211, del977, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidodc,
com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carneiro c
Leite Chaves c voto vencido, em separado, do Senhor Senador Dirceu Cardoso.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 23 de junho
último, tendo sua discussão adiada a requerimento do Sr. Senador
Orestes Quércia, pura a presente sessão.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro·a encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria serâ arquivada.
!;: o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 26, DE 1976
Di nova redaçio ao§ 2• do artlao 99 da Lei n• 5,890, de 8
de junho de 1973:
O Congresso Nacional decreta:

'

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 2:

:l

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1974
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n•
53, de 1974).
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 3,
de 1974 (n• 845·8/72, na Casa de origem), que regula os contratos
para a gravação c comercialização de discos musicais, tendo
PARECERES, sob n•s 322 a 327, de 1977, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, 1• pronunciamento: pela constitu·
cionalidadc c juridicidadc do projeto, com voto cm separado do Se·
nhor Senador José Lindoso; 2• pronunciamento: pela constituciona·
lidadc e juridicidadc do Substitutivo da Comissão de Educação c
Cultura; 3• pronunciamento: pela constitucionalidade c juridicidadc
do Substitutivo da Comissão de Economia.
- de Educaçio e Cultura, fuvorâvcl, nos termos de Substitutivo
que apresento;
-de Economia, favorâvcl, nos termos de Substitutivo que ofere-

:i
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ce; c

- de Finanças (exame solicitado em Plenllrio), contrârio ao
projeto, com voto vencido dos Senhores Scnodores Dirceu Cardoso c
Ruy Carneiro, e voto vencido, cm separado, do Senhor Senador
Evandro Carreira.
Sobre a mesa, requerimento que serâ !Ido pelo Sr. I•·Sccrctârio.

Art. I• Dê-se ao§ 2• do artigo 9• da Lei n• 5.890, de 8 de junho
de 1973, a seguinte rcdação:
"§ 2• Rcger-se-â pela respectiva legislação especiol a
aposcntadorio dos aeronautas e a dos jornalistas profissionais assegurada aos motoristas de tâxis, ônibus c caminhões de carga a aposentadoria após vinte e cinco unos de ser·
viço." ·
Art. 2• Entrará esta lei em vigor na data de sua publicuçuo rc·
vogadas as disposições cm contrário.
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 5:
Discussuo, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 316, de 1976, do Se·
nhor Senador Nelson Carneiro, que introduz modificaçuo na
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECER, sob n• 246, de 1977, da Comissuo:
-de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionolidade,
com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Corneiro,
Wilson Gonçalves e Accioly Filho, e voto em separado do Senhor Senador Osires Teixeira.
Em discussão o projeto. (Pauso.)
Nuo hovendo quem peçu u palovru, decloro·o encerrada.

I
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Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma·
nccer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria será arquivada.
~o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 316, DE 1976
Introduz modiOcaçAo na Consolldaçio das Leis do Tra·
balho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O parâgrafo único do art. 5 I3 da Consolidação das
Leis do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo:
"Art. 153 .......... , , .......................... .
Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão,
outrossim, as prerrogativas de:
a) fundar e manter agências de colocação; c
b) fiscalizar os critérios adotados pelas empresas que
constroem imóveis financiados pelo BNH para seus associa·
dos."
Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 88, de I977, do Senhor Sena·
dor Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a temporalidade
do sigilo estabelecido para os documentos do Estado, tendo
PARECER, sob n• 357, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela injuridicidadc,
Em discussão o projeto, (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
~o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 88, DE 1977
Dispõe sobre a temporalidade do sigilo estabelecido para
os documentos do Estado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Extingue-se quinze (I 5) anos depois de haver sido
declarado o sigilo atribuldo, cm qualquer grau (ultra-secrcto;
secreto, confidencial; reservado), aos documentos arquivados cm
qualquer setor da administração pública dircta, ou indircta.
Art. 2• A disposição contida no artigo I• desta lei não se aplica
a documentos rclacinados com:
- hipóteses e planos de guerra;
- descobertas c experiências cientificas de valor
excepcional, que ainda niio hajam caldo no domlnio público;
-planos, plantas ou detalhes de instalações militares ou
de estabelecimentos da indústria pesada que ainda prevale·
çam;
-curtas, fotografias aéreas e negativos, nacionais •
estrangeiros, que indiquem instalações consideradas impor·
tantcs pura u Segurança Nacional e que ainda não tenham
tido divulgação pública.
Art. 3• Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta (60)
dias.
Art. 4• Esta Lei entra em vigor nu data de sua publicação, re·
vogadas as disposições contrltrius.
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Ainda há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente, pretendo fazer uma corrigenda sobre noticia
inserta em um jornal desta cidade, a fim de que a nossa omissão, ou
silêncio, não seja tomada por consentimento, por aquiescência.
Diz o jornal que teria havido uma manobra do ilustre Senador
José Lindoso, para que a Mesa fosse composta por uma maioria de
Senadores amazonenses, c que o Senador Evandro Carreira, agrade·
cido, abriria possibilidades para a eleição do Senador José Lindoso
ao Governo do Amazonas.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho o mais profundo
respeito ao ilustre Senador José Lindoso, inegavelmente um batalha·
dor incansável pela causas amazonenses, e sei que S. Ex• jamais seria
capaz de uma manobra, de um artificio, de um jogo de bastidores,
para assunção de um senador amazonense à Mesa. Nunca! Devo
respeito c consideração ao ilustre colega, Senador José Lindoso, mas
não lhe devo nenhum favor pessoal. Portanto, aqui fica o desmenti·
do. Se substitui o Senador Ruy Carneiro, foi em decorrência de uma
designação da liderança, nunca de uma manobra do Senador José
Lindoso, porque ele é incapaz de manobras, ele é um homem que
cumpre as suas obrigações com rctidão.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendo discorrer sobre
o velho tema - Bo.rracha - o velho tema gumífcro, que foi objeto
da última reunião do Conselho de Desenvolvimento Econõmico,
reunião que se demorou exaustivamente cm torno do assunto,
chegou mesmo a exaurir a maior parte do seu tempo, conforme
noticia um jornal do dia 22 de julho de 1977, que diz:
A maior parte da reunião do COE foi tomada pelos
debates cm torno do problema da borracha c do aumento da
ãrca cultivada de seringais, especialmente nas regiões fer·
roviãvcis à cultura, no Acre e na Bahia. Informou o Ministro
da Indústria e do Comércio que o programa de incentivo à
plantação de seringais prevê uma ãrea de cem mil hectares a
ser plantada nos próximos meses, com o apoio dos
industriais do sctor. O próprio Presidente Gciscllhc solicitou
que se empenhasse em obter apoio dos fabricantes de
pneumáticos para ampliar a área cultivada de seringais.
O COE também decidiu que o programa da borracha
contará com dotações anuais de CrS 300 milhões nos próxi·
mos três anos, a ser concedida pelo Conselho Monetário Na·
clonai.
Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o problema da borracha
vem-se arrastando de longa data, desde os primeiros insultos à
hegemonia que o Brasil mantinha no mercado internacional, a partir
de 1912, quando as primeiras remessas de borracha do Sudeste
Asiático começaram a infestar o comércio mundial, em decorrência
de um cultivo racional, cm ronque, em fileira, homogéneo, organiza·
do no Ceilão, hoje Sr. Lunka, e de um modo geral, na Indochina
Francesa, na Malásia, cm Java, etc.
O Brasil, mercê desse insulto, esse assédio à sua hegemonia,
não tomou a menor providência - os nossos antepassados se
preocuparam com outros afazeres, ao invés de terem construido, na
Amazônia, um instituto de pesquisa da hé:vea, desde que nós começa·
mos a assoberbar o mercado mundial, embora sabendo que a bar·
racha cru de interesse intcrnucional, c que, mais cedo ou mais tarde,
as nações consumidoras do produto tomariam medidas para nuo
ficar dependentes. Eru' um racioc!nio primário, um racloclnio de
cstudista de quintul.
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Mas, os nossos estadistas de outrora niao se preocuparam com isw
so, ficaram acreditando c esperando milagre, o eterno milagre, o
eterno acuso, que sempre norteou os politicas brasileiros c as dcci·
sõcs maiores du nossa Nação.
Em 1925, muis.ou menos, um industrial americano, consciente
de que a héveu não frutificava nos Estudos Unidos da América do
Norte, mas apcnus nu Amazônia c nus experiências tropicnis do
Sudeste Asiático, querendo se libertar das longas distâncias que leva·
vam àquela região c da dependência de decisões políticas na área,
pois, o perigo amarelo já se ununciuvu, esse comerciante-estadista,
que se chamou Henry Ford, pediu concessões do, Brasil e o Brasil
lhas deu. E no Rio Tapujós, onde foi tentada uma cultura homogê·
ncn da hé••ea brasiliensis, onde foi tentado o plantio em renque,
constataram os seus litólogos, u pela primeira vez, a presença de um
fungo chamado Micrncydus ul/ei, a celebérrima DOTIDELA, que
depreda u folha por ocasião da sua mudança na época invcrnosa. E
os seringais foram dizimados.
À custa de um esforço hérculeo, eles conseguiram produzir
minguado lútcx. Esta experiência foi o bastante para o cientista, para
aquele que tem uma visão ampla, para aquele que tem uma perspecti·
va quilométrica do fenômeno biológico. Constataram que a Amazô·'
nia possui uma pedra de toque sul generls: a Amazônia exige, a
Amazônia impõe uma heterogeneidade fitológica diferente de
qualquer outra heterogeneidade do planeta Terra, cm termos fitológi·
cos. A Amazônia não é simplesmente heterogénea. Há uma cadeia
alimentar, há um emaranhado, há um verdadeiro aranhol de
dependência fitológicas nu Amazônia, que proíbe e desautoriza qual·
quer experiência homogénea.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante de tudo que a Ciên·
cia acumulou, através de experiência in loco na Amazônia, conti ..
nuum nossos técnicos de meia-tigela, os nossos pseudo·estudiosos da
Amazônia a insistir, a teimar com plantio homogéneo de héveu na
Amazônia. A prova está na decisão do Conselho de Desenvol·
vimento Econômico, anunciando um novo PROBOR, uma nova
campanha pró-cultivo da hévca e preconizando um'piantio em torno
de cem mil hectares, na garantia estatística de que cada hectare
produz uma tonelada de borracha; Jogo, 100 mil hectares produzirão
100 mil toneladas, que constituem as exigências inadiáveis, inapeláveis, irrecorríveis do Brasil, do seu consumo interno, em termos de
borracha natural, ati: o ano de 1985,

O Brasil, cm 1985, na pior das hipóteses, estará consumindo 100
mil toneladas de borracha natural; não de sintética, Srs. Senadores,
porque de sintética ele já consome, hoje, cerca de 160 mil toneladas.
O Brasil produz cerca de 160 mil toneladas de borracha saída do
propilcno: borracha extraída do hidrocurbonetQ petróleo. Mas precisa hoje, neste ano de 1977, de 60 a 70 mil toneladas de borracha natural, pura poder fabricar os pneus de aviões, os pneus de jamantas,
que suportam mais de 20 toneladas de carga.
NilO desconhecem V. Ex•s que nenhum avião decola ou aterrissa sem que esteju dotado de pneu feito única e exclusivamente de borracha natural, de borracha provinda do látex da hévea brasiliensi.<.
Vejam, V. Ex•s como importante é a presença da borracha
diante do complexo nacional, mas, infelizmente, é um tema que se
circunscreve à Amazônia, u humilde Amazônia, cuja expressão
eleitoral não decide uma Pmidéncia du República. Uma humilde
Amazônia que vive de pires na mão, porque até hoje não foi entendida pelos estadistas brasileiros, Pois bem, Srs. Senadores, o Brasil
produz apenas cm torno de 25 mil toneladas de borracha natural. As
suas necessidades no agora, no hoje, estão cm torno de 60 a 70 mil
toneladas, mas ele produz apenas 25 mil. Logo, precisamos da
diferença entre 60 mil c 25 mil. que suo justamente 35 mil toneludus.
É quunlo nós cstumos, mais ou menos, importundo, trazendo du
Malásia, compr:1ndo du Mulásia u preço de dólur-ouro, porque eles
ni1o têm intercâmbio comercial conosco. A Mulásiu, praticumcnte,
não tem intercâmbio comercial com o Brasil, Elu compru muilo
pouco, talvez quusc nudu, c ela só vende a borrnchu a preço de ouro.
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Srs. Senadores, é fúcil concluir que a borracha tem, portanto,
conotações estrat~gicus tão importantes quanto o petróleo: tão
importante quanto qualquer outro produto ou material estratégico.
fi um problema de segurança nacional, porque, sem borracha
natural, não teremos pneus pura os tiViões,·para os caminhões acima
de 20 mil toneladas e, portanto, estaremos de pernas quebradas,
porque a política caolha do automobilismo - uma polftica de
transporte vesga- nos orientou por um rodoviarismo, fazendo-nos
dependentes do petróleo.
Nenhuma nação estrutura os seus caminhos - e é inteligente a
estruturação de politica de transportes com base numa fonte de energia que ela não possui?
O Sr. Altevlr Leal (ARENA - AC) upartc?

Permite V. Ex• um

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador, ouço V. Ex• com muito respeito,
O Sr. AlteYir Leal (ARENA- AC)- Nobre Senador Evandro
Carreira, V. Ex• disse que a nossa produção deste ano foi de vinte
cinco mil toneladas.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Mais ou
menos, porque ainda não acabamos o ano.
O Sr. Altevlr Leal (ARENA - AC)- V. Ex• fez, neste Plenário, diversos apelos às autoridades competentes, c, muitas vezes,
upurteado por nós. V, Ex• está muito certo no que diz respeito aos
problemas da borracha. Como produtor de borracha que somos c
como representante do meu Estado, reconhecemos a autoridade de
V. Ex• no assunto, a borracha, chegando ao ponto de não poder
aparteú-lo, porque notamos que o nobre colega diz a pura verdade.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- V. Ex• me
honra muito, nobre Senadçr Altcvir Leal.
O Sr. AlteYir Leal (ARENA- AC)- A produção de borracha
natural du Amazônia, no ano-base 75/76, não atingiu a dezoito mil
toneladas. Depois que o Ministério do Interior resolveu realizar as
mudanças no Banco da Amazônia, mudanças essas discutidas aqui
por nós, no uno de 1976; ...
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Principal·
mente em termos de preço.
O Sr. AltcYir Leal (ARENA- AC)- ... depois que o Minis·
têrio do Interior resolveu realizar a mudança da diretoria do Banco
da Amazônia e de sua propaganda cm termos de preços vantajosos, a
única forma que poderia propiciar o aumento da produção de borracha, talvez tenha atingido a 22 mil toneladas. Se realmente o Governo procurasse ter mais diillogo com o seringalista ou o Banco da
Amazônia procurasse mais o seringalista, pura lhe dar um amparo de
acordo com as suas necessidades, talvez nossa produção atingisse
essa quantidade que V. Ex• acaba de citar- 25 mil toneladas. Nobre
Senador Evundro Carreira, continue V. Ex• com suas solicitações e
seus debutes acerca do problema da borracha. Dos últimos cinco
Governos, somente o do Presidente Ernesto Gcisel olhou para o
assunto com interesse. Por isso, nós, umuzõnidus, somos ugrndecidos
a Sua Excelência, porquanto foi um dos homens que prestigiou u
Amazônia.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena·
dor Altevir Leal, muito agradecido pela suu interferência, ineguvclmcntc uma interferência autorizt~du, porque V. Ex• militou nos seringais du Amazônia, principalmente nos seringais do Acre. V. Ex•
nasceu cm seringais: conhece o problema ln loco. A sul! autoridade
reforça us teses inscrtus no meu discurso.
O Sr. Heitor Dlus (ARENA- BA) upnrtc?

Permite V. Ex• um

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)
nobre Senador Heitor Dias com muita honra.

Ouço o
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O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) - Peço que V. Ex• me
ouça com benevolência, porque, em verdade, não conheço a cultura
da seringueira, mas, pelo que pude apreender do seu discurso, peço
permissão para fuzcr algumas objeções. Primeiro, de tudo quanto
V. Ex• expôs, entendi que a cultura da seringueira é dif!cil. Exige
técnica muito apurada, c tanto é verdade que V, Ex• fez referência
ao trabalho da Fundação Henry Ford, que, naturalmente baseada
cm estudos técnicos, resolveu adotar um tipo especial de plantação,
do que decorreu o fracasso, pois, segundo as palavras de V, Ex•,
favoreceu o surgimento de um fungo que liquidou, até certo ponto,
as plantações havidas. Com muito acerto, o nobre colega procurou
mostrar que o problema da borracha está ligado à segurança
nacional. Aparteando V. Ex•, o ilustre Senador Altevir Leal
procurou mostrar que o problema do preço da borracha estaria
ligado a essa maior ou menor produção. Confesso que não entendi,
porque é de crer que o Governo não esteja de "olhos fechados" a um
problema que V. Ex• reconhece, é de segurança nacional. Se se trata
de produção que interessa dirctamcntc à economia do País, só há por
que um Governo austero- direi um Governo nacional, não importa
até que fosse da altitude do Governo do ilustre Presidente Ernesto
Gciscl - de interessar-se por uma solução acertada. t; de crer - c
V, Ex• fez referências pouco elogiosas aos nossos técnicos, usando
até de expressão nada dignificante para com eles - é de crer, digo
cu, que deve tratar-se de um problema que estã a desaliar a própria
Ciência, os próprios métodos da nossa agricultura c, por isso mesmo,
requer não só maiores estudos como também maior tempo. A minha
certeza, como é a de todos nós, como é também a de V. Ex•, é de que
o Governo não pode estar desinteressado de um problema desta magnitude, como igualmente creio que a indústria automobilística, longe
de ter sido um dcsestímulo, deve ter sido um incentivo ao plantio das
seringueiras, porquanto, se hã de se usar a borracha sintética, melhor
seria que se usasse a borracha natural, - como V, Ex• diz, c é
verdade - muito mais resistente, tanto que utilizada nos pneus dos
aviões c nos automotorcs com mais de vinte toneladas. Ouço o discurso de V. Ex• com interesse que a matéria desperta, mas permitame que faça estas observações, que são as de um brasileiro que
acredita no esforço, na visão do seu Governo.
.O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Heitor Dias, o aparte de V, Ex• foi, c é, de ajuda incstimâvcl ao
meu discurso, porque V. Ex• surpreendeu vários tópicos que, inegavelmente, sucitam dúvidas c merecem maior elucidação.
Vejamos o primeiro tópico, que diz respeito à técnica: V. Ex•, já
no fim do seu aparte, surpreendeu com uma visão quase que profética a problcmãtica amazónica. Aliás, isto é próprio do político
autêntico, porque já dizia Munhoz da Rocha: "O político é quclc que
tem uma visão panorâmica das totalidades". Não hã melhor definição para o político autêntico do que esta: "aquele que tem uma
visão panorâmica das totalidades". O político é o profeta social, é o
poeta, é o vatc, é o que vaticina a sociologia, porque ele tem essa
visão panorâmica das totalidades c V, Ex• surpreendeu muito bem
isto quando disse que a técnica a ser usada na Amazônia constitui
um segredo; c cu diria a V, Ex•: inegavelmente, estou com
V. Ex• t; um segredo cósmico c ele é tão cósmico que está dentro
de nós; ele é tão cósmico que é singelo, que é simples; ele pode ser
apreendido por qualquer criatura que se dcsprccnda desta parafernãlia tecnológica que nos conduz uo desconhecido; este suposto
progresso que cstã exigindo do homem um esforço psico-fisiológico
que u sua natureza cósmica não suporta.
Daí as idiossincrasias, as neuroses, as perturbações, a violências
c o terrorismo. Esta antropofagia que a URBE criou, que a vida
citadina criou. Pois, nobre Senador, a técnica para a Amazônia cstã
nela mesma, cst~ nas lições da natureza, aquela natureza que a consciência cósmica demorou milhões de anos para arrumar. Aquela
natureza que Euclides da Cunha dissera, aindu estava ou ainda cstll
na llltima página, quando o homem chegou, intruso, c pretende
modilicã-la ao sabor de uma tecnologia que ele inventou, que ele
criou baseado neste suposto c pscudo progresso.
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Será isso progresso? Quem jã pôde aferi-lo? Quem pode me
gurantir que esta vida tensu, estu vidu desenfreada para um nada é
progresso'!
Pois a nulurcza mnazônica tem a sun técnica, técnica que ela
uprcndcu ao subo r dos milênios, se arrumando, se ajustando, num

trabalho ecológico de adaptação, de simbiose c de rejeição. t; uma
espécie apoiando outra; é a hevea brasi/lensls com o seu universo
fitowológico umparundo uma bertho/ea exce/sa que possui milhares
de insetos c de microorganismos pulando da sua raiz até os galhos
cm vida simbióticu, com uma pupunhcira, com uma sapopcma, com
um cedro, com um mogno, tudo isto num arranjo ultramilcnar. A
natureza amazónica ao sabor desta consciência cósmica, obediente a
esta consciência cósmica se estruturou c tem a sua tecnologia.
O Sr. Heitor Dias (ARENA aparte'?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não,
nobre Senador, com muita honra, embora cu ainda deseje me debruçar sobre mais três tópicos do seu aparte anterior.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Mus é que a ciência não
se faz contra a natureza, a ciência há de procurar entender a natureza
para tomá-lu e utilizá-lu cm beneficio da própria colctividadc. De
modo que, não posso compreender como é que esses técnicos estão
deixando, ii margem, essa força telllrica a que V, Ex• se refere, essa
situação ecológica, para cuidar aleatoriamente do verdadeiro problema da seringueira, nu Amazônia.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Para que
não me escape da retentivo este aparte de V, Ex•, vou tecer
considerações, logo de imediato, em torno dele.
Nobre Senador, o erro cstâ justamente nisso e, por isto mesmo,
eles são técnicos de meia-tigela, porque eles querem levar uma
expcrié:nciu alienígena para a Amazônia. Eles não estilo fazendo o
que V. Ex• disse que é o apanágio da ciência, a característica, a
obrigação precípuu du ciência: auscultar a natureza. Primeiro, interpretá-lu, observá-lu, inventariá-la, c, depois, partir para a hipótese.
Realizada, constituída u hipótese, parte-se para a experimentação,
este é o método já preconizado pelo Francis Bacon, já ainda nos
alborcs do século XVII. Primeiro a hipótese, depois a cxpcrimcntução, em seguida u contra-experimentação, para que o fenômeno
tome carucleristicus de ciência pura. Mas na Amazônia não cstâ se
fazendo isto, nu Amazônia está se pretendendo impingir uma cultura
macaqueada, imitação, uma cultura européia, uma cultura sulista
brasileira que a Amazônia repele, ela não aceita. O seu caldo de cultura, a sua ecosfera repele qualquer experiência feita cm qualquer
parte do mundo, ela precisa ser observada, ela precisa ser
pesquisada, ela precisa ser auscultada. Depois desta ausculta, ~ntão,
nós deveremos fazer experiências não cm grandes proporções, mas
experiências que não signifiquem o desequilíbrio na biosfera amazõnica.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- V. Ex• me permite um
upurtt:'?

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Pois não, já
lhe concederei, nobre Senador.
Citemos, como exemplo, a pecuária. A Amazônia repele a pccuúriu, a Amazônia não aceita a pecuária, porque a pecuária lhe im·
põe a devastação duque\• tapete verde que essa consciência cósmica
arrumou ulruvés de milhões de anos, num trincado, num companheirismo, numa sociolitologia. Hã necessidade, portanto, de seguir·
mos u natureza, Sr. Presidente c Srs. Senadores.
O que custuriu ao planejumento brasileiro?
Dir-se-á: o senhor critica, o senhor condena, mas n~o dá
nenhuma soluçilo. Eu dou. O caminho é seguir a natureza, é acompunhur as lições que a natureza di tu; se ela diz que uqui tem un1 pé de
lte~·ecl brasiliensls, se estu árvore, que produz latex cm grande quanti·
dudc, existe aqui, conclui-se, deduz-se <lUC outras dar-se·ilo bem, nas
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mesmas proximidades, Mus, se ela nào está em arranjo com outra hó·
vcu, ela está no meio de mognos, ela está circundada por palmeiras,
então vamos plantar hévcu cm torno de pulmcirus, C: isto que digo, é
umu lição cósmica primáriu, infantil. que o indio, na sua sabedoria
cósmica, que o aborlgene, nu sua sabedoria cósmica, obedece, O ln·
dio nu Amuzônia i: um forte, é um herói. Vi lndios com mais de cem
unos tranqUilamente lúcidos, enquanto nós, aos setenta, oitenta
anos, estamos cuquéticos, trôpegos, agUentando o coraçiio com
marcupusso.
Ouço, agora, o aparte que me foi solicitado pelo nobre Senador
Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Desde que ouvi o inicio
do discurso de V, Ex•, tive a preocupação de trazer, aqui, um do·
cumcnto nllo meu, mas de um cidadUo que trabalha no meu Estado,
o Acre. hú muitos unos, homem simples, homem ·talvez de poucas
luzes, mas de uma intdigi:ncia invulgar. C: uma carta que há poucos
dius cl!! me cscn:via a respeito dessas questões econômicas do nosso
Estado. Vou ler apenas uma parte, ...
O SR. EVANDRO CARREIRA(MDB- AM) -Ouvirei com
muito pral.t'r,

O Sr. Adalberto Sena (M DB- AC)- ... cm que ele declara
que pôde chcgur a uma de suas conclusões que coincide, cxatamcntc
- sem que ele Sl!ju um cienlista, sem que ele tenha conhecimento
dess;,as iluçõcs ecológicas do seu discurso - com conclusão idêntida
de V, Ex• Diz ele o seguinte:
"Os problcmus fundiário c sócio-econômico do Acre
são. cm última ummse. os renexos dos erros cometidos pela
polític" económica do Governo, com o nosso principal produto- a borracha.
Quer dizer, elo se coloca nu posiçilo de que a economia acreana
deve ter por eixo a borracha; nilo deve ser deslocada, como se desejou c V. l:x' o disse. para a pecuária.
"0 Acre. cm particular, c a Amazônia, de um modo
geral. têm cupucidudc - sc assim o quisessem os responsáveis pela polftica da borracha - de produzir cerca de 90
mil toneladas de borracha toda ela extralda de nossos
seringais nativos. Para tanto, bastariam as seguintes providências:''

Ele !'ala, u princípio, nu "introdução de nova técnica de
coaguluçi1o do latex". Vamos deixar isso de lado. A seguir, diz ele:
" ... no crédito ao produtor (seringalista); na montagem
de usinas de lavagem dc borracha na sede dos municípios,
com a participação cxclusiva dos seringalistas; comcrcializaçllo do produto diretumentctl indústria."
E ugona, ouçu V. Ex•:
", .. plantio dos seringais nacionais nus próprias "colocucõc:s de scringu'". St:lll derriba da norcsta, visando a transformar cstus coloc;.!ções cm futurus pequenas comunidades

de 30 fllnlilius de seringueiros."
Ele fula exatamentc do plantio da borracha nas próprios rc·
gii\cs cm que ela cstil nascendo c nas quais esta sendo produzida.

O Sr. Altevlr Leal (ARENA·- AC)-Se V, Ex• me permitisse,
depois, um upnrtc, cu discorduria disso.
O Sr. Adalberto Sena (M DB - AC) - Pois não. Continuo a
lcituru du curta:
''Com u tCcnicu de co:.lgulacilo n frio, o ínc.!ic~ de produti·
vidudc uumcntariu, cupucitando cudu seringueiro u produzir

cerca de 3.000 quilos de borruchn. Multiplicundo·sc csw, pro·
duçilo per caplta por Cr$ 25,00 o quilo de borracha ..." que í:
muis ou menos o preço utual. Mus V, Ex• preconiza um
preço mais nlto.
OSR. EVANDROCARREIRA(MDB- AMI- Um preço sedutor, pcpitu llc ouro.

O Sr. Adalberto Sena (MDB cstimulur esse pluntio LI!! S!!dngueiras.

Quarta·felra l4 4001
AC) -

Exato, que viriu

Cnlito, continuando:

"C um a udoçüo dessa medida. este homem passaria a ter
uma renda llnuul do Cr$ 15,000,00, ou seja CrS 6.250,00
mensais, Cum i.l adoçào dc::sta nova técnica, este seringueiro
iria dispor de tempo suflcicntc para cuidar de uma agricuituru de subsistênciu e se tornar um pequeno criador.
Como se vi:, isto seria suficiente para aumentar o poder
aquisitivo e, conseqUentemente, melhorar o padrão de vida
do seringueiro, gerando riquezas, diminuindo o dispêndio de
divisas, gerando impostos c, inclusive, sustaria o êxodo rural
desenfreado, diminuiria o crescimento desordenado de nossa
Capital, desestimularia o subemprego c baixaria o lndicc de
alcoolismo e prostituição que- diga-se- está aumentando
tanto em nossa Capital."

Esse o depoimento de um homem simples que cu queria trazer,
em apoio às considerações de V. Ex•
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Muito
obrigado a V, Ex•, nobre Senador Adalberto Sena. V, Ex• que é
filho das pingas acreanus, também, lá do Tarauacâ, se não me engano, V. Ex• que conhece a "selva selvagem" acreana, V, Ex• que sabe
dessa heterogeneidade, c este seu interlocutor, seu correspondente
confirma a nossa tese. a tese com base nesse conhecimento cósmico,
simples e pueril de que hâ necessidade de aprender com a natureza,
acompanhar a natureza, surpreender a tecnologia que a natureza
ensina.
Qual o técnico moderno que pode explicar o fenômeno da fotossintesc? Ninguém. Até hoje ninguém sabe o que é a fotossíntese, ninguém explica a sua fenomenologia. Por que que um estômato com
clorofila capta raios caloriferos e luminosos vindos do Sol c transforma em energia bioquímica? Como é que isso acontece? Mercê de
quê? Desta sabedoria que arrumou a natureza amazónica
hetcrogeneamente, c que o homem, numa suposta cultura, pretende
bovinizar, quando o problema da Amazônia é a amazoniticação do
homem. Temos que amazonificar o homem para dominar a Amazônia.
O Sr. Altevlr Leal (ARENA - AC) - Continuo aguardando
um aparte, Ex•
O Sr. Heitor Diu (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um
aparte?
·
O SR. EVANDRO CARREIRA (MOB- AM)- Fora disso,
Srs. Senadores, a Amazônia reagirâ. E a natureza reagirâ de tal
forma, Srs. Senadores, que a sua rcaçiio pode chegar ao paroxismo
do deserto. Prestem aten~ilo, Srs. Senadores, a Amazônia repele, a
natureza repele todos os projetas que nilo se ajustam à tecnologia
que ela dita, que ela empresta, c se tentarem romper esse equillbrio
biológico da Amazônia, com macaqueações c imitações, com projetas insultuosos, a Amazônia pode reagir com o paroxismo da
desertificação.
Ouço, agora, o nobre Senador Altevir Leal e, em seguida, darei
o aparte a V. Ex• Senador Heitor Dias.
O Sr. Altevlr Leal (ARENA- AC)- Nobre Senador Evandro
Carreira, depois dessa aula de ciência sobre a borracha, que V, Ex•
está dando, a gente fica até esquecendo aquilo que a gente tem
também vontade de falar, porque é uma perfeita aula de ciência do
problema de borracha. Mas, cu queria chamar a atenção, na carta
lida pelo meu nobre colega c amigo Senador Adalberto Sena, de dois
itens que ele destacou, sobre um, cu concordo perfeitamente, que 1: o
preço sedutor. Este é: um tema seu, que V, Ex• vem trazendo hâ
muito tempo, nobreScnudorc em que teve um êKito que muitu gente
nüo cspcruvu, mns cstâ à mostra o éxito que teve o preço sedutor,
conforme V. Ex•, vem reivindicando hll três unos. Mas, sobre n
plantação de seringueira nas colocações de origem, nas colocações
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l'i'·ll'l~ ':'.i.'.l.:m hoje:, nós iríamos voltar, ou ficar murc:1ndo passo no
rrl'· n1~' . . i~lt!IWl ;m.:aico cm que nos encontramos. Porque para f:IZt: o

p!:•:11i'.' d:t .;l•iingw:ir:t n:ts ~rllrriols colnc:.~cilcs dos seringueiros
;HuainJI.'nt~. 411c di.'~ se t:t1CLlOtram hoje cortando, tcriu o Governo de
~·..~-.ur um diniH.·iro que: nós nfio pos~tiÍm~1s t:m cstrndus pura
~~~~l.:mcnto d11 produto. Então, eu ucho o seguinte: se tivêsscmos
q11t: rlantar seringueiras nos seringais nativos, teríamos que pluntur
n~ m:trt!!!OS Jos rios, onde esses fossem nuvegúvcis. E se se tivesse que
plantar :1s -;f!ringudras rms colocacõcs de origem, nas coloc:u;õcs
\:'.xi:-;;::n!t:>;, teríamos de fuzcr estradas para que o homem, quando
::d,,..:.:-:~.;1..! .•.1u tivc:ssc uma ncccssid~1de maior dispusesse de tran~pm
~ .. ;tllfln~ll, nUu como temos hoje, pois muito~ homens, como por
"·'-':mrlo nus minhas propriedades, par:t irem à cidade, têm que
;.!;1·:Ltr d:.:z ou quinze dias de viagem. Então não h{l condições de ser
[>J,ti11nd~l borracha nas colocações, nos seringuis hoje existentes. É
lllll d0S itens de que discordo. Mas, com os outros itens que ele fnlou,
trutJ.•,c, ~u concordo perfeitamente c acho que a pessoa que escreveu
r·tr~t I.!' h: ~o;tCt .::crta. Eru isto que cu queria dizer. porque o tempo de
\/, Fx 1 c·;t:t :;e esgotando, acho que V, Ex• tem que deixar algum
r,;.:;J(I-;ínio (.lj •;uu parte. Muito obrigado.

Ci SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre
;:..,.:,.td•lr :\ ltcvir Leu!, mais um01 vez agradeço a sua interferência,
r~~m.:JtL.:! uduz nH1is um argumento c uma explicação. Com relação ao
:-::.::1\in nas C~.ollocaçõcs, o que o correspondente do nobre: Senador
h .. '·~•ib:.::'lel S~!nn quer dizer é o seguinte: que o seringueiro, ao pt:rcorr·:: :: :-.u;1 colocação, uo percorrer o que nós chamamos a estradn do
::::ringucirfl, que n~o é uma estrada. é uma trilha, é um camínho
~;:~:un"•J.· tortuo~o. nunc~1 rctilínco, ele iria semeando, scmenndo
""'"" o Joh11 Apple fez nos Est:Jdos Unidos, da costa leste à costa
1 :.:,t~ ..hC: l.!ctntu c tantos anos atrús. semeando maçãs. Resultado:
:;:;.,du envelheceu, ele voltou colhendo maçãs onde tinha semeado.
r: -"·" quer dizer que isso ai não diz respeito ao plano do Governo,
•~:~~·;i:.:., dl) qual s~ria intt!ressantc •t produção ao longo dos rios,
p~·:·~.~t:c o caminho hidrográfico ainda é o caminho mais viável.
Ouç'> o úllimo aparte, que ê o do nobre Senador Heitor Dias,
;-.;_)\•: 1.1 m~u t~mpo ji1 estú se esg:olólndo.

-:)Sr. Heitor l)ins (ARENA- BA)- Nobre Senador, lamento
'1 •.•·: ::o vip.Cll' dl) ~eu civismo, V. Ex• una a frieza da sua descrença
~·.:-"i~ n:ht~ào h ~:iénciu c t1 tecnologia. V, Ex• pode dizer, porque é
\·:: \ i•.1. qur.: o h~1mc:m aind<~ não sabe tudo. O homem não pode ainda
:~:.:r;.;1mr ::rn Uct~rminados iatos que sUo considc:rndos mistérios. Mns
;.. ··.:, :1:~u qu~:r dilcr que l~cnologia, que a ciência, não estejam sempre
dt' 1 l~!·.... ~l ~l !'rcnlc pura investigur. para pesquisar, para chegar. então,
:'1 ·'·JÍliÇ~U :ldt:quud~l. V, ax• dizer, por exemplo, que o Amazonas
:·~-i·:i1:1 u pccu(1ria, ~tcho que é uma expressão um tunto ufoita de
\' t.\~. pMqu~. se não é um campo. vamos dizer, naturalmente
:• .. 1picin, nfll) quc=r dinr qUt: n ciênciu, a tecnologia, amanhã, não
-:.:rn ~mn que ele deixe de ser hostil a essa forma dt: cultura. Não
rr: .. .: .~mrrcl.!ndc:? Então, V. Ex• cstú, agom, j(t u certa altura do seu
Ct":ur.;~,, duvidando da forçu, dos poderes du ciência e da tecnologia.
·:l SR. E\ ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena·
d•.• , H.:i!M Di<~~. V. E:~· situa novamente o meu pcnsumcnto, pura
tlq:;~ cxpli«.:~t-.;~n. Inegavelmente cu ponho cm dúvidas, cu duvido que
:t ril.!nd~l rnodcrnu, nt1 estC1gio mual, veja bem, no pammqr tecnológi·
i:ü \! ...·que t:lu dcsfruw, com o instrumental que ela possui em termos

d:.. .:<..'nhc~imcnto titológic'o. porque ~~ ci~ncitl estú cngntinhando. cm
\(::-;:hl'i dt: biologi:l u ciênciu é nencm, Ela pode ter alcnnçudo ulgnm
ti·.·-··nv~tl\"imcnto cm termos nucleurcs, mus cm termos biológicos eln
l· ·:.:nen ..·\twr:t ~ que estamos dcvussundo o cromossomJ, agora é
1r1·.: 1.:.\:untL., entendendo o comrortumcnto diJ C1cido ribonucleico c
d,' ,:~•.,/,,idt\ rihonudcico dentro do gene, conduzindL' os curnctcrcs
h::rL"ditúrio:;, c.)nhJ pode uma ciência incipiente. capcnga, pretender
d1!ar ll'i~. na Amazônia Côsmic:~'! Tcmtls i: qtlc ncompunhnr i.l nature·
7:1. !."t nohrc S~:nülh)r, Agnra, qulindu tivermos a h:cnologiu, quando
ti•'t'r!Ht)~ alc:nH;ndo um nível, um. pUI'-!mllr capaz de dls~utir, de

conlronlnr os nmsos conhecimentos tecnológicos com os
cnnhcdn11.:ntos cósmicos d~1 Amnzôniu, aí está certo, ui que se abra o
~randc dchatc. mas por enquanto não, é temeridade, ultu tcmeridudc
~c.: rrctendcr prujctos cm alta escala numn Amazônia que se
tlc.:.~con hccc.
Sr. Presidente, encerrando o meu discurso, porque o tempo se
esvai, cu quero pedir u V. Ex• que dê como lido c insira no meu
discurso, um pleito do Sindicato da lndúWiu da Extraçào da Borruch:t no Estado do Amazonas, que pede melhor tratamento pura o
seringalista. Pede, por exemplo, que o imposto territorial rural não
scja cnbrado do seringalista, o pobre seringalista que tem o seu
s~.:ringal nmivo, natural, c tem que ser na base de centenas, de milhures de hectares, para poder abastecer u indústria nacional, precílri:J de borracha natural, tem que pagar um preço escorchante pelo
imposto territorial rural. As vezes ele mal consegue vender, não
consegue lucro nu vcndtt da suu próprin produçllo gumírcra, para
pagar o imposto, porque o imposto absorve tudo. A maioria deles
cstit cm débito com o INCRA, e o INCRA impassível, doutoralmente. está começando a executnr os seringalistas. Como é que o
Governo pretende, mravês de uma politica para a borracha, dar
incentivos. facilitar o cultivo de seringais, obter cem mi) hectares de
seringais plantados, conseguir maior produção gumifera para abastecer o mercado interno se ele í: o primeiro a autorizar o INCRA a
executar os seringalistas, porque não pagaram o Imposto Territorial
Rurul, que é excessivo para os seus minguados recursos!
Então, faço um apelo ao Sr. Ministro. Aliás, este memorial foi
endereçado ao Sr. Ministro da Agricultura c eu, daqui, quero apelar
it Assessoria do Sr. Ministro~ nestu Casa~ para que me convide, para
debater o problema gumifcro da minha terra, agora que há um novo
Superintendente da SUDHEVEA, porque foi substituído o Sr. Stésio
Henri Gitton pelo Dr. Cesário, que me parece um homem de boa
vontade. Quando me convidam í: para ouvir e eu estou cansado de
ouvir. Gostaria que me ouvissem. Ouvissem a experií:ncia de horas e
horas, semanas, anos estudando a borracha!
Sr. Presidente, aqui faca o meu apelo no Assessor do Sr. Ministro da Agricultura, que pense cm termos de borracha, ln totum, não
parcialmente, mas pense como um universo só, não adianta dar um
financiamento para o seringalista e cobrar um imposto escorchante
do território rural. Isso vai dar em nada, é a mesma coisa que dar
com uma mão e tirur com n outra. Isso parece, até, brincadeira de
manja, de esconde-esconde. O problema da borracha exige um
amparo global, um amparo total, uma visualização ecuménica pura
o universo amazónico, A borracha í: o fundamento da economia
amazônica c o fundamento da economia brasileira.
No dia cm que se organizarem os cartéis gumíferos do Sudeste
da Ásia, mercê do dominó chiné:s, ou de qualquer outra innuência, ê
que vamos bolar u miio no peito c rezar o meaculpa, mas aí será
tarde.
Sr, Presidente, muito obrigado, (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO CARREIRA EM SEU DISCURSO:
SINDICATO DA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DA
BORRACHA NO ESTADO DO AMAZONAS
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Mannus, 20 de maio de 1977.
Oiicio n• 022/77
Excclentlssimo Senhor
Senador Evandro Carreira
Senado Federal
Brasil ia- DF
Slinhor Senador,
Temos o prazer de passar ~s muos de Vossu Excelência cópia do
Oficio n• 013/7'1 que acabamos de endereçar ao Excelentlssimo
Senhor Ministro da Agricultura, propondo modincucõcs nu ln<-
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uçi\o Especial INCRA n• 8/75, a nm de que os seringais nativos c
'plantio gozem também de isenção do Imposto Territorial Rural.
A reivindicação é legitima, justa. Atende às aspirações da classe
ringa.lista c por isso vimos pedir o apoio de Vossa Excelência para
dcfcrtmento por parte daquela eminente Autoridade da República.
Contamos com Vossa Excelência.
E nesta oportunidade reiteramos a Vossa Excelência os mclho's protestos de estima c consideração.
Atenciosamente
Sindicato da .I ndústría da Extrução du Borracha no Estado do
mazonas- SIEBEA.- Manuel Alexandre Filho, Presidente.
Manaus, 17dcmaíodc 1977,
J!icío n•OIJ/77
'xcclcntissimo Senhor
Joutor Alysson Paulincllí
.1uíto Digno Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura
<rasilía- DF
Senhor Ministro,
O Sindicato da Indústria da Extração da Borracha no Estado do
\mazonas - SIEBEA, órgão coordenador e representativo da
·lasse seringalista amazonense, comparece à honrosa presença de
/assa Excelência para expor c requerer o seguinte:
I. A Portaria n• 804, de 12 de novembro de 1975, desse Minis·
ério, aprovou a Instrução Especial INCRA n• 8/75, que "disciplina
1ísposítivos da Lei n• 5.868, de 12 de dezembro de 1972, e nxa críté·
ios para a isenção de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural
ocidente sobre as áreas de preservação permanente, onde existam
ôorestas formadas ou cm formação, bem como sobre as áreas reflo·
restadas com essências nativas".
2. A Lei n• 5.868 diz no seu Art. 5• verbis:
"São isentas do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural:
I - As áreas de preservação permanente onde existam
florestas formadas ou em formação;
II -As áreas reflorestadas com essências nativas;"
3, A Portaria n• 804 já citada, disciplina a forma de como se
deve pleitear as isenções.
O seu Art. 2•, entretanto, distingue essência nativa (andiroba,
aguano ou mogno, angico, canela, imbuía, pau brasil, pinho, etc.) c
essência exótica (acâssia negra, eucalipto, etc.).
4, Entendemos .que as isenções de Imposto sobre Propriedade
Territorial Rural deverão ser estendidas às áreas formadas por
SERINGAIS NATIVOS OU DE PLANTIO árvore natural do Pais e
cuja seiva- o lâtex- representa altíssima contribuição ao processo
da industrialização brasileira. Frise-se que nenhuma área de
preservação permanente onde existam norestas formadas ou em
formaçilo, na legitima conceítuação do inciso I da Lei n• 5.868/72 é
mais importante e merecedora desse beneficio do que aquela for·
muda de seringais nativos ou de plantio.
5. A isençilo do Imposto sobre nPropriedade Territorial Rural
das áreas formadas de seringais é medida que se impõe pelo muito
que virá representar como estimulo uo seringalista, neste momento
em que o Governo Federal procura incrementar o aumento da pro·
dução de borracha natural pelo aproveitamento dos seringais nativos
existentes e pela formuçilo de novos seringais de plantio,
O Imposto Territorial Rural devido pelos proprietários de serin·
guis constituí pesudissimo ônus nu sua economia, uo ponto de
poucos deles (seríngulístus) virem cumprindo essa obrigação c o que
é pior, muitos nté vendo ano após uno esse tributo acumular-se acres·
cido de mora, correçiio monetária e uté ameaça de exccuçilojudiciul.
I'; que a incídênciu do Imposto objeto desta Exposição- e parti·
culurmente nos referimos uos seringais- é muito maior que a inci·
dente cm outras l1reas consideradas produtivas, uma vez que os serin·
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guís são consideradas áreas improdutivas e geralmente de grande
extensão territorial incidindo, por isso mesmo, o maior imposto.
Face à argumentação entendemos que a Instrução Especial
INCRA n• B/75 deva sofrer algumas modificações favorecendo a
classe seringalista com us isenções do Imposto sobre Propriedade
Territorial Rural uosseringais nativos e de plantio.
Senhor Ministro,
Em assim sendo tomamos a líberdadc de propor a Vossa Excc·
lêncíu as modificações seguintes para a lnstruçilo Especial do
INCRA n• 8/75:
Art. I•
§ I• Nos imóveis rurais com áreas de preservação
permanente onde existam florestas formadas ou cm rormaçuo com essências nativas ou exóticas e seringais a que
alude o inciso I, os interessados deverão apresentar requerimento instruido com:
a) laudo técnico fornecido por engenheiro agrónomo ou
engenheiro florestal com citação do registro no CREA, indicando us áreas coupadas com florestas ou matas formadas ou
em formnçàq, no caso de essências nativas ou exóticas c
prova de cadastramento no INCRA, tendo como atividadc
predominante a indústria du extração da borracha c de fazer
do órgão representativo da classe produtora da borracha,
onde houver, nos casos de áreas formadas por seringais nativos:
b) indicação do diploma legal ou laudo técnico que con.
ngure u área como de preservação permanente.
Ainda no Art. I• acrescentar-se mais um§ que viria a ser
o 3•:
§ l• Quando se tratar de ârcas com plantio de seringueiras com projeto aprovado e financiado pela
SUDHEVEA- Superintendência da Borracha, certidão passada pela mesma dizendo o total do projeto aprovado, a área
plantada uno u ano, c demais dados técnicos que se fizeram
necessários à caracterização do empreendimento,
Art. 2• Pura os efeitos desta Instrução considera-se:
Essência Nativà .. .
Essência Exótica .. .
Seringais: constituídos das Hevea.r Bra.rmensi.r, Benrha·
miana, Camporum, Gul'anen.ris, Humillor, Giutea, Minor,
f>a/udosa, f>aucijlora, R1~idiojillna, Spruciana e Viridis.
Art. 4• No 'caso de deferimento da isenção solícitada, .
continuarão sendo cobradas: a Taxa de Serviços Cadastrais,
a Contribuição do INCRA c as Contribuições Sindicais devi·
das à Confederação Nacional da Agricultura-CNA c à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura CONTAG:
Parâgrufo Único. As contribuições sindicais das propriedades rurais que tiverem como atividadc predominante a
indústria da extraçilo du borracha, s.rilo devidas às Entidades de Grau Superior e aos Sindicatos que congreguem os in·
dustriais dessa atividude nu área territorial onde existam, na
proporção estabelecida pelo Ministério do Trabalho c Prc·
vidência Social, independentemente do deferimento da isenção do Imposto Territorial Rural.
Senhor Ministro,
Unicamente no propósito de colaborar com Vossa Excelência c
com o Governo du Rcpilblicu, trazemos u nossa modesta colabora~ilo
u um problema de grunde signincuçilo para a classe seringalista que
precisa de estimulo e apoio pura continuar heoricamcntc na drdua
tarefa de produzir mais borracha pura a grandeza nacional.
Expressamos a Vossu Excelência protestos de estima c parti·
culur admiração,
Atenciosumentc,

Sindicato du Indústria da Extruçi\o du Borracha no Estado do
Amazonas- SiEHF.,I. - Monuel Alexandre Filho, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra
uo nobre Senador Evdásio Vieira, por cessão do nobre Senador
ltllnHtr Franco.
O SR. /::VEUS/0 V/E/Rtl PRONUNCitf DISCURSO
QUE, ENTREGUE;, REVIStlO DO ORADOR, SERÁ PU·
BL!Ctf!JO I'OSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra
no nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (M DB - RJ. Pronunciu o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: Tenho recebido
apelos, oriundos de pontos os mais diversos do País, como Petrolinn,
no Estudo de Pernambuco, u fim de que interceda, desta tribuna,
junto às autoridades governamentais para que a Fundação IBGE fa.
ça a reclassificação de seu pessoal.
No uno pussudo, o Presidente da República assinou decreto de·
termitwndo u reclassificação do pessoal das uutnrqu'.a<, fundações,
etc. Em decorrónciu, u SESP, Cia. de Navegação do São Francisco,
SUCAN c muitas outras, procederam à reclassificação de seus fun·
cionúrios, o que ati: hoje o IBGE não fez. Evidente o prejuízo dos ser·
vidorcs dt:ssu Fundação, ainda mais se tendo em vista o incessante
cnc~trccimcnlo

do custo dt: vida.

Rculmcutc, i: incompreensível que o IBGE não tenha cumprido
u lei e nem mesmo o decreto do Senhor Presidente da República.
Por tuis razões óbvias, cru de se espcrur que essa Fundação viesse a
ser umu dt~s primeiras u promover u reclassificação de seu pessoal. Se·
gundo os missivistus, todos os upclos à direção do IBGE têm sido cm
vào. numa cuncutu estranha e que nngustiu os que lá trabalham.
Eis porque, Sr. Presidente, é com satisfação que transmito o
t~pclo uo Senhor Presidente da República e no Dirctor-Gcral do
DASP, coronel Durei Siqtóeiru, pois i: inteiramente despropositado
que utó hoje o IBGE não tenhu concedido a seu pessoal benefício
dctermimtdo cm decreto presidencial, hã tanto tempo.
Aproveito, ainda, a oportunidude pura um veemente apelo no
Ministro Nuscimento Silva, a fim de que adote providências que
um pu rem melhor as viúvas de segurados do INPS, que vivem cm
situuçuo a mais difícil, conforme numerosos casos que me são
expostos. Que uo menos lhes seju usscgurada uma pensão equivalente :1 cem por cento da aposentadoria a que fizer jus seu marido, se·
gurado do INPS.
Mas, Sr. Presidente, não apenas as viúvas de segurados do
INPS em situação de miséria. O mesmo se dâ com viúvas pensionis·
tas do próprio Governo. o que ocorre com as viúvas de ferroviâ·
rios, que percebem quantias ínfimas por mês, muitas daquelas recc·
bem apenas CrS 461,00. uma situação inacreditável, para a qual i:
necessário que o Governo volte sua atenção, inclusive porque a maio·
ria dessas viúvas tem encargos de família, com filhos menores.
Drumilticu também é u situação das viúvas de trabalhadores
ugricol;ts, pois a lei que amparou a classe, que é: de janeiro de 1972,
só beneficiou us viúvas de trabalhadores rurais a partir de dezembro
de 1971. Todas mais ficaram ao inteiro desamparo, à espera de que,
com o correr dos unos, possam recorrer à pensão dada aos idosos.
Sfto situações que necessitam de correção imediata e estou certo
de que as uutoridudes governamentais se mostrarão sensíveis à
reivindicac1io, inclusive porque o Chefe do Governo tem, reiterada·
mente, alirmudo sua preocupuçiio com o bcm-estar da pessoa humu·
na cm nosso Pais. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra
no nobre Senador Ota ir Bccker.

e
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O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Congressistas:
No dia 23 de julho de 1831 era fundado o Catarinense, primeiro
jornal a aparcc" cm Santa Catarina. A data tornou·sc, assim, um
marco histórico do desenvolvimento do meu Estado, justamente ceie·
brada pela Associuçiio dos Jornalistas de Santa Catarina, cm
Floriunópolls.

Agosto de 1977

Esse órgão pioneiro foi fundado com imensas dificuldades por
Jerônimo Francisco Coelho, nascido no dia 30 de setembro de 1806
na entiio Vila da Laguna. Bastaria a criação do Catarlnense para que
seu idealizador e realizador tivesse sua memória perpetuada no meu
Estado, Mas a fundação do primeiro jornal surgido cm Santa Ca·
tarina foi obra de um dos mais ilustres brasileiros, cujo nome ocupa
lugar de realce em nossa história. Jcrônimo Francisco Coelho foi o
catarinensc de maior destaque na sua época, pela cultura c espírito
cívico. Teve vida fértil, muito empreendendo pelo seu Estado natal
c pelo Brasil. Politico, foi Deputado Federal c Senador, tendo, ainda
sido Ministro da Marinha.
Justo í:, portanto, que relembre a fundação do primeiro jornal
de meu Estado, por um de seus mais eminentes filhos. E o faço com
estas breves palavras, solicitando a Vossa Excelência torne parte intc·
grante deste meu pronunciamento o artigo publicado cm A Notícia,
no dia II de agosto passado, de autoria de Waldcmar Luz, rememo·
rando fatos relacionados com a criação do Catarlnense, acentuando
importância do fato c exaltando a admirável figura que foi seu fun·
dador. Desta forma me associo às comemorações ocorridas cm Fio·
riunópolis c incorporo em nossos Anais o excelente artigo cm que rc·
corda um grande vulto de Santa Catarina, que integrou esta Casa,
após ter se destacado como membro da Câmara dos Deputados. E,
finalmente, presto uma homenagem à imprensa catarincnsc, que dis·
põe de órgãos que se equiparam aos melhores c mais modernos do
País! (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. OTAIR BE·
CKER EM SEU DISCURSO:

O PRIMEIRO JORNAL DE SANTA CATARINA
Waldemar Lu:
Recentemente a Associação dos Jornalistas de Santa Catarina
comemorou; cm Florianópolis, a fundação, a 23 de julho de 1831, do
jornal Catarlnense, o primeiro a aparecer cm nosso Estado. A ini·
ciativa partiu de Jerônimo Francisco Coelho, nascido na então Vila
da Laguna, a 30 de setembro de 1806, filho do sargento-mór Antônio
Francisco Coelho c de dona Francisca Lima do Espírito Santo
Coelho. Faleceu em Friburgo, no Rio de Janeiro, cm 16 de fevereiro
de 1860. Os seus primeiros estudos estiveram aos cuidados de seu tio,
Dr. J cão Franciso Coelho. Pretendendo a carreira militar, sua apli·
cação, nas várias fases educacionais, foi notâvcl, concluldos estes foi
promovido a segundo tenente c classificado no Batalhão de Engc·
nharia dos Libertos. Jã capitão, foi nomeado para uma comissão
"pura examinar quais os oficiais estrangeiros que se achavam no
nosso Exército c que não haviam aderido à nossa independência".
Voltando ao seu Estado, foi incluído no Segundo Corpo de Arti·
lharia, organizado com remanescentes do antigo Regimento dos
"Barrigas-Verdes". Seu soldo, então, como capitão, era de 195700
(dezenovc mil e setecentos réis), c uma ração de pão c outra de
farinha de guerra (mandioca). Apóstolo da cruzada libertadora, jâ
nascente, havia necessidade, na sua opinião, de um órgão de
imprensa, para reerguer os ideais nacionais, sofrcados "pelo prcdo·
mínio dos antigos rcinóis que Pedro I, no seu interesse, havia feito
ressurgir''.
Com recursos obtidos de alguns amigos do seu ideal, reforçados
pelos conseguidos das lojas maçônicas, adquiriu um pcr,ucno prelo c
material tipográfico c, auxiliado pelo ardoroso patriota Miguel
.•.ntônio da Silva, instalou, então, na Vila do Desterro, o jornal
Calarlnense, cm data já acima mencionada. N1:o encontrando com·
positorcs, nas informações do almirante Henrique Boiteux, "tomou
ele próprio a si a composição c imprcssilo do primeiro jornal apa.
recido cm sua terra natal", Na primeira pâgina, com grande cntu·
siusmo, publicou o seguinte manifesto nos catarincnscs:
ucuturinenses!
Agoru que me acho na terra. onde primeiro vi a lu~ do dia, ro·
deudo de meus caros pntrlcios, cheio de prazer .•. alegria a eles me
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dirijo. Sim, briosos Catarinenses, o amor de minha Plltria, o amor à
minha Provlncia, é hoje quem dirige a minha pena.
Em meus escritos não terão de aparecer pomposos rasgos de
sublimidade, contudo, meu estilo, inda que rude, exprimirâ somente
a linguagem pura da verdade; despido da lisonja e das vis adulações,
cu não tributarei homenagens senão à lei, à razão e a justiça, Nascido
entre vós, posto que educado ao longe, sempre conservei, no fundo
do coração, um sentimento oculto, que me chamava para vós,
embora eu não tivesse idéia alguma de nossa terra; minha imaginação constantemente me pintava como a mais bela de todo o
Brasil; muitas vezes tentei visitar os lares pátrios, porém, minhas circuntãncias o impossibilitavam, até' que linalmentc, oferecendo-se
agora ocasião favorável, voluntariamente me apressei a voar para a
terra que me viu nascer, e esta deliberação não foi movida pelo sórdido interesse, c sim pelo amor plltrio, pois deixei a Côrte, onde fui
educado, onde vivi por mais de vinte anos, e onde, finalmente,
deixou grande número de amigos para vir com passagem para nossa'
Provlncia.
"Eu vendo que das Provindas do Brasil, uma das mais belas, não
só pela sua localidade e clima, como também pela riqueza de suas
produções c docilidade de seus habitantes, estava como que esquecida do resto do Brasil, sensível e penetrado de profunda mágua, não
podendo ser indiferente a esta espécie de abatimento, cm que a vi
jazer; este foi o primeiro motivo que me fez abandonar a Côrte, para
vir entre vós estabelecer uma tipografia; por este modo abro o santuãrio da imprensa; pelo seu intermédio vós podereis comunicar
mutuamente vossos pensamentos e idéias, c desta arte as luzes se
propagarão com rapidez c facilidade.
"Eu vos prometo, Com provincianos, velar solícito na guarda da
inocência; ela não terá mais de gemer cm silêncio, e aqueles que a
oprimirem terão de ser dados ao prelo, para serem apontados como
opressores da humanidade.
"Esses orgulhosos mandões que, comumentc, nas povoações
pequenas, costumam ser o flagelo dos fracos, não continuarão impunemente a vexar seus semelhantes; eles deixarão de levar a desolação,
a dor ao centro das famílias; eles cessarão, enfim, de sacrificar inocentes vítimas em holocaustos e seus caprichos e interesses, únicos
ídolos que reconhecem sobre a terra.
"Não me demorarei em enumerar-vos as vantagens que resultam da liberdade da imprensa; só vos direi que esta divina instituição
foi, é e será sempre, uma barreira invenclvel onde se despedaçam as
fúrias dos tiranos do Universo; eles jamais a poderão encarar sem
horror porque, por meio dela, os seus crimes e suas tramas serão
sempre expostos ao conhecimento dos povos. Se não fora a liberdade
de imprensa, os povos, ainda hoje, estariam jazendo na estúpida e
crassa ignorância, cm que muito de propósito os conservarão esses
malvados, esses salteadores coroados, que prostituindo o sacrossanto
nome da Divindade, se diziam seus representantes câ na terra! Se ni!o
fora a liberd~de da Imprensa, ainda o mundo estaria atulhado de
novos Tibérios, Callgulas e Neros! Se niio fora ela, talvez que hoje
estivéssemos escravos desse Pedro estúpido, avarento c doido, que a
pouco, espavorido, abandonou as praias do solo Americano! Eia,
pois, Catarinenses! Agora que uma tão feliz como gloriosa revolução
que acaba de arrancar às garras do ingrato Pedro; agora que temos
uma Assembléia livre de coação pura deliberar sobre os negócios da
Pâtria, dela esperando tudo, démo-nos as mãos reciprocamente para
sustentarmos o grande cdincio da liberdade que tantos sacrillcios
nos hã custado! Unamo·nos, sem o que o cdillcio buqucurd. Não
queiramos pela nossa inexperiência escapar de Scila para ir naufra·
gur cm Caribides! f:: preciso que mostremos às Nações da Europa
que se prezam de polidas, a muneiru pela qual ~e faz umu. revolução
sem derramar-se o sangue da misera humumdude; ensmemos-lhe
também como se subo apreciar u liberdade c reconhecer nossos direitos, constituindo-nos de tul sorte, que puru o futuro também lhes
venha u dur lições de politica, indústria c subcdoria.
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"Eu me acho dentre vós de sentinela à liberdade, nesta amada
porção do solo brasileiro. O Deus da América que conhece a pureza
das minhas intenções no esforço me ajude a conseguir os fins a que
me proponho. Igualmente prometo zelar cm geral os interesses de
todo o Brasil, que é a nossa plltria comum, c, cm particular, os da
nossa Provlncia; cu me persuado que deste modo faço algum serviço
aos meus patrícios, não tanto quanto desejo, mas ao menos quanto
posso. Santa Catarina, 2 de Julho de 1831.
(a)- Jerónimo Francisco Coelho".
Politico, Ministro da Marinha, Senador c Deputado Federal, foi
o catnrincnse de mais destaque, no tempo, pela sua cultura c seus me·
rccimcntos patrióticos.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Não hll mais oradores
inscritos.
Em face da realização, amanhã, de sessão especial do Senado,
destinada a reverenciar a memória do Senador Paulo Guerra,
designo para a sessão ordinária de quinta-feira próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 231, de 1977, do
Sr. Senador Braga Júnior, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Senhor Presidente da
República, General Ernesto Geiscl, c pelos Ministros Armando Falcão e Reis Velloso, no dia 3 de agosto de 1977.
-l-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 20,
de 1977 (n• 3.155-B/76, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a rcdação do § 3• do art. 24 da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social", tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 460 c 461, das
Comissões:
- de Lealslaçio Social; c
- de Finanças.

-3Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 19, de 1975, do Sr. Senador José Esteves, que altera a rcdação do
art. J•daLcin• 3.738,de4dcabrildeJ960,tendo
PARECERES, sob n•s 401 a 404, de 1977, das Comissões:
· - de Coutltulçio e Justiça, I• pronunciamento- pela constitucionalidade e juridicidade, nos termos do Substitutivo que apresenta,
com voto vencido do Sr. Senador José Lindoso c voto vencido, cm
separado, do Sr. Senador ltullvio Coelho; l• pronunciamento - pc·
la constitucionalidade cjuridicidadc do Substitutivo da Comissão de
Serviço Público Civil;
- de Serviço Público Civil, favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta; e
- de Finanças, contrllrio, com voto vencido, cm separado, do
Sr, Senador Braga Júnior.

-4Discussilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 237, de 1976, do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre o
ensino obrigatório, cm todos os cursos jurldicos do País, da disciplina "Direitos Humanos Fundumcntais", tendo
PARECERES, sob n•s 405 c 406, de 1977, das Comissões:
- de Constltulçlo e Justiça, pela constitucionalidade c jurjdicidadc; c
- de Educaç~o c Cultura, favorâvel, com voto vencido do Sr.
Senador Cuttctc Pinheiro, e voto vencido, cm separado, do Sr.
Senador Otto Lchmann .
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-sDiscussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da consti·
tucionalidade c juridicidadc, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 218, de 1975, do Sr. Sena·
dor Franco Montara, que permite ao segurado do INPS a designa·
ção de mais de uma pessoa que viva comprovadamcntc sob sua de·
pendência cconômica, dando nova redução ao item 11 do art. II da
Lei Orgânica da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 375, de 1977, da Comissão:
- de Conslltulçio e Justiça (ouvido o Ministério da Previdên·
cia c Assistência Social), pela inconstitucionalidade c injuridicidadc.
-6Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da consti·
tucionalidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno) do
Projeto de Lei do Senado n• 230, de 1976, do Sr. Senador NcÍson
Carneiro, que dispõe sobre o seguro desemprego, a cargo do INPS, c
dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 213, de 1977. da Comissão:
- de Con~tltulçio e J ustlça, pela inconstitucionalidade, com vo·
to vencido dos Srs. Senadores Accioly Filho, Nelson Carneiro c Di r·
ceu Cardoso,

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Está encerrada a ses·
são.
(Levanta·sea sessão às /8 horas e /5 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO
BARBOZA NA SESSÃO DE 19·8·77 E QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO t'OS·
TERJORMENTE:

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
Muitas coisas relevam que se deixem ir como vilo, entregues ao
seu natural pendor, em um perpétuo dever hcraclitiano; outras que
se atempem, ajustando-se aos prazos c às conveniências das cir·
cunstüncias; outras que se deixem ficar no statu quo, porque prctcn·
der mudá·las seria, muitas vezes, dcstrul·las; outras, enfim, que se
mudem, ou porque os fatos assim o aconselham, ou porque o
consenso geral dos homens o exige.
Nilo querer mudar, quando nilo é caturrice ou pirronismo, é
quase sempre sinal de incapacidade de julgar as coisas. como muito
bem disse Jacques Maritain, é próprio do sâbio julgar bem, isto é,
saber exercer com clarividência c critério a segunda operação do cspi·
rito humano, tão importante quanto raciocinar, arquitctar silo·
gismos, induzir, inferir, tirar as mais intrincadas conseqUências
lógicas.
Mas, se i: próprio do sâbio saber julgar bem, muito mais lhe é
caractcristico saber mudar seus conceitos c julgamentos, quando a
experiência assim o recomenda ou a própria razão o induz.
mesmo o carátcr da mutabilidade autóctone, no dizer do
Psicólogo Myra y Lopes, umu das atividadcs que melhor caractcri·
zam o psiquismo humano.
O homem que sabe fazer correto emprego da segunda operação
da mente sempre sabe utilizar aquela margem de imprevisibilidade
na sua conduta, por isso diz o refrão: "é do sábio mudar às vezes de
opinião". mesmo tal atitude uma demonstração de superioridade
de espírito diante dos problemas critcriológicos, como, de resto, de
todos os problemas que requerem reflexão ou novas tomadas de posi·
çi!o ditadas pela experiência.
Só o obstinado, o opiniâtico comprazem-se cm sua estéril
imutabilidade de causar inveja ao mais ferrenho discipulo de
Parmênides ou de Zenão de Eléia.
Mas, Sr. Presidente c Srs, Senadores, como afirmei no inicio de
meu discurso, há coisas que precisam mudar, ou porque a realidade
exige, ou porque u reflexão c o consenso geral recomendam.

e

e
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C~nvencido ?esta verdade; cônscio de que não mais se justir.ca
o cientismo m6rb1do dos que proclamam a imutabilidade do sistema
ou defendem a intocabilidadc do status quo reinante· certo da
imperiosa necessidade de que devem processar-se transfo;mações de
base no sistema governamental, o ínclito Brigadeiro Grum Moss
Ministro da Aeronáutica do Governo Jilnio Quadros, com a autor!:
dade que todos lhe reconhecem, como uma das expressões maiores
do Movimento de 1964, proclama, alto e bom som, cm carta enderc·
çada ao Jornal do Bra.</1, que é chegada a hora de mudar, aconselhan·
do os milhares a se recolherem aos quartéis, porque já cumpriram o
seu dever para com a Pátria e a devolverem o poder aos civis.
preciso mudar, primeiramente, diz aquele emin~ntc militar,
através do retorno do País "ao pleno estado de direito".
chegada a hora de mudar, sem receios de rcvanchismos,
por~uc o Governo pode contar com leis justas se nccessârio, sem
p;ec1s~r. apelar P?ra q.ualquer medida de-cxccção, usando apenas 01
diSp~Sitlvos lega~s. c~IStentcs, para conjurar qualquer tentativa de
desp1quc de seus 1n1m1gos declarados ou clandestinos.
. O tempo é de mudar, entendem todos os brasileiros com o
msuspeitíssimo chefe militar cllder da Revolução, Marechal Castello
Branco, que, com apenas pouco mais de um ano de vitoriosa a
Revolução de Março de 1964, proclamava a necessidade de se
converterem os processos rcvolucionãrios na prática de seus ideais,
O tempo é de mudar, como o reconheceu o próprio General
Ernesto Geisel, ao identificar na mudança a chave de uma solução
nacional para as crises politico-institucionais geradas pelo
inintcrrompido processo revolucionário.
O tempo é de mudar, porque a Naçilo e o povo precisam e
querem atinar-se com o Estado, mas com um Estado alicerçado num
poder limitado pela ordem juridica, onde haja respeito efetivo à lei,
aos princípios democráticos c às liberdades públicas c individuais.
A hora é de mudar, porque o povo brasileiro já exauriu sua
•expectativa de cumprimento, pelo poder rcvolucionãrio, do ordena·
menta jurídico indispensãvel à reimplantação, no Pais, de institui·
ções democráticas e livres,
A hora é de mudar, porque, como muito bem observou o
brilhante Jornalista Carlos Castello Branco, "o·impasse gerado pelos
sucessivos recuos do atual Presidente gerou a consciência da necessi·
dade de abrir caminhos para que não se dramatize um processo que
graç?s ao único. êxit~ da politica de distensão, é, hoje, definido ;
anahsado pelos JOrnaiS e pelos politicas com crescente participação
da opinião pública",
Importa mudar, pondo cobro definitivo às sucessivas violações
dos direitos do povo brasileiro c aos abu,~s do poder autocrãtico c
absolutista de que se investiu o Governo c dos quais não cessa. de
lançar mão, numa sucessão de atas que, por ofenderem direitos e
atentarem contra os principias democráticos, representam grave
retrocesso politico c impedem o verdadeiro desenvolvimento
nacional, que deve processar-se de acordo com os ditames da Justiça
c com o respeito às liberdades do cidadão.
Importa mudar, porque "a aspiração pela Democracia c pelo
Estado de Direito são hoje patentes em todos os sctores da vida
nacional", como muito bem salientou, há dias, o eminente Lldcr de
meu Partido nesta Cusa, o nobre Sr, Senador Franco Montara.
O tempo é de mudar, para que a Igreja, como dcpositària do
magistério evangélico que lhe incumbe transmitir, possa, sem
constrangimentos c sem suspeições sobre os verdadeiros desígnios de
seus dignitàrios c auxiliares, exercer convenientemente sua missão
apostólica de libertação dos injustiçados e oprimidos

e
e

A hora é de mudar, para ~ue njuventude estudantil do Pais, sem
ameaças de 477, sem intolerância c o poder discricionârlo de reitores
prepotentes, possa, ordeira c livremente, pleitear melhor ensino,
mais participação nos destinos de sua vida escolar c na vida politica
nacional.
O tempo é de mudar, porque este é o anelo reiteradamente
manifestado pclus figuras mais representativas da Intelectualidade
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brasileira, qu~.: pr::~.:i:-.:tm, com a"i JuleS de seu saber, gozar de indispcn·
s:h·cl\ibcrd:tdc n1l t:~crckio t.!c sua "i atividadcs de oricnwdorcs da opi·
nião dn povo hra:-.ik:iro.
1\ hora~ de mudar. para qut: o Poder Judiciítrio, dcspojudo de
importante-; pn:rro!lul ivu.; judicant~.:s c dirigido por uma reforma que
nüo veio ao encontro de suas aspir:wih:s I! nt:ccssidadcs mais sentidas,
possn ver rc~t:.JUrados o instituto do lwhf'(U corpm c os principias da
vitaliciedade c inamovihilidadc thl magistratura.
Importa mudar c j{l ~chegada <t hnr~t tantas vczt!s rcconhccid:1 e
proc]Bmada ultimamente, por parJarncntart.!S de amhos OS partiJos,
numa fiel traducrw dn nnscio gcral do povo que rcrrcscntam, pura
que o Lcgislativn, comt) órgilo múximo d:1 opinião pUblica nacional,
possa ver n:stabclccido seu direito de legislar sem pressões ou
umeaçus de rr.~ccssos, podendo seus rcprcsentnntcs, no gozo de suas
pn:rrogutivns ~.":onstitueionuis, dcsc:mpenhar com altivez o mnndato
que o povo hrasilciro lhe confiou.
A hora~ de mudar. este é n pensamento do empresariado nacional. expresso pelo Presidente da Federaçtío c do Centro do Comércio
de SUo P~1ulo, para quem .. n cmprcs{Jrio jú s~.: autodeliniu como neo·
liberal", pugnando "pela liberdade, pela democracia e pelas e\dçücs
diretas", "amando o Estado de Direito", "não udmitindo imposi·
çõcs que venham de: cimu p01ru baixo,''
A posi,·iio du empresariado nucionul sabe-o muito bem todos os
br~tsilciros, porqut: soh:ncmentc fíxadn nu Dcclmação de l 9 de fcvc·
rciro do corrcntt..! t1no, "~ n dos que .~crenamente consideram bem
amadurecida~~ convicção de que o Puís deve iniciar a rctomudu do
plt:no Estudo dto: Direito", em um regime dcmocrútico c nt1o um regi·
me espúrio."
O tempo é: de mudm deseja o nosso homem do campo, porque u
politica rural do Governo. us restrições ao crédito que o utingc c o
connsco cumbi,tl sobre produtos primúrios que posnm no Balunça
Comercial. de ucordo com a própriu toto\idudc da B'mcoda do Parti·
do Governumentul: estão impondo pesados c injustos sucrifícios uos
agricultores brasileiros.
A horn í: de mudnr, ciumam os mnis categorizados representantes dos órgãos de imprensa do País, e os nossos meios artísticos c
culturais, para que, utravés de uma revisão da censura, exigida há
dias pelo eminente Senador Henrique de La Rocque, os jornalistas,
artistas. uutores c atares brnsilciros, sob u ~gidc de uma nova ordem
legal c atru-...'és de uma compreensão para a natureza do seu trabalho
cultural, poss:un, sem inJustos óbkes, dar vnsiio ;Is suas ntividudcs
criadoras.
É chegadu a hora ae mudar, rcconhccc~a insuspeitamente, nosso
ilustre colega Senndor Jarbus Passarinho, que com u vivéncin da vidu
militnr c com seu patriótico sentido de lidcrançu politicu, "identilica
o umudurccimento do quudro nacional c a existência de condições
fundumentnis puru o restabelecimento dus instituições hú longo tem·
po bloqueadas pelo mulfududo Al-5.

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- V. E•• me concede
um aparte'?
O SR. LÁZARO ll.\RilOZA iMDO- GO)- Com muito pra·

zer,
O Sr. Evundro Curroirn (MDO- AM).:... Nobre Senudor Lilzo·
ro Barboza, V. Ex• toca nu mudtulCOI quc sc impõe pan1 um retorno
à plen:1 dcmocruciu. E cu o parabcnir.o pelo cnfoquc do problcmu,
que mi! d(t oportunidade de truzcr umn coluboruçilo. Diz·se que hll
necessidade de manter o .\'f(lfu quo, sob o comando das Fllrçus Armudus, porquo ainda paira um resquício de dúvida, aindu puiru um
anH:drontamcnto com rclaciin a focos subversivos, cupm:es de empol~m n vidu nacional c subverter a ordem púhlicn. Nobre Senador
Lú;o.mo Bmbnza, :H:hn que cstc r:Jciocinio constitui llm dem~rlto pnru
us Fon;~1;.. Armada'i de nns~a Pi'ttriu. I\, is, possuindo us nossus nobres
Força~ Armadn.~o, hoje nutis llLl que nunca, toda u parafcrn(llill ncccs~
súria pm~1 dl-f~ndt:r a nossa snhcrania c paru gurnntir o cquillbrio da
on.h:rn I.:Í\ ii, não sc justifica que ela'> ni\o poss:~m rcturnar aos quartéis c Ucix~1r us JiL.II.!'> políticas pura aquclcs que nelas foram forjadas.

b,igir a prc~cn~a Ja'\ Furçlt~ . \ rm:tJ:1s no ~.:akh:ir~u p(llítil:o, p<trt:cc·
me um dcméritu, pl1r4ltc a su:t incurnh~nda prcdru:1 ~li g~:raniia da
nns'ia suhcrania c a sc_!.!urança Ua ordem interna. Se hú um dc-;cquili·
hrio da ordem interna ela v~m !.:llnl toda :1 sua rnnquinúria, c que.~ hojc
cst(l 111UÍ\n mui~ ílpcrl't.:ic.;llad:J com o Serviço Nacionul de Informa·
çôcs que nUo h:~via untes Jc 1964: havia um mode~to Scrviço Secreto
do Exército, d:t Marinha c da ,\eron:'IUtica que não era, de fato, sufi.
ciente p:tra surpreender l\Ua!qucr dcsc~uilíbrin, Mas, nf!nru q uc jí1 s~:
pns~ui .tnda cs.so1 lllill\UinllrÍ<I. n;in ..;~,..• justific;t 4uc cnntinucm :1s nos·
sas Forças t\ rmadas no pndcr. cum n simples ar~~urncnto de que ~
prccislll{J ficar rara ~.:vit:1r uma suhvcrs:ll, imincnll!. ~-1uíto ohri~udo.
O SR. I..ÍZARO UARilOZA (~IDU - GO) - Agradeçc>,
eminente: Scn:li.lnr Evandro Carrciru, o Sl!U apart~. n<~ realidade, o
únk(J :mtidolu ~.:ric:tl. ..:ontl'a m mdicais J~: h1th1.~ os matizes i! o
r~.:gillll! dcmm:r;'ttkll, ~ ll n.:gilnc Ja lc.:i c Ja tHd.:m Ul1jus IWfiiiCJdfl.
Continutl, Sr. Pn.:sidentc:
lmport:l mutlar. reclanw uutrll cmincntt: rcrn.:s~.:ntantc arcnist:J,
o lihcral Scn:1dor Tcntônin Vilela, para lJlll.!lll ll Governo não podc
adiar :1 normalit:n;:in Un País, j:'t que, "sem ri~t.:o ..; c r~.:sist~nci:1s" nfio
lhe f:1Jt:t :llJtOrÍt.!adc J'lara t:llllll,
1: hor:t de mudar, rcClHlhece·ll o insuspcitissimo jurista Miguel
Rcale. s~.:~umh1 llLJUal o País cxi);!c unw so!uç~1o dcmocrútic:.t para os
seus prtthlcma~. j{J que o qw.: tl!m impeJido o acc:>:.;o a ela"~ o apl!go
c.'\..:es~im a \()()";. de segurança", t:: "prctcnder i~;to r: o mesmo que
impt.:dir lJU~I!l!Lh.:r prul.!csso pnliticn llU jurídico, porquanto a
dc:mllcracia cnv1llvc Uivcrs:ts f:dxas Je altcrnutivn~. cxi~indo apenas
que Scjmll prc:-.crv:tdos dctcrmin:ldOS va\urt.:S, ~\Ut.: S~l.) H SU~I rrôpria
radtll de ser, Cilnlll a lihci'J:Jdc, :1 Ígua\dad;.: c <I rcsrH111~ahi\idaJc".
O t~;mpo ~ ~k llHJllilf . ...:nm~• 11 dcnhlnstrou a ali~udt.: csdarccida
do indito Cicrwr:d Cnm:tndantc- do li E.xén:ito, :~ rwpú:-.ito dos :.ICOn·
tc.:címcnlllS ucmriúns no i'lllllfl/,'\ d:1 Unin:rsidadc- de Sf1o PaLdo t: que
hcm rcvl!la um momentn de nH\inridadt: da viJa nadnnal. c o caminho corrctll a seguir pl'il>S que detém~~ pm\i.:r, a saht:r. ~~viu dcmocrútica d:t tran~ig~nda c d:t CLlmprcr.:ns:Jo, c nrin o das p:.dxú~.:s ou dus
rcminisc~ncias est~rcis.

,\ hora é de.: mudar. par:! qur.:, rcpuJiamh1 tod:t form:t dc
:1bsnlutismo, sc c.;tahelcç:l cm toda :1 Sll~l p!l.!nitudr.: o k~!ítimo concci·
tLl de cid:Jdunia. :1través dn"LJU:Ii l'S Jircitos c v;tntagcns Jos cidadt10s
hr:tsileiros pos~:un ser mais cxaltathv.; c rt:.:<lnhccidos cl~) que.: os seus
dcvcn.:s.
Imrnrt:l mudar. c~ ..:hcgad:t a llllra de, ~mavés da unii'io dc governantes c govcrnados c :-illh u insrir:h.;ftn c ll impúrit) de IHllU aul~n
tica ordem jurídic:1 c constitucional. sc consa~r·.: a ctlnjul!açriO dos direitos c das llhrigaçil~.:s do ddaLi~Ll bl':tsildw. t..:fctivando-~c a
rccl:Jmada indi~solubilid~ldl.! de Estud1l c cid:n.E1o, rc~dilando·sc a
rcciprLlcidadc du lihcrd:1Jc l! rcspons:tbili<.ladc c u intcrdcpl!ndéncia
dot dcmocr:11.:ht c s:1crifício do J1LWll, Um povn mcrccl!dor da Jibcrd:~~
de c~~ clu st:mprc d~.:votaUo. l:lllllll o hra.o.;ilcirn. é p1..HtaUor do n:quisito csscnci<il de lllll gnverno livre.
Recursos vu~to'\, c;c.:sdmcntn l!cnnllmÍC\' mcsrno ch:vadn, :tltos
ÍnJÍCCS de dC~I.'fl\'lli\'Íillelll!' \Í.'I.'llÍl:!l, J10Ul.'t' .;ignitÍl.';ltn, SC O 00\'0 ni10
CLlmpmtilh:l t!a "visihl democr:'ttic:t" c .!~l:'! imru:dindn dc p:1rticipar
dc sua n:alizaçfhl <..11.! mancir:1 cl't:tiv:1 c ft\t:t!.
O lt.:mpo ~de mudar, p:1ra quc se r~.:l.:!llllj)l'l1h:t a \'l!rducleira ima·
gr.:m Jc nossa P;hria c de nm~l) ptH'il, :1111ant.:s d:l Mtlcm, dl1 direito,
da f'Hil. "' \.'ll!ltr:irins :t tutl:t:> :1., h.·nt:ttiv;t., (h.' rk.•,qc~·p·:itn no direitllS
fundamcnt:IÍs Uo llllmcm.
t\ hora é tlc mmbr, p;~ra qlll' as ~~wriu'ia·; l:or~:t.;, t\rm:td:Js niio
liLJUcm t1 mcrc~ de quni..,qlll!r ..;,l,p . :itas UI.' :unhiçfn1 di.! perrt.:tuit.ladc
llll roder, c para que.: ela~ ..'q:uindu 11 l''lcmpl~~ de Caxias ~.: de
Tamandarê, pw-.~i~:l,lll \.:Utnpdndu fil!!l~1l'lltl' c ~·um sua mi~-.[\ll de patrintisnllll.! lk \idinw:-. :;u;Hdí;'ll'~ d:1 tlnkm 1.: d:1 ··l':'llr:ln~·a das instituiçôcs nadnn:li:-;,
O Sr. ltnll\·in ('m•l\w
apnrtc'~

(:\lU:~.\--
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O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço, com satis·
fação, o nobre Senador pelo Estado do Mato Grosso, halfvio Coe·
lho.
O Sr.ltalMo Coelho (ARENA- MT)- V. Ex•, Lfder do Par·
tido da Oposição nesta Casa, faia com voz qualificada, Peço que rece·
bu este aparte apenas como parlnmcncnr, de um representante dn
Bancudn do Muco Grosso.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB V. Ex•. é sempre bem-vinda.

GO) -

A voz de

O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA- MT)- V. Ex• adiantou con·
selhos para que os militares voltassem aos quartéis e, enquanto isso,
fiquei dando uma olhada, de memória, na nossa História para saber
como iriamos conserlú·la: pedindo ao Duque de Caxias que voltasse
para os quartéis: pedindo a Deodoro da Fonseca - que implantou
nossa República - para que voltasse nos quartéis: pedindo a Her·
mes da Fonseca: pedindo ao grande mato-grossense Gaspar Outra;
pedindo a Juscelino Kubitschek, aquele valoroso Capitão da Polfcia
Militar do Estado de Minas Gerais: pedindo a Café Filho, aquele in·
tegrante da Polfcia Militar do Rio Grande do Norte. A presença dos
militares brasileiros na polftica do Pais é um fato histórico no presen·
te, no passado recente e no passado remoco. Não contraria, nunca
contrariou e não está contrariando a democracia. A democraciaV. Ex• vai me permitir- existe quando um Congresso livre discute
todos os problemas, inclusive o de algum diploma legal, que mais in·
cornada a Oposição, é discutido no Parlamento, é discutido na im·
prensa. A Administração é democrática no sentido da participação
do povo na produção nacional e nos seus beneffcios. V. Ex• falou no
sacrifício da agricultura: quando foi que a agricultura teve um desen~
volvimento maior do que nessa fase histórica, inclusive no Estado de
Goiús, cão bem representado por V, Ex•? V. Ex• falou na técnica
que comanda o desenvolvimento nacional. Quando foi que o povo
participou desse desenvolvimento nacional em maior proporção do
que hoje, inclusive até no estilo americano, com sociedade de capital
aberto? A democracia está em marcha no Brasil, graças a Deus.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Sena·
dor halfvio Coelho, agradeço o aparte com que V. Ex• me honrou
nesta tarde, mas quero salientar que V. Ex•, na realidade, no fulcro
central do seu aparte não aparteou a mim, mas ao Brigadeiro GrUn
Moss.
Aquele honrado militar, na sua curta encaminhada ao Jornal do
Bra.<il, disse com todas as letras, que a Pâtria era grata aos militares
pelos serviços prestados: mas que cru hora de os militares regressa·
rem aos quartóis. Quem o disse foi o honrado ex-Ministro. Quanto u
mim, apenas citei suas palavras.
No tocante às observações de V. Ex• de que o Al·S é um diplo·
ma legal, eu concordo com V. Ex•, apenas, de que ele é um diploma:
mas não um diploma legal.!'; um diploma do arbitrio, porque na rea·
lidnde, o AI·S é a anti-lei, eminente Senador. Por outro lado, tum·
bém discordo de V. Ex• quando afirma que nunca houve mais opor·
tunidude de participação do povo na riqueza nacional, do que nos di·
as em que vivemos. Leia V. Ex• o livro do próprio Ministro da Fa·
zendu,Brasil 2.002, e V, Ex• vui constatar que o eminente Ministro
da Fazenda, o honrado gestor das finanças do Brasil, naquela sua
obra tão discutida, mostra, claramente, que houve um enriqueci·
menco dos IO% mais ricos da população brasileira e empobrecimento
de vnstu camada de brasileiros que integram esta grande Nação, e
que formam os seus segmentos mais pobres.
De formu, eminente Senador, que o aparte de V, Ex• não foi fe·
liz. Nilo foi feliz porque V, Ex• quis consagrar o AI-S como ins·
trumenco de direito. V. Ex• quis demonslrur que o agricultor estã
satisfeito quando, em rculidade, ele continua penando nos dius de ho·
je, para alimentar us populuçõcs das cidades c estã empobrecendo.
Quem se enriqueceu com os subsidias pura os fertilizantes, com
financiumento paru aquisição de móquinus, forum muito mais os
industriuis e os fubricunccs dcssus móquinus e de adubos muitus vezes
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fulsificudo do que o homem que moureja no campo durante o dia in·
toiro e que muitas vezes, ao chegur u safra tem que soltar o gado nos
arrozais porque não dispõe de condições pura colhê-lo ou, então,'·
quando a mercadoria tem preço no mercado internacional, como
soja e o café, vem o confisco cambial para sugar-lhe as possibilidades
de lucro. Mas, quando, nas bolsas de Chicago, os preços descem a
condições vis, o Governo brasileiro não subsidia o produtor, ga·
rantindo-Jhe preços justos.
Vou continuar, Sr. Presidente, porque vejo que o meu tempo es·
tá esgotado e V. Ex• já acendeu as luzes de advertência.

f

O Sr. ltallvlo Coelho (ARENA- MT)- Mns V. Ex• bem po·
dia permitir que eu respondesse alguns argumentos que contradita·
ramas minhas puluvras.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Desde que o
honrado Sr. Presidente seja tolerante para que eu possa concluir o
meu discurso, terei o maior prazer em ouvir V, Ex• e quantos dos
nossos colegas queiram participar deste debate.
Consulto a Presidência sobre a minha disponibilidade de tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canule)- Dispõe V, Ex• de S
minutos, para concluir o seu discurso.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Vou, portanto,
ouvir V. Ex• ainda, pedindo-lhe que seja breve, porque a Presidência
me dá, apenas S minutos, pura concluir o meu discurso.
O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA - MT) - Um minuto só,
Excelência: são 20% do tempo de que dispõe V. Ex• Referiu-se
V, Ex• ao AI-S. Não defendi a permanência do AI·S, como não
defendo a permanência eterna de nenhum instituto legal ou institu~
cional brasileiro. Tivemos u primeira Constituição do Império, ti·
vemos a primeira Constituição da República, tivemos u Constituição
de 1934, tivemos a Constituição de 1937- de que cu nada gostavativemos a Constituição democrática de I946 - de que eu tanto
gostava- tivemos a de 1967, a de 1969 e o AI·S. A vida constitu·
cional brasileira evolui sempre, de acordo ou não com os principias
que V. Ex• defende, mas ela não é estática, ela é dinâmica, e o
dinamismo persevera, o dia da mudança chegará. V. Ex• e o Partido
de V. Ex• trazem idéias e princípios para esta Casa e para a opinião
nacional. No dia em que a opinião nacional for motivada pela prega·
ção de V. Ex• e pela nossa, novos institutos constitucionais virão,
não vamos ficar eternamente nisto. No que diz respeito ao livro do
ilustre Ministro da Fazenda, não era do Ministro da Fazenda. Nilo
hú afirmativa de que o segmento mais pobre dn população estivesse
mais pobre. Muito pelo contrário, u afirmação é de que o segmenio
mais pobre não participou nu mesma proporção do segmento
industrial, do esforço de formação de grandes empresas que estavam
participando do produto nacional bruto. I'; muito diferente do que di·
zer-se que os mais pobres estilo cada vez mais pobres. Isto não está
no livro "2002".
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Eminente
Senador, V. Ex•, cfetivamentc, acaba de cometer um engano.
O Sr. Mouro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• vinte
por cento do restante do seu tempo?
O Sr. ltallvlo Coelho (ARENA - MT)- Se V, Ex• permite,
vou encerrar o meu aparte porque o tempo (:curto. Lamento muito
niio poder concordar com o discurso de V. Ex•
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Eminente Sena·
dor Mauro Benevides, pediria 11 V. Ex• apenas que me permitisse res·
ponder ao ap11rte do nobre Senador pelo M11to Grosso.
Nu realidade, o fulcro central deste discurso nüo 1: propriamente
us questões económicas. Mas V. Ex• cometeu ui um engano de avalia·
çüo. Ess11 informação foi dadu pelo Professor Mário Henrique Si·
monsen, n11quele seu livro cão comentudo. E teremos, posleriormen·
te, oportunid11de de conferirmos 11 inform11çüo e, se eu estiver engana·
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do, darei a mão à palmatória. Entretanto, nobre Senador, quanto a
sua observação de que vivemos sempre, durante toda a vida de nossa
Nação, desde o Império até a República, num processo dinâmico,
sob o império de vArias Constituições, a de 1824 c tantas outras, V,
Ex• acabou, finalmente, no seu aparte, por encarar o dinamismo do
Al-5. Realmente, nobre Senador, o AI·S é tilo dinâmico que basta o
Congresso Nacional, no exercício de um legitimo direito conferido a
qualquer Parlamento do mundo, negar a aprovação de um projeto
encaminhado pelo Poder Executivo, para que o AI-S, dinamicamente, lhe decrete o recesso. Veja V, Ex• que não vivemos sob o império
da ordem jurídica, mas sob o império do arbltrio, porq)Jc o AI-S anula, cm verdade, a própria Carta outorgada.
O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA- MT)- Em muitas nações o
Congresso é dissolvido.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) painha.)

Faz soar a cam-

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Ouço o nobre
Senador Mauro Bencvides.

'I

''

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador
Lázaro Barboza, se não fora a advertência da Presidência da Casa de
que o tempo de V, I;_x• está prestes a escoar-se, cu formularia o meu
aparte com algumas ·considerações cm torno do seu magnifico discurso. Realmente, nobre Senador, V. Ex•, na manifestação da tarde de
hoje, se incorpora àqueles vozes indiscutivelmente autorizadas que
vêm pregando, nos últimos tempos, com insistência e uma pertinácia
admiráveis, pela reimplantação do estado de direito no Pais. Quero
ao me congratular com V. Ex•, ressaltar que estamos muito próxi·
mos da obtenção daquilo que nós todos almejamos ardentemente,
que é o consenso geral, o consenso nacional pela normalidade demo·
crãtica no Pais.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço o
aparte de V. Ex•, Senador Mauro Benevidcs.
Sr. Presidente, vou concluir o meu discurso, em obediência no
Regimento Interno e à sua autoridade.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- V, Ex• me permite
um np.nrte, nobre Senador?

'i

' O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Sr. Presidente,
como vê V. Ex•, fico num dilema. Portanto, mais uma vez, volto a pedir a sua palavra judiciosa. Se V. Ex• me permitir, terei prazer cm ouvir o aparte do nobre Senador do meu Estado, Osires Teixeira, que,
neste instante, por certo, me honrará com o seu aparte, falando pela
Liderança da ARENA. Tenho ainda, Sr. Presidente, algumas considerações a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cannle) - A Mesa concederá
mais três minutos a V, Ex•, para que conclua o seu discurso. Se dentro desse tempo V. Ex• ucha que é possível atender no pedido do
nobre Senador Osires Teixeira, está na vontade de V, Ex• conceder o
aparte.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Sr. Presidente,
agradeço a V. Ex• c, fraternalmente, vou repartir os três minutos que
V, Ex• generosamente me concede, com o nobre Sr. Senador Osircs
Teixeira.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Esteja certo V. Ex•
de que não VOU USar um minUtO e meiO. SOmente para uma obscrVU•
ção. V. Ex•, após ouvir o nobre Senador Evandro Carreira e ao res·
ponder no aparte do nobre Senador ltallvio Coelho, deu, em termos
ubsolutamcnte claros, o sentido do discurso de V, Ex•. Quundo
V, Ex• afirma que o fulcro centrnl nüo cru económico, senão pollti·
co, falando cm 477, AI-S, etc, etc., c cm regimes tais, cm negação da
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democracia, V. Ex• clareia para a Nação que o objctivo central do
discurso de V. Ex• é fazer mote ao que falou o Brigadeiro Grum
Moss- mandar os militares pura os quartéis- como seja o fato de
ser Presidente da República simplesmente por ter sido militar. Sabe
V, Ex• cjuc nenhum Presidente da República é eleito na condição de
militar da ativa. V, Ex• considera, para a Nnçilo inteira, como um cri·
me ~m cx·Gcneral do Exército poder ser Presidente da República.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Nobre Senador
Osim Teixeira, lamentavclrncnte V. Ex• se encontra numa tarde infeliz, porque o seu aparte não faz justiça à sua inteligência. Em nenhum momento, eminente Senador, cu fiz aqui discriminação entre
civis c militares. Até porque entendo que os militares são civis a
quem a Pátria veste com as cores da sua bandeira para defender o
Pais c para garantir o império da ordem c da lcj, como expressão de
jus normado. V, Ex•, na verdade, não me hon.rou com sua atenção,
porque se o tivesse feito não formularia um aparte tão distanciado
dos objctivos do meu discurso, eminente Senador. Espero que a
próxima intervenção d'c V, Ex• possa caracterizar-se como uma cfctiva contribuição para os altos propósitos desta Casa c da Nação intci'ra, de chegarmos ao reencontro dos brasileiros, de chegarmos à
união nacional c evitar assim que este Pais continue dividido entre
aqueles que estão no poder c os outros que estão impedidos de
chegar no poder; entre aqueles que têm acesso à riqueza nacional c
aqueles que, lamentavelrncntc, vivem como pãrias, porque não têm
condições sequer de se alimentarem com dignidade.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- V. Ex• quem empregou isso. Não fui cu quem fez.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc. Fazendo soar a campainha)- Nobre Senador Osircs Teixeira, pediria a V. Ex• que colaborasse com a Mesa. Já que concedi os três minutos pura que o orador pudesse prosseguir com o seu discurso e receber o aparte de
V. Ex•. Pediria a V. Ex• que concordasse conosco c não apartcasse
mais o orador.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- Ouço cm silêncio as
brilhantes palavras do nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB -

GO) -

Agradeço,

Sr. Presidente, ajudiciosidade de V, Ex•c vou concluir.
O tempo é de mudar, sua chegada é exigida pelos servidores públicos brasileiros, cada vez mais proletarizados pela politica de acha·
tamento salarial do Governo.
!: hora de mudar, exigem-na os trabalhadores brasileiros para
que, com sindicatos livres c autenticamente representativos de suas
classes, possam ver, finalmente, atendidas suas justas reivindicações,
Importa mudar pura que desapareçam os sintomas de exaustão
completa que domina u classe politica nacional.
hora de mudar, para que a Nação veja restabelecida a reciprocidade de direitos de acesso uos meios de comunicação, o retorno ao
amplo diálogo nacional, cm que não mais o Governo possa fazer cn·
lar u tantos, nos sctorcs da Oposição e nos meios universitários c eclesiásticos, dando u impressão de estar sendo o Pais governado à maneira de primitivas sociedades tribais: por um conselho de anciãos,
na expressão pitoresca do O Estado de S. Paulo.
tempo de mudar, puru que, de vez, fiquem afastados cm nosso
Puls, os perigos de cassação dos lideres du Oposição ou as ameaças
de punição uo seu Presidente.

e

e

Sr. Presidente e Srs, Senadores, é rculmcntc, tempo de mudar,
untes que seja tarde, antes que a Nação c o povo percam suas derradeiras esperanças de preservnçilo e guurdu de seus valores c, então,
podcrú ser o caos, o desespero dos que se encontram sem opções,
sem alternativas, sem saldas com todas as suas indesejadas c
imprevisíveis couscqUêncins, (Mui to bem I Palmas.)
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ATA DA 117•SESSÃO, REALIZADA EM 17-R-77
(Publicada no DCN - Scçi\o II
de 18-R-77)

RETIFIC:!ÇOES
No Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1977, que cria a Ordem
dos Oõciais de Rc1:iwo de lmóvds do Brasil (OR IBi. c dú outras
p1 :Ji'idt:ncias:
Na poigina 3~49, 2• coluna. no item VIII do an. 4•',
Onde sclô:
Art. 4' Compele ao Conselho Federal:

Ai~Osto

de 1977

Onde se lê:
Art. 48 .,., o Ministro da Justiçu deverá nomear, dentro.,,
Leia-se:
Art. 48 .. ., o Ministro da Justiça deverá nomear, dentre,.,
No Projeto de Lei do Senado no 147, de 1977, que dispõe sobre a
realização de seguros de Órgãos do Poder Público c dá outras
providências:
Na página 3860, 2• coluna, no par(Jgrafo único do nrt. 3• do
projeto,
Onde se lê:
Art. 3• ..•.. , ................ , , . , . , ........... · ... .
Purágrafo único ... em prol de fundos administrativos .. .
Lcin-sc:
Art. 3• ..... , ... , ........ , ... , ...... , , ,. ......... .
Parágrafo único ... em prol de fundos administrados .. .

VI II- ... da A:;scmblôi;t Geral Extraordinária nas Secções, ...
Leia-se:
At. 4•• Compete ao Conselho Federal:

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
N•3, DE 1977

VI II- .. , da Asscmblôia Geral Extraordinária nas Seções, ...
No mesmo projeto na púgina 3852, 2• coluna, cm seu urt. 48,

O Primciro-Sccrctúrio do Senado 'Federal, no uso das atribui·
çiics que confere o Alo no 9, de 1973, RESOLVE homologar a Toma·
da de Preços no 04, de 1977, considerando vencedora da referida
licitação à õrma MAINLINE MÓVEIS S.A.
Brasília, 18 de agosto de 1977.- Mendes Cana/e, Primeiro·
Secretário.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
5• REUNIÃO (EXTRAORDINARIA), REALIZADA
EM IS DE AGOSTO DE 1977
,\s dezessctc horas do diu dezoito de agosto do uno de mil
nuvcccntos ~ setenta c :;etc, sob u presidência do Senhor Senador
Millon Cabral c a presença dos Senhores Senadores Virgilio Távora,
:\dulberto Scnu c Benjumim Far:lit, reúne-seu Comissüo de Seguran·
'" Nucional,
Dcixum de compureccr, por motivo justiflcudo, os Senhores
S~:nadlln.:s Jos~ Guiomard, Vasconcelos Torres c Augusto Franco.
É dispensada a leitura da Ala da reunião untcrior que, cm se·
guiCa, ~dada como aprov~lda.

I

Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor
Presidente inicia os trabulhos, concedendo a palavra ao Senhor
Senador Benjamim Farah que rclatu o Projeto de Lei da Câmara n•
56, de 1977, que dispõe sobre áreus de protcçào para funcionumenlo
das estações radiogonimí:tricas de alta freqUência do Ministério da
Marinha c de radiomonitorngem do Ministério das Comunicações,
concluindo pela uprovação da matéria.
Submetido a discussão c votação é o parecer aprovudo, sem
restrições.
Nada mais havendo a trawr, o Senhor Presidente encerra a reu·
ni(Jo, c pura constur, cu, Lóda Fcrrciru da Rocha, Assistente da
Comissão, lavrd a prcsenle Ata que, lida c aprovadu, serú assinada
pelo Senhor Presidente.
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49-Secretárioz
Renato Franca (ARENA- PA)

29-Vic:e-Presidente:
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E DA MINORIA
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Franco Montare
Vice·lideres
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Gilvan Rocha
lózaro Barboza
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Amarai Peixoto (MDB- RJ)
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Altevir Leal (ARENA- AC) '
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29·Secretcirioz
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COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)

COMISSOES

(7 membros)

Diretor: José Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÀO

local: Anexo 11 - Térreo

:I
'I
: J

Suplentes

Titulares

I
I

'I

Presidente, Dinarle Mariz
Vice·Presidente1 Evondro Carreiro

Telefones: 23·6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa
Locolz Anexo 11 - Têrreo

ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jose Sarney
3. Otair Becker

1. Heitor Dias
2. Jarbas Passarinho
3. Dinarte Mariz
4. Teotónio Vilela
5. Braga Junior
MDB

1. Evelásio Vieira
2. Gilvan Rocha

1. Agenor Maria
2. Evandro Carreiro

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313

COMISSÀO DE AGRICULTURA- (CA)

Assistente: Lêda Ferreiro do Racho - Ramal 312
ReuniDas: Terços·feiras, Os 10:00 horas
Local! Sola "Clóvis Bovilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA - (CCJ)
(IS membro•)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Prasidente1 Danittl Krieger
1O.Vice-Presidente1 Accialy Filha
241-Vice-Presidente, leite Clla'<les

Presidentez Agenor Mario
Vice·Presidentez Ola ir Becker
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Titulares
ARENA

Suplentes

Titulares
ARENA

1, Otair Becker

1, Di norte Mariz

2. Benedito Ferreiro

2. Saldanha Derzi

3, ltalivio Coelho
4. Murilo Paraíso

3, Mattos leão

1•.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

8.
9.
10.

5, Vasconcelos Torres
MDB

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

Accialy Filha
Gustavo Capanema
Daniel Krieger
Eurico Rezende
Heitor Cios
Helvidio Nunes
Wilson Gonçalves
l!alivio Coelllo
Otto Lehmann
Osires Teixeira
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lenoir Vergas
Arnan de Mollo
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Benedito Ferreiro

MDB

1, Agenor Maria
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2, Roberto Saturnino

2. Evelcisio Vieira

Auislenht1 Clóudlo Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 o 313
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locol1 Sala "Clóvis Bovilácqua''- Anoxo 11- Ramal 623

l.
2.
3.
4.
5.

Dirceu Cardoso
leite Choves
Nelson Carneiro
Paulo Brossord
Orestes Quôrcla

1, Franco Montara
2. lclzaro Barboza
3. Ruy Carnniro

AHistente1 Mario Helena Bucno Srondào- Ramal.l05
RcuniOcs1 Quartas-feiras, Os 10100 horas
Local1 Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11- Rcmal623
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

(9membros)

(11 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: João Calmon

Presidente, Wilson Gonçalves

Vice·Presidentez Evelásio Vieira

Vice·Presidente: Itamar Franco
Suplentes

Titulares

Suplentes

Titulare~

ARENA

ARENA
I. Tarso Outra

1. Holvldio Nunes

2. Gustavo Capanema

2. Ruy Santos

3, João Ca\mon

3, Arnon de Mello

4. Otto Lehmann

4, Heitor Dias

1. Heitor Dias

1. Augusto Franco

2. Murllo Paraíso
3. Cottete Pinheiro

3. Braga Junior

4, Osires Teixeira

4. Altevir Leal

5, Jorbas Passarinho

5, Saldanha Derzi

S. luiz Cavalcante

6, Cattete Pinheiro

2. Jose Sarney

6. Wilson Gonçalves

MDB

7. Virgílio Tóvora
8. Alexandre Costa
MDB

1. llamar Franco

1. Evandro Carreira

2. Lõzoro Barbozo

2, Nelson Carneiro

1, Evelósio Vieira

1. Franco Montara

2. Paulo Brossard
3. AdolbeMo Seno

2. Itamar Franco

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, âs 10:00 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Paulo Brossard

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)

Vice·Presidente; Domício Gondim

(11 membros)

Suplentes

Titulares
COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Marcos Freire
Vicc•Presidenle: Vc5concelos Torres

ARENA

2. Heitor Dias
3. lourival Boptiito
4. Daniel Krieger
S. José Guiomard

Domiclo Gondim

5. Helvidio Nunes

6. José Sorney
7, Saldanha Derzi

6, lenoir Vergas

1. Milton Cabral

1. Cattete Pinheiro

2, Arnon de Mel lo

2. Augusto Franco

8, Ruy Santos

3, Jose Guiomard

3, José Sarney

9, Braga Junior

7, Mattos leào

4. Luiz Cavalcante

4. Domício Gondim

10, Tarso Outra

5, Murilo Paraíso

5. Jarbas Passarinho

11. Virgilio Tcivora
12. Magalhães Pinto

6. Vasconcelos Torres

MDB

7. Dinorto Mariz

8, Otair Sccker

1. Paulo Brossard
2. Evelcisio Vieira

MDB

1. Franco Montara

1. Agenor Maria

2.

Marcos Freire

2. Orestes Quénia

3.

Roberto Saturnino

A:.~i~tcnlot

1. Cattete Pinheiro

1. Teatônio Vilela
2. Alexandre Costa
3, Wilson Gonçalves
4,

Supl~ntes

Titulares

Daniul Reis de Souza- Ramal 675

Rcunioost Quartas·feiros, as 10130 horas
local: Salo"Rui Borbo~o"- Anoxo 11- Ramais621 o716

:I, I
I

Assistente; Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal 598
Reunióos: Quintas-feiras, Os 10:00 horas
locai! Sala "Clóvis Bevilâcqua" - Anexo 11 - Ramal623

3, Adalberto Seno

'1

:I

3. Gilvon Rocha

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

4, Roberto Saturnino

5. Ruy Carneiro
A\\istunl\)1 Candido Hipportt - Ramol676
Reunioosr Quintos·foiras, às 9t00 horas
local; Sala "Clóvis Bevllcicqua"- Ano~eo 11- Ramal623

i
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

Quarta·felra 24 4013

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIOREZ- (CRE)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÀO
COMPOSIÇÀO
Presidente: Jessé Freire
Vice·Presidente: Orestes Quércia

Titulares

Presidente: Magalhóes Pinto
19-Vice-Presidente, Saldanha Derzi

Suplentes

29·Vice•Presidenfet Nelson Carneiro

ARENA
l. Jesse Freire

1. Braga Junior

2. Ruy Santos

2. Virgílio Tóvora
3. Osires Teixeira

3. lenoir Vergas
4. Jarbas Passarinho

4. Comício Gondim

5, lourival Baptista
6. Accioly Filho

MDB
1. Franco Montara

1. Lázaro Barboza

2. Orestes Quêrcia

2, Ruy Carneiro

3. Nelson Carneiro
Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal675
Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua'' -Anexo 11 - Ramal623

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

Suplentes

Titulares

ARENA
'1. Magalhães Pinto

1. Accioly Filho

2. Alexandre Costa

2. Fausto Castelo-Branco

3. Virgílio Távora

3. Holvidio Nunes

4. Jessé Freire

4. Domfcio Gondim

S. Arnon de Mollo

S. Jarbas Passarinho

6. Saldanha Derzi

6. luiz Cavalcante

,-

7. Jose Sarney
8. Joóo Colmon

Y. Augusto Franco
IO. Otto Lehmann

MDB

(7 membros)
COMPOSIÇÀO

1. Danton Jobim
2. Gilvan Rocha

1. Marcos Freire
2. Paulo Brossord

Presidente: Jarbos Passarinho
Vic:e·Presidente: luiz Cavalcante

3. Itamar Franco

3, Roberto Saturnino

4. leito Chaves

Suplentes

Titulares

5. Nelson Carneiro

ARENA
I. Milton Cobrai

1. José Guiomard

Assistente, Cândido Hipportt- Ramal676

2. Oomicio Gondim
3. Arnon do Mollo

2. Murilo Paraíso
3. Virgilio Távora

Reuniões, Terços-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 71.6

4. luiz Cavalcante

S. Jorbas Passarinho
MDB
1. Gilvan Rocha

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)

2. Franco Montara

(7 membros)

Assistente r Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306

COMPOSIÇÀO

Reuniõesr Quortas·feiras, às lOtOO hora)
local, Sola "Rui Borbozo"- Anexo 11- Ramais 621 a 716

Presidente, Ruy Santos

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)

Vice-Prosidentet Altovir leal

(5 membros)

Presidontet Adalberto Sena
Vice·Presidenter' Helvidio Nunes

Suplentes

Titulare~

ARENA

1. Virgilio Távora
2. Arnon do Mollo
3. Jarbas PassariAho

1. Helvidio Nunos
2. OHo Lohmann
3, Saldanha Derzi
MDB
I, Oanton Jobim

Suplentes

Titulares

COMPOSIÇÀO

1. Dirceu Cardo10

ARENA
1. Altevir leal

I. Saldanha Dorzi

2. Ruy Santos

2. ltolivio Coelho

3. Cattoto Pinheiro

3. Osires Teixeira

4. Fausto Castelo·Branco

5, laurival Baptista

MDB
1. Adalberto Sena

1. Bonlomim Forah

2. Gilvan Rocha

2. Ruy Corroairo

7. Adolberto Sono
Anistentc21 Maria CarmtJn Castro Souza -Ramal 134
Reuniõe&t Quintas·fairos, às 12,00 horas
localr Sala "Clóvis Bovilócqua"- Anexo 11 - Ramal 623

Assistente' Lêda Ferreiro da Racha- Ramal312
Rouniõos1 Quintas-loiros, às 11,00 horas
local 1 Sala 11 Rul Barbosa"- AnaKa 11- Ramais 621 e 716
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS- (CT)

(7 membros)

(7 membra1)

COMPOSIÇÃO
Presidente, Milton Cabral
Vice·Prosidente, Augusto Franco
Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidente, Lourlval Baptista
Alexandre Costa

Suplonto1

Vice·Pre~idente1

ARENA
1. Jose Guiomard
2. Vasconcelos Torres

2. Braga Junior

3, Virgílio Tóvora

3, Dinorte Mariz

1, Alexandre Costa

Titulares
1. Alexandre Costa
2. Luiz Cavalcante
3. Braga Junior
A. Lourival Baptista
S. Mattos Leão

4, Augusto Franco

5, Milton Cabral
MDB

1. Adalberto Sono
2, Benjamim ForaM

Suplentes
ARENA

1. Age no r Maria
2. Dirceu Cardoso

1. Oito Lenmann
2. Teat&nia Vilela
3. Wilson Gançalve1

MDB
1. Evondro Carreira
2. Evelósio Vieira

Assistente, Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões, Quartas·feiras, às 9,00 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

1, Lázaro Borboza
2. Roberto Saturnino

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniões, Terças·feiras, às 10100 horas
Localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7membral)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EDE INQUÉRITO

COMPOSIÇÃO
Presidente, Benjamim Fora h
Vice·Presidente, Lenoir Vergas

Titulares

Comiuões Temporórias

Suplento1
ARENA

1, Lenoir Vergas

1. AleKandre Costa

2. Accioly Filno

2. Gustavo Caponema
3, Mattos Leão

3, Augusto Franco
4, Heitor Dias

Cnele, Rutn do Souza Castro
Local, Anexo 11- Térreo
Tolelone, 25·8505- Ramal303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional
2) Comissões Temporórias p.Jra Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projeta de Lei Orçamentária (ar!. 90 da Regimento
Comum),

5, Saldanha Derzi
MDB
1. Benjamim Farah

1. Danton Jobim
2. Lózaro Barboza

2. Itamar Franco

Assistente, Sônia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniões, Quintas-feiras, Cu 9,00 horas
Loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Assistente~ de Comissões, Haroldo Pereira Fernand11 - Ramal 6741
Alfeu do Oliveira - Ramal 674, Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal S98,
Moura lopeo de Sd- Ramal 31 O,

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
P.c.o..:.s

TERÇA

S A L AS

ASSlS:EliTE

09100

C.F.

CLOV!S BEV!UCQUA
Rurcn1 .. l:i2J

c.;..a.

CLOVIS BEVILACQUA
Ra~tal .. 62)

LEDÃ

091)0

C,S,F,C,

RUY Sii.RBCSA
SONU
Rumo.ts - 621 a 716

C,A,

CLOVIS BEVILACQUA
R11.DU.l .. 62)

CLAUDIO

C.E.e.

CLOVIS BEVIUCQUA
Raml41 .. 62)

CLEIDE

RUY BARBOSA
Rar.IL::.B .. 62l e 7l6

C~IPIDO

RUY BARBOSA
- 621 e 716

RONALDO

C,L,S,

CLOVIS BEVIUCQUA
Ro.mo.l .. 62)

P/JilEL

c.s.

RUY BARBOSA
RBI!I.'I.~I - 621 • 71

LEPA

C.R,

CLOVIS BBVII.«CQUA
Rual " 62)

IUR!A
CARXBX

''J.:.P.TÃ
c.s.N.

lO;OO
C.P.F,

ASSISTENTE

S A L AS

RUY BARBO~A
RaiCI.Il.B .. 62l

C~STA

ll100

li! DA
I

716

CLOVI~ B~'IILACQUA

I~RlA

Rumu.l .. 62)

/!E LENA

C,I4,E.

Rn BAf<llOSA
P.!illlLI.lll • 62l e 7l6

RONALilO

C,E,

RUY BAllllOSA
Ruma.l.ll .. 62l e 7lG

PANIEL

c.c.J
lO;OO

-

QUINTA

RONALDO

C,R,E,

l01)0

HORAS

RUY BARBOSA
li.amiLl.B .. 62l e 716

lO:)C

09;00

.;.SSIS'l'ENTE

C,T.
10100

I!OPJ\S

S A L AS

12100

RILna~e

CI.NP!DO
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BRASILIA -DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 124•SESSÃO, EM 24 DE AGOSTO DE 1977
1.1- ABERTURA
1.1.1- Comunicação da Presidência
- Referente à finalidade da sessi\o, destinada a reverenciar
a memória do Sr. Senador Paulo Guerra.
Oradores
SENA DOR MURfLO PARAISO, cm nome da ARENA.
SENA DOR MARCOS FREIRE:, em nome do MDB.
O SR. PRESfDENTE- Fala associativa em nome da Mesa.

1.2- COMUNICAÇÃO DA PRESIDI::NCIA
-Convocação de sessão extraordinária a renlizar·se hoje,
às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.3- ENCERRAMENTO
l-ATADA 125• SESSÃO, EM 24 DE AGOSTO DE 1977
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
-Mensagem n• 17~/77 (n• 289f77, na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, seju auto·
rizadu a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) u elevar em
Cr$ 47.300.000,00 (quarenta e sete milhões e trezentos mil cru·
zeiros) o montante de suu divida consolidada.
-Mensugem n•168f77 (n• 268, nu origem), do Senhor Pre·
sidente da República, propondo ao Senado Federal, pura que
seja autorizado o Governo do Estudo du Puralbu a elevar em
Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o montante
de sua dlvidu consolidada.
-Mensagem n• 140/77 (n' 223f77, nu origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo no exume do Senado Fe·
dera!, proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que
seju u Prefeitura Municipal de Vàrzea Paulista (SP), autorizada a

elevar em Cr$ 4.822.000,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte c
dois mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada,
2.2.2- Comunicação da Presidência
-Recebimento do Oficio n• S/12/77 (n• 627/77, na ori·
gcm), do Governador do Estado do Paraná, solicitando autori·
zação do Senado Federal, a fim de que aquele Estado possa rcali·
zur operações de empréstimo externo no valor de
USS 55,000,000.00 (cinqUenta c cinco milhões de dólares ameri·
canos) para o fim que especifica.
2.Z.3 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 152/77, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro. que altera dispositivo da Consoli·
dação das Leis do Trabalho. para o fim de aperfeiçoar o fun·
cionamento das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes.
(Art. 164.)

2.3- ORDEM DO DIA
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men·
sagem n• 167 j77 (n• 266/77, nu origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado n escolha do Sr. Lauro
Soutello Alves, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
ao Governo da República das Filipinas. Apreciado em sessio
secreta.
-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a
Mensagem n• 174/77 (n• 284/77, nu origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a escolha do Ge·
nernl·de-Exi:rcito Carlos Alberto Cabral Ribeiro pura exercer o
curso de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro General-de·Exército
Sizeno Sarmento. Apreciado em sessb secreta.
2.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NE'.LSON CARNE'.TRO- Apelo ao Sr. Mi·
nistro dos Transportes, tendo cm vistu n morosidade no paga·
menta dos inativos daquele Minist~rio.

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
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3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Evelásio Vieira, proferido na sessilo de
23-8-77.

Agosto de 1977

5- ATAS DE COMISSOES
6- MESA DIRETORA

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

4- RETIFICAÇAOES

- Ata da 118• Sessilo, realizada em 18·8·77.
- Ata da 119• Sessilo, realizada cm 18·8· 77.

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·

TES

ATA DA 124~ SESSÃO, EM24 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDf:NCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA
ÀS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE·
NA DORES:

Adalberto Sena- Altcvir Leal- José Guiomard- Braga Junior- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jar·
bus Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique
de La Rocquc- José Sarney- Helvídio Nunes- Petrõnio Portella
- Mauro Bcncvidcs - Wilson Gonçalves - Agenor Maria Dinarte Mariz- Jessé Freire- Domício Gondim- Milton Cabral
- Marcos Freire - Murilo Paraiso - Arnon de Mello - Luiz
Cavtdcante- Teotônio Vilela- Augusto Franco- Gilvan Rocha
-Leu rival Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy SantosDirceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral
Peixoto - Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim
Farah- Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema
-Itamar Franco- Magalhães Pinto- Franco Montare- Ores·
tes Quércia- Otto Lchmann - Benedito Ferreira- Lázaro Bar·
boza - Osircs Teixeira - ltalivio Coelho - Mendes Canale Saldanha Dcrzi - Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos LeãoEvelitsio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker- Daniel Krieger
-Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella ) - Declaro aberta a
presente sessilo especial, destinada a reverenciar a memória do Sena·
dor Paulo Guerra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Paraíso, que falará
cm nome da Aliança Renovadora Nacional.
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE. Em nome da
ARENA, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de iniciar a minha oração de saudação 1L memória do
Senador Paulo Guerra, gostaria de fazer um registro que me parece
dos mais oportunos.
Na data de hoje, 24 de agosto, perdeu o Brasil cm épocas quejâ
remontam a um passado distante, dois de seus grandes lideres. Um, o
gaúcho Getúlio Vargas, cuja importância na vida nacional é reconhc·
cida por todos nós. Outro, um pernambucano, Agamenon Maga·
lhães, que também ocupou posições de destaque na vida brasileira,
como Governador de Estado e cone Ministro, em duns Pastas. E o
Senado ao fixar a data de hoje para prestar homenagem póstuma a
Paulo Guerra, é como se, implicitamente, estivesse associando a
imagem de Paulo Guerrn 11 imagem desses dois grandes lideres nacio·
nu is.
Era apenas esse registro que gostaria de fazer.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Missão dil1cil, a de ocupar, nesta Casa, a cadeira que crn do
Senador Paulo Guerra, indiscutivelmente um dos maiores lideres
politicas da História de Pernambuco.

Liderança reconhecida por toda uma geração e permanentemente aprimorada pelas dificuldades inerentes 1L região nordestina que se
constitui num contínuo desafio para os seus homens públicos, os
seus empresários e todo o seu povo.
Nessa bigorna de adversidades foi forjada a têmpera do
homem, misto de politico e de administrador, cuja memória hoje
reverenciamos, no Senado Federal.
Os pernnmbucanos se acostumaram a ver, com confiança, vibra·
ção e entusiasmo a trajetórin brilhante e ascendente daquele grande
líder da nossa época.
Quer investido na função legislativa, como Deputado Estadual,
Deputado Federal ou Senador, quer desempenhando atividade
executiva, como Prefeito ou Governador, sempre demonstrou o
nosso homenageado possuir coragem cívica, honestidade, espírito
público c patriotismo. Se às vezes, era explosivo c exaltado na defesa
do bem comum, não lhe faltavam os atributos de serenidade,
humildade e compreensão nas horas em que entravam em jogo os
problemas humanos.
Habituamo-nos a conhecer a suas decisões objetivas e plenas de
sabedoria, não raras, acompanhadas de pronunciamentos viris,
corajosos e até irreverentes, demonstrando permanentemente, o seu
temperamento inquieto e o desejo indomável de bem servir ao seu
Estado e ao seu País,
Nas suas expressões simples de homem do campo, mas sempre
oportunas e dotadas de muito senso crítico, acostumou-se o
pernambucano a aplaudir e estimular a sua constante luta em favor
do nosso desenvolvimento. E quando defendia o interesse coletivo
não usava meias-palavras. ln direto ao assunto, de forma objetivn e
incisiva.
Como auxiliar direto do seu Governo, ocupando a então
Secretaria de Viação c Obras Públicas, tive oportunidade de acompa·
nhá-lo de perto e participar ativamente das suas inquietações e das
suas alegrias.
Em todas essa ocasiões, porém, uma tónica se fazia sentir: a sua
liderança inconteste e o seu incomparável zelo pela coisa pública.
De tudo isso, lembro-me de alguns pitorescos episódios que
retratam, fielmente, a sua forte personalidade e a sua seriedade.
Certa feita, em reunião na SUDENE, na presença de altas
autoridades, entre as quais Ministros e Embaixadores, ao lhe ser
comunicado novo adiamento na liberação dos recursos de, jã antigo,
convênio com a USAID, não se conteve c explodiu: "Os recursos da
USAID si\o como a linha do horizonte - quanto mais dcln nos
aproximamos, mais de nós cln se afastn".
Todnvia, ni\o raras vezes, nos seus diretos auxilinres de governo,
entre os quais me incluo, comentava com lâgrimas de emoção, os
frutos jlt colhidos, com os planos de sua administração, quando
viveu Pernambuco um período de intenso processo desenvolvimen·
tista. Foram apreciáveis os investimentos que o seu Governo aplicou

Agosto de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~o 11)

Qulnta·felra 25 4017

em rodovias, elctrificação, abastecimento d'ãgua, saúde pública,
nu vaidade do Ministro que tinha desenvolvido o programa, disse
educação, agricultura c nos demais sctorcs onde se fazia nccessãria a
que era preciso muito topete para poder atacar o MOBRAL, c a
ação do Estado.
resposta do Senador Paulo Guerra não se fez tardar, numa réplica
Era o alã do governante em acelerar o desenvolvimento do seu
muito ãcida, pouco depois. Passaram-se alguns meses c cu recebi o
Estado e o bem·cstar dos seus governador.
Senador no Gabinete, em audiência; e todo aquele mal·cstar, causa·
Os números estão ai. lrrcfutãveis e até inespemdos, pura um
do pela critica e pela rí:plica, cm que nos havlamos envolvido, foi
Estado e o bem-estar dos seus governadores.
subitamente desfeito, na conversa franca c leal que tivemos ambos,
No campo industrial, ·absorveu Pernambuco, no periodo
Na oportunidade, ele se acompanhava de um dos filhos, que
governamental de Paulo Guerra, 65% dos investimentos da
encaminharia para a politica. E cu pude perceber que ele era o tipo
SUDENE, o que representou 39 projetas dos 109 aprovados. do lutador que me fascina, o lutador que desembainha a sua espada,
Simultaneamente, criava o Estado mais um novo distrito industrial,
às vezes, atê sem muita razão de ser, c que nilo a embainha nunca
no municlpio de Paulista, capacitando-se a abrigar novos investimcn· sem honra, c que não guarda rancores, o que me pareceu um traço
tos através da SUDENE.
magninco no seu caril ter. Aqui, reencontrei-me com ele, quando vol.
Um outro elemento a assinalar é que, justamente com o Estado tei para o exercício do meu mandato, e foi uma das mais amenas
do Paranã, Pernambuco liderou atê 1966 o aumento do consumo de companhias c das mais cativantes que tive nesta Casa. Embora não
energia clótrica em todo o Pais,
tenha tido com ele uma aproximação muito grande ou uma intimida·
Em abastecimento d'úgua foram implantados inúmeros novos · de de vida politica, uma vez que militãvamos em Estados distantes
sistemas, com recursos próprios do Estado, pois ainda não haviam as
um do outro, lenho absoluta certeza de que o velho lugar comum de
possibilidades financeiras hoje ofertadas pelo BNH.
dizer que a morte de alguém abre lacunas c abre vãcuos, no caso do
Essas marcas assim tão expressivas, foram registradas cm todos Sr. Senador Paulo Gcrra o lugar comum se engrandece, porque é
os sctores da sua fecunda c inovadora administração.
uma absoluta verdade a falta que ele faz, cm termos nacionais e,
particularmente, cm termos da política de Pernambuco.
Não ficaram no campo material as atividades desenvolvidas no
Governo Paulo Guerra. Ele foi sensivcltambém às letras c à cultura
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Muito obriga·
do nosso Estado, dando-lhe uma contribuição inesquecível no decre·
do pelo upartc, eminente Senador Jarbas Passarinho.
taro Dia da Cultura de Pernambuco, fazendo-o coincidir com o dia
Continuando, Sr. Presidente:
do nascimento de Joaquim Nabuco,
Criou a Fundação do Ensino Superior do Estado, embrião de
Desapropriou antigo e belo solar recifense para servir de sede à
uma futura Universidade, embora, com a sua modéstia, sempre repe·
Academia Pernambucano de Letras.
tisse que era ele o governante de Pernambuco mais distanciado das
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um letras.
aparte?
Enfim, levado ao governo pela Revolução de 31 de março de
1964, Paulo Guerra manteve-se fiel aos seus ideais c desfraldou
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Pois não,
também em Pernambuco, a. bandeira de uma outra revolução: ao do
nobre Senador.
desenvolvimento sócio-econômico·cultural, transformando e am·
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Bahia c Pernambuco sem· pliando sensivelmente, iudo que nesse sentido já se fizera naquele Es·
·
pre foram unidos, e nem a velha questão da Província de São Fran· tado nordestino.
cisco, que Pernambuco perdeu, por punição, pelo seu espirita libcr·
tãrio, nem isso nos separou. Assim, sempre fui ligado às melhores
figuras de Pernambuco, como sei que tive sempre dos pernambu·
canos o maior apreço. Quando Paulo Guerra chegou na Cons·
tituinte, fui seu companheiro na elaboração da Carta de 1946, e
desde então me acostumei a admirar suas esplêndidas qualidades de
politico e de homem decidido corajoso, bravo na defesa dos seus pon·
tos de vista, às vezes até grosseiro quando em jogo o interesse
pernambucano. Mas, Paulo Guerra, apesar disso, soube fazer ami·
gos, porque na sua luta havia o interesse de Pernambuco, que é o
interesse do Brasil.
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Agrudeço o
a'*rte do Senador Ruy Suntos, e acredito que S. Ex• tenha, reulmen·
te, enriquecido o retrato que tento modestamente, traçar do Senador
Paulo Guerra.
O Sr. Jarbas PasSArinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex•
um aparte, nobre Senador Murilo Paraiso1
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Pois não, no·
bre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jnrbns Passarinho (ARENA- PA)- Gosturin de ucres·
ccntar um depoimento no discurso de V. Ex• e uo aparte do nobre
Senador Ruy Santos. V, Ex•. no inicio, referiu·se ao tempemmento
explosivo do Senndor Paulo Guerra, quundo especiulmcnte em jogo
os interesses colctivos. Tive com ele uma exporiêncitt que é muito ilus·
trntiva, Um dia o Senador fez um discurso utucnndo o MOBRALMovimento Brasileiro de Alfabetização- e eu iu à telcvisüo, poucos
dius, depois, c o meu cntrcvistudor 1 tlUtomnticumentc, uprovcítou-sc:
duquclu oportunidude pura provocar-me 11 respeito dns puluvras do
Senador Paulo Guerru. E cu, espicaçado que estuvu, naturalmente,

O Sr. Magalhães Plntn(ARENA- MG)- Permite V, Ex• um
apartc1
·
O SR. MURILO PARAISO (ARENA Ouço o aparte de V, Ex•

PE) -

Pois não.

O Sr. Magalhiles Pinto (ARENA - MG)- Nobre Senador,
desejo associar-me às homenagens que hoje o Senado presta a Paulo
Guerra. Na vida pública costumamos ter muitos desencontros. Com
Puulo Guerra, apesar do seu temperamento e, às veles, das incompre·
ensões de julgamento, mantivcumà amizade ininterrupta, desde os
idos de 1945 atê a sua morte. Todos os dias, quando aqui ele estava,
conversávamos sobre os probl~mas nacionais, e ele sempre preo·
cupado com problemas do Nordeste. Era uma figura exemplar. Na
Revolução de 1964 ele venceu tqdos os obstáculos; assumiu o Govcr·
no com um comportamento tal que tornou-se um dos lideres do
Movimento. Deixo aqui, com a minha homenagem à sua familia,
este aparte que i:, também, de homenagem a um velho companheiro
c amigo que, se uqui. estivesse, estou certo, continuaria engrnndccendo esta Casa.
O Sr, Lulz Vlnna (ARENA upurtc?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) nobre Senador Luiz Viana.

Pois nilo,

O Sr. Lulz Viana (ARENA - BA) - Não somente desejo as·
sociar·me às justas homenagens que suo agora prestadas àquele
delito amigo, ilustre companheiro nosso, agora desaparecido, mas
também, de algum modo, quero trazer uma palavra que é antes de lU·
do um testemunho da uçüo que Paulo Guerra teve, da maneira mnis
assombrada, nos primórdios da Rcvoluçilo de 1964. Esse conhe·
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cimento cu tive através de várias conversas com o Presidente Custello
Branco, que hnviu sido Comandante do IV Exército, onde tivera
oportunidade de entreter ns melhores reiuções com Paulo Guerra,
acompanhando bem de perto u resistência que ele opôs, da maneira
muis vigorosu, mais ussombradoru, à situação então Cominuntc em
Pernnmbuco, Nua era umn posição fácil u de Paulo Guerra, como
Vice-Govcrnador do Estudo. Entretanto, u firmeza de suas atitudes,
a firmczn de suas convicções, fez com que ele, como bem acentuou o
nosso eminente coleg:t Senador Magalhães Pinto, se tornasse,
re•llmcntc, um dos líderes mais importantes do Movimento
Revolucionúrio de 1964, de tal modo que, ao se organizar u
ARENA, cru o seu nome um dos mais cogitado pelo Presidente Custello Branco pura assumir a Presidência do nosso Partido, tais os
serviços que o Presidentejulgnva, com razão, que havia ele prestado
à causa revolucionária. Éjusto, portanto, que todos nós, no nos as..
sociurmos às homenagens prestadas u Paulo Guerra, nilo somente
lembremos o companheiro, o amigo deleto desaparecido, mas
também o grande revolucionário que ele foi.
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Muito obrigado, Senador Luiz Viana.
O Sr. Augusto Franco (ARENA - SE) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Pois não.
O Sr. Augusto Franco (ARENA -SE) - Desejo dar a minha
solidariedade às palavras de V. Ex•, de homenagem ao eminente
vulto politico pernambucano que foi o ex-Senador Paulo Guerra.
Perdeu Pernambuco este grande politico e os que compõem esta Casa, um seu leal e demodudo companheiro. Perdeu a grei familiar o
seu chefe, c os seus partidários, o seu grande líder. Nós nordestinos,
nós brasileiros, sentimos, pela sua morte, a grande falta.
O SR. MURILO PARAISO (ARENA obrigado, Senador Augusto Franco.

PE) -

Muito

O Sr. Brogo Júnior (ARENA - AM) - Permite V, Ex• um
aparte'/
O SR. MURILO PARAISO (ARENA Senador Braga Júnior.

PE) -

Pois não,

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Desejamos também
nos associarmos às homenagens que V, Ex.• presta ao eminente Sena-

dor Paulo Guerra, que, além de prestar relevuntes serviços ao seu
Estudo, foi, no nosso entendimento, o grande renovador dos quodros políticos do Estado de Pernambuco. Só esta pâgino de serviços
prestados ao seu Estudo natal jâ justificaria a sua passagem por esta
Casa, como prestando uma página extraordinária de serviços ao poder politico brasileiro c a toda a Nação. Porém, além desses serviços,
ele sempre se houve com dignidade, coragem e desprendimento no
exercício das funções que ocupou no Congresso Nacional. E hoje,
quando V, Ex• presta as homenagens cm seu nome e em nome do povo de Pernambuco, nós nos associamos a essas homenagens, em nosso nome e em nome do nosso Estado, o Amazonas. Muito obrigado.
O Sr. Milton Cobrai (ARENA - PB) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. MURILO PARAISO (ARENA nobre Senador.

PE) -

Pois não,

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Nobre Senador Murilo
Paraíso, nós, da Paraíba, ucostumamo·nos dispensar a Paulo Guerra
todas us considerações. Ele identificou-se com u Paraíba, estendeu
seus interesses cmprosariuis uo nosso Estado, no setor da ugropecuâ·
riu. Intrépido, lenl, honrado, o querido companheiro, solidário nas
mais dificeis circunstâncias, Paulo Guerra cru um Senador
intransigente nu defesa dos interesses de Pernambuco e du Regiilo
Nordestina. Todos os nossos preitos neste Plenúrio recebiam o apoio
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incondicional de Paulo Guerra. De futo, i: com produnda saudade
que reverenciamos sua memória. E: difícil encontrar um homem de
tantas quulidadcs, um politico extraordinário, um homem que cm to·
dus us horas, na ddcsn dos interesses partid{trios, ou na lutu constante das reivindicações mais sérias em defesa de sua Rcgiüo e de seu
Estado, era aquela figum permunente, sempre presente, A Paraíba se
associu a esta homenagem. Nós, seus colegas, que convivemos tantos
anos aqui, participamos desta homenagem, sentido profundamente
no coruçuo a saudade do admirável político, do excepcional homem
público que honrou Pernambuco. Muito obrigado.
O SR. MURILO PARA ISO (ARENA- PE)- Nobre Senador Milton Cabral, meus agradecimentos pelo seu aparte.
O Sr. Otolr Bcckcr (ARENA - SC) aparte'!

Permite V, Ex• um

O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Pois não.
O Sr. Otolr Bccker (ARENA- SC)- Convivi por curto lapso
de tempo com o eminente e falecido Senador Paulo Guerra, o bastan·
te para recolher dele os ensinamentos de homem patriota, humilde,
dedicado, responsável e humano. Por isso, eminente Senador,
associo-me a estas homenagens, aproveitando o ensejo para apresentar respeitosas condoléncius aos seus familiares,
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Nobre Senador Ota ir Becker, muito obrigado pelo seu aparte.
O Sr. Loarlvol Boptista (ARENA- SE)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Pois não.
O Sr. Lourlval Baptista (ARENA- SE)- Eminente Senador
Murilo Paraíso, nesta oportunidade, desejo manifestar meu pesar
pessoal e o do meu Estado pelo passamento do grande politico, gronde lutador, grande brasileiro e grande colega que foi o Senador Paulo
Guerra. O saudoso Senador Paulo Guerra faz jus às homenagens que
cru estão sendo prestadas à sua memória, exultando sua vida de homem público e acentuando o grande líder que foi. no Estado de
Pernambuco. Homem de grandes virtudes cívicas que amou o Brasil
e o seu Pernambuco que ele tanto ajudou a desenvolver-se, foi o
Senador Paulo Guerra um dos mais destacados defensores das causas do Nordeste. Não me encontrando cm Brasilia, quando do. seu
passumento, valho-me deste ensejo para manifestar o meu mais
profundo pesar, não só u sua digna fumllia, como também, ao valoroso povo pernambucano, que ele tão bem representou nesta Casa,
enriquecendo as tradições de civismo do grande Estado nordestino.
Associo-me, portunto, nobre Senador Murilo Paraíso, às justas
homenagens que o Senado, através do discurso de V, Ex•, presta a
um bom amigo: u elas tem direito por sua longa vida de luta em prol
de Pernambuco, do Nordeste, e do Brasil.
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE)- Muito obriga·
do a V. Ex• Senador Leu rival Baptista.
O Sr, Heitor Dias (ARENA upurtc?

BA) -

Permite V, Ex• um

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE)- Pois não, nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Embora a Bahin já se te·
nha manifestado pela palavra de dois dos seus ilustres representantes
nesta Casa, os Senadores Luiz Viana Filho e Ruy Santos, não posso
deixar de associur·me, para mostrar n unanimidade do Estudo, às
manifestações que o Senado ora presta à memória de Paulo Guerra.
Os cargos não fazem os homens, é verdade, mas os revelam, e foi no
exercido dos que ocupou que Puulo Guerra pôde evidenciar as suas
grandes virtudes de homem público e de cidadão exemplar. Quem o
conheceu de perto, e eu tive essa ventura, no contato quase diârio
ncstn Cnsu, pode ter tcstcmunhudo o seu umor ta suu tcrru. o seu
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interesse pela grande causa nordestina, mas, tudo isso, com os olhos
voltados para a própria grandeza do Brasil. Ele foi um combatente
porque acreditava. Mais do que um corajoso, ele foi um homem de
bravura, que é a coragem pelas grandes causas. O seu sentido de
responsabilidade despontava sempre cm todas as ocasiões cm que tinha de se pronunciar. Nenhum projeto passava por suas mãos sem
cuidadoso exame, para que pudesse dar o seu parecer consciente. E,
aqui, na Casa, foi sempre o cavalheiro, o amigo, que não faltava com
o aparte de solidariedade, mas também, quando necessário, com o
pronunciamento da critica. Quero, assim, associar-me, c o faço de
coração, a estas homenagens que o Senado, por todos que o intc·
gram, presta à memória de um grande pernambucano, de um grande
brasileiro que foi, sem favor, um verdadeiro !!der, que é o que
ausculta com sensibilidade e comanda com energia. ' ·
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O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE) - Com muita
honra.

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador
Murilo· Parafso, toda a Casa, pela voz de V, Ex•, manifesta o seu pc·
sar, e também, através dos apartes de quase toda a nossa Bancada e
da· Bancada da Oposição, verificamos o quanto merecidamente vem
sendo exaltada u figura do politico, a figura do estadista, do bravo
pernambucano que, de tão leal, na busca da verdade, chegava muitas
vezes à rudeza. Mas cu gostaria de exaltar aqui a figura do homem,
do pai, de exemplos edificantes que foi Paulo Guerra. Tive cu opor·
tunidadc, nobre Senador Murilo Parniso, cm certa ocasião, no rcccs·
so, de telefonar pura Paulo Guerra, no Recife c, dentre os assuntos
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Muito obriga· tratados, lembrei-me de uma queixa que cu recebera de um amigo
do, Senador Heitor Dias.
que, por um desacerto com um dos seus jovens Olhos, tinha ficado
magoado, melindrado. E eis que Paulo Guerra, como pai, como ho·
O Sr. José Llndo•o (ARENA- AM)- V, Ex• me permite um
mem de exemplos edificantes, pura todos nós c, sobremodo, para os
aparte?
Olhos, asseverou-me que no dia imediato, porque naquele dia jâ não
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Pois não, no· huviu avi1\o, o seu Olho estaria aqui em Brasilia para, em minha com·
panhia, procurar esse amigo e desagravá-lo. E tal ocorreu. Dai por·
bre Senador José Lindoso.
·que essa faceta de um pai de fam!lia tão numerosa, por certo numero·
O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Sinto-me num dever sa, porque merecedor da confiança de Deus para ser depositário de
singular de oferecer uma palavra de homenagem à memória de Paulo tantos, mas o certo é que Paulo Guerra, se foi um exemplo como
Guerra. Pertenceu ele à escola politica de Agamenon Magalhães, a politico pura Pernambuco c para o Brasil, foi para seus amigos, para
mesma bravura, o mesmo espfrito público e a mesma detcrminac;iio a sua fam!lia e para os seus !ilhas, de modo particular, repito, um
na luta. Nestes anos que convivemos aqui no Senado, tivemos os homem exemplar de atitudes edificantes.
contatos da atividade parlamentar, da atividade politica. Em todos
O SR. MURILO PARAiSO (ARENA- PE) - Muito abri·
os instantes via na personalidade do líder aquele itinerário magnifico
da construção de uma vida que, partindo das prefeituras de gado, nobre Senador, pelo seu aparte.
Pernambuco, galgando os postos de Deputado e de Presidente da
O Sr, Alexandre Costa (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um
Assembléia Legislativa, de Deputado Federal, de Vice-Govcrnador e aparte?
de Governador do seu Estado, prestava à Nação, no Senado, o servi·
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Pois nilo, Se·
ço ditado pelo seu patriotismo, pela beleza do seu caráter e pelo seu
nudor
Alexandre Costa.
alto espirita público.
O
Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA) - Nobre Senador
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Muito obriga·
Murilo
Paraiso, representante de um Estado, o Maranhão, que se
do.
acostumou a abrigar milhares de nordestinos, entre os quais centenas
O Sr. Danton Joblm (MDB- RJ)- V. Ex• me concede um de pernambucunos, para honra nossa, foi por intermédio deles e por
aparte~
seus depoimentos que, antes de chegar ao Senado Federal, jâ conhc·
cia
a personalidade do ex-Senador Paulo Guerra, grande politico,
O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Pois não,
Deputado, Governador, Vice-Oovernador, grande cidadão que foi
Senador.
cm Pernambuco. E, ao chegar aqui no Senado Federal, tive a honra
O Sr. Danton Jobim (MDB- RJ)- Peço desculpas a V. Ex• de privar da sua amizade e, na intimidade dos que se admiram, pude
constatar que, debaixo daquela austeridade, daquela personalidade
por interrompê-lo, a esta altura do seu discurso, mas sinto-me no
forte, e porque não dizer daquele homem zangado, estava o grande
dever de dizer algumas pahtvras sobre Paulo Guerra. Nn realidade
coração, o homem generoso, o homem bom, o grande amigo, o
trata-se de um parlamentar que honrou sobremodo a cadeira que
homem leal c, sobretudo, o homem humilde, porque Paulo Guerra
ocupava entre nós. Nilo pelos seus arroubos de oratória, não pela
sabia lutar, subia avànçar mas, também, sabia recuar, toda vez que
sua preocupação nos entreveras politicas da tribuna, mas sobretudo
verificava que trilhava o caminho errado. Por todas essas virtudes,
pela superioridade e independência com que tratava dos temas que
desejo, em meu nome pessoal e cm nome do Maranhão, que aqui
mais interessavam à solução dos problemas brasileiros. Servindo ao
represento, 11ssociar-me u esta homenagem justissimu que V, Ex•
Governo, jamais cometeu o pecado da subserviêncill, Era um homem
presta no grande pernambucano, ao grande brasileiro que foi Paulo
leal e franco por naturcZII, dizia o o que pensava e, sem dúvida, o
diziu de muneirn muito expressiva, muito altiva, e dava u imprcssilo Guerru.
de que se tratava, realmente, de alguém que sabia nos momentos
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE) - Muito
adequados coloc11r-se ucima das suas tendências partidârias. obrigado, nobre Senador Alcxundre Costa.
Terçando armas com a Oposição, ele o fazia com aquela fidalguiu
Por tudo o que disse c por tudo o que foi dito nos apartes que a
que todos aqui conhecemos, embora, ils vezes, até com ardor. Quero,
muioriu
dos companheiros do Senado fizeram, neste momento,
pois, dizer a V. Ex•. Sr. Senador Murilo Paralso, que Paulo Guerra
muito lhe devem os pern11mbucanos. Muito lhe deve a Nação
deixou nestu Casa uma grande admirnçilo pelas suas destacadas atitu·
brusilciru.
des, mesmo naqueles que nua o conhcci11m antcriormcntc, como era
o meu caso, Tenho 11 impressão de que alguém da B11nc11da do MDB
Mas nua eru necessúrio atingir metas consideradas tão cxpres·
deveriu manifestar-se aqui dando este testemunho.
sivns. puru a épocu, pum prororcionnr uo snudoso Govcrnudor ns

O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE) obrig11do.

Muito

nuturais emoções de quem truzia 11 mnrca de uma forte sensibilidade
social e humana.
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A sua emoção se fez sentir quando, cm 1966, a tragédia de uma
enchente do rio Capibaribc se abateu sobre grande parte da popula·
çilo recifense, c houve um colapso no sistema de abastecimento
d'água de Gurjaú, cuja barragem, de 40 anos, rompera, diante da
fúria das águas, com ameaça de uma catástrofe sanitária de conseqUõncias imprevisíveis,
Esteve solidário com a população flagelada. Ofereceu o calor da
sua presença cm todas as áreas atingidas, c acionou a sua equipe de
Governo para atender aos necessitados. Fez mais. Nas 24 horas
seguintes, ainda sob o impacto da destruição, nomeou uma comissão
de técnicos, de reconhecida experiência profissional, para determinar
as causas das enchentes c indicar as soluções definitivas para evitar
repetição do fenômeno. Acompanhou com vivo interesse o trabalho
da comissão, cujas soluções apontadas serviram de escopo ao projeto
que, agora, vem sendo acelerado na sua execução pelo Governo do
eminente brasileiro, o Presidente Ernesto Gciscl.
Paulo Guerra era assim. Uma harmoniosa sinfonia de coragem,
obstinação, honradez, espírito público, bondade c patriotismo.
Corajoso, impetuoso c explosivo quando objctivava o interesse
público; incansável c obstinado na hora de realizar os seus planos de
trabalho; emotivo, sentimental c profundamente humano, quando as
necessidades do povo vinham à tona, quando se apercebia haver
conseguido reduzi-las ou, ainda, quando se achava impossibilitado
de atender aos justos reclamos da sua gente.

a

O Sr; Otto Lehmann (ARENA - SP) - Permite V. Ex• um
aparte?.
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Ouço V, Ex•.
com prazer.
O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Nobre Senador Murilo
Paraíso, no momento em que V. Ex• presta, cm nome do Senado,
tilo justa homenagem à memória do grande brasileiro que foi o
Senador Paulo Guerra, peço licença para solidarizar-me com V. Ex•
pelas palavras que cstâ pronunciando, e que, também, foram ditas,
aqui, por eminentes colegas que o apartcaram. De fato, pela invariá·
vel e límpida conduta, bem como por sua nobre ação politica, o
Senador Paulo Guerra tornou-se, para todos nós, um exemplo. Foi,
lamentavelmente para mim, curta a nossa convivência. Isso não
impediu, entretanto, que nascesse, nesse período, uma amizade que
considero fraternal. De maneira que, pedindo permissão a V. Ex•
para este aparte, quero registrar a minha solidariedade, o meu pesar,
em meu nome pessoal e cm nome da representação de São Paulo.
Mui to grato a V, Ex•
O SR. MURJLO PARAISO (ARENA- PE)- Muito grato,
nobre Senador.
Dar a propriedade da comparação que lhe fizeram; "Paulo
Guerra é como o cactus. Possui espinhos com os quais agride,
quando necessário, mas possui também, no seu interior, o néctar de
que necessitam os sedentos",
'
Este, Srs. Srs. Senadores, é o testemunho de quem trabalhou ao
lado do Ex-Governador Paulo Pessoa Guerra, na sua luta contra o
tempo, que considerava o seu maior udvcrsârio, no combate às ncccs·
si dados do nosso Estado.
E ao se referir freqUentemente à sua luta .contra o tempo, era
como se um sexto sentido lhe confidenciasse que curta seria sua
pcrmanénciu entre nós,
Agora, após o seu lamcntâvel desaparecimento, encontramo·
nos neste recinto, palco da utividade parlamentar do último cstdgio
de sua vida pública, prestando esta justa homenagem à sua memória.
E não podia ser outra a preocupação de quem passou a ocupar, nesta
Casa, a vaga deixada pela suu ausência saudosa. Ausência que ni\o fi.
cou isohtda, pois estu Casa perdeu, ainda, mais recentemente, um ou·
tro Scnudor, nun menos ilustre, nem menos populnr, que Pnulo Gucr·
rn: o Senador Ruy Carneiro, do MDB. A Paralbu, berço daquele
também saudoso homem público. choru u sua perda e li sua dor nos

ussociumos.
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O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- Pf)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Pois não, no·
brc Senador.
O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI)- Nobre Senador Muri·
lo Paraíso, conheci o Senador Paulo Guerra no principio da décuda
de 60, quando, ambos Deputados Estaduais, comparecemos à
Primeira Reunião de Assembléias Legislativas, cm Porto Alegre. E,
naquela oportunidade, não apenas conheci o homem, mas, também,
a sua coragem moral, pois que, em plena confcrõnciu realizada pelo
então Governador do Rio Grande do Sul, ele solicitou um aparte e
protestou contra as medidas udotadas pelo Governo, marcadamente
cm desfavor da sua Região, dn nossa Região- o Nordeste. Encon·
trei·o, mais tarde, nus reuniões plenárias da SUDENE c, por último,
no plenário deste Senado. Nesta oportunidade cm que o Senado pres·
ta merecido preito de saudade a Paulo Guerra, gostaria que ficassem
inseridas no discurso de V. Ex.• as homenagens do Estado que
represento nesta Casa, o Piauí, à memória inolvidável de Pnulo Gucr·
ra.
O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Muito obriga·
do, Senador Hclvídio Nunes.
Aqui me encontro, não substituindo, mas representando o Sena·
dor Paulo Guerra, no desempenho do restante de um mandato que a
fatalidade impediu que ele cumprisse integralmente c o farei com
muita honra e orgulho, embora sabendo tratar-se de uma dificil tare·
fa, pelas suas excelentes qualidades de homem público.
- Serei fiel ao programu do meu Partido - a Aliança Reno·
vadora Nacional.
- Estarei vigilante na defesa dos interesses de Pernambuco c
atento aos meus compromissos com a Nação brasileira.
- Estarei sempre pronto para o bom combate pela integração
do Norte c do Nordeste no desenvolvimento harmónico do Brasil,
tentando evitar os danos causados por qualquer politica discrimina·
tória, anticconõmica, sem sentido social e sem conteúdo humano.
Tudo isso é urna resultante do meu convencimento de que o
fortalecimento da unidade nacional c a prosperidade do Pais serão
objetivos inatingíveis, enquanto perdurarem tão acentuadas dispari·
dades nacionais.
Deus me ajudará, decerto, dando-me a indispensável inspiraçuo
para honrar a memória de Paulo Guerra, as vocações libertárias e
cristãs de Pernambuco c as melhores tradições do Senado Federal.
Saberei, acuda instante c a cada passo, imprimir a minha personali·
dade ao trubalho que, aqui, procurarei realizar, durante o curto pc·
ríodo que resta à atuallcgislatura.
Se me apresento aos meus ilustres pares com a evidente incx·
periência da função legislativa, trago, contudo, as mangas arregaça·
das, na disposição de trnbalhar pela grundeza do nosso Pais, com a
mesma lirmezu, o mesmo entusiasmo e a mesma dedicação com que
já servi ao meu Estudo, cm todns as ocasiões cm que fui convocado,
para a ocupação de cargos técnicos e políticos.
O Sr, Henrique de Lo Rocque (ARENA -

MA) -

Permite

V. Ex• um aparte'?

O SR. MURILO PARA ISO (ARENA- PE)- Pois não.
O Sr. Henrique de Ln Rocque (ARENA- MA)- Nobre Senu·
dor Murilo Puru!so. Paulo Gucrru, puru nós outros, foi um forte cm
sua vidu púhlicu c privudu. Sempre o mesmo homem, nmigo dos

seus amigos, ninguém o superava cm fldclidude frutcrnu com que se
uniu nos que constituíam seu mundo sentimental. Dedicuvu·lhc um
imenso respeito c umu grundc ufciçào, c, cstt:s sentimentos, rogo u
V. Ex• que permitu tcnlwm agusulho no pronunciamento que cstlt a
fuzcr cm suu memória.
O SR. MURILO I'AilAISO (ARENA - PE)- Muito abri·
gude n V, Ex•
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Srs. Scnudores, usseguro a V, Ex•s que, apesar do desapareci·
menta que tanto lamentam, ainda hoje, os que acompanharam a
vida pública de Paulo Guerra, a voz de Pernambuco, no que depen·
der de mim, jamais faltará à construção de um Brasil com o qual
sonhamos: uma Nuçüo politicamente soberana: economicamente
forte, e cada vez maisjustu e humunu.
Por mais modesto que seja o meu trabalho, na minha curta
permanência nesta Casa, quero que os meus ilustres colegas o inter·
pretcm como inspirado nos mais nobres e superiores interesses de serviços prestados à Naçüo brasileira.
Pura tanto, não me faltarão forças nem inspiraçi\o, O exemplo
de pertinácia daquele a quem represento e a inspiração divina hão de
acompunhar-me nesta minha pussagem pelo Senado Federal. (Muito
bem! Palmus,)
O SR. PRESIDENTE (Pctrànio Portella)- Concedo a palavra
ao nohrc Senador M"rcos Frdrc, que falará pelo Movimento Dcmocr{llÍco Brusilcirc.l,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Em nome do MDB,
o seguinte discurso.)- Sr. Prcsidc:ntc, Srs. Senadores:
Hú ""'tumcntc 15 "nos, cm 24 de "gosto de 1952, Pernambuco
todo se truumatin1va com a morte, incsru:rada c prematura, de um
dos >cus grandes líderes, que foi Agamcnon Magalhães.
·
Propulados dt.:fdtos di! su~t pcrsonulidude c erros de seu compnrtamcntll, confu mi iam-se. cm grande parte\ com os da estrutura dilatnrial til! rotlcr u que: servira. Mas, à sua vontade: férreu, de homem
nu;-;cido no :-;crtttll, olcn:s~.::ium-sc: qu:1lidadcs n~tlus de acuidade e visno
pronunci~1

de.: t!Sló!dÍSlOI,

Seria. ["lor isso ml!smo, uma das expressões maiores de nossa gente. Matuto de Som• T:dhaua. conscguiri" romperas barreiras do pro·
vim:iunhm10. tornundo-sc Professor do Ginásio Pernambucano c da
Faculdade ~c Diroito do Recife, Constituinte de 34 c 46, Interventor
c Govcrmtdor du Estado, Ministro do Trab:tlho c Ministro da Justi·

cu.
O g<werno •1uc integrou ofcrceia·lhe o quadro adequado para a
expanstw dt.: su~1s idéias, voltadas pan1 o resguardo dos interesses nacionais. Dai nossa rcvc:rêncía, nesta data, não apenas à sua mc:mória,
mo1s de i~lH!lmodo, t1 dn grundc Presidente c putriota Getúlio Vurgas, cujo trágico desaparecimento ocorreu, tambóm, em um outro
fatídico 24 de ugosto. Nem seus méritos, nom os êxitos de entuo,
justincariam, contudo, o sacrifício da liberdade.
O 1':1tu. cntrct:tntn, é que Agamcnon msgou grand!!s sulcos até
hoje ainda não sulicientemcnte aprofundados pelos que decidem n"·
te !>;.tis- cm tlci'L!s:t do ~~utentic;unentc nacional e eminentemente popu\ur. TurnllU·sL! grande d~.:fensor de uvunçttdas conquistas sociais e
d:t inh:rv~.:n~ful tlu poder pllhlico no domínio econômico, inclusive
utr:tv~s Uo tlir~itn cstat:tl li~: monopolizar dctc:rminudu indústrin ou
atíviU~u.h.:. Pm silwl. ~~sua l~to controvertida lei nntitruste o furia alvo
do furor d:n1uclcs que temiam a possibilidade de repressão efetiva
~.:ontm os ahusos Jo poder económico.
(\,nmndantc uc pulso forte, foi essa a escola política que forjou,
mt época impnsitiva U~t dituduru ou nos tt:rnpos abertos debates de·
mucrút icu~.
P~lís h~.:m. Sr. Pn:sidcntc 1.: Srs. Scrmdort:s, a essa t:scola pertcnc~.:u Pau ln Gu~.:rru. Viv~.:u·tt nc:s:o;t.:s dois pcriodos. Nclu, fez sua vida
púhlica.
Na primcim fase. Prefeito do Município de Orobó (1938/1940),
l'rct'cito do Muni•ípio de Belcrros (1940/1941), Dclcgudo de Pol!cin
úa C.tpital 11 'J4\ /1 'J42), Dirctur da Pcnitcnciítria Agrícola de lta·
lllal'<tc:'! !194~jl94;i). ~.:x~.:rc~.:u css~.:s cargos, scrnrrc, por escolha do
ent~lll

intCr\'CillM ,\.!_!i\tnenun ~1uga\11Ucs,

lh:dcnlt,cr;lt itadn o Pni'i, Pau lu Clu~.:rru rcrmanc:ccu ao ludo do
seu grundc Hdcr, int~.:grnndon Pnrtido Social Dcrnocrático.
Mas. ~.:ttqltallhl AgamL!llllll, "ugrcssivo, ror vezes, no tmto dos
IH:gúcil'~ públh:n~. f~.:ria ~ülsc~.:tihililhtdc~ c f:tbricuvtl advcrsúrios"~~.:gunliol\cpllimcnto d~.: ~~.:u prliprio sobrinho Luíz MugulhUcs Melo
- P01ulo Gt11.:rra. \Hl Cllntrúrlll, era de tcmpcramt.:nto ameno c cordn.
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to, conquistando facilmente u simpatia daqueles que dele se aproxi·
muvam. De certa formu, ~ode-se dizer, sem qualquer conotação
pejorativa, que encarnava, muito mais do que seu chefe partidário, o
hoje tão decuntado "espírito pcssedista" - em que pontificava a ha·
bilidudc política, aberta, sempre, às composições que contornam
crises c concilium tcndancius em connito.
Duus vezes Deputado Estadual (1954/1958; 1958/1962) c De·
putado Fcdernl (1947/1950: 1950/1954), Constituinte de 1946, Sena·
dor da Rcpúhlicu na muallcgishttura, sua atuaçào - ao lado dos
pronunciamentos c projetas de leis que os unais legislativos registram
- denotava a bonomia característica das pessoas simples c bondo·
sas, consolidando, no diu a dia, o conceito que constituiu em 39 anos
de utividade política. Isso, cntretunto, não o poupava de momentos
de rompuntcs que tumhém o falium ser, paradoxalmente, um grande
temperamental.
Dui por que- embora condicionado, inquestionavelmente, às
círcunstúncíus politicas em que vivemos - vez por outra investia
contru oricnt:.lçõcs, mesmo governamentuís, de que discrepava.
Todos csUtmos lcn1hrudos, por exemplo, de discordâncias explicitas
que munil'cstou cm relação à política economico-linanceira do todo
poderoso Ministro Dctnm Nctto.
Nós 111CSI110S, chegamos a presenciar o nosso colega de rcprc·
scnt:u;t1u pcrmlmhucun;.l ruzcr acres cr(ticas ao atua1 Ministro da
Agricultum. Assim cm maio de 76, afirmava Paulo Guerra, com um
jcitüo todo seu, que "se fecharem o Ministério da Agricultura, sem
anúncios nos jornais, ninguém tomará. conhecimento", E considera·
va, o respectivo Ministro, ... um homem supersônico, mas sem trem
de aterrissagem", expressando receio até de que, no dia em que ele
descesse à realidade, acabasse, numa cxplosilo, com o resto da
agricultura brasileira ...
O Sr, Orestes Quércla (MDB - SP) - Permite V, Ex•. um
:1purtc'!
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tem o aparte o
ilustre Senador Orc:stcs Quérciu.
O Sr. Orestes Quércia (MDB- SP)- Senador Marcos Freire,
no mesmo passo, querlnmos incorporar-nos à homenagem que esta
Casa presta ao ilustre Lfder de Pernambuco, .Paulo Guerra. Ao
mesmo tempo, tendo em vistn que V, Ex• lembrou aspectos da ati vi·
dade do Senador Paulo Guerra no que tange à dcf.Sn que ele sempre
fez da agricultura em nosso Pais, cu gostaria de deixar um modesto
testemunho gravado no discurso. brilhante de V·, Ex• Como Prcsi~
dente da Comissão de Agricultura do Scnndo nos dois primeiros
unos desta legislatura, tivemos a oportunidade de contar com o concurso, a coluboraçilo sempre construtiva do Senado Paulo Guerra.
E, nus reuniões ou fora delas, notãvamos sempre na figura daquele lf·
der politico um homem intimamente interessado na defesa constante
dos problemas agrícolas cm nosso Pais, fazendo, como V, EK•
lembra, criticas acerbas quando cru o caso, mesmo cm se levando cm
conta o fato de ele pertencer ao Partido situacionista, o que de·
monstra u sua independência, o seu cardtcr de Uder realmente au·
têntieo que Pernambuco teve a honra de ostcntnr nesta Casa,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos ao
ilustre representante de Silo Paulo a calabornçilo que empresta à
nossa ornçüo.
O Sr. Amanl Peixoto (MDB - RJ) upnrte?

Permite V, Ex• um

O SR, MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouviremos, com
muitu honra, o ilustre Senador Amaral Peixoto,
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ)- Eu nilo queria deixar de
registrar no seu discurso uma pnluvru de snudndc a Paulo Gucrrn
que, como V, Ex• disse no inicio de sun oração, foi meu compu·
nheiro no Partido Social Democrático, que tive a honrn de dirigir. E
ele formavn, indiscutivelmente, nu primeira linha, cm Pernambuco,
uo Indo dn grande figura que V, Ex• tilo bem lembra hoje, de

Agamcnon Magalhães. A passagem de Paulo Guerra pelo Senado revelou este outro aspecto, que V. Ex• ressalta agora e o Senador
Orestes Quércia também registra: o homem da Agricultura, o
homem da Pccuãria, intransigente na defesa dessas duns classes tilo
desprotegidas, tilo desamparadas cm nosso Pais. interessante registrar a independência com que ele, um homem do Partido do Governo, sabia erguer a sua voz, na defesa da Agricultura e da Pccuãria,
mesmo contrariando o pensamento do Governo. Quando tivemos
aqui o projeto de lei que regulamentava a indústria açucareira no
Pais e que tanto prejudicou o Estado de V, Ex• como o meu- Per·
nambuco e Estado do Rio de Janeiro, os antigos grandes produtores
de açúcar- tive em Paulo Guerra um aliado na defesa desse impor·
tante setor de atividade de nossos Estados. Associo-me, assim, às homenagens que V, Ex• presta ao ilustre pernambucano, que formava,
como jã disse, na linha dos lugares-tenentes de Agnmcnon
Magalhães, e que ocupando tantos lugares no Governo do Estado,
na vida politica nacional, sempre honrou os mandatos recebidos.

e

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos o
aparte do ilustre Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, assinalando, uma vez mais, que esta homenagem a Paulo Guerra, neste 24
de agosto, como que se multiplicn, pois c1e proveio daquela escola
politica que marcou época no Brasil, que foi o PSD, nascendo dos
gênios da vida pública da época, que eram Getúlio Vargas e
Agamenon Magalhães. Portanto, quando o Senador Amarai Peixoto
estende a homenagem a Agamenon Magalhães, uma vez mais temos
de ressaltar que ela abrange também a figura singular daquele grande
estadista que foi Getúlio Vargas, com quem, de perto, S. Ex• teve o
ensejo de conviver.

O Sr. Benjamim Farah (MDB aparte?

RJ) -

Permite V. Ex• um

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com a palavra o
ilustre Senador Benjamim Farah.

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• na sua formosa
oração estâ evocando o nome daquele grande estadista que foi Getúlio Vargas, patriota, honradissimo, que prestou os maiores serviços a
este Pais c cujo nome será sempre lembrado com o maior respeito c
gratidão por todos os brasileiros. Sob a inspiração de Getúlio
Vargas, que morreu precisamente no dia 24 de agosto de 1954,
surgiram os dois partidos, o PSD e o PTB. O PTB, o partido dos
trabalhadores, que está fazendo muita falta ao Pais, porque os trabalhadores não podem ficar sem horizonte politico. Nem no· MDB,
nem na ARENA, os trabalhadores nilo encontram ainda a sua verdadeira casa e o seu verdadeiro destino. preciso que o Brasil tenha
um partido para os trabalhadores. Sobretudo para os trabalhadores
ficarem vinculados lls lideranças que mais convenham aos destinos
deste Pais. Foi esta a informação que o Dr. Getúlio Vargas me deu
certa vez na sua fazenda cm Silo Borja: "Criei o Partido Trabalhista
para canalizar os trabalhadores dentro de um partido brasileiro, a
fim de que nilo calssem na milo de lideranças inconvenientes ao Bra·
sil", Outro partido, o PSD, o grande celeiro de cstasitns. V, Ex•
ainda hã pouco citou o nome do inesquccivel Uder que foi
Agamenon Magalhiies. E como Agumenon, tantos outros, dentre eles Nereu Rumos, um homem notãvcl pela sua cultura, pela sua
capacidade, pela sua inteligência, pelo seu pulso, pela sua liderança.
A essa escola pertenceu Paulo Guerra, cuja memória reverenciamos
hoje, Tive a honra de ser colega de Paulo Guerra na Constituinte de
1946, com muita tristeza que digo que hoje os constituintes silo
poucos, no Senado, e muito menos na outra Casa do Poder Legisluti·
vo, talvez dois ou três. Aqui, temos precisamente, Magalhães Pinto,
Gustavo Capnncma, Amarai Peixoto, Ruy Santos, Luiz Vianna c
este modesto representante do povo Oumlnense. Se não me falha a
memória, não hã mais nenhum. Estes foram colegas de Paulo Guerra, c todos nós sempre reconhecemos nele o grande companheiro, o
grande lidador, aquele politico,- V, Ex• sabe melhor do que euquerldlssimo nu terra pernambucano. Era homem que tinha um

e

e
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amor muito grande 110 Nordeste e 110 Brasil. Aind11 hit pouco o Senador Amaral Peixoto falou das atividadcs 11gropecuárias de Paulo
Guerra. Certa vez fui designado para ir a Mato Grosso, cm companhia dos Senadores Paulo Guerra c Antônio Fernandes. Ali, o
Senador Saldanha Derzi nos convidou para visitar uma fazenda de
um de seus parentes, no Pnntunal. Gostaria que V, Ex• tivesse assistido à alegria de Paulo Guerra pisando naquelas pequenas lagoas,
vendo a riqueza daquelas terras, vendo n criação de gado. No
entusiasmo do grande represent11nte de Pernambuco, identifiquei sua
vocação telúrica, seu amor à terra, sua preocupação com os problemas agropecuários. O Senado perde um grande defensor dos ideais
mais puros daqueles que querem ver o Brasil caminhar, querem ver o
Brasil realmente grande. P11ulo Guerra foi um leal companheiro, um
atleta que só mesmo umu enfermidade terrlvel poderia abater; um
ótimo chefe de família, como bem acentuou o Senador Benedito Ferreira. Temos que lamentar o querido c nobre companheiro que perdemos, porque foi um exemplo de trabalho, de coragem c de
independência: um modelo que há de servir pura todas as gerações;
um homem que nc11rá marcado no coração do povo pernambucano e
dos brasileiros como um patriota que soube amar Pernambuco,
soube honrar a classe política e soube ser digno deste Pais.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE)- V. Ex• permite um
aparte?

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Tem a palavra o
nobre Senador Mauro Bencvidcs.
O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Marcos Freire, a Bancada do MDB, na tarde de hoje, representa-se oficialmente na tribuna do Senado por V. Ex•. que está incumbido de
externar o nosso profundo pesar pela morte de Paulo Guerra,
ocorrida em julho último, quando em recesso o Congresso Nacional.
Ao aparteá-lo agora, pretendo apenas testemunhar, da mesma forma
como já o fizeram outros companheiros, em caráter pessoal, o preito
da minha sincera admiração e da minha saudade àquele grande companheiro, de cuja convivência, por dois anos e meio, nesta Casa,
guardo recordação verdadeiramente inapagável. Paulo Guerrn foi
um chefe de família exemplar, homem público integro, um líder partidário leal, e recebe de seus pares, nesta tarde, a consagração que lhe
era devida, por uma vida reconhecidamente ilibada. Com o desaparecimento de Paulo Guerra perde o Senado um dos seus mais
devotados c ilustres integrantes, c Pernambuco e o Pais, um filho
ilustre que soube enobrecê-los c dignificá-los.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito obrigado a
V, Ex•
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Com toda honra,
nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Nobre Senador Marcos Freire, eu que me orgulho de ter sido, neste Plenário, um dos
mais Intimas amigos de Paulo Guerra, trago também a minha palavra de saudade il memória daquele cujo desaparecimento hoje pranteamos. Paulo Guerra foi um forte- um forte de espirita e um forte
de corpo -, tão forte que, pura ubutê-lo, uindu nu juventude da

velhice, us parcas lançuram miio du mais terrivel das moléstias,
nquele mui tuo innexivel como u própria Ãtropos que nos corta o fio
da vidu. Ao reverencinr u mcmórin de Pnulo Gucrrn, o faço em meu
nome pcssonl c por dclcguçuo de meus compnnheiros de Buncndn,
Senadores Teotónio Vilela e Arnon de Mcllo, e mesmo em nome de
todos os ulugounos.
O SR. MARCOS FEIRE (M DU- PE) V, Ex• o upurtc, nobre Senador Luiz Cavnlc11nte.
O Sr. Eveldslo VIeira (MDll- SC) aparte?

Agradecemos u

Permite V. Ex• um
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Ouviremos, com
muitu honru, o ilustre Senador Evelúsio Vieira.
O Sr. Evcláslo Vieira (M DB- SC) - Nobre Senador Marcos
Freire, não tive o privilégio de conhecer o Senador Paulo Guerra
fora do Parlamento. Aqui chegando, cm 1975, cm poucos meses tive
a felicidade de conhecer, de respeitar, de admirar o enorme elenco de
predicados de que Paulo Guerra cru portador, c qualidades mais
marcantes: a sua sinceridade, n sua independência, a sua decisão e a
sua coragem a pautar sua luta nu defesa dos interesses do Estado que
representavu - Pernambuco - na defesa de um Brusil maior e
superior. Na grande homenagem que V. Ex• presta ao grande. Se·
nadar Paulo Guerra, a homenagem da pequena Santa Catarina.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O testemunho do
Senador Evelásio Vieira, como dos demais companheiros que nos
honraram com os seus apartes, vem comprovar, sem dúvida alguma,
o conceito cm que o Senador Paulo Guerra desfrutava nesta Casa. ·
O Sr. Gllvan Rochu (MDB- SE)- V. Ex• me permite um
'\parte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com a palavra o
Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Ao discurso que V. Ex•
faz cm nome de todos nós do MDB, com raro brilho, acrescento a
palavra do meu Estudo, do Estado de Sergipe. Nesta homenagem,
mais que justa a um dos maiores mhos do Nordeste, dou ênfase toda
especial ao espírito realista do nosso saudoso colega, que, saindo
daquela Região difícil, não se deixou contaminar pelo fascínio da
grande cidade, c guardou consigo aquela fibra nordestina que con·
ti nua a desafiar o tempo c os problemas.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Agradecemos ao
ilustre Senador Gilvan Rocha o seu aparte.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, divergências de várias nature·
zas, que nos separavam, nào nos impediam de reconhecer os méritos
de Paulo Gucrrn e não nos constrangem, hoje, de, reverenciando sua
memória, exaltar suas virtudes. Isso, sem qualquer farisalsmo, que·
rendo atribuir-lhe, indevidamente, auréolas de santidade ou rasgos
de genialidade.
Talvez o que mais lhe valorize, mesmo, é reconhecé-lo como o
homem comum que ele o cru, dotado de bom-senso, para o que
contribuía sua índole e um temperamento bonachão.
As crônicas assinalam episódios e ditos que, reais ou fictícios,
denotam a irreverência, e nté mesmo a matreirice ou o tom jocoso,
com que encarava fatos que se apresentavam ll sua frente.
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Permite V.' Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - C'~m toda honra,
ilustre Senador.
O Sr. Adolberto Sena (MDB- AC)- A este coro de manifesta·
ção de pesar, nobre Senador Marcos Freire, nu o poderia faltar a voz
do Acre, daquele Acre pelo qual, freqUentemente, Paulo Guerra
manifestava interesse em indagações. nu nossa intimidade. Mus não
poderia faltar, particularmente, tumbém a minha voz, u tu\ ponto
chegaram os laços nfctivos que nos unium, nesta Casa. Não quero,
evidentemente, falur mais dus qualidades pessoais, das qualidades
profundamente humanas de Paulo Guerra. também já exnltudus
minuciosamente, ncstu Cusu. Qualidades que ele subiu tão bem tradu.
ii r naquele meio sorriso, que lhe cru constante, e que traduziu muito
mais parn nós do que as muitas munifcstuçiles dos extrovertidos.
Mus, desejo deixar registrado uma impressão particular, muito pes·
sou i, que me ficou de Paulo Guerra: é: uquclu du complexidade du sua
intcligêncin c dn riqueza dos seus conhecimentos, Durante esses unos
cm que convivi com aquele ilustre colega, observei um fato ruro no
l'urlumcnto c cm todas us usscmblé:ius- é que, Paulo Guerra, forma·
do cm Direito, nuturalmcntc cnm a sua formaçüo ('lrolissionul volta·

Qulnta·felra 25 4013

du para os estudos jurídicos, cru um homem que entendia de :odos os
assuntos. Quantas vezes cu o vi, aqui, apartear colegas, tratando de
assuntos niío só jurídicos, niío só agrícolas c pecullrios- que cru a
sua especialidade, pelo menos sob o ponto de vista administrativo mas de problemas económicos, problemas de assistência, c, não raro,
problemas até de educação, E cu notava que Paulo Guerra, nesses as·
suntos, descia u uma profundidade que me fazia pensar que, no
Governo de Pernambuco, não foi ele um administrador que se servis·
se apenas de seus auxiliares, mas um administrador daqueles que
vigia tudo, que estuda, que sempre procura acompanhar cm cada
pusso e em cada sctor da Administração o que se estA passando, a
ponto de adquirir aqueles conhecimentos que tão bem aqui
extravasava nos apartes e nos discursos. Esse o registro que desejava
fazer no discurso de V, Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O aparte do nobre
Senador Adalberto Sena vem, igualmente, fixar, de maneira precisa,
vários dos caracteres da personalidade do Sr. Senador Paulo Guerra.
Falávamos nós, Sr. Presidente c Srs. Senadores, do seu espírito
irreverente e, até mesmo, da matreirice com que ele enfrentava certos
fatos que se colocavam à sua frente.
O Senador Murilo Paraíso teve a oportunidade de relembrar
aquela sua frase, em relação a recursos dos Estudos Unidos, segundo
a qual "o dinheiro da Aliança para o Progresso é como a linha do
horizonte; quanto mais nos aproximamos dela, mais ela se afasta de
nós'',
Tornou-se célebre- talvez folclórica - a estória de que nos dá
conta, por exemplo, a coluna JB, de li de julho último:
"A memória do refinado estilo pesscdista do Senador
Paulo Guerra, contava-se ontem que hã li ar.os, quando ele
estava empenhado na eleição do Sr. Nilo Coelho para o seu
lugar no Governo de Pernambuco, sentiu a necessidade de
controlar com alguma precjsão os votos secretos da
Assembléia Legislativa.
Controlar voto secreto, como se sabe, é uma contradição
em termos. A vitória de Coelho c a própria leitura das cédu·
las, onde cada deputado escrevia o nome do escolhido,
demonstraram que algo muito bem concebido dera bons
resultados,
Coelho, cujo nome completo é Nilo de Souza Coelho,
fora votado como Dr. Nilo Coelho, Dr. Nilo Souza Coelho,
Deputado Nilo Coelho, Deputado Nilo de Souza Coelho c
ussim sucessivamente.
Pela mudança do Dr. ou do Deputado, bem como pela
entrada e salda do de c do Sou:a, tinham sido conseguidas
todas as combinações capazes de testar a fidelidade dos votos
comprometidos.
Paulo Guerra teve, igualmente, dimensões muito altas, que o
deixam bem perante a história. Compreendia, por certo, que a pollti·
cu nào é uma guerra c que a grandeza dos homens está na
magnanimidade com que agem, quando detêm poder de decisão.
lô: subido que, depois de 64, não faltaram aqueles que, se
beneficiando da nova ordem das coisas, se locupletraram das posi·
çõcs galgadas pura extravasarem seus ódios c seus recalques.
Implantado o regime de força- que ainda hoje obstrui a reimplanta·
çuo, entre nós, da legalidade democrática- a mesquinhez de muitos
encontrou a oportunidade pura vinditus e perseguições soezes,
Com Paulo Guerra foi diferente. Ele mesmo proclamava nunca
ter cultivado sentimentos radicais. Assumindo o Governo do Estado
nus difíceis circunstüncius de todos conhecida, tornou-se titular de
faculdades discriminutórias, inclusive para aplicar sanções ditas
revolucionúrius. Mas o testemunho de inúmeras pessoas, envolvidas
cm odiosas investiguçilcs c verdadeiros processos kafkanianos, foi
quc sua pena, malgrudo as naturais pressões entuo existentes, foi per·
munentemcntc manejada no sentido de poupar ou amenizar puni·
ções.
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Silo coisas como essa que podem compensar as claudicações por
venturu ocorridas nu vida dos homens públicos, Isso o enobrece, tun·
to quanto as inúmeras realizações e iniciativas que teve, como
Governador de Pernambuco, cm favor do desenvolvimento sócio·
económico e cultural do Estudo que, utuulmentc, o Senador Murilo
Pnraiso e nós temos a honra de representar, nesta Casa.
O Sr, Dirceu Cardoso (M DB - ES) - Permite V, Ex• um
npurtc?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois niio, eminente
Senador Dirceu Cardoso,
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Ilustre Senador, à as·
sonância de vozes, pelas quais o Brasil se fez representar, nesta
homenagem a Paulo Guerra, peço permissão a V, Ex• para juntar a
voz descolorida do Esplrito Santo, ~ que Paulo Guerra representou,
nu pol!tica de' Pernambuco c na politica do meu Pals, uma fase de
grandes realizações c de homens ilustres. O seguimento do Partido
Social Democrático representado pelos homens de Pernambuco teve,
na pessoa de Paulo Guerra c nos quatro outros que formaram um
Pentágono iiustrc de homens.públicos, valores excclsos e nesses valo·
res nós destacamos velhos pessedistas, daquele tempo, Agamenon
Magalhães, Paulo Guerra, Etelvino Lins, Barboza Lima c Navais
Filho, Esses cinco homens foram os pontos culminantes da pol!tica
pessedista de Pernambuco, no seu tempo. Portanto, é com muita
emoçüo que, cm nome do Espirita Santo, dos velhos pessedistas do
Espírito Santo que ainda têm a honra de se sentar aqui ao lado de um
grande Presidente do nosso Partido, que tanto enobreceu e dignifi·
cou o Brasil, que é o Almirante Amarai Peixoto, venho trazer a
mágoa da nossa expressão e a expressão da nossa saudade.
O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ)- Muito obrigado a V, Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos o
aparte do nobre Senador Dirceu Cardoso.
Sr, Presidente, Srs, Senadores, um outro depoimento que julga·
mos devido, nesta homenagem que o Senado presta, a Paulo Guerra,
í: referente no papel decisivo que desempenhou, na campanha
eleitoral de 1962.. Arrostando dissensões, trouxe o apoio do PSD à
candidatura do brasileiro reto e honesto que é Miguel Arrues de
Alencar, assegurando a vitória para a chapa que integrava, como
candidato à Vice·Governndor. Reiteradas vezes, ouvi·o, nessa
qualidade, expressando, em cima dos palanques, a sua preocupação
com as investidas do capi tul estrangeiro sobre nossas riquezas. Não
destoava, como - se vê, da tõnica nacionalista da época, Era quem sabe? - o antigo liderado de Agamenon Mugalhães, agora
Líder també:m, u ansiar a libertação pútria da servidão econômica.
Politico conservador, criador.de gado e plantador de algodão, nem
por isso era insenslvel a certos questionamentos do seu tempo.
O ensinamento de Ortega y Gasset - o homem e ·as suas
circunstâncias - aplicava·sc inteiramente a Paulo Guerra. Dai ter
sido um vitorioso, cm sua vida pública e privada.
Seis vezes disputando, na praça, mandatos elctivos, seis vezes se
elegeu, Talvez por isto, após seus falecimento- e tendo em vista que
o seu nome havia sido lembrado para a vaga de Senudor, em 1978,
sem ser por pleito direto- o jornalista Joel Pontes tenhu escrito, em
20 de julho último, que
"u morte salvou·O de se tornar Senador biõnico. Chego
u pensar que lhe prestou uma homenagem, que respeitou o
seu destino de lutador,"
Aliás, Paulo Guerra mesmo ufirmou, certa vez: "Cheguei no
governo com cheiro de pólvora, Se um dia tiver de voltar, só o furei
com cheiro de povo",
Em nome do MDB, Sr. Presidente, Srs, Senadores,
incorporumo·nos, pois, com muita emoçilo, à reverência póstuma
que lhe í: prestada, neste instante, Expressumos também nosso
respeito, por merecimento, àqueles que mais de perto o ncompa·
nharam no longo de sua cxisti:nciu, cm especial à suu viúvu, D• Virgl·
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niu Borba Pessoa Guerra c aos seus Olhos, representados,
particularmente, por nosso colega de bancada pernambucano Depu·
tudo Joaquim Guerra, E a extensão do nosso pesar a todos os
pernambucanos que, em ocasiões várias, lhe conõaram o seu voto
democrático,
Com a morte de Paulo Guerra, sepultamos discordâncias ou
entreveras que nos possam ter afastado, enaltecendo suas qualidades
de varão ilustre de Pernambuco. Preferimos, agora, recordnrmo.nos
nas poucas trincheirus que nos foram comuns, nào apenas nos idos
de 1962 mas, mais recentemente, quando defendemos, juntos, a cria·
ção de um Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento do
Nordeste. Idéia que não era exclusivamente dele nem nossa - VÚ·
rios outros, inclusive técnicos da regiüo, já a haviam abraçado
mas que encontraria nos dois representantes do nosso Estudo,
embora de partidos adversários, honestos e entusiásticos defensores.
O objetivo de superação das desigualdades regionais, que estiolam
nosso País, é:, por sinal, daqueles que têm aproximado sempre, atra·
vês do tempo, os que vêm, de nossa região sofrida, ter assento nesta
Casa Legislativa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: neste 24 de agosto de 1977, um
quarto de século após o desaparecimento de Agamcnon
Magalhães, como que vejo o seu vulto ao ludo do de Paulo Guerra. E
ambos confundindo-se com os vultos de todos os que, no passado,
souberam honrar ns nossas tradições, cada qual, a seu modo, a lutar,
honestamente, por uma vida melhor pura o Brasil, (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Srs. Senadores, nu
eloqUência dos oradores expressamos a nossa dor.
Nosso companheiro Paulo Guerra foi um Líder simples, direto,
rebelado; um Líder que esquecia as convenções para cumprir o dever
de protestar; um Lrder que de tanto lutar sob as melhores inspirações
ficou preso à terra, seu palco e sua trincheira, sua inspiração e seu
destino; um Líder de Pernambuco que sentou entre nós e atuou de
forma às vezes tempestuosa e radical; eu nào direi ao fazer·se
intérprete mas ao encarnar as aspirações do povo tão profundas
entre ambos as identificações. Um Líder do Nordeste cuja paixão
incontida e arrebatadora lcvavu·o nos extremos na obstinação de
. defender as causas da região.
Neste Plenário não primou pelo jogo floral da retórica, nem se
distinguiu pelo elogio senão à fibra daqueles que humildes lhe outor·
garam o mandato de confiança. Tinha o gosto de contradita incisiva
c constante, quando não irânica.
Governador de Pernambuco, consolidou uma liderança e gran·
jeou o prestigio de notável administrador. Notabilizou·se entre nós
pela autenticidade que desconhecia comodidades e protocolos, No
uso de suas atribuições, afrontava autoridades c até a legenda
partidária, e era capaz de gestos os mais heróicos ou desconcertantes,
Não cedia ou cupitulava, ousava, O sentido telúrico de sua personali·
dade não lhe diminuiu a dimensão. Sabiu mostrar a sensibilidade de
uma alma sempre inclinada a sofrer as agruras do desvalido. Tinha a
visilo universal dos problemas e não sabia silenciar ante o que
considerava uma injustiça, Duro na luta, desmanchava·se cm lágri·
mas de solidariedade ao amigo cm desespero,
Eis alguns traços de Paulo Guerra, que nestas ligeiras palavras
acentuo, para exultar a personalidade Integra e firme do
compunheiro e do colega, cuja memória, com saudade, Pernambuco
pranteia, o Senado reverencia c a Naçilo, de que foi servidor deste·
mido c fiel, homcna~eia. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Antes de encerrar
n presente scssilo, u Presidência convoca sessão cxtraordinAria n
reulizar·se hoje, us 18 horase 30 minutos, com u seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussuo, em turno unico, .do Pureccr da Comissuo de Rela·
çõcs Exteriores sobre a Mcnsugcm n• 167, de 1977 (n• 266f77, nu
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origem), de 2 do corrente, pela qunl o Senhor Presidente da
República submete no Senado a escolha do Senhor Laura Soutello
Alves, Ministro de Primeira Classe, dn Carreira de Diplomata, para
exercer u funçiio de Embaixador do Brasil junto no Governo da
República das Filipinas,

na origem), de 10 do corrente, pela qual o Senhor Presideni
República submete no Senado n escolha do General-de-Ex'
Carlos Alberto Cabral Ribeiro para exercer o cargo de Ministr
Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentador
Ministro Gener~l·de·Exército Sizeno Sarmento,

-2-

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Estã encerrr
sessão,
-

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de
Constituiçiio e Justiça sobre u Mensagem n• 174, de 1977 (n' 284/77,

(Levanta·se a sessão às 16 horas e 50 mim

ATA DA 125• SESSÃO; EM 24 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESID!l:NCIA DOS SRS. AMARAL PEIXOTO E MAURO BENEVIDES
;IS IX l/ORtiS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomnrd - Braga
Junior- Evundro Curreira- José Lindoso- Cattete PinheiroJarbus Passarinha - Renato Franco - Alexandre Costa Henrique de Lu Rocque - José Sarney - Helvidio Nunes Petrônio Portellu - Mauro Bcnevides - Wilson Gonçalves Agenor Maria- Dinurte Mariz- Jcssé Freire- Domicio Gondim
- Milton Cabral - Marcos Freire- Murilo Paraíso - Arnon de
Mello- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela -Augusto FrancoGilvun Rocha- Lourival Baptista - Heitor Dias- Luiz VianaRuy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende- João Calman
- Amurai Peixoto - Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres Benjumim Fura h- Danton Jobim -Nelson Carneiro - Gustavo
Capanemu - ltumur. Frunco - Magalhães Pinto - Franco Mon·
toro - Orestes Quércia - Otto Lehmann - Benedito Ferreira Lázaro Barbozu- Osires Teixeira- ltalivio Coelho- Mendes Ca·
nale- Suldanha Derzi - Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos
Leão- Evclúsio Vieira - Lenoir Vargas- Otair Becker- Daniel
Kricgcr- Paulo Brossard- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número rc·
gimcnlnl. declaro aberta :1 scssão.
O Sr. I •·Secreti•rio irú proceder à leitura do EKpediente.

f:: lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N9s534 e 535, de 1977
PARECER N. 0 534, de 1977
!Da Comissão de Economia)
Sobre a Mensagem n.• 178, de 1977 (número 289177 na origem), do Senhor Presidente da
República, propondo ao Senado Federal, seja
autorizada. a Prefeitura Municipal de Guarulhos
- SP, a elevar em Cr$ 47.300.000,00 (quarenta
e sete milhões e trezentos mil cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada.
Relator: Senador Augusto Franco
o Senhor Presidente da República encaminha ao
exame do Senado Federal (art. 42, Item VI, da Constituição) proposta no sentido de que seja .autorizada

a Prefeitura Municipal de Guarulhos, Estado de
Paulo, a elevar em Cr$ 47.300.000,00 (quarenta e
milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de
divida consolidada lntema, a fim de que possa
tratar empréstimo junto ao Banco do Brasll S./
por conta do Fundo de Desenvolvimento Urban
FDU, destinado ao financiamento da lmplantaçã'
obras do sistema vlárlo e Infra-estrutura básica
quela cidade.
2. o empréstimo a ser contratado tem as
gulntes condições gerais:
"a -Valor: Cr$ 47.300.000,00;
b - Pra1os:
1 - de carência: 9 meses;
2 - de amortização: 111 meses;
c - Encarros:
1 - juros de 10% a.a.;
2 - correção monetária Idêntica à das OR:
3 - taxa àe administração: 1% de cada de
bolso;
d - Garantias: ICM;
e - Destinação dos recursos: llnplantaçã
obras do sistema viário e infr.a-estrutura b
da cidade."
3. segundo a anâlise apresentada. pelo B~m
Brasil S.A., anexa, "a operação de crédito sob e
é viável técnica e financeiramente, não deven•
encargos decorrentes do empreendimento aca·
malares pressões orçamentârlas à. Munlclpalldat'
questão".
4. A matéria é acompanhada da Exposl~
Motivos do senhor Ministro de Estado da Fa•
(EM n.0 151/77) favorãvel ao . pleito da Pref•
Municipal de Guarulhos, tendo o Conselho MonNacional, em sessão de 19~5-77, se manifestado
aprovação da operação em exame.
5, Trata-se de operação a quê, por forç•
disposições contidas no art. 2.o da Resolução r
de 11·10·76, do Senado Federal, não se aplicr
Umltes fixados no art. 2.0 da Resolução n,o 1
28·10-75, haja vista que os recursos provêm do ~
de Desenvolvimento Urbano - FDU, e, portanto
siderada extrallmlte.
6. De acordo com os registras do Departada Olvida Públlca do Banco Central do Bl"[
DEDIP - situação da divida consolidada lnte~
referida munlcipalldade apresenta-se confor
quadro a seguir:
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Valor: Cr$ 1,0 rnll
Divida. Consollda.da.
Interna.

Posição em:
31-1-77

Operação
em Exame

(A)

(') (B)

I - Intrallmlte ............. oo • • • • •

129,0

II- Extrallmite ..... oo . . . . . . .
a) FNDU oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.244,8
29.924,1

00 0 0 .

b) FAS .•.•. ,, •..•..••. ,,,,,,,
BNH .................... ..

C)

TOTAL GERAL (I + II) , ......... , . ,

129,0
47.300,0

83.544,8

6.320,7
36.373,8

7. Na. forma. do parágra.fo único do a.rt. 2.o da
Resolução n.0 93, de 1976, o pedido de autorização para
a opera·ção de crédito, submetido pelo Senhor Presidente da República à del!beração do Senado Federal,
está devidamente instruido com o parecer do Conselho
Monetário Nacional, favorável. ao pleito.
Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas
vigentes e no Regimento, esta Comissão conclui por
aceitar a solicitação contida na Mensagem n.0 178,
de 1977, do Senhor Presidente da República, na fonoo
do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N,o 54, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Gua.rulhos - SP a elevar em Cr$ 47.300.000,00
(quarenta e sete milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua. divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Guarulhos,
Estado de São Paulo, autorizada, nos termos do art. 2.0
da Resolução n. 0 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, a elevar em Cr$ 47.300.000,00 (quarenta e sete milhões e trezentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolldada interna, a fim de
que possa contratar empréstimo junto ao Banco do
Brasll S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento
Urbano - FDU, destinado à implantação de obras
do sistema viário e Infra-estrutura básica daquela
cidade.
Art, 2.0 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publlcação.
Saia das Comissões, em 24 de agosto de 1977. Marcos Freire, Presidente - Augusto Franco, Relator
- Luiz Cavalcante - Uurilo Paralso - Orestes Quércla. - Milton Cabral - Ota.ir Becker,
PARECER N.0 535, de 1977
ma Comissão de Constituição e Justiça)

o

Sltua.ção Posterior à
Contrata.ção PretendJda
da. (C) =A+ B

Sobre Projeto de Resolução n.0 54, de 1977,
da Comissão de Economia que "autoriza a Pre·
leitura Municipal de Guarulhos - SP a elevar
em 47.300.060,00 (quarenta. e sete milhões, e
trezentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada".
Relator: Senador Otto Lehmann
Com o presente projeto de resolução da Comissão
de Economia, fica à Prefeitura Municipal de Guarulhos, Estado de São Paulo, "autorizada, nos termos
do art. 2.o da Resolução n. 0 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal a elevar em Cr$ 47. 300, ooo,oo
(quarenta e sete milhões, e trezentos mil cruzeiros)
o montante de sua divida consolidada, a fim de aue

47.300,0

-

83.673,8

possa contratar operação de empréstimo junto ao
Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvllnento Urbano - FDU, destinada à implantação
de obras do sistema viãrio e Infra-estrutura básica
daquela cidade".
2. Com a Resolução n.0 93, de 1976 - art. 2.o -.
ficaram excluídos dos limites esta.belecidos pelo art, 2.o
da Resolução n. 0 67, de 1975, as operações de crédito
contratadas pelos Estados e Municípios com recursos
provenientes do Fundo de Desenvolvimento UrbanoFDU, do Banco Nacional da Habitação - BNH, e do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS1
e, dessa forma, consideradas extrallmites.
3. A matéria é acompanhada da Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda
CEM n.o 151/77>, favorável ao pleito da Prefeitura
Municipal de Guarulhos - SP, tendo o Conselho Monetário Nacional se manifestado pela. aprovação da
operação em pauta.
4. No âmbito da competência desta Comissão,
há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no
art. 42, item VI, da Constituição, às normas legais
(Res. n.os 62, de 1975 e 93, de 1976) e o estabelecido
no Regimento Interno <art. 106, Item III).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, em 24 de agosto de 1977. Accio!y Filho, Presidente, em exerciclo - Otto Lebmann, Relator - Ita.llvio Coelho - Nelson Carneiro
- Osires Teixeira - Wilson Gonçalves - Heitor
Dias - Leite Chaves.
PARECERES N9s 536 eS37, de 1977
P A.'RECER N9 536, de 1977
(Da Comissão de Economia
Sobre a. Mensagem n. 0 168, de 1977 (n,0 268,
na origem) do Senhor Presidente da República,
propondo ao Senado 'Federal, pa.ra. que seja
autorizado o Governo do Esta.do da Pa.raíba a
elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta. milhões
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada,
Relator: Senador Milton Cabral
com a Mensagem n. 0 168, o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Fecreral
pedido do Governo do Estado da Paraiba, a fim de
que possa contratar, junto à Caixa Econômlca Fe·
deral - com recursos do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social CFASl -, a seguinte operação de.
crédito:
"a- Valor: Cr$ 50.000."000,00;

I
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b- Prazos:
1 - de carência: 2 anos;
2 - de amortização: 12 anos;
c - .Encargos:
1 -· juros de 6% a.a .. cobrados trimestralmente:
2 - con·eção monetária: 40% do incllce de variação das ORTN, capitalizada no período de
carência e cobrada, trimestralmente, no período
de amortização;
d - Garantias: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (ICMl ;
e - Destinação dos recursos: flnancl:lr a c<Jnstrução de 12 unida&es escolares e a aqulsicão,
por desapropriação de uma outra, naquele 'Estado."
O Conse'ho Monetfurio Nacional pronunciou-se
favoravelmente ao pleito, por entendê-lo técnica e financeiramente viável, não devendo os encargos do
empreendimento acarretar maiores pressões orçamentárias ao Estado em questão.
Por seu turno, o aparelhamento do setor educacional se enquadra perfeitamente nos objetivos e diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento, notadamente no que concerne à construcão de unidades
escolares do 1.0 grau, para atender i demanda crescente de matricula de crianças na faixa dos sete aos
quatorze anos e que ainda servirão para resgatar do
analfabetismo, no período noturno, outro contingente
populacional, acima dos quinze anos de idade.
No mérito, o empreendimento se enquadra em casos analógos que têm merecido a acolhl&a do Senado
Federal, até mesmo porque o Investimento no setor
educacional propicia as maiores taxas de reeorno em
relação ao capital empregado.
No particular, a construção de 7 unidades escolares
no Município de João Pessoa e l unidade nos Municípios
de Esperança, Campina Grande, Bayeux, Uirauna e
Teixeira, ampliará a capacidade de matricula da rede
de ensino de 1.0 grau do Estado da Paraíba em 5. 760
lugares/alunos por turno, perfazendo um total de
.11.520 lugares/alunos nos turnos matutino e vespertino, com grande alcance sóclo-econômico, desempenhará papel fundamental para a emancipação daquela região.
Assim sendo, opinamos pela aprovação da Mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 55, DE 1977
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a
elevar em Cr$ 50,000.000,00 (cinqücnta milhões
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 ll: o Governo do Estado da Paraiba, nos
termos do parágrafo único do art. 2. 0 da Resolução
n.0 93/76, do Senado Federal, autorizado a contratar
empréstimo junto· à Caixa Económica Federa~. por
conta do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social
<FAS), no va!or de Cr$ 50.000.000,00 <clnqüenta milhões de cruzeiros), destinado ao financiamento da
construção de doze unidades escolares e aquislc;üo,
por desnpropriação, de umn outrn, nnquele Estado.
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publlcação.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. - Marcos Freire, Presidente - Milton Cabral, Relator Augusto Franco -Orestes Quércla- Lulz Cavalcante- Murilo Paraiso - Otair Becker.
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PARECER N9 537, de 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Sobre o Projeto de Resolução n.o 55, de
1977, da Comissão de Economia que "autoriza o
Governo do ·Estado tla Paraíba a. elevar em
CrS 5o:ooo.ooo,oo (ch(qüenta milhões de cruzeiros) o motante de sua. dívida consolidada.
Relator: Senador Italivio Coelho
Sob exame o Projeto de Resolução n.o 55/77, que
objetiva autorizar o Góverno do Estado da Paraiba a
contratar, junto à Caixa Económica Federal - com
recursos d~ Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social <FASl - empréstimo no valor de ............. .
Cr$ 50. 000. OGO,OO ( cinqüenta mllhões de cruzeiros),
destinado a financiar a construção de 12 unidades
escolares e a aquisição, por desapropriação, de uma
outra, naquele Estado.
No mérito, a Comissão de Economia, considerou
que a matéria se enquadra em casos análogos que
têm merecido a acolhida do Senado Federal, em função da compatiblllznção dos objetivos do Projeto a
ser financiado com o empréstimo em questão e os
Planos Naclonol de Desenvolvimento, que têm no seter educacional as expectativas de maiores taxas de
retorno.
Nos aspectos que compete a esta Comissão examinar, entendemos que nada há que possa obstar a
tramitação do Projeto de Resolução em tela, pois o
mesmo é jurídico e constitucional.
Assim, opinamos pela sua aprovação.
Bala das Comissões, 24 de agosto de 1977. Accioly Filho, Presidente em exercício -Italivio Coelho, Relator - Wilson Gonçalves - Nelson Carneiro
- Otto Lehmann - Osires Teixeira - Heitor Dias Leite Chaves.
PARECERES N9s 538 e 539, de 1977
PARECER N.0 538, de 1977
:Ca Comissão de Economia
Sobre a Mensagem n.• 140, de 1977 '(n.0
223/77 - na origem), do Senhor Presidente da
!República, submetendo ao . exa.me do Senado
Fetlera.l, proposta. do Senhor Ministro de Estado da Fazenda pa.ra que seja a Prefeitura
Municipal de Várzea Paulista (SP) autorizada
a. elevar em Cr$ 4.822.000,00 (quatro milhões,
oitocentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de uma dívida. consolidada.
Relator: Senador Orestes Quércia
O Senhor Presidente da República encaminha ao
exame do Senado Federal <art. 42, item VI, da Constituição) a Exposição de Motivos (EM n.O 148/77) do
Senhór 1\-iinls cro de ·Estado d~ Fazenda, relacionada
com o pleito da Prefeitura Municipal de Várzea Paul!stn, Estado de São Paulo, no semido de obter a necessária auLorlzação para que o Municipio possa elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos artigo 2. 0 da Resolução n.0 62, de 28-10~75, modificados
peln Resolução n.0 93, de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa reallzar operação de crédito
junto à Caixa Econômlca do Estado de São Paulo
S.A., destinada ao financiamento dos serviços de pavimentação de via.s públicas daquela mun1cipa.lldade
com as seguintes caracteristlcns:
A -Valor- Cr$ 4.822.000,00;
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B - Prazo: de amortização: 3 anos;
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n!lo poderá ser superior a 50% (cinqUenta por
cento l .do te to fixado no Item I deste artigo."

C - Encargos:
1 - juros de 10% a.a.;

2 - Correção Monetária: idêntica aos índices
fixados para o Salário Mínimo Habitacional;
3 - Taxa de expediente: 1% ;
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (ICM) ;

3. De acordo com o artigo 2. 0 da Resolução n. 0
62, de 1975, com as alterações introduzidas pela Resolução n. 0 93, de 1976, foram fixados para a dívida

consolidada interna da Prefeitura de Várzea Paulista (SP), no presente exercício, com base na receita liquida reallzada em 1976, os seguintes limites
máximos:

Destinação dos recursos: pavimentação de
vias públicas.

E -

"al Montante Global
utem Il;

A Resolução n.O 62, de 28-10-75, anteriormente citada, com as alterações introduzidas pela Resolução n.0 93, de 1976, estabeleceu para a dívida consolidada dos Estados e dos Municípios novos limites
máximos, levando-se em conta os seguintes critérios:
2.

b l Cresclmen to real anual

lii - O dispêndio anual com a respectiva liquidação compreendendo o principal e acessórios
não poderá ultrapassar 15% (quinze por cento)
da receita realizada no exercício anterior;

IV - A responsabllldade dos Estados e Municípios pela emissão de títulos da dívida públlca

- Cr$ 2.589,1

ti tem Ul;

cl Dispêndio anual máximo
t!tem III);"

"I - O montante global não poderá exceder
a 70% (setenta por cento) da receita real!zada
no exercício financeiro anterior;
II - O crescimento real anual da dívida não
poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da
receita realizada;
·

- Cr$ 9.062,0

-

Cr$ 1.941,9

4. Dessa forma, para que possa efetlvar-se a
operação sob exame, haverá necessidade de autorização especifica do Senado Federal, uma vez que, após
a contratação, o .endividamento consolidado interno
intralimite do referido Município ultrapassará os limites fixados pelos Itens I, II e III, do artigo 2.0 da
Resolução n.O 62, de 1975, conforme o quadro a seguir (Fonte: Banco Centraldo Brasll).

(Valnr em Cr$
Dívida Consolidada
Interna Intrà.limite

Parâmetro estabelecido
pelo art. 2.• da Resolução
n. 0 62175

I

Montante Global ............ .

9.062,0

!!.200,5

II

Crescimento real anual ...... .

2. 589,1

6 .·!22,0

III

Dispêndio anual máximo .... .

1. 941,9

4. 848,7

Item

5. O Conselho Monetário Nacional, em sessão
de 19-5-77, aprovou o parecer do Relator, no sentido
da assunção do compromisso ora pleiteado pela Prefeitura Municipal de Várzea Paulista tSPl, por se
tr.atar de lflnandlamento de serviços reprodutivos,
com retorno de grande parte do capital Investido,
mediante a tributação aos respectivos beneficiários.
7. Com essa orientação, a Municipalidade terá
condições de Iniciar as obras programadas e, na meelida em que ror ressarcida, poderá utilizar os re .
cursos recebidos para a realização de outras etapAs.
. 8. Cumpridas as e.•dgênclas estabelecidas no Regimento Interno e ·nas normas vigentes, conclulmos
,por aceitar o pleito contido :na Mensagem n.• 140, de

'

.

/

"'iiW! ·

mil)

Situação, posterior às
contratações pretendidas

1977, do Senhor Presidente da República, na forma

seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 56, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista (SP) a elevar em Cr$ 4. 822. noo,oo
(quatro milhões, oitocentos c vinte e dois mil
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.• li: a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos Itens I,
II e III do artigo 2.0 da Resolução n. 0 62, de 1975, com
da

I

I
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redação dada pelo art. 2. 0 da Resolução n.O 93, de
1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa

realizar uma operação de crédito no valor de Cr$
4.822.000,00 (quatro mllhões, oitocentos e vinte e
dois mll cruzeiros), junto à Caixa .Econômlca do Estado de São Paulo S.A., destinada ao financiamento
dos serviços de pavimentação de vias públlcas daquela Municipalidade.
Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de agosto de 1977, - Marcos Freire, Presidente. - Orestes Quércia, Relator
- Augusto Franco - Muri!o Paraíso - Franco Montoro, com restrições- Dinarte Mari~ - Dornício• Gondim, com restrições à correção monetária.
.PARECER N.0 539, de 1977
Da Comissão de Constituição c Justiça
Sobre o Projeto de Resolução n.o 56, · de
1977, da Comissão de Economia, que Nautoriza a
Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (SP)
a elevar cm CrS 4.822.000,00 (quatro milhões,
oitocentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada".
Relator: Senador Otto Lehmann.
De Iniciativa da Comissão de Economia, o presente Pro.ieto de Resolução autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, a
elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos
Itens I, II e III do artigo 2.o da Resolução n.O 62, de
1875, com a redação dada pelo art. 2.0 da Resolução
n.0 93, de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de
que possa realizar uma operação de crédito no valor
d~ CrS 4.822.000,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e doiS mll cruzeiros) junto à Caixo. Econômica do
Estado de São Paulo S.A., destinada ao financiamento da execução de vias públicas daquela municipalidade.
2. A matéria é acompanhada da Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda
<EM n.O 148/77), favorável ao pleito da Prefeitura Municipal de Várzea Paulista <SPl, tendo o Conselho
Monetário Nacional aprovado a operação em pausa.
3. No âmbito da competência desta Comissão,
há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no
art. 42, item VI, da Constituição, às normas legais
<Resoluções n.os 62, de 1975 e 93 de 1976) e ao estabelecido no Regimento Interno (art. 106, !tem IIIl.
4. Ante o exposto, opinamos no sentido normal da tramitação da matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
Sala das comissões, 24 de agosto de 1977. Accioly Filho, Presidente em exercício - Otto Lehmann, Relator - Wilson Gonçalves - Italívio Coelho
-Heitor Dias - Osires Teixeira -Nelson CarneiroMa ttos Leão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O Expediente lido
vai 11 publicação.
A Presidência recebeu do Governador do Estado do Purnnll o
Oficio n• S/12, de 1977 (n' 627/77, nu origem), de 24 do corrente,
solicitando uutorizuçüo do Senado u lim de que aquele Estudo possu
rculiutr operuçiles de empréstimo externo no valor de
USS 55,000,000.00 (cinqUentu c cinco milhões de dólares nmeri·
cunos) pmt o fim que especifica.
A matéria scrú dcspuchnduàs Comissões de Finanças e de Cons·
tituiçuo cJustiçu.

1: lido a seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 151, DE 1977
Altera dl•posltlvo da Consolldaçilo das Leis do Trabalho,
para o fim de aperfeiçoar o fun~lonamento das Comissões Internas de Prevençiío de Acidentes (art. 164).

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O§ 2• do urt, 164 da Consolidação das Leis do Trabalho
passa a vigorar com u seguinte redução:
"§ 2• As Comissões Internas de Prevenção de Aci·
dentes (CIPAs) serão compostas de representantes de empre·
gudores c empregados, com mandato de dois (2) anos e funcionarUo segundo normas nxudas pelo Departamento Nncionul de Segurança e Higiene do Trabalho, obedecidos os se·
guintes requisitos básicos:
I -eleição dos representantes dos empregados, sob a
presidência de representante do 6rgão sindical corres·
pendente;
11 - obrigatoriedade de remessa de relatório semestral
ao Ministí:rio do Trabalho, sobre os acidentes ocorridos;
III- obrigatoriedade de denúncia ao Ministério do Trabalho, no caso de dcsidia ou recusa da empresa quanto às
providências solicitadas pela CIPA pura proteção de aci·
dentes;
IV- aplicabilidade aos representantes dos empregados
da estabilidade provisória n que se refere o § 3• do urt. 543,
CLT, nu redução que lhe foi dada pela Lei n• 5.911, de 27 de
agosto de 1973."

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam·seas disposições em contrário.
Justlficaçào
As CIP As (ou Comissões lntenias de Prevenção de Acidentes)
poderiam ser o grande e eõcaz instrumento 11 disposição do Mi·
nistério do Trabalho c da legislação social em geral, para diminuir os
alarmantes índices de acidentes do trabalho registrados em nosso
Pais.
Entretanto, a sua organização e funcionamento, regrados pelo
art. 164, CLT, bem como pela Portaria DNSHT n• 32, de 29 de no·
vembro de 1968 e pela Portaria MTb n• 3.237, de 27 de julho de 1972,
deixam, ainda, muito a dosejar, ressaltáveis, dentre outras falhas, as
que se relacionam com a total falta de garantias dos representantes
dos empregados que, uma vez conduzidos às CIPAs, se sujeitam a
toda sorte de pressão do empregador, Os 6rgãos sindicais, de suu
parte, tém pouca ou nenhuma inOuênciu na escolha dos represen·
tantes dos empregados, o que não s6 desvaloriza a atuação dn enti·
dude de classe como, também, permite fraudes nus respectivas
escolhas.
O Projeto de Lei que ora oferecemos à consideração da Casa,
determinando u alteração do § 2• do art, 164 (com o ucrí:scimo de
incisos, de I u IV), objetiva, justamente, aperfeiçoar u organização e
funcionamento dus CIP As. u lim de que tais comissões cumpram efetivnmente u fi nulidade pura n qual foram instituidas, dentro da muior
isenção possível.
Suht dus Sessões, 24 de ugosto de 1977,- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADtt

DECRETO·LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Consolidação das Leis do Trabalho
I

O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Sobre u mesa, pro·
jcto de lei que scritlido pelo Sr. I•·Scerctllrio,
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SEÇÃO 11

Prevençio de Acidentes
Art. 164, As empresas que, n critério dn autoridade compcten·
te em matéria de segurança c higiene do trabalho, estiverem enqun·
dradas em condições estabelecidas nus normas expedidas pelo Depar·
tamcnto de Segurança c Higiene do Trabalho, deverão manter, obrigatoriamente, serviço especializado cm segurança e cm higiene do
trnbalho c constituir Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
(CIP As) (V. Port. 32, de 29-11-68, na pág. 305).
~ I• O Departamento Nacional de Segurança c Higiene do Tra·
balho definirá as caractcrlsticas do pessoal especializado cm
segurança e higiene do trabalho, quanto às atribuições, à qulificação
e à proporção relacionada ao número de empregados das empresas
compreendidas no presente urtigo. (V, Port. 3.237, de 27·7·72, na
pág, 313.)
~ 2• As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
(CIPAs) serão compostas de representantes de empregadores e cm·
pregados e funcionarão seguindo normas fixadas pelo Departamento
Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho.

. . . . . . . . . ' . ' o . o . . o ' . ' ' o • • o o • • • • o o " • • • • • • • o • • • • o •• o. · • . '

(Às Comi.rsões de Constituição e Justiça, de Legislação
Social e de Finanças. I
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto que
acaba de ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Rolações Exteriores sobre a Mensagem n• 167, de 1977 (n'
266/77, na origem), de 2 do corrente, pela qual o Senhor Pre·
sidente da República submete ao Senado a escolha do Sr.
Lauro Soutello Alves, Ministro de Primeira Classe, da Car·
reirn de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto uo Governo da República das Filipinas.
llemZ:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissiio de
Constituição e Justiça sobre u Mensagem n• 174, de 1977 (n'
284/77, nu origem), de 10 do corrente, pela qual o Senhor
Presidente du República submete ao Senado a escolha do General·de-Exi:rcito Carlos Alberto Cnbrnl Ribeiro para excr·
cer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nu
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro General-de·
Exército Sizeno Sarmento,
As matérias constantes da Ordem do Dia, nos termos da allnea
"h" do urti8o 402 do Regimento Interno, deverão ser upreciudus cm
S!!Ssào secrctn.

Solicito uos Srs. funcionilrios as providências necessárias a fim
de ser mantido o preceito regimental.
(:1 .l't'.l'.l'tlo IOrtW-.\·t•st•crt•ta às /8/wra.f e ]9 minfltO.\' r \'o/ta

a Jerpl;hlica tis /8 hortiS t•SO minutos.}

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Diu.
Hl1 orador Inscrito,

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
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O SR. NELSON CARNEIRO (MDB
RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Niio sei quando a Rcclassificaçiio de Cargos, cm execução desde
o Governo anterior, será uma obra completada, com à revisão de
erros e injustiças cometidos contra muitos servidores c, de forma
muito especial, contra os ínativos. Continuo a receber farta cor·
respondência, contendo apelos para que interceda desta tribuna cm
favor de injustiçados. Parece-me incomprccnslvcl que assunto de
tamanha relcvüncia social se urraste anos a no, como interminável
novela, c erros e injustiças permaneçam sem correção. Além do
aspecto social e de justiça implfcito no problema, é grande o desgaste
do Governo, especialmente do DASP e de órgãos como a REFESA,
EB..:T c Ministério dos Transportes, os mais acusados de morosidade, desrespeito à lei c tanta coisa mais. f:: inadmisslvcl que o
clamor de tantas vozes que encontra sempre ressonância junto ao
Chefe do Governo - é justo dizer-. não encontre amparo c sequer
um mlnimo de simpatia humana nesses órgüos, como se neles houvesse quem se deleitasse com as aflições de tantos brasileiros. Já foi
imenso o erro- c, a nosso ver, inconstitucionalidade- das disposi·
ções diversas dos Decretos-leis n•s 1.256/73 e 1.325/74, fonte de
tanto descontentamento e tanta injustiça.

"Como niio bastasse o csbulho dos direitos adquiridos,
no decorrer de longos anos de trabalhos c sacrifícios nas
repartições, com a implantaçüo do malfadado Plano de Classificação de Cargos, ainda atrasam os pagamentos de proven·
tos, auxilio-funeral, diferenças diversas de proventos, extraviam contracheques; morosidade excessiva para despachar
requerimentos, razem exigências absurdas, etc,"
~ trecho de uma carta em que um inativo do Ministério dos
Transportes expõe sua difícil situação, reclamando contra novo
atraso no pagamento, por esse Ministério, do pessoal aposentado.
Diz ele ter o ex-Presidente Castcllo Branco baixado decreto impondo
punição aos responsáveis pelo pagamento de proventos de inati·
vidade. reclamando o cumprimento desse decreto, que estaria em
vigor. Afirmativa idêntica, aliás, é feita cm carta publicada em O
Globo, do dia 9 de abril, na seçiio Carta aos Leitores, assinada por
Otacílio Teles Martins.
Sr. Presidente, é preciso que o Governo ponha fim nessas distar·
çõcs, a abusos inaceitáveis e que representam graves dcscumprimcn·
tos à lei e n reiteradas determinações do Presidente da República. !>
notório que o Ministério dos Transportes vive uma de suas piores
fases, não pagando dívidas acumuladas a empreiteiros c forneccdo·
res; paralisando obras; o fracasso total do programa rodoviário c o
espantoso episódio da Ferrovia do Aço, destinado u tornar-se his·
tórico. O Ministi:rio tem estado constantemente cm lugar de realce
no noticiário da imprensa e quase sempre de forma a mais lnmentávcl. Parece evidente a existência ali, além da escassez ou rultn de ver·
bus, de umn crise administrativa séria. O mínimo que se pode esperar
desse Ministério é que não prejudique ou !~se seu pessoal, ativo ou
inativo, ·niio procrastinundo n decisão de requerimentos c pagando
em dins seus nposentados. Este o upclo que, atendendo a missivistas,
que deram 30, 40 anos de sua vida ao Ministério, formulamos no
Ministro Dirceu Nogueira. Que S. Ex• interfira com firmeza, pura
que cessem esses nbusos eu lei seja cumprida, não sacrificando ainda
mnis inutivos que sobrevivem u duras pcnus, seus proventos sempre
roídos pelu innaçiio.
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR, PRESIDENTE (,\rnarul Peixoto)- Nuda mais havendo
a tratar. vou cncc:rrar u scssno, designando paru a sessão ordinúriu de
:lnHIIllH.I i.1 scg. LI i11 h:

ORDEM DO DIA
-IVtll"~'"'· em turno li nico, tio l~equerimento n• 231, de 1977, do
Senhor Senndor Brugn Júnio.r, solicitando a trunscriçi\o, nos Anais
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do Scn:ttlo FcLh:r:ll, dos discurSllS rrofcridos pelo Senhor Presidente
d:1 Rcpl1hlicu. General Erncsto Gr.:isd c pelos Ministros Armando
Faldio c Reis Vdlnso, IHl dia J de agosto de 1977,

-2Dis~.:ussfw. cm turno lmico, do Projeto de Lei da Ct1mnra n9 20,
t!c \1177 (n'' .1.155-ll/76, n:1 C:1s:1 de origem), de inici:~tiva do Senhor
Presidente t!:1 Rcpilhlic:~, que alter:~ " rodaçuo do § J• do art. 24 da
Lei n'' .1.HII7, t!c 2(• t!c agosto t!c \960, que "dispõe sobre a Lei Orgú-

nh:a d<1 Pn:vidênr.:ia Social", tendo

PARECERES FAVORÃVEJS, sob n•s 460 c 46\, das Comissôcs:

-de Legislação Social; c
-de Finanças.

-3Discussfw. cm primeiro turno, do Projcto de Lei do Scnudo n9
\9. t!c \975. do Senhor SCIHJt!or Josó Esteves, que altera :1 rcdaçào do
arl. I'' ti:~ Lei n'' .1. 7.1X. t!c 4 de :~bril de \960, tendo
PARECERES. sob nt•s 4111 :1404, de \977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, \Y pronunciamento: pela eonstitucion,dit!ut!c c juridkid:~dc. nos termos do Substitutivo que apresenta,
com voto vc:ndd~1 do Senhor Scnador José Lindoso e voto vencido,
cm scp:~r:~t!o, do Senhor Senador \ta\ívio Coelho; 2• pronunciamento: pt.:l:t cunstitudom1lidadc cjuridicidadc do Substitutivo da Comissflo de Serviço l>(tblico Civil:
-de Serviço Público Civil, favorúvel. nos termos do Substitutivo que apn:scnt<.r: c
-de Finanças, L:ontrúrio, com voto vencido, cm scparudo, do
Senhor Scnudor Bragü Júnior.

-4DisL:ussrw. cm primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado nll
de \ 1176, do Senhor Sen:~dor lwm:~r Frnnco, que dispõe sobre o
ensino obrig.:.1tório, cm todos os cursos jurídicos do Puis, da dir
ciplina ··Dircilos Humanos Fundamentais", tendo
PARECERES. sob nt's. 405 c 406, de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pel'l constitucionalidade c juridicidat!c: c
-de Educuçiio e Cultura, f:~vor{Jvd, com voto vencido do Senhor Sen:~dor C:~ttcle Pinheiro, c voto vencido, cm separado, do Se·
nhor Scn:~dor Otto Lchm:~nn.
2~7.

-5Discussfto, cm primt:iro turno (apr!!cim;no preliminar da conslitucionulit!:~t!c c juridicid:~dc, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), tio Projeto de Lei do Senado n' 21M, de 1975, do Senhor
Scn:~dor Frunco Montara, que permite ao segurado do INPS a
dcsigmu;ào de mais de unHt pessoa que vivü comprovadamcntc sob
suot dcpcndêm:iu ccontimic<~, d:.mdo nov:.t rcdaçào ao itcm 11 do art.
11 da Lei Orgúnica da Previdênciu Social, tendo
I' AR ECER. sob n'' .175, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiço (ouvido o Ministório da Prcvidôncia
c Assisti:ncia Soci:1l), pela irH.:onstitucionalidadc e injuridicidadc.

DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. EVELÁSIO
VIEIRA Ntl SESSiiO DE 23-8-77 E QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. EVELÁS!O VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Diante de mim, a primeira página do Correio Bra:lllense, edição
de hoje, que estampa como noticia principal, como fato principal
uma ocofrência que nos constrange, entristece e envergonha, como
Senadores da República c como brasileiros.
O Titulo principal "Mais de um Milhão de Sacas à Espera. das
Chuvas"; duas fotos ampliadas que nos oferecem o quadro entmteccdor: milhares de sacas de milho empilhadas, caminhões se
preparando para o transporte.
Diz o texto:
"O Correio Bra:i/lense viveu ontem o drama de milhares
de produtores de milho de Minas e de Goiás que estão vendo
o período de chuvas se aproximar, mas sem que o Governo
providencie o escoamento da superprodução deste ano, cuja
maior partc aguarda, a céu aberto, tanto a providência oficial
quunto o ofício da Providência. A Comissão de Financiamento da Produção garante o preço de 64 cruzeiros por saca de
milho, mas, como o processo de escoamento é lento e o perlodo das chuvas se aproxima, muitos produtores já estão aceitando até 30 cruzeiros por saca. Em U nal, a produção de milho deste uno foi superior u dois c meio milhões de sacas e
mais dn metade desse total está no relento, coberta só na parle de cima por Jonas rasgadas, um precário abrigo contra o
sol apenas. Calcula-se que 300 caminhões saindo de Unai carregados, todos os dias, consumiriam mais de dois meses para
escoar apenas a parte não armazenada do milho produzido."
Ontem, tivemos conhecimento de toneladas e toneladas de cebolas, lançadas ao rio São Francisco ou sendo queimadas; ontem,
tomamos conhecimento de que pr9dutores de arroz, cm Jataí, no
intc:rior de: Goiás, ameaçavam lançar também nos sc:us rios os seus
estoques de arroz: \{J no Sul do Estado de Santa Catarina, produtores
de mandioca angustiados pelo desamparo, perdendo suas safras de
mandioca.
Enquanto isso, o carioca, o brasileiro, comendo feijão impo;tado do México. Por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acontece ISso
no nosso País?
O Sr. GIJyun Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EVELÁS!O VIEIRA (MDB- SC)- Acontece porque
o Governo Federal não tem sido capaz, inteligente, hábil, em criar,
cm expandir, os instrumentos pura o desenvolvimento c para o aproveitamento, principalmente, daquilo que produzimos na nossa
:~gricu\tura.

Por falta de uma estrutura de comercialização, estamos n cada
instante contemplando com tristeza os brasileiros n produzir e assafras a se perderem.
O Sr. Benjamim Fnruh (MDB - RJ) uparte?

-6Discussftn. cm primeiro turno (aprcci:.tçi\o preliminar da cons·
tituciorwlid:.u.h:. nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n'' 2.10. de \976, do Senhor Scn:~dor Nelson
Cnrneiru, que dispôe suhrc o seguro desemprego, a cargo do INPS, c
r.IC1 outn1s providências. tendo
I' AR ECER. sob n'' 2\.1, de \977, da Comissno:
-de Constltulçilo e Justiça, pela inconstÍlLICionalidadc, com
voto vcnddo dos Scnlwrcs Senadores Acch1ly Filho, Nelson Carneiro c Din:cu Cmdoso.

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) sessüo.

Qulnta-felro 25 4031

Está cncerrudu u

( IA'WIIIItl·.n· a .l'l's.wio às lN hora.\· t• 58 mi11utos. I

Permite V, Ex• um

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- Ouvirei o Senador
Gilvan Rocha c, nn seqUência, V. Ex•
O Sr. Gl\vun Rocha (MDB- SE)- Está V, Ex• coberto de
razão, meu curo Senador. Aqui, nesta Bancada, temos sido unfmimes
cm condenar a pouca ênfase que se dfi à agricultura neste Pais. Agora
mesmo, quero associar outra noticia de jornal, provavelmente de
hoje, que reforça aquela nossa urgumentaçilo de que o Governo nilo
deu a importioncia devida ao setor agrlcola no Pn!s e entrou numa
uvcnturn de industrialização que tem trazido certos resultados nilo
convincentes no Pais. Todn a Casa snbe, o Brasil sabe, jfi estfi na H istória do Brasil, a inadimplência que fez com que o Governo so-
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C11rrcssc cmpresus fulidus cm mais de 21 bilhões de cruzeiros, Mus,
nc~oos~

mesma cdiçUo, se não me engano, no mesmo registro de im-

prensa, que truz esse terrível drumu de produtores de milho, há tumbém u dccluruçilo de uma autoridade governumentul, já anunciando
um novo suncumento financeiro, nus empresas hoteleiros do Pais, em
que Iremos desembolsar 2 bilhões de cruzeiros cm hotéis de luxo
absolutamente insolventes, Vê V. Ex• que temos razilo, muis umu
vez, em chumur u atenção do Poder Público para o fato de que u
noss~. vocaçüo, onosso destino e, hoje, até a nossu balança de pugamcntlls dependem de um cuidado mais cfctivo da nossa produção
agrícola. ··Está V. Ex• contribuindo, com essa denúncia, positiva, n\cnte, para que se corrijam erros do nosso desenvolvimento.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB-SC)- Muito obrigado,
. : Ouço o nQbre Senador Benjamim Farah.
. ' ' . -'
Sr.·Denjomlm Forah (MDB- RJ)- Realmente, V, Ex• tem
todn a"r:tzno.:V. Ex• está numa batalhu, hã longo tempo, em favor
da agricultura: b cjuc muito dignifica V. Ex• c a esta Casu. Está,
V, !!x•, cumprindo·ficlmcntc com o seu dever de representante do
povo, mas estú atendendo a uma classe que não pode vir aqui
pr~ssionnr. a uma classe que fica à distância, na luta de sol a sol, cavand•l a terra, plantando; suando, produzindo alimentos para que
possamos viver. E que decepçilo pura eles! O seu produto não cncontrn o·amiJaro e o preço necessário, que corresponda ao seu esforço,
Por outro lado, apesar da superprodução de milho, de arroz, de mandioca e de vúrios rrodutos agropecuários, os preços aumentam cons·
tnntemente nas Cidades.· Em toda a parte, quando aumenta a pro·
du<;ão os preços baixam nas cidades. Aqui no Brasil acontece o contrúrio, quer dizer, o intermediário estã a! para sugar as últimns gotas
de songui: de uma populaçilo sofrida. Estou de acordo com V, Ex•
4uc estú · dando um grande respaldo à nossa Bancada e uo nosso
l':.rtido. Isso é que é Oposição: Oposição que vem construir. V, Ex•
demonstra que nós somos um Partido que está à altura das nossas
responsabilidades, Parabéns a V,. Ex• e uo próprio Senado, pelo discurso que estamos ouvindo ..

· :o

. OSR. EVELÃSIO_YIEIRA (M DB- SC)- Muito obrigado.
O Sr. Leite Cham (MOS- PR)_- V. Ex• me permite um
:1 p.i rl~? ·-.
O. SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOS- SC)- Ouço o nobre Se·
nadur Leite Chaves,
·
O Sr. Ltltt Cha•es (M Dll - PR) - Senador Evclúsio Vieira,

l'I\Í:;tc no Congn:ssot cm íindumcnto, já aprovudo Por algumas das
Comissões,· mas encontrando dinculdades cm outras, um projeto de
· nossa autoriu através do qual procuramos assegurar ao luvrador, ao
produtor, o. direito de pugar o seu ·débito, o seu .financiamento no
· B;mco," com o produto colhido, no nlvcl dos preços m!nimos, Esse
projeto terin n finalidndc, de, numa hipótese dessas, esses lavradores,
\OI.JIJS dc:ventJo. UOS banCOS particulares e oncinis, c:ntregurc:m SC:US
produtos, pelo menos, no preço minimo que o Governo estabelece, e
não por trinta cruzeiros: extremamente aviltado, como V. Ex• está
mostrando. Esse projeto teria essa linalidude, Quer dizer, seria uma
·palinódia, um paliativo pura situações como esta. Porque na realidade o progrumu tem que ter outra conotação. Em nosso País, um
assunto de tamanha importáncia, para u grande maioriu produtora,
ni\o pode ficar confiado a interesses trunsitórios de intermediários, O
Brasil tem que entrur dirctumentc no mercado, na compra da pro·
duçüu, através das suas Trade Companie.r, ntruvós dn COBEC e atra·
vés da BRASPETRO, e essas firmns nem sequer usurium dinheiros
maiores, mesmo porque o Bunco nnuncia, inclusive, essas comprns.
Vcj:1 V. E.-.:•, cm1uanto o Puis não tiver firmas desta nuturczu, tJUC
comprem e vendam tudo, que estoquem produção, que controlem o
mercado, nós sempre cstnremos cm situação triste como cstn, tendo
milho cm excesso neste ano pura, seguramente, no uno que vem, nu o
termos milho e estarmos importandll do México, a exemplo do que
c'tl1 ncurrcndn com o feijUo, com o leite, com o arroz, com tudo.
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O SR. EVEU.SIO VIEIRA (MDB- SC)- Com o arroz da
lt(diu.
O Sr. Leite Cha••• (MDB- PR)- Então, V. Ex• suscitando
este ponto está mostrando que o nosso Partido continua como um
guarda perv!gil do interesse da maioria deste País. Interesses esses,
humanos e justos, aos quais um puís ou um governo niio pode ser
alheio, Todos nós reconhecemos a falência total deste modelo, e essa
fuléncia i: surpreendida em tudo, até nos problemas mais comezinhos
da lavoura, que eles niio resolverum: suo bancos falindo, hotel finunciado com dinheiro do Governo falindo, quer dizer, ê uma falência
total, é uma falência absoluta. Entiio, para quem nunca acreditou
nisto, evidentemente nua é uma surpresa, mas para a parcela que
acreditou, realmente a decepção está sendo grande, E i: por isto que,
hoje, há motivos pura que 80% do Pais anseiem por uma modificação
do regime, pcln institucionalização do Estado de Direito. Muito
obrigado a V, Ex•
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V, Ex• me permite um
npnrtc?

O Sr. Itamar Franco (MDB -.MG)- V, Ex• me permite um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu é quem
agradeço a V, Ex•, nobre Senador Leite Chaves,
Ouço o nobre Senador Itamar Franco, cm primeiro lugar, c
posteriormente ouvirei o nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Agradeço a gentileza do
nobre Senador Heitor Dins. Senador Evelásio Vieira, pouca coisa
tenho a acrescentar, após os pronunciamentos dos Senadores Gilvan
Rocha, Benjamim Farah c Leite Chaves. Fuz bem V, Ex• cm trazer
esse reclamo dos produtores mineiros e goianos cm relação :to milho.
Hú hoje no produtor rural um pessimismo, um desalento, face à
politica governamental. V, Ex• lembrou, por exemplo, o caso das cc·
bolas. Quom aqui, nüo se recorda das palavras candentes do saudoso
Senador Paulo Guerra, quando protestava, desta mesma cadeira ao
lado, quanto lt passivei importação de cebolas ao Brasil, quando no
Nordeste a cebola estava sendo queimada, como V. Ex• mais uma
vez traz ao conhecimento da Casa? A politica do Governo sofre
alternativas constantes. Veja, V, Ex•. por exemplo, o caso do fosfa·
to, que tanto intcrcssu à agricultura: as famosas jazidas de fosfato de
Patos de Minas. O que i: que pretende o Governo Federal? Por incri·
vcl que pareça, industriulizur esse fosfnto cm São Pnulo, e nUa em
Patos de Minas, no local da jazida, onde u fábrica deveria estar. Ou
então deslocar esse fosfato, ln natura, através do Rio São Francisco
ak: Pirnpora, para que ele chegue uo Norte. Essa tem sido a política
do Governo! Meus rumbéns :t V, Ex•
OSR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Eu é quem agrade·
ço a intervenção de V, Ex•
Concedo, agora, o aparte ao nobre Senador Heitor Dius.
O Sr. Heitor Dlos (ARENA- BA)- Nobre Senador, estaCa·
sn, como todo o Congresso,. é para uusculnr, sentir c proclamar as
reais necessidades do Pais, trazer à buila os seus problemas, us distorções que possa haver, t: V. Ex•, no particular, cumpre a suu missUo.
A verdade ó que criticar é sempre fácil, mas permita que cu digu que
desconhecer o interesse do Governo pelo problema ugr!cola é negur a
contribuiçíio que a agricultura tem trazido uo crescimento do nosso
Produto Interno Bruto. Da maneira como V, Ex• fulou nem tnnto,
mus alguns upurtes dcixurum transparecer que tudo isso decorre da
falta de umu orit:ntaçilo do atual Governo, umu oricntuçUo segura.
Usundo u expressão do ilustre Senador pelo Paranf1, "du fulêncla du
administração". Pcrmitu·mc V. Ex• que cu me ulonguc um pou~.:o
mais, para colocar os pontos nos iis. A Opnsiçfto, ~.:orn razão, devo
dii'cr. nnn ~.:an~a de proclamar ~~~ hcncmcrênciali dn Crnv~:rnn dn
pranteado prcsidcntcJuscclino Kuhitschck. Homem de trabulho, de
visUo, que mnrcou, sem dúvidn nlgumn umu época nu Administrnçiio
bmsilcira. V. Ex• sabe, .como suhc 11 Casn. porque somns
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pruticamente da mesma gcraçilo, que no Governo de S. Ex• tnmbí:m
·houve uma crise lcrrlvel em matéria de feijão, o que determinou,
também, como ugoru, u importaçüo de fcijüo do México, o que uinda
ocasionou uma grande celeuma envolvendo, na ópoca,
precipitadamente- é bom que se diga- nomes da antiga COFAP.
Sabe V. Ex• que n produção ngrlcola está sujeita a fatores diversos.
Nilo é por outra ruzüo que pulses altamente desenvolvidos se vêem,
de uma horu pura outra, com problemas de produção agrlcoln. O
feijilo sofreu, nu sua produçüo, uma grande crise. Na Bahia, por
exemplo, onde há uma zona altamente produtora de feijilo, foi vlti·
ma de uma prolongada seca, que determinou a perda de quase toda a
safra. Todos conhecem, aqui, a zona de lrecê:. De modo que, meu
caro colega, niio me deixo, também, levar de primeirQ. ,por um

simples noticiário de jornal: às vezes u informuçüo não foi bem-vin·
da, nilo foi bem trazida ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) -

E elu nüo é

bem-vindu mesmo!

o· sr, Heitor Dias (ARENA- BA)- ... exigindo uma pesquisa
de maior profundidade. Mus, o meu aparte é apenas pura dizer a
V. Ex• que o Governo tem estudo atento uo problemu da agropecuária, mas é um problema complexo que exige umu série de medidus
que nem sempre podem ser tomadas como todos desejamos e como
se precisa,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a
V, Ex•.

O Sr. Altevlr Leal (ARENA - AC) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O Movimento Democrático Brasileiro não critica pelo prazer da
crítica. Quando critica está u cumprir uma missüo, mas preocupa-se

sempre,. à pu r du critica, cm apresentar sugestões, oferecer medidas
que possum possibilitar n climinaçüo dos problemas, paru que pos·
sumos ganhar em produtividude para o nosso melhor bem-estar.
Mais de um milhão de sacas, aguardando escoamento, produ·
çilo que poderá ser perdida. A culpa de quem? Do Governo Federul.
Por quê'? Porque não constrói nrm~\zéns. Tivéssemos neste Puís, tivéssemos em Goiás, em Minas, uma rede de armazéns, os produtores
nilo estariam correndo o risco de perder o produto do seu trabalho e
do seu capital. Mas o Governo, nós reconhecemos, tem boa vontade,
tem bott intenção, tem bons programas: nos papéis, nas prateleiras.
Mas nüo tem a cupucidade, nüo tem aquilo que Evandro Carreira hú
pouco fulou, - discernimento, perspectiva, horizonte amplo, pura
impedir que fatos dessa natureza uéonteçum constantemente, como
aconteceu com a cebola. E por que? Porque, neste Pais, nilo há umu
politica ordenudu, uma politica de planejumento em nenhum setor.
Se o Governo Federal, o Ministério da Agricultura, realizasse
um trubulho, uma uçiio de produçuo coordenuda com ns Secretarias
dos Estudos, não estariam os vendo o Estado de Pernambuco perder
parte expressivu du sun produçilo de cebola.
Se o Governo, através dos seus organismos, orientasse melhor
os produtores, nito ncontecerin aquilo que aconteceu no Vule do Suo
Francisco: em Belém c em outras cidudes: produtores de cebolns
comprarem, de empresas multinucionuis, sementes de péssimu
qualidade e, ugoru, eles vêem o produto do seu trubalho, do seu cupi·
tnl. dcs:1parcccr.
Fnlou muito bem o Senudor Gilvun Rochn- e nós temos uqui
falado constantemente: ao invés de o Governo dnr prioridude no
setor industriul, nu busca das exportuções de produtos munufalurudos c semimnnufuturndos, desse muis ênfuse u suu política ugropeculirln. instrumentando melhor os nossos ugricultores, ~sses gruvcs
problemas não esturium ocorrendo constnntemcnte. E como scriu cs·
sa instrumcntuçi\o? Rede udequudu de silos c urmnzésns: construçi\o
de urmuzéns com ciimarus frigorflicns: impluntuçi\o do seguro
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ugricola; criuçito de patrulhas mecanizadas; crédito agrlcoln também
pura o pequeno produtor brasileiro. A quase totulidnde do pequeno
produtor ugrícol<t, neste País, não tem acesso ao crédito agrlcola; são
as próprias uutoridadcs do Governo Federal que proclamam isso.
Se o Governo Federal, uo invés de construir rodovias pavimen·
tudús nu Amazónia, p<tra servirem de passarela pura desfile de
índios, c criasse rodovias alimentadoras, estradas vicinais; se o Go·

verno repurelhasse e modernizasse as nossas ferrovias, desse
desenvolvimento ao transporte nuvial, modernizasse os nossos
portos, nüo teriam os 'preços pura vários produtos ugrlcolns melho·
rcs .. na fazenda, do que os americanos.
Teríamos, wmbém, no porto de embarque, encontrado preços
competitivos no exterior. Se o Governo, ao invés de exportar o
milho, uo invés de subsidiá-lo, ele criasse um preço mlnimo
compensador pura o suíno, neste País: se o Governo desse apoio
üqucles criadores que se dedicam à avicultura, estarlamos exportan·
do carne de suíno e carne de uves, tendo uma maior rentabilidade
interna.
Entretanto o Governo assim nüo age. Por que falta boa vonta·
de? Nüo. Também entendemos que o Governo Federal tem boa
vontade, mas é um Governo incapaz, um Governo que não sabe
discernir aquilo que é prioritário e nüo prioritário. Mas, o Governo
não age nesse campo. Poderia, dando desenvolvimento à agricultura,
estar fortalecendo o mercado interno, melhorando o poder de
compra de 40 milhões de brasilei;os da área rural, para consumir
mais munufaturudos que nós produzimos e que temos que entregar
Iii fora por preços menores do que süo adquiridos no nosso Pais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nüo criticamos apenas pela
sutisfaçüo de criticar.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Até agora por criticar.
Criticar por criticar!
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Nós estamos
criticando e apresentundo as medidas adequadas pura eliminação
das distorções.
O Sr. Heitor Dlus (ARENA - BA)- Nüo, perdoe, Perdoe.
V. Ex• quando fala "por que nilo constrói armazéns", deixa
transp:1rccer que este: Governo não construiu armazéns. Quando
V. Ex• fula que nrto düo crédito. ao produtor, V, Ex• nega que esteja
huvendo crédito.
O Sr. Allevlr Leul (A RENA - AC)- Permite-me um aparte,
nobre Scnudor?
O Sr. Heitor Dias (A RENA - BA)- V. Ex• se candidata, e,
naturulmente, se dependesse de mim. V. Ex• poderia ser o milagroso
Ministro da Agricultura, pura salvur o País, como se o civismo, o
discernimento, o patriotismo, pudesse ser monopólio de alguns, dn
Oposição. Se V. Ex• f11e disser que existe erro no Governo, nn
Administraçrto, é claro que tenho que reconhecer que existe, porque
errar é humano.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Mas, tanto assim,
não.

O Sr. Heitor Dlus (ARENA- BA) - O que cu não posso
uceitur é que o que chega pura V, Ex•, pura mim, pura tantos, não
tenha também chegado para homens ilustres que ocupam os Minis·
tí:rios, u Presidência da República, como se o conhecimento dessas
pequenas coisas fosse um privilégio du argúcia, do civismo, da inte·
ligênciu, du culturu du ilustre Oposiçüo brasileira da qual V. Ex• é
um pontifico.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB-SC)- Nobre Senador
Heitor Dius, veja que <I Oposição é ti\o benevolente, tão generosu,
que V. Ex• nem solicita Ul'ltrte, interrompemos nossa falu pura ouvi·
lo mns, infelizmente, nilo temos u oportunidade de escutur uma expli·
cuçito, pelo menos razoável, dos desucertos do Governo.
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O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Estamos critican·
do, mas também sugerindo medidas. Niio hoje, mas de hã muito
tempo, nobre Senador Heitor Dias.
Questão de ordem: ouvirei o Senador Leite Chaves, pelo Pa·
runá, que é o segundo produtor agrícola do Brasil, para, na se·
qUência, ouvir novamente a voz da Bahia.
O Sr, Leite Chavés (MDB- PR) - Gostaria que V. Ex• dis·
scssc o seguinte: é o primeiro do Pais. O Parnnâ, sem ofensa nos
outros Estados, concorre com 18% da produção agrícola nacional c
quero dizer a V. Ex•- para tristeza nossa c espanto da Casa- que
o Brasil está importante café; jâ foi o maior produtor mundial de
café, já produziu 80% do café do mundo; cstã importando feijão, c
tem condições de vender feijão para o mundo inteiro; cstã impor·
tnndo borracha, já foi o maior produtor mundial de borracha, aliás,
a borracha é originária daqui; trigo - estamos importando trigo.
Saiba V. Ex• que apenas no terreno destinado à soja, onde se planta
soja num pais, somente neste terreno, nós teremos condições, sem
maiores gastos, de produzir trigo para satisfação integral do Pais,
com a economia nacional anual de 700 milhões de dólares, Estamos
importando leite- temos um dos maiores rebanhos do mundo - c
estamos importando carne, tudo isso neste Governo. Quando V. Ex•
diz que o Governo é incompetente, não cstã ofendendo ninguém,
nem querendo ofender; cstã dando testemunho de uma realidade,
num país destes nós estamos reduzidos a isto. O merendo bancãrio
está falido, os hotéis financiados com Imposto de Renda falido. Eles
só fizeram duns coisas neste Pais: concentrar o privilégio dos lati·
fúndios e das grandes fortunas, então, o Pais estâ nesta penúria.
Quanto o Senador Heitor Dias, representando o Governo c n
Maioria, vem com este exemplo de que na época de Juscelino
também houve importação de feijão, quer dizer, é até risível o
exemplo, mesmo porque, nem sequer os exemplos passados o Go·
verno ntunl observou. Porque o Governo vigilante é o que observa os
fracassos passados, para acertar. Quando ocorreram falhas, repc·
tidas, o erro é duns vezes maior, porque se deixa de observar aquele
rrincipio de que, quem não observa a História, sente ou sofre ocastigo de vé-la repetir-se. Estamos diante desta realidade triste e cruel.
E. quando ele diz que o Governo tudo faz- mas ningu~m pediuele se arvorou de competente, tomou as rédeas do Pais c prometeu
milagres. E o milagre é esta dolorosa fantasia, este pesadelo que
estamos sofrendo, E quando nós fazemos assim, não apenas exprimimos o que sentimos, mas n realidade que vemos cm nossos Es·
wdos. Os protestos no Pnranâ silo tocantes, silo chocantes. E o pior
de tudo é que eles têm motivação para isso. Quer dizer, ele é um dos
muiores Estudos produtores do Pais, scnilo o maior deles, que está
sofrendo esse ·desalento em todas as faixas du sua população. De
forma que o pronunciamento de V, Ex• é muito oportuno. O que
V. Ex• truz ao conhecimento da Casa não é npenus o testemunho de
um ruto, é uma ucusuçào.
O Sr. Altevlr Leal (ARENA- AC) aparte?

Permite V, Ex• um
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O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um upar·

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Faça critica razoável.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB-SC)- Nós não temos
culpa; se culpa há é do Correio Bra:illense, que estampa esse quadro
envcrgonhador. Por que isso acontece? Porque não tem armnz~ns e
silos. Por que não existem armazéns e silos? Porque o Governo é
incnpuz de fazê-los. Falta de dinheiro? Nilo é, Porque V. Ex• sabe
perfeitamente que o Governo Federal injctou no merendo financeiro
21 bilhões de cruzeiros e o Ministro da Fazenda confessa que perdeu
10 bilhões de cruzeiros.
Quantas centenus de silos e armazéns não seriam construidos
com os IO bilhões de cruzeiros que foram entregues, de mãos
beijndus, para homens, provavelmente, apadrinhados por auto·
ridadcs federais?

ÁRDSIO de

te?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Nobre Senador
Heitor Dias, ouvirei V. Ex• dentro de instantes. O Senador Evnndro
Carreira desde que chegou a esta Casa, em 1975, desfraldou a
bandeira cm favor da reativnçilo da borracha no seu Estado, neste
Pais, com n sua tenacidade, com a sua persistência, e começam a
surgir frutos. E ele nunca criticou por querer criticar, mas no sentido
de auxiliar o Governo Federal a corrigir os erros. Hoje, esta Casa
mais uma vez, fez justiça no trabalho do Senador Evnndro Carreira,
através da palavra do Senador Altevir Leu!, da ARENA. E é exntn·
mente o representante do Acre que gostarlamos de ouvir nesta
oportunidade.
O Sr. Altevlr Leal (ARENA- AC)- Nobre Senador Evclâsio
Vieira, criticar é muito bom.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Acho que nilo é
bom, melhor é ficar no blá, blâ, blá ...
O Sr. Altevlr Leal (ARENA - AC) - Quando o Governo
financia e tem excesso de produção V, Ex•s reclamam; quando o
Governo não financia e não tem excesso de produção V. Ex•s rccln·
mam. Para dar um exemplo simples, no Acre, agora mesmo, nós
sofremos excesso de produçiio de arroz. O Banco do Brasil, por
decreto do Senhor Presidente da República, tem obrigação de
comprar o excesso de produção ou pagar pelo preço mínimo à
produção, no •&ricultor. Então, estilo lá, no Acre, milhares e milha·
res de sacas de arroz que vão ser jogadas fora muito breve, porque o
Governo comprou, amparou os agricultores e vai arcar com o prejuf.
zo; vai queimar ou jogar fora, mas, pelo menos, é uma demonstração
de que o Governo do Presidente Geiscl tem procurado acertar. Se
por um acaso está aparecendo esse erro, é uma coisa natural, é nor..
mal. Um outro ponto de vista: o agricultor só fala em pedir, financia·
menta para o plantio c não pura construir seus próprios armazéns,
fica esperando eternamente pelo Governo. Ora, temos que acabar
com esse negócio de paternalismo. Acabou o tempo do patcrnnlis·
mo, cada um tem que fazer por si, para que o Governo amanhã conte
também com os esforços dos agricultores. Só assim o Brasil sobe. Se
niio for desta rorma o Brasil continuará sofrendo eternamente. Era
isso que tinha a dizer.
O SR. EVELÁSIO VI.EIRA (MDB- SC)- V, Ex• falou que
em breve toneladas e toneladas de arroz, no Acre, serão queimadàs c
jogadas nos rios. Mâ prova, mais uma, da incapacidade do Governo
Federal. Governo capaz, o que faria? Daria recursos pura
desenvolver a cultura da borracha, pura desenvolver outras culturas
para n subsistência da população do Acre.
O Sr. Altervlr Leal (ARENA - AC) eternamente importando arroz.

Mas nós vivíamos

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Se houvesse um
plnnejnmento neste Pais, isso não estaria acontecendo no seu Estado.
Acontece pela incapucidade do Governo Federal. O Governo deve·
ria financiar aquilo que niio vai prejudicar outras áreas, aquilo que
não ficará nu ociosidade, aquilo que não se perderá. Com plnncjamento nós ni\o teríamos essas superproduções que estilo n ocorrer.
V. Ex• traz um dndo muito importante que evidencia o desacerto do
Governo Federal na politica agrícola.
O Sr, Altervlr Leal (ARENA- AC)- O urroz não tem condi·
çõcs de ser transportado daqui pura Já pelo aumento de preço do
frete.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O Governo deveriu rtnanciur, Senador Altevir Leal, o suficiente puru atender as necessidades das populações.
O Sr. Altervlr Leal (ARENA- AC)- Acontece que n maior
purte do urroz de lá não é fin!mciado, é tudo recurso próprio.
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O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB - SC) - Pior ainda. Acho
que agora há um equivoco do Senador pelo Acre. O Senador Evandro Carreira, que conhece bem n Amazônia, conhece bem o Acre,
poderia prestar esclarecimentos corretos.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Conheço! Nobre Senador Evclãsio Vieira, estou surpreso com o aparte do eminente Se·
nado r Altcvir Leal que é, inegavelmente, um representante lúcido,
mas que se equivocou seriamente, agora. O problema é apenas de
escoamento, dentro daquela visão global a que V. Ex• se refere,
V. Ex• preconiza uma visilo panorâmica, total. O estadista é aquele
que plancjn globalmente. Ora, se o Acre está produzindq ~rroz c o
Governo tem conhecimento de que foi plantado arroz, para colher
uma quantidade que o Acre, só, não vai absorver, esta quantidade
tem que ser comercializada, tem que ser esconda para outras Arcas
carentes de arroz, para regiões, como a do meu Amazonas que passa
fome porque não tem arroz. Bastaria o dinheiro dispcndido na
Transnmazônica, que não tem condições de escoar arroz do Acre,
porque não suporta caminhões com mais de quatro toneladas no
eixo, porque foi uma estrada feita sob o impacto da emoção, uma estrada faraónica, uma estrada à Qucóps, à Miqucrinos, uma estrada
sem nenhum sentido. Se tivessem, globalmente, como V, Ex• diz,
orientado a construções de chatões, de embarcações próprias para a
Amazônia, estaria certo. Nilo é comprar embarcações cm Hamburgo, cm Liverpool, que atravessam o Canal da Mancha. Até nisso,
nós macaqueamos no Amazonas. A construção naval, a engenharia
naval da Amazônia é cópia de uma engenharia atlântica e mediterrânea. No Amazonas, tém as embarcações que possuir o fundo de
prato, não prnnchõcs descendo o rio Purus, saindo do Acre, dcsccn·
do o rio Juruá c indo, como dizemos na linguagem vulgar, indo de
bubuia, quer dizer, flutuando no caminho que anda que é o rio, até
Mnnnus, às fontes de consumo, Santarém, Manaus etc, Descendo o
rio sem nenhum dispêndio. Qualquer motor de 30 ou 40 cavalos
pode orientar uma embarcação de 500 toneladas descendo o rio
porque é o caminho que anda. Então o problema, como V. Ex•
situou muito bem, é uma falta de visualização global, é uma falta de
planificação global. Se vou produzir feijão na Paralba c sei que os
hectares plantados vão além da capacidade de absorção do mercado
paraibano, tenho que cuidar do escoamento do excesso. Isso é pri·
mário! lsso,jâ Josê, no Antigo Egito, diante do problema das espigas
magras c das espigas gordas, já usava esta técnica, nobre Senador, no
Egito de 3 mil anos antes de Cristo.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço com prazer
o nobre Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) -Nilo é de se estranhar
porque até n Blblin está sendo distorcida. Eu nunca ouvi falar cm
espigas gordas c espigas magras: ouvi, sim, falar em vacas gordas c
vacas magras, do tempo do Egito, Mas, o que fere, nobre Senador,
nilo é a verdade, é a meia verdade, V, Ex• falou, aqui, que o Governo confessou que dispcndcu vinte bilhões de cruzeiros para ~tender a
determinadas entidades finuncciras que chegaram a situação cons·
trangedora. Mas, isto, dito pela metade, é na verdade aterrorizante,
mas se V, Ex• acompanhou a exposição de motivos do ilustre Ministro du Fazenda, junta i\ Cúmaru dos Deputados, V, Ex• verá que
aquilo que purccia um absurdo, se constituiu numa medida adequa·
da, Primeiro, no passado- nilo vou citar nomes- faliram bancos c
os pobres c confiantes depositantes, perderam tudo. Nilo cito
nome, quem quiser que vã procurar os antigos jornais e os relatórios
do Banco do Brasil. O Governo, quando resolveu fazer esse finunciumcnto de 20 bilhões- dos quais confessa que poderá perder lO bl·
lhõcs, o que vale dizer, podcrd reaver 10 bilhões - ele pensou,
porque deveria pensar, nu gama enorme de depositantes, pessoas
pobres que confiaram a esses bancos os seus depósitos, as suas peque·
nus economias. E o Governo, entre deixar que essa gente perdesse
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tudo c entrasse com a contribuição do Governo, para depois cobrar,
através de uma nçilo executiva, o Governo preferiu garantir esses
pobres depositantes, que não terão prcjulzo, arcando com esse prcjulzo que V. Ex•s acham que ele deve arcar cm determinadas outras
atividadcs. O ilustre Senador pelo Paraná falou que o Brasil, que jâ
foi o primeiro produtor de café:, hoje importa café. " uma verdade,
mas é meia verdade. O que S. Ex• não disse é: que a geada, que atingiu o Estado de S. F.x• c atingiu Silo Paulo, dizimou, cm um e outro
Estado, mais de 80% de toda plantação, O Governo se vê, então, na
contingência de importar café, para garantir ao plantador de café
nacional, porque, do contrário, o que se daria era a desvalorização
completa, Quando, no passado, se queimava café c se jogava café no
mar, nilo cru porque o Governo não tivesse a visão do problema,
mas porque nilo queria deixar que a lavoura do café fosse para a
flilência, c no desespero os pequenos plantadores, Mas, a Oposição
ni\o diz que o Brasil, que já foi dos primeiros plantadores de cacau,
que passou, depois de certo tempo, a situação de terceiro produtor,
hoje, graças às medidas do Governo, passa já a ocupar o seu primeiro lugar. Isso a Oposição nilo diz, porque não convém dizer. Convém
criticar os erros que existem. E tantos erros existem, como existiram
sempre, é que sempre, cm todos os países do mundo, houve oposição, Nilo me consta que n oposição viesse para elogiar, que viesse
para bater palmas. Em todos os tempos, cm todos os pulses, oposição existe, oposição existiu, oposição criticou c oposição critica. Os
erros hã, nesse c naquele sctor. Mas, muitas vezes, os erros nilo são
interpretados: por que não se fez? Sabe V. Ex• que a administração
apresenta uma série de conotações, As vezes, a medida que se toma
nesse sentido, age negativamente em outro sentido, sabe V, Ex• Por
exemplo: quando o Governo limita o crédito, combate a inflação.
Mas, combatendo a infiação, faz com que muita gente que precisa do
crédito não o tenha. " arma de dois gumes. Administrar é: dificil,
administrar- já disse alguém c vale repeti-lo- é optar c, muitas
vezes, as opções não são sempre asr.adáveis.
O Sr. Gl11an Rocha (MDB - SE) - V, Ex• me permite um
aparte? Porque vejo que está terminando seu discurso.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço com prazer
V, Ex•
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Não desejaria interromper,
mas não posso deixar de fazer um registro da curioslssima defesa do
Governo, através de um rcprescntcnte da ARENA, sobre os problemas aqui levantados. Primeiro, uma elegia à inadimplência. Aliâs, é:
um bom negócio atualmente, neste País, ser inadimplentc. Os hotéis
de luxo vila receber, agora, 2 bilhões de cruzeiros. Mas a segunda
parte 1: mais interessante ainda: o velho Silo Pedro, arcado pelos
anos, ainda é: o grande responsável pelos nossos problemas agrlcolns. "a geada do Paraná, é a seca do Nordeste ... Seria muito in·
tcrcssante que a Suiçu também se espantasse vendo cair neve. Nós tcmos é que conviver com esses problemas c nilo culpá-los, porque a
seca no Nordeste vai continuar a vir, da mesma forma a geada no Pnranã, Mas, o meu registro, Ex•, é apenas para dizer que afinal eu
entendi: realmente, o futuro deste Pais a Deus pertence,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Sr. Presidente c
Srs. Senadores, nilo nos cabe, aqui, examinar os desacertos praticados no tempo de Pedro Ãlvnrcs Cabral. Cabe examinarmos os
desacertos que estilo a se registrar, constantemente. Nilo podemos
aceitar que o Governo Federal cnnulize tremendos recursos para
Empresas falidas. Ni\o podemos aceitar,
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nilo. Firmas falidas não,
Uma entidade de crédito é: coisa diferente,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Empresas falidas,
que o próprio Ministro da Fazenda, no depoimento que V. Ex•
aludiu há pouco, reconheceu lO bilhões perdidos, do volume de vinte
c um bilhões, drcnudos paru o mercado finuncciro.
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O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Mas deu a explicaçilo,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O Governo tinha
mecanismos para impedir a perda desse volume de cruzeiros. O Ban·
co Centrai tem acesso às financeiras, aos bancos. Se nilo fiscalizou,
foi porque nilo quis ou porque é incapaz. Pela incapacidade do
Governo, estamos c continuamos a incentivar as exportaçiles de pro·
dutos de que nilo temos tecnologia - ainda estamos na era da
tecnologia tupiniquim- de que nilo temos mão·dc-obra qualificada
suficiente para produção de produtos cm quantidade c a preços
competitivos no exterior, Temos terras abundantes, temos sol, temos
chuva, temos climas diversificados, temos uma vocação agrlcola. Por
que não vamos explorar essas potencialidades para produzir mais
alimentação para os brasileiros, mais matérias-primas, para canse·
guirmos mais excedentes, para conseguirmos nivelar a nossa balança
de trocas com os outros palses? Por que isso não ocorre em nosso
Pais? Porque o Governo do Partido do Senador Heitor Dias é
incapaz, tem boa vontade; tem boas intenções, trabalha nesse senti·
do. Mas, é incapaz, não tem discernimento, nilo se prepara, nilo se
instrumenta para realizar a grande obra que desejamos, que precisa·
mos para nos transformar em pais-potência,
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço V. Ex• mais
uma vez.
O Sr. Heitor Dl1s (ARENA - BA) -Acho que V. Ex• seria
menos imodesto, se nilo insistisse na falta de discernimento, porque
assim parece que esse discernimento é só de V. Ex• e da Oposição.
Mas V. Ex• falou na nossa vocação agrfcola. Foi aquela expressiozi·
nha o "essencialmente agrlcola" que fez com o que o nosso
subdesenvolvimento se prolongasse por tanto tempo, no auge em
que se encontrou e do qual estamos saindo graças a Deus. V, Ex•
deve olhar o passado com mais, permita, acuidade, para fazer justiça
aos que deflagraram a politica de industrialização deste Pais, a come·
çar pelo Presidente Getúlio Vargas. Se V. Ex• quer persistir no
essencialmente agrlcola, V, Ex• não estâ fazendo justiça ao trabalho
desses grandes homens que governaram a Nação.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Senador Heitor
Dias, não sou contra a industrialização, pelo contrArio, sou também
a favor da industrialização. Reconheço que a industrialização tem
dado uma grande contribuição ao nosso desenvolvimento. O que
condeno é a ênfase inusitada que os ~ltlmos governos têm dado as
exportações, sem termos capacidade, Defendemos a Industrializa·
çilo, mas de produtos populares c nilo de produtos sofisticados, sem
condi~ões de compra para os brasileiros. Desenvolvermos uma ind6s·
tria para produzirmos cletrodom&sticos sofisticados, carros de luxo,
etc., quando deverlamos desenvolver uma indústria para produzir
aquilo que é necessârio ao brasileiro, e que ele tenha poder de
compra, desenvolvermos a agropecuária e, através dela, conseguir·
mos as divisas que carecemos. Com mais divisas, nobre Senador,
vamos desenvolver a nossa tecnologia industrial, preparar a mão·dc·
obra especializada c nos prepararmos no setor da comerciaflzaçio
externa, para depois que alcançarmos esses estAgies, partirmos para
as exporta~ões dos manufaturados. Enquanto nilo tivermos essas
condições mlnimas, devemos explorar a agropecuérla. Esse &o cami·
nho mais rllpido, o caminho mais rentével, para podermos viver
melhor, termos um caminho a trilhar, de melhor prosperidade, de
melhor desenvolvimento.
O Sr. Lulz C1valc1nte (ARENA- AL)- V, Ex• me permite,
nobre Senador Evelllsio Vieira.
O SR. EVEL.lSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu estava
chegando ao final das minhas considerações, mas tenho uma grande
alegria cm ouvir o Senador Lulz Cavalcante,
O Sr. Lulz Cavalc•nte (ARENA - AL) - Multo grato pela
especial deferência com esse seu colega que tanto o aprecia, Meu
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aparte vem atrasado. Inicialmente, queria falar a respeito da importa·
çio de café, a que V, Ex• aludiu. Na verdade, o IBC e, muito em
particular, o Presidente Camilo Calazans, não têm cessado de ser
louvados pela imprensa e autoridades estrangeiras pelas magnificas
manobras que têm feito, adqurindo café lá fora, ora cm Salvador,
ora na África, para valorizar o preço do produto. Em segundo lugar,
quero me referir ao aparte do Senador Heitor Dias, meu companhei·
ro de Bancada, quando respondendo a V. Ex• e se apegando à ex·
pressão "Pais essencialmente agrlcolu" ...
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Essencialmente,
cu não usei o termo.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Então peço perdão.
Preponderantemente, talvez.
O Sr. Heitor Diu (ARENA - BA) -V. Ex• insistiu na vocação agrlcola. Eu, então, deduzi da vocação agrlcola o essencialmente
agrlcola.
O Sr, Lulz C1valc1nte (ARENA - AL) - A verdade é que
temos uma enorme vocação agrlcola, graças a Deus. Mas é azado
frisar que, no ano passado, para exportações de dez bilhões e cem
milhões de dólares, 3, 7 bilhões, ou por outra, mais de I/3 da nossa
receita de .vendas eMernas resultou de produtos industrializados.
Então, essa história de dizer·sc que o Brasil é um Pais essencialmente
agrlcola, istojé era. Nilo é mais, felizmente. Grato a V, Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - V. Ex• tem
razilo em relação aos dados do ano passado. Jll, neste ano, os produtos primários ganharam grande expressão na balança comercial.
O Sr, Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Neste ano, já temos
garantido quatro bilhões de dólares de exportações de produtos
industrializados, pelo menos.
. O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- 1: verdade. Mas é
preciso que se diga também que a maioria desses produtos indus·
trializados e semi·industrializados estão contando com os subsidies:
o Governo cobre a diferença de preços com o sacrificio dos brasilei·
ros, O que defendemos, Senador, é que o Governo, na contemplação
das prioridades, veja as nossas reais potencialidades, sabendo usá·
las, e explorâ.las, Temos - falei há pouco dessas riquezas naturais c
extraordinlrias- um povo bom. O de que se precisa é instrumentar
esse povo, dar-lhe as ferramentas necessárias para termos possibilidades de decolar para um estágio de pais desenvolvido c, amanhã se
rivalizar, com os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Rússia c com os
outros. Agora, o de que se precisa é o Governo aproveitar, saber
explorar com inteligência e com sabedoria essas potencialidades,
Eram as ponderações que tlnhamos a fazer nesta oportunidade,
Sr. Presidente c Srs, Senadores, cm defesa da agropecullria. Porque
defendendo a agropccuária brasileira, estamos defendendo a própria
indústria brasileira, estamos defendendo as empresas que atuam no
sctor terciário, estamos defendendo, enfim, o próprio interesse nacio·
nal. (Muito bem! Palmas.)
ATA DA 37• REUNIÃO DO CONSELHO DE
SUPERVISÃO DO CEGRAF REALIZADA
NO DIA 16·8·1977.
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de 1977, no Gabinete do Senhor !•·Secretário da Mesa Diretora do Senado Federal,
reuniu·sc o Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob a Presidência
do Senhor Senador Mendes Canale, presentes os Conselheiros
Antonino Pio da Câmara Cavalcanti de Albuquerque, Vice·Presiden·
te; Luiz do Nascimento Monteiro; Abel Rafael Pinto c Luciano de
Figueiredo Mesquita. Presente tamb!m, o Sr. Arnaldo Gomes, Dirtor·Executlvo do CEGRAF. Abertos os trabalhos, o Senhor Prcsi·
dente colocou em votação o proceoso da Tomada de Preços n• 4/77,
designando para relatá·lo o Conselheiro Luiz do Nascimento Mon·
teiro, que apresentou par~cer favorável, aprovado unanimemente

'I
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sem restrições, A citada Tomada de Preços refere-se à construção da
pista de rolamento nu {Jrea interna do CEGRAF, conforme projeto
apresentado. O Senhor Pre<idente encaminhou a citada Tomada de
Preços à Comissão Diretora do Senado Federal, pura homolognçilo,
A seguir o Conselho aprovou a contratação de um Engenheiro
Agrônomo pelo prazo de seis meses, pura nscalizar as obras de
urbunizaçuo da í~rea pertencente ao CEGRAF, Passou-se, cm seguida, à discussuo de assuntos gerais. Nada mais havendo n tratar, 0
Senhor Presidente encerrou a reuniiio. Eu, Josi: Paulino Neto,
Secretário do Conselho, lavrei a presente Ata que, depois de lida,
serú assinada pelo Senhor Presidente, Bras!lia, DF, cm 16 de agosto
de 1977. - Senador Mendes Cannle, Presidente do C:o.nsclho do
CEGRAF.

ATA DA 118• SESSÃO, REALIZADA EM 111-8-77
(Publicada no DCN - Seç~oU - de 19-8-77)
RETIFICAÇifO •
Nn Emenda n• l·CCJ (Substitutivo), constante do Parecer
n• 501, de 1977, da Comissiio de Constituição e Justiça, scibre o
Projeto de Lei Senado n• 124/75, que "acrescenta páragrnfo único ao
art. 60 do Decreto-lei n• 167, de 14 de fevereiro de 1967, pnrn retirar

.'

...
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ao endosso dado à Nota Promissória Rural o car:lter cnmbiário,
reduzindo-o a simples ccssiio civil sem efeito regressivo contra o
endossante":
Nn pflgina 3893, I• coluna, na ementa do substitutivo,
Onde se li::
.. Rctifo o carâtcr cambiá rio ...
Leia-se:
"Retira o caráter cambiário ...
ATA DA 1!9t'SESSÃO, REALIZADA EM 111-8-77
(Publicada no DCN - Seçio II - de 19-8-77)
RET/F/CAÇÃO

Nu página 3911, 2• coluna, na fala da Presidência, referente no
enunciado dn discussão do Projeto de Resolução n•47, de 1977,
Onde se lê:
Em discussão 3 redação linal do Projeto de Resolução n• 47, de
1976, (Pausa,)
Leia-se:
Em discussão 3 redação linal do Projeto de Resolução n• 47, de
'1977,(Pausa.)
'i

'

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
18• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 1977
Às dczesscis horas e trinta minutos do dia dezoito de junho do
ano de mil novecentos c setenta e sete, na Sala de Reunião, atrás do
Plenário, sob a Presidência do Sr. Senador João Calmon c a presença
dos Srs. Senadores Adalberto Sena, Jarbas Passarinho, Otto
Lehmann c Itamar Franco, reúne-se a Comissão de Educação e
Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justilicado, os Srs. Senadores Gustavo Capanema, Tarso Outra, Cattete Pinheiro, Puulo
Brossard, Evelásio Vieira, Ruy Santos, Heitor Dias, Hclvldio Nunes,
Arnon de Mclloe Franco Montoro.
E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que logo após
é dada como aprovada.
De acordo com a pauta dos trabalhos são relatados os seguintes
Projetas:
Pelo Sr. SenadorJarbas Passarinho:
Parecer favoríovcl ao Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 1976,
que "declma Machado de Assis P!llrono das Letras do Brasil".
Em discussão e votuçào é o parecer aprovado, sem restrições,
Parecer pela rejeição ao Projeto de Lei da Câmara n• 05, de
1977, que "altera o Decreto-lo! n• 1422, de 23 de outubro de 1975,
que dispõe sobre o salário-educação",
Em discussão c votaçiio é o parecer aprovado por unanimidade,
Pelo Sr. Senador Adalberto Sena:
Parecer favorlovc\ uo Projeto de Lei da Ciimaru n• 02, de 1977,
que "declara feriado nacional o dia 12 de outubro", licando
prejudicado o Projeto de Lei do Senado n• 306, de 1976, que
"Considera feriado nacional o diu consagrado a Nossa Senhora
Aparecida, Padroeira do Brasil", que tramita conjuntamente,
Em discussão e votação i: o parecer uprovudo, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se u rcuniüo e, paru
constar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de
Comissioo, lavrei a presente ,\tu que, lida e aprovada, scrlo assinada
pelo Sr. Presidente c vui h publicuçiio.

Incumbida de examinar e emitir Relatório Sobre a Mensagem n• 77, de 1977-CN, do Senhor Presidente da República,
comunicando haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n• 9,
de 1977-CN, que "Dispõe Sobre as Entidades de Previdência
Privada, e dá outras providências",
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 23 DE AGOSTO DE 1977
Aos vinte e três dias no mês de agosto do ano de mil novecentos
e setenta c sete, ils dezesseis horas, no Auditório Milton Campos,
presentes os Srs. Senadores Heitor Dias, Saldanha Derzi, Marcos
Freire e Deputados Theobnldo Burbosn, Osmnr Leitão e Alhiê
Coury, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre o Veto aposto, parcialmente,
pelo Senhor Presidente da Repllblica, ao Projeto de Lei n• 9, de
1977-CN, que "dispõe sobre as entidades de previdência privada, e
dá outras providências",
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidôncia, eventualmente, o Sr. Senador Heitor Dias, que declara
instalada a Comissilo.
Em obediência a preceito regimental o Sr. Presidente comunica
que irá proceder a •ieição do Presidente e do Vicc-Presidente, Dis·
tribuidus as cédulas, i: convidado o Sr. Deputado Osmar Leitão pura
funcionar como escrutinador. ·
Procedida a eleição, verilica-se o seguinte resultado:
Para Preoldente:
Deputado Athii: Coary , .... , , .... , .... , .... , . , .. , , .. , 05 votos
Em branco .. ,,,,.,., .... , .. , .... , ...... , ... , ... ,. 01 voto
Para Vlce-Presldente:
Deputado Theobuldo Barbosa .......... , ....... , , , , , . , OS votos
Em branco ........ , , , .... , , ... , , ....... , , , .. , , , . , , , 01 voto
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·
Presidente, os Srs. Deputados Athiê Coury e Thcobnldo Barbosa.
Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Athiê Coury agradece
em nome do Sr. Deputado Theobuldo Barbosa c no seu próprio u
honru com que foram distinguidos e designa o Sr. Senador Saldanha
Derzi, para relutar o Veto.
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Nada mais havendo u tratar, encerra-se a reunião e, para cons·
tar, cu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a pres<*c
Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais
membros da Comissõo c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório l Mensagem n•
76, de 1977 (CN), pela qual o Senhor Presidente da Repdbllea
comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Cima·
ra n• 24, de 1976 (206-B/75, na casa de orlaem), que revoaa
dispositivos da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966
(Código Nacional Trânsito).
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO, REALIZADA EM 22 DE
AGOSTO DE 1977
Às dezesseis horas do dia vinte c dois de agosto do ano de mil
novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes
os Senhores Senadores Heitor Dias, Otto Lchmann e Roberto Saturnino c os Deputados Nunes Leal c José Ribamar Machado, reúne-se
a Comissão Mistu incumbida de examinar e emitir relatório à
Mcnsagcm n• 76, de 1977 (CN), pela qual o Senhor Presidente da
República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da
Câmara n• 24, de 1976 (206-B/75, na casa de origem), que revoga
dispositivos da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código
Nacional Trân.<ito).
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Depu·
tudo Alceu Collarcs.

I
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De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume n
Presidência o Senhor Senador Otto Lehmann, que declara instalada
a Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental, o Presidente eventual,
Senador Otto Lehmann, esclarece que irá proceder a elciçilo do
Presidente c Vicc-Presidente. Distribuídas as cédulas, a Presidência
convida o Senhor Deputado Nunes Leal para funcionar como
escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Roberto Saturnino
, , , , , . , ..... , 4
Senador Otto Lehmann .............. ,........ 1

votos
voto

Para VIce-Presidente:
Senador Heitor Dias .. , ......... , .... , . , .. , .. 4
Deputado Nunes Leal ........ ,'., ... , ..... , .. , I

votos
voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e VicePresidente, os Senhores Senadores Roberto Saturnino e Heitor Dias.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Roberto Saturnino
agradece a seus pares a honra com que foi distinguido c designa para
relatar a matéria o Senhor Deputado José Ribamar Machado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, e, para constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata, que lida c aprovada serâ assinada pelo Senhor
Presidente c demais Membros da Comissão c vai à publicação.
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LIDERANÇA DA ARENA
E DA MAIORIA
Lide r

MESA

Eurico Rezando

Presidente:

39-Socretdrior

Petrónio Porto lia (ARENA- PI)

Honrlquo do La Racquo (ARENA- MA)

Vice·Lfderes
Heitor Dias
Helvidio Nunes
José Sorncy
Mattosleão

19-Vice-Presidente 1
José Lindoso (ARENA- AM)

Oslres Teixeira

49-Secretário,

Oito lehmcnn

Saldanha Dorzl
Virgilio Tóvora

Renato Franca (ARENA- PA)
29·Vice·Presidente,
Amoral Peixoto (MDB- RJ)

LIDERANÇA DO MDB
E DA MINORIA
Lide r
Franco Montoro
Vic:e·Lidorcs
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Gilvan Rocha
Lázaro Borbozo
Danton Jobim

Suplentes do Socrotórlo,
l9·Secretáriot

Mendes Canele (ARENA- MT)

Altovir Leal (ARENA- AM)
Braga Junlor (ARENA- AM)

29-Secretá rio,

Evandro Carreiro (MDB - AM)

Mauro Bonevides (MDB- CE)

Otair Becker (ARENA- SC)

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)

COMISSOES

(7 membros)
Di reter: José Soares de Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

Local: Anexo 11- Térreo
Telefones, 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257

Presidente1 Dlnarte Mariz
Vice·Presidente1 Evandro Corroira
Titulares

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe• Claudio Carlos Rodrigues Casto
Local: Anexo 11- Térreo

Suplentes
ARENA
I. Saldanha Derzi
2. José Sorney
3, Otair Becker

1. Heitor Dias
2. Jarbas Passarinho
3, Di norte Mariz
4. Teotónio Vilela
S. Braga Junior
MDB

1. Evelásio Vieira
2. Gilvan Rocha

1, Agenor Maria

Telefone, 25·8505- Ramais 301e 313

2. Evandro Carreira

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

Auistente1 Lôda Ferreira da Rocha- Ramal 312
Reuniões1 Terças·feiras, às 10100 horas
Locah Sala "CLóvis Bevilócqua"- Anexo li - Romal623

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

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
· Presidente1 Daniel Krieger
19-Vice·Presidentel Accioly Filho
29-Vice·Presidentet leite Chov(U

Presidente, Agenor Maria
Vico•Presidente, Otolr Becker

Suplentes

Titulares
Suplentes

Titulares

ARENA
1. Olnarte Mariz
2. Saldanha Derzl

1, Otair Becker

2. Benedito Ferreira
3. ltalivio Coelho

3, MoHos Le6o

4. Murilo Parabo

S, Vasconcelos Torres
MDB
1. Age no r Maria

I. Adalberto Seno

2. Roberto Saturnlno

2. Eveldslo Vieira

Assistente• Clcudio Carlos Rodrigues Co•ta ·-Ramais 301o 313
ReuniõeS! Torças·felras, as 10t30 horas
Loca h Sala "Clóvis Bevllócqua" - Anexo 11- Ramal 623

ARENA
I. Accioly Filho
2. Gustavo Capanema
3, Daniel Krioger
4. Eurico Rezende
S. Heitor Dias
6. Holvldio Nunes
7, Wilson Gonçalves
S. ltollvlo Coelho
9, Otta Lohmann
10. Osires Teixeira
MDB
1. Dirceu Cardoso
2. Leite Chaves
3. Nelson Carneiro
4, Paulo Bronard
S. Orestes Quorcia
Aulstontot Maria Holona Ouono Brandóo Reuniões1 Quartas·feiras, Os 1OzOO horas
Local1 Sala "Clóvis Bevilócqua" -Anexa 11

1. Mahos Leão
2. Lo no ir Vergas
3. Arnon de Mello
4, Vasconcelos Torres
S. Milton Cabral
6. Bonodito Fnrroira

1, l:ronco MontMo

2. lcizaro Onrbozc
3. Ruy Cnrnuiro

Ramal305
- Ramal623
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Prdsidente 1 Wilson Gonçalves

Vice·Presldantet Evelásla Vieira

Presidentet Joào Calman

Vicc-Presldonte1 Itamar Franco
Suplentes

Titulares

Suplentes

Titulares
ARENA

1. Augusto Franco
2. José Sorney
3. Braga Junlor
4. Altovir leal
S. Luiz Cavalcante

1. Heitor Dias
2. Murilo Paraíso

3.
4.
S.
6.
7.
8.

Cattete Pinheiro
Osires Teixeira

Saldanha Cerzi

ARENA
1. Helvfdia Nunes
2. Ruy Santos
3. Arnon de Mello
4, Heitor Dias

1. Tarso Outra

2. Gustavo Caponemo
3, João Calman

4, Otto Lehmann

S. Jcrbcs Passarinha

6, Cattete Pinheiro

Wilson Gonçalves

MOS

Virgílio Tóvora

1, Evelósio Vieira

Alexandre CoSta

2. Paulo Srassard
3. Adalberto Seno

MOS
l. Evondro Carreira
2. Nelson Carneiro

1. Itamar Franco

2. lózaro Barboza
3. Adalberto Sena

1. Franco Montara
2. Itamar Franco

Assistente1 Cleide Marie B. F, Cruz- Ramal 598
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas
Laca h Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramal 623

Assistente; Ronaldo Pacheco de Oliveira -

Ramal306

Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716

( 17 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Paulo Brossard

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)

Vice·Prt~sidente1

Domício Gondim

(11 membros)
Suplentes

Titulares

COMPOSIÇÃO

ARENA

Presidente: Marcos Freire
Vice·Presidente: Vasconcelos Torres

1. Teotônio Vilela

1, Cattete Pinheiro

2. Alexandre Costa
3, Wilson Gonçalves

2. Heitor Dias

3. Lourlval Baptista
4. Daniel Krieger
S. José Guiomard

4, Comício Gondim
Suplentes

Titularus

ARENA
1. Milton Cabral

1. CaHeto Pinheiro

2. Arnon de Mello
3. Josó Guiomard

2. Augulto Franco

3. José Sorney
4, Domicia Gandim
S. Jorbos Passarinho

4. Lulz Cavalcante
5. Murilo Paroiso

6. Vcsconcolas Torre~
7. Ci norte Mariz
r-.. Ctcir Geckcr

S. Helvidio Nunes
6. Lonoir Vergas
7, Mattos Leão
S. Ruy Santos
9, Braga Junior
10, Tarso Outra
11. Virgílio Távora
12. Magalhães Pinto

6. José Sorney

7. Saldanha Cerzi

MCB
MOS

1. Age no r Mario
2. Orestes Quérclo

1. Paulo Brossard
2. Evelcisio Vieira

1. Conton .loblm
2. Dirceu Cordoso

3. Gilvon Racho

3, Evcndro Carreira

4, Roberto Saturnino

5, Ruy Carneiro
:. ~I·:

:._,,,i·.: i'::·.~~ Souz.c- Ramoló75

,:.·.•rl•··'•: Uututr,
lnr.•,rl: 5<tlo

"l~ur

t~ .. ·:.,,:·,JQ,30h.:;lr05

:·.r, h·J~<'I" - Anr:).CI 11 - Ramo is 621 o 716

Assistente1 Ccindldo Hlpporll- Ramal 676
Rouni6es1 Quintas·foii-as, Cn 9z00 horas
local1 Sole "Clóvis Bevilácqua"-- AnoKo

11 -·

Romal623
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COMISSÀO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

Qulnta·felra ZS .w.ll

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9mombros)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
Presidente: Jess6 Freire
Vice·Pres.idonte: Orestes Quércia
Titulares

Prosidont01 Magalhóos Pinto
1•·VIco·Prosldonto, Saldanha Dorzl
29~Vice·Presldente, Nelson Carneiro

Suplentes
ARENA

1. Jessé Freire
2. Ruy Santos

'.

1. Braga Junior
2. Virgllio Távora
3, Osinn Teixeira
4. Oomlcio Gondim

3, Lena ir Vergas

4. Jarbas Passarinho
S. Lourival Baptista
6. Accioly Filho

MDB
1. Franco Montara

1. Lázaro Barboza

2. Orestes Qu&rc:ia
3. Nelson Carneiro

2. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza -

Ramal675

Rijuniões: Quintos·feiras, às 1 1:00 horas
local: Sala 11 Cióvis Bcvilác:qua"- Anexo U- Ramal623

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

Suplentes

Titulares
ARENA
1. Magalhães Pinto

1. Acclaly Filho

2. Alexandre Casta
3. Virgilio Távora

2. Fausto Castelo·Branco
3. Holvidlo Nunes

4.
5.
6.
7.
8,

Jessé Freire

4. Domlcio Gondlm

Arnon do Mello

S. Jarbas Pa11arlnho

Saldanha Oorzl

6. Luiz Cavalcante

José Sarney
João Calmon

9, Augusto Franco

1O. Oito Lehmann
MDB

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Jarbas Passarinho
Vice•Presidente: Luiz Cavalcante
Titulares

Suplentes

1. Danton Joblm

1, Marcos Freire

2. Gilvan Rocha

2. Paulo Bro11ard

3, Itamar Franco
4, Leite Chave$

3. Roberto Saturnlno

S, Nelson Carneiro

ARENA
1.
2.
3.
4,

1. Jas6 Guiamard
2. Murilo Paraíso
3, Virgillo Távora

Milton Cobrai
Domicio Gondim

Arnon de Mella
Luiz Cavalcante
5. Jarbos Passarinho

Assistente• Cóndido Hipptrtt- Ramal676
Reuniões, Terço$·felros, às 10130 horas
Local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB
1. Gllvan Rocha
2. Franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306
COMPOSIÇÃO

Reuniões: Quartas-feiras, às 10,00 horas
Local: Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Pre~idente1

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(5 membros)
Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidente, Adalberto Sono
Vice·Presidente1 Helvidio Nunes
Suplentes

Titulares
ARENA

1. Vlrglllo Távora
2. Arnon do Molla
3. Jarbas Pa11arlnho

1, Helvidio Nunes
2. Oito Lehmann
3. Saldanha Derzi
MDB
1, Danlon Jobim
2. Adalberto Sena

Ruy Santos

Vlce·Prosldontoo Altovlr Leal

1. Dirceu Cardoso

Assistente, Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134
Reuniões, Quinlas·feiras, às 12,00 horas
Local 1 Sala "Clóvis Bevllcicqua"- Anexo 11- Ramal623

Suplentes
ARENA

1. Altovir Leal
2. Ruy Santos

1. Saldanha Dorzl
2. ltallvlo Coelho

3. Catteto Pinheiro

3. Oslros Teixeira

4. Fausto Castelo·Branco

5. Lourlval Baptista
MDB
1. Adalberto Sono
2. Gllvan Rocha

1. Benjamim Farah
2. Ruy Carno~o

A11lstont01 L6da Ferreira da Rocha -Ramal 312
Reunlõeso Qulntas·lolras, às 11,00 horas
Local. Sala "Rui Barbooa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

Agosto de 1977

(7membros)

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

COMPOSIÇÀO

(7membras)

Presidente, Milton Cabral

COMPOSIÇÀO

Vic:e·Presidente, Augusto Franco

Titulares

Presidente1 Lourival Baptista
Vice·Presidente1 'Alexandre Costa

Suplentes
ARENA

1. Jose Guiomard
2. Vasconcelos Torres

1. Alexandre Casta

Titulares

2. Braga Junior
3, Dinarte Mariz

3. Virgilio Tcivora

1.
2.
3.
4.
S,

4. Augusto Franco

5. Milton Cabral
MD8

1. Adalberto Sena
2. Benjamim Farah

Suplentes
ARENA

1. Age no r Maria
2. Dirceu Cardoso

Alexandre Casta
Lui:t Cavalcante
Braga Junior
Lourival Baptista
Mattos Leão

1. ONa Lchmann
2. Teot6nio Vilela

3. Wilson Gonçalves
MD8

1, Evondro Carreira
2. Evelcisio Vieira

Assistente: Lê da Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Ouartas·feiras, Os 9:00 horas
loco h Sala "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716

1, Lázaro Barboza
2. Roberto Saturnino

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuni6es1 Terças-feiras, Os 10100 horas
loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUÉRITO

COMPOSIÇÀO

Presidente: Benjamim Faro h
Vice·Presidente: Lena ir Vergas
Titulares

Comissões Temporários

Suplentes
ARENA

1.

Chefe, Ruth de Souza Castro

1. Alexandre Costa
2. Gustavo Capanemo
3. MaHos Leão

Lenoir Vergas

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

Local1 Anexo 11- Térreo
Telefone, 25-8505- Ramal303

1)
2)
3)
4)

5. Saldanha Derzi
MD8

1, Benjamim Fora h
2, Itamar Franco

1, Danton Jobim
2, Lázaro Barboza

Comiuõcs Temporárias para Projetas do Congresso Nacional
Comissões Temporárias poro Ap reciaçõo de Vetos
Comissões Especiais e de Inquérito, e
Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art, 90 do Regimento
Comum),

Assistente: Sônla Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, Os 9:00 horas
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 6741
Alfeu de Oliveira- Ramal 674, Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598,
Mauro Lopes de Só- Ramal 31 O.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
f.OR.;S

C,T,

c.n.R.

C,A,
10:.30

C.R.E.

09:00

HORAS

QUl!ITA

RONALDO

09100

C.P.

CLdVIS BEVII.ACQUA
Rurr.ul - 623

COliDIDO

CI.dVIS Bé:V!L.tCQUA
Rt~.lllal - 623

LEOA

09:l0

c.s.P.c.

RUY BARSOS,;

30/IIA

CLdVIS BEV!l.ACQUA
Ro.mu.l .. 623

CLI.UD!O

RJY BARBOSA
Ru.maio - 621 u 716

CJUlD!DO

S A. L AS
RUY' EARDOSA

Ru.mlll.ll - 621 o 716

10:00

llO?~S

.\SS!STENTE

TERÇA

5 A L AS

Ç'JARTA

c.s.tl.

RUY

BARBO~A

HLUIHilU ..

Rum11.1.ü - 6?.1,

!.E DA

CLdV!S BEVII.ACQUA
Rumul - 62J

!IL',RIA
HElJUl'A

C.IU,

liUY BAfiDOSA
RldllUl.D - ú2l o 716

RONALDO

c.E.

RUY DAilDOSA
R"'maiu .. 621 o 71G

llllli!EL

l2100

CLEIDE

C,D.F.

RUY BARBOSA
Run 1.1.~11 .. 6:?1 c 7lG

RO!:AlDO

C.L,S,

CLOVIS BEVII.ACQUA
Rurnul - 623

DA!IIEL

c.s.

RUY BARBOSA

LEDA

C,R,

CLOVIS BEVl'l..!CQUA
Rllmol - 62l

Ra1111u.B - 62l o 716

.

I

716

CLOVIS BEV!l.ACQUA
Ramlll - ú2J

ll100

621 e 716

li

C.E,C,
lO:OO

ASS!STEN~E

C,C,J
l0J00

101)0

COS'l'A

ASSIS:E:ITE

5 A L AS

!•:AlUA
CA~v.E:~

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11·
ANO XXXII- N9 091

SEXTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 1977

BRASILIA....:. DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 47, DE 1977
Suspende, por inconstitucionalidade, a execlição do§ 29 do Art. 115 da Lei n9 6.785, de
16 de outubro de 1974, do Estado de Pernambuco.
.
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federá!, proferida em 05 de novembro de 1975, nos autos da Representação n9 932, do Estado de
Pernambuco, a execução do§ 29 do art. 115 da Lei n9 6.785, de 16 de outubro de 1974, daquele Estado.
Senado Federal, em 25 de agosto de 1977. -Senador Petrônio Portella, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 48, DE 1977
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 31, inciso IV,Ietra "c" da Lei
n9 421, de 24 de dezembro de 1970, alterada pela Lei n9 457, de 18 de dezembro de 1972, am·
bas do município de Lucianópolis, Estado de São Paulo.
Artigo único, É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, proferida em 2 de junho de 1976, nos autos do Recurso Extraordinário n9 83.804, do Estado de São Paulo, a execução do art. 31, inciso IV, letra "c" da Lei n9 421, de 24 de dezembro de 1970, altera·
da pela Lei n9 457, de 18 de dezembro de 1972, ambas do Município de Lucianópolis, daquele Estado.
Senado Federal, em 25 de agosto de 1977.- Senador Petrônio Portella, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vll,.da Constituição, e eu, Pe·
trônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 49, DE 1977
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 19, da Lei n9 91, de 27 de dezembro de 1972, do Estado de São Paulo.
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, proferida em 22 de abril de 1976, nos autos do Recurso Extraordinário n9 84.978, do Esta·
du de São Puulo, 11 execução do art. 19 da Lei n9 91, de 27 de dezembro de 1972, daquele Estado.
Senudo redcml, em 25 de agosto de 1977.- Senador Pctrônio Portell11, Presidente,

!l
I

I
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SUMÁRIO
I -ATA DA 126• SESSÃO, EM

2~

DE AGOSTO llE 1977

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Comunicação da Presidência
-Presença na Casa do Sr. lvundro Cunha Limtt, suplente
convocudo para u rcprcscnwçUo do Estado da Paraíba.
1.2.2- Prestação do comproml;so regimental e posse do Sr.
handro Cunha Lima.
1.2.3- Comunicação
-Do Sr. lvundro Cunha Lima, referente à filiação parti·
d{triu c nome purlamcnlnr.
1.2.4- Pareceres

-Projeto de Lei da Câmara n• 5f77 (n• 2.928-B/76, na
Casa de origem), que altera o Decreto-lei n• 1.422, de 23 de outu·
bro de 1975. que dispõe sobre o salário-educação.
- Projeto de Lei do Senado n• 47/77, que outorga a regalia
Uu prisUn especial uos prnrcssorcs do ensino prim{trio e do ensino
médio. (Redação do vencido, pura o segundo turno regimental.)
- Prujeto de Decreto Legislativo n<• 20/77 (n• 95-B/77,
nu Cámuru dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
que estabelece a Comissão Sericicola Internacional, celebrado
cm Ali:s, França, a 19 de muio de 1955. (Redução nnal.)
-Projeto de Lei do Senado n• 39/76, que dispõe sobre u ex·
tensão do seguro de acidentes do trabalho rural aos pequenos
proprietários, parceiros, mrcndatários, posseiros e afins.
1.2.5- Ofício do Sr. Dlretor do Departamento de Assuntos
Legislativos do Ministério da Justiça

- Projeto de Lei do Senado no 154/77-Complcmcntar, de
autori:t do Sr. Senador Cattctc Pinheiro, que altera u redução do
art. 12 do Decreto-lei n• 406, dc31 de dezembro de 1968.
-Projeto de Lei do Senado n• 155/77, de autoria do Sr.
Senador Luiz Cotvulcantc, que altem a redução do§ I• do art. 36
c do art. 64 da Lei nY4.870, de l•dc dezembro de 1965.
1.2.9- Requerimentos
- NY 271/77, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Con·
fcri:nciti proferida pelo Governador Elmo Screjo Farias pura um
grupo de cswgiúrios da Escola Superior de Guerra, no dia 16 do
corrente, no Palácio do Buriti.
- N• 212/77, de autoria do Sr. Senador Eurico Rezende e
outros Srs. Senadores, solicitando seja registrado nu Ata da prc·
sente sessão, um voto de: homenagem a Caxias, na oportunidade
em que se comcmorot o Dia do Soldado. Aprovado, após usarem
da ptilavrn no encaminhamento de sua votação os Srs. Senadores
Osires Teixeira e Fmnco Montara, com fala associativa do Sr.
Presidente.

I'

i'

I

'

I

1.2.10- Discurso do Expediente
SENADOR !Tt!MAR FRANCO- Homenagem prestada
ao Senador Daniel Kriegcr pela Assembléia Legislativa do Es·
tudo de Minas Gerais.

'

I·
I
'

1.2:11 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 156/77, de autoria dos Srs.
Senadores Nelson Carneiro e Accioly Filho, justificado da tri·
buna pelo primeiro, que regula os casos de dissolução da sacie·
dadc conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos pro·
cessas, e d{t outras providéncias.

1.3- ORDEM DO DIA
'

- N• 603/77. encaminhando informações u respeito do Projeto de Lei do Senado n• 302/76, do Sr. Senador Otto Lchmunn,
que inclui representante da Associação Brasileira dos Distribui·
dores de Veículos Automotorcs - ABRA VE, no Conselho Na·
cional de Trânsito
1.2.6 - Comunicações da Presidência
-Convocação de sessão extraordinúria a realizar-se hoje,
às 18 horas c30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
-Convocação de sessão especial a realizar-se no próximo
dia 30, às 15 horas, destinada a reverenciar a memória do Sr. Se·
nadar Ruy Carneiro.
-Designação de Srs. Senadores pura integrar a Delegação
Brasileira à Conferi:nciu lnterparlamentur, u rcnlizar·se em Sana,
Bulgúria, no período de 21 a 30 de setembro próximo.
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 227/75,
que acrescenta dispositivo à Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966- Fundo de Garantiu por Tempo de Serviço, por ter re·
cebido parecer contrário, quanto ao mérito, dn comissão u que
foi distribuído.
1.2.7 - Comunicação
- Do Sr. Senador João Calmon, que se ausentará do Pufs.
1.2.8- Leitura de projctos
-Projeto de Lei do Senado n• 153/77. de autoria do Sr. Se·
nndor Milton Cabrtil, que proíbe ti cnptnçào antecipada de pau·
pnnça populnr, mediante promessa de contraprcstnçuo cm bens,
direitos ou serviços de qualquer natureza.

-Requerimento n• 231/77, do Sr. Senador Braga Junior,
solicitando u transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos dis·
cursos proferidos pelo Senhor Presidente da República, General
Ernesto Gciscl c pelos Ministros Armando Falcão c Reis
Vclloso, no dia 3 de agosto de 1977. Aprovado.
-Projeto de Lei da Câmara n• 20/77 (n' 3.155-B/76, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú·
blica, que uheru ti redução do§ 3• do art. 24 de Lei n• 3.807, de
26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica du Previ·
dência Social. Aprovado. Ã sanção.
- Projeto de Lei do Senado n• 19 f75, do Sr. Senador José:
Esteves, que altera a redução do urt. i' da Lei n• 3,738, de 4 de
abril de 1960. Rejeitado. Ao Arquivo,
- Projeto de Lei do Senado n• 237/76, do Sr. Senador
Itamar Franco, que dispõe sobre o ensino obrigatório, cm todos
os cursos jurídicos do País, da disciplina "Direitos Humanos
Fundamentais''. Dlscussilo adiada para u sessão de amanhã, nos
termos do Requerimento n• 274/77.
-Projeto de Lei do Senado n• 218/75, do Sr. Senador
Franco Montara, que permite ao segurado do INPS a
designuçilo de muis uma pcssou que viva comprovudnmentc sob
sua dcpendênciu cconômicu, dando nova redução uo item II do
urt. ii da Lei Orgânicu da Prcvidi:nciu Social. (Apreciação prcli·
minur da constitucionulidudc e juridicidndc.) Di•cussilo encerrada, voltundo ii Comissão de Constituição c Justiça, cm virtude
de recebimento de emenducm plcnúrio.
- Projeto de Lei do Scnudo n• 230/76, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o seguro desemprego, a cargo
do INPS, c d(t outrus providências. (Apreciação preliminar da

'
''
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constitucionalidade,) Rejeitado, após usar da palavra na sua
discussão o Sr. Senador Nelson Carneiro, Ao Arquivo.

l-ATA DA 127tSESSÃO, EMlSDEAGOSTO DE 1977
2.1-ABERTURA

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR DANTON JOBIM- Registro do passamcnto
dos Srs. Rosário Fusco de Matos Guerra, Aristcu Achiles,
Gondim da Fonseca c Silvio Terra.
SENADOR HEITOR DIAS- Destinação das áreas aflora·
das dos Alagados, cm Salvador, a seus atuais ocupantes.

2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Comunlcaçio da Liderança do MDB
-De indicação do nome do Sr. Senador Cunha Lima para
integrar, como titular, a Comissão de Finanças, c, como sU·
plentc, as Comissões de Constituiçilo c Justiça, lcgislaçilo Social
e Saúde.

SENA DOR BENEDITO FERREIRA -Improcedência das
alegações insertas em artigos publicados cm O E•tado de S.
Paulo, a respeito de atas do Governo Federal, contrários a in·
tercsses do Estado.

2.2.2 - Comunlcaçio
-Do Sr. Senador lt,mar Franco, que se ausentará do Pais.

SENADOR PAULO BROSSARD- Procedimento do Ban·
co Central junto a instituições financeiras do grupo UEB.
,.
SENADOR MUR!LO PARA ISO- Externando sua grati·
dão às autoridades que menciona, pelas medidas que vêm sendo
adotadas para resolver os problemas advindes com as enchentes
periódicas do rio Capibaribc.
SENADOR JOSt LINDOSO- Considerações a propósito
do transporte hidroviârio e terrestre na Amazônia.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Situação de desam·
paro em que se encontram os salineiros de Camocim, no Estado
do Ceará.
SENADOR LOUR/VA L BAPTISTA- Falecimento do Sr.
João Hora Oliveira.

2.3- ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn·
sagem no 145/77 (no 227/77, na origem), pela qual o Senhor Prcsi·
dente da.República submete ao Senado a escolha do Sr. Aldo de
Freitas, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Rcpú·
blica de Bangladesh. Apreciado em sessio secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn·
sagcm no 147/77 (n' 260/77, na origem), pela qual o Senhor Prcsi·
dente da ~epública submete ao Senado a escolha do Sr. Octavio
Luiz de Berengucr Cesar, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de embaixador do
Brasil junto ao Governo da República de Honduras. Apreciado
em sessio secreta.

SENADOR MA U!I.O BENEVIDES- Eleição da nova dire·
to ria da Federação do Comércio do Estado do Ceará.
SENADOR BRAGA JUN!OR- Reconhecimento interna·
cional à atuaçiio do MOBRAL.
SENADOR BENJAMIM FARiH- 50• aniversãrio da fun·
dação do Clube Beneficente dos Sargentos da Marinha.
SENADOR JOS!t SARNEY- Transcurso do aniversário
do escritor Josué Montello.

2,4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO - Congratulando-se
com o Ministro Arnaldo Pricto pela assinatura de portaria que
determina que as empresas com mais de cinqUenta empregados
instituam Comissões Internas de Prevenção de Acidentes.

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- MESA DIRETORA

SENADOR OTTO LEHMANN- 35• aniversãrio da ins·
tituição do Serviço Nacional da Indústria- SES!.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

Sexta-feln l6 ..CW5

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
TES

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·
.

ATA DA 126• SESSÃO, EM 25 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, JOSt LINDOSO E HENRIQUE DE LA ROCQUE

;,s 14 1/0R,IS E 30 MINUTOS, ,JCHAM·SE PRESENTES
OS S/IS. SI:'NA/JORES:

Teixciru - i\ceioly Fil\io - Leite Chaves - Maltas Leão Evelí1sio Yieiru- Ola ir BocKer- Daniel Kriegcr- Paulo Brossard.

i\ualhcrto Sena- Altcvir Leal- Braga Junior- José Lindoso
- C:111elc Pinheiro - Jurbus Pussurinho - Renato Franco Ale.<anure Costa- Henrique de Lu Rocque- Helvfdio Nunesl'etrlinio l'ortellu - Mauro Benevides - Wilson Gonçulves Milton Cabral- Cunha Lima- Murilo Puralso- Luiz Cavalcante
- Lourival Baptis111 - Heitor Dins - Ruy Santos - Eurico

O SR. PRESIDENTE (JI'ctrônio Porlella) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 3~ Srs. Senadores. Havendo número

Rw.~:nc.h:

- JoUo Cuhnon - Benjumim F'uruh - Dunton Jobim -

Nelson Carneiro - Orestes Quórciu - Benedito Ferreira - Osires

r~:gim~:nta\,

dcc\u.ro ubertu a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Encontra-se na
Casa o Sr. lvanuro Cunha Lima, suplente convocado para preencher
u VU!:U\lh.:orrh.lu nu rcprcscntuçiio do Estudo du Parulbu, fuce ao fale-

cimenlo Jo Sr. SenudlH Ruy Curneiro,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio 11)

4046 Sexlo·felro Z6

O diploma de S. Ex• foi encaminhado il Mesa e será publicado
dc "cordo com o disposto no Regimento Interno.
/;'o .l'<'guinre o diploma encaminhado à Mesa:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DA PARAIBA
DIPLOMA

O Tribun"l Rcgional Eleitoral da Paraíba, no uso de
su"s "tribuições legais, confere o presente diploma de Suplcntc de Senador ao cidadão Jvandro Moura Cunha Lima,
cloito a JS de novembro dc 1974, pelo Movimento Democriltico Brusilciro, dc acordo com o parágrafo único
do artigo ~15 do Código Eleitoral.
Joüo Pessoa, 7 de junciro de 1975.- Anisio Mala Nela,
Prosidente.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Designo os Srs.
Scnadores Franco Montara, Eurico Rezendc c Milton Cabral para
comporem a Comissão que deverá introduzir S. Ex• no plenário, a
lim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)
O Sr. lvandro Cunha Lima dá entrada no recinto, prestando, junto à Mcsa, o scguinte compromisso regimental:
"Pmmero ;:uardar a Consriruiçào Federal e as leis do
l'aú, clt•.it'mpmhar jit-1 e lealmente o mandara de Senador que o
pm•o ''"' nmj(•riu t' ,\'usu•mOr a união, a imegridadr e a indepentlt•u,·itl do Brusil. ''
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Declaro emposado, Senador da República, o nobre Sr. lvandro Cunha Lima, que
integrará, no Senado, a representação do Estado da Paraiba.
A partir desle momenlo S. Ex• passará a parlicipar dos lrabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Pclrônio Portella) - Sobre a mesa,
comunicação que serâ lida pelo Sr. !•-Secretário.
~lida a seguinte
Em 25 de agosto de 1977
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do
disposto no art. 7• do Regimento Interno, que, assumindo nesta data
a representação do Estado da Paraiba, adotarei o nome parlamentar
abaixo consignado c inlegrarci a bancada do Movimento Dcmocrãti·
co Brasileiro.
·
Atenciosas saudações. -lvandro Cunha Lima.
Nome parlamentar- Cunha Lima
O SR. PRESIDENTE (Pclrônio Portclla)- O Sr. !•-Secretário
irá proceder à leitura do Expcdienle.
~lido o scguinlc

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 540, DE 1977
Da Comissão de Educaçio e Cullura, sobre o Projelo de
Lei da Câmara n• 5, de 1977 (n• Z.9Z8-B, de 1976, na Casa de
origem), que "altera o Decreto-lei n• 1.412, de Z3 de outubro
de 1975, que dispõe sobre o salário-educação",
Rclalor: Senador Jarbas Passarinho
I -Relatório
Oriundo da nobre Cümarn dos Deputados e de autoria do Sr.
Pcput"d" Ãlvuru Vulle, o presente Projclo de Lei objetiva alterar o
Decretll·lci "'' 1.422, dc 23 dc outubro de 1975, que "dispõe sobre o
S~IIÍI ri\l·t::tlUI.:Ui.;UU'',

Aaoslo do 1977

Visando a cslimular o desenvolvimento da escola de 1• Grau,
visa o projeto sob exame a incentivar os municipios que hajam assu·
mido a total responsabilidade por esse nivcl de ensino, transferindolhes, u eritêrio do Ministério da Educação c Cultura, os 2/3 do mon·
tantc da arrecadação do salário-educação que, segundo os disposi·
ti vos lcguis vigentes, são creditados aos Estados, Territórios ou Distrito Federal.
Tramitando nu Casa de origem, foi o projeto aprovado, sem
emenda.
No Senado Federal, foi distribuido prcliminarmcnlc a esta
douta Comissão.
Antes de analisar o mérito do projeto de lei sob exame, convém
fazer breve incursão histórica, realçando o papel desempenhado pelo
salário-educação, cm tão boa hora criado pelo I• Governo Revolucionário, o do Marechal Castcllo Branco.
Consciente da gravidade do problema que representava para o
Brasil a massa de analfabetos adullos (de 15 anos de idade c mais), o
Governo Castello Branco bem compreendeu que a causa funda·
mental residia na escassez da oferta de salas de nula, cm rclaçilo à
dcnwnda c.1crcida pela faixa etária dos 7 anos cm diante. Era o Brasil
um dos raros países do mundo, ademais, que só proporcionava educação obrigatória pura as crianças dos 7 aos li anos, ou seja, a escolaridade obrigatória era só de 4 anos. Ao inspirar a Constituição de
1967, o Presidcnlc Castcllo Branco fez dela constar a obrigatoriedade de oito anos de escolaridade. Quem obriga, naturalmente dá de
graçn o serviço público. De sorte que a responsabilidade do poder pliblico renderia a aumcnlar, na verdade a duplicar cm esforços, a
partir do momcnlo cm que fosse implementado o mandamento constitucional, o que só veio a dar-se cm 1971, com o advento da Lei
n• 5.692, de agosto.
Conforme estabelecia a Lei n• 4.440/64, o produto du arre·
cadução derivada da contribuição da empresa privada (1,4% da folha
de salário mensal) destinava-se aos Estados c ao MEC cm partes
iguais. A deste, conhecida como quota federal, era distribuida às uni·
dadcs federadas na "razão dircta dos indiccs de analfabetismo",
visando, com isso, a provocar uma redistribuição de renda, como
fator de correçiio dos descquillbrios regionais.
Poslcriormcntc, porém, pelo Dé:crelo-lci n• I,422, de 23 de
outubro de 1975, dentre outras alterações introduzidas, passou a
quota esladual a ser representada por 2/3 da arrecadação, ficando,
conseqUentemente, reduzida a I/3 a quota federal.
Segundo ainda o mesmo diploma legal, a quota federal deverá
ser aplicada cm programa de iniciativa do próprio Ministério c na
eoncessiio de auxílios "sempre respcilando critérios que levem em
Cllnta o grau de desenvolvimento cconõmico c social relativo, tal
como especilicados cm Regulamento c, cspccinlmcntc, os déficits de
escolarização da população na faixa etária cnlrc os sete c os catorze
anos, em cada Estado, Território c no Distrito Federal, de modo a
contemplares muis necessitados",
Verilica-se, portanto, que o objetivo principal uo se creditar ao
MEC parte do produto da arrecadação era e continua sendo o de
se procurar corrigir as distorções regionais, conlcmplundo-se com
soma de recursos proporcionalmente maior os Estudos mais
necessitados.
Obviamente, idênlico trulnmcnlo deveria merecer a quota estadual e outro nuo tem sido o espirita que norlcia a aplicação desses rc·
cursos.
Ao contrário disto. o projeto sob exume pretende proporcionar
maior soma de recursos aos municlpios mais bem dotados cconomi·
curnente.
Se u município for capaz de, por seus próprios meios, assumir
integralmente u responsabilidade pelo Ensino de I• Grau, nuo parece
lógico que, no momento cm que isto ucontece, se lhe destinem recursos que poderium ser aplicudos cm outras localidades mais carentes
de meios.
A conclusão lógica i: a de que os recursos do sulãrio·cducação
passariam a ser oferecidos aos municlpios justamente no momento
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~m ciuC mc:nos· se.:fizCsscm .nccesSá~iOs·, scrvind~ .. upcnns Pa~u s~~S.
PARECERN• 54li DE 1977
tituinutras fontes. que estivessem sendo usu'dils para atingirem u res·
.. Da Comls.silo de' Redução
pons'abilidade total pelo ensino de I• Grau e; o que é pior, em detri·
Redaçiio final do P(ojcto de Decreto LegisilltÍ•o n• 20, de
menta de regiões mais necessitadas. contrariando os princípios que
1977 (n' 95·8/77, na Câmara dos Deputados),
presidiram u institucionalização do su\llrio·ed\Jcaçr.o.
Nilo deve ficar sem análise, ,também, u .condição que o projeto
Relator: Senador Danton Joblm
:
. .
encerra de ·que, P.uru se. hub(lítarem .no crédito dos recurso$, os
A Comissuo nprcsentu a rednçiio final do Projeto de Decreto
municípios deverão ter n~sumido "tod'u ·a ;e~ponsabilidade do
Legislativo n• 20, de 1977 (n• 95-B/77. na Cümura dos Deputados),
Ensin.o de !•Grau''·
· ' ·,
que uprovu o te~to da Convençuo ,que Estabelece a Comissão
.Q~e·utívidade estarão.compre 0n'didus na expressão: roda a re.•·
Scricícolu lnternitcional, celebrudo cm Ales, Frunçu, n 19 de maio de
pomahilldade?
. ,, ,,
1955,
.
. '
Se e\u'significnr um atendimento universal e 'satisfatório du de·
· Sulu das Comissões, em 25 de agosto de 1977. - Adalberto
manda de I•.Grau, entr.o os recursos se torna'r.iam superposíção dis· ' Sena,'Presidcnte- Danton Joblm, Relator- Saldanha Derzi." ·
pensável.
·
·
. ANEXO AO PARECER N9542, DE 1977
A supllsiçào é de que. se um muníc!pio já assumiu toda a rcspon'
sttbilidade pelo Ensino de I• G rnu, é cxntamcnte este o menos.
Redaçilo final do Projeto de Decr~to Leg\slatl•o ri• lO;· de
carente de suplemcntação de recursos,
·
· ··. 1977 (n9 95;o;77, na Câmara dos Deputados).
Seja qual .for,ocntendimcnto, poder-.se·in.tornar.o projeto máis .
· · . . ·.. • ·.
· :.
.•· , , ·
abrangente c uilvei: màisjusto,,' se, à medidÍiein qúé..os municípios.; · ·,· , ·Faço labenju~. o:Congresso. Nacfonal·aprovou, nos termos do
fossem absorvendo as résponsübilidades peiô Ensino de I• Grau, pus·· ·' art: 44; Inciso I, da Constitúiçào, 'e cu,
Sltssem a receber, na mesma proporção, créditos corresp~ndentes à·. , Presiden.te do Senudo Federal, promulgo o seguinte'

arrccad,t1 C0 9.~P~.~.Iário:~~u~.açr.~.

< · ·.,;',.···••::.

.· . '·, .
.
•
· .· . · ·.'·-___ :·_
· ·.
· P()i:diÚudc)r,o;' ~ónv,~~ 'alerta( para o ~ohnjto té.~ái 9uc .se esta:
be\ecoria ~om a apiovaÇüo da me'diâi(,', ',' : ·: ": ',' .,_, ' '
Enquun\ci o§'· IÓ do àri. 2• do Decreto· lei n' ·.1;4n~~tabe\ece que
~os Conselhos E;taduàis de EducaÇio,compete deddir sobre a ápli·
caçào de 2{3 ~a ''arrecadação do salário-educação, pretende.se atri·
· :buir ao~ EC p'ód.ms R"'~ d.eterminar a redução de.tais recursos,
·. . .Ora; fi~ uo~:.ç.,;n,sélhos .~a9; uprqvw<is:plancis ~c'aP.(i.caÇÜ.o das
quotas c.ilad'u~i.s, cónipeténciu não' lhes faltli,ri~:·~ar~:dcstinar: 'maior
EVid_~nt~_mCnlt:;.'IstO. ~e~m. iD~i:'ivl!\,

sqmU c.l.c rccor·sos a-a~~~rmintaàll rTiunicípià. · .· · .. :: ;- · · _.,

'··':

.·:oEC.:.~t;foúôfsLA'rtVONo

,de\977.

,' ,:'~pip,~~'.~!~~t~;~~ Ç~.n•enÇão ~ue cst,~eiecc;. Comissão
.·SÇriCico,la•Internue\onal<" <.' , \ · , > . , · . .
· .

à':cqrisr~·~So Na.ci~nul dt!~r·cHi: · · ·:
. .
. .
, ArL i'' 1: apr<>Vlldo " tc.<to .da Convcnçiio que·:Estubeiece u
Comi~Sta~ ~l.!rid~nl~t)~H~o:.rn~lsional. cciehr.,qctcó,. AICs, .Fr.im;U, a '19
lk mqiodcl955. rar~t.:i ml~~fln.~~, Br:isi,l lt ii~cshiu.
· ·. .
1\ n.'. ~;·~ . ..,l~~lt!. D'~á~.:'ti) L~giSla,tivo cntra cm vigor nu data de suu

··

·

. Acrescente-se qúe·a· atribuiciio conferida ao MEC s~ reveste de
aspectos centralizadores de decisão, que a evo\.ução da educação bru·
sileirll transferiu ao plancjamento regionlll. ' ·
'
' 11- Voto do Relator .
Ante ocx~osto; cipin:Í,s~ pela rejci~uo d,o pÍojeto.'.
.. . ,
Sttla d:ts Comissões; ení '1'8 de agosto d(\977. - Joiio :ca\mon;. ·
Presidente :....·Jarbai ·Passarinho, Relator.- '.\dillberto Sena .;.,Qtt~: · ·
Lehmann- Itamar Franco.' ·
,
· ·'
· ·
' ·

pul~lica~iul, . ·. ·: . .

·

PARECERES N•S 543,544,545 e 546, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 39, de 1976, que
"dispõe sobre u extcnsiio do seguro de acidentes dÓ trabalho
rural 110s Peque~os. · P.roj:trictários,. Parceiros~ Arreridatárlos,
·Possciros.cAnns":
·.
·
·
I'ARECER N• 543,, DE 1977
Du Comissão de Constltulç~o eJustiçu·

· 'Relaii.r: Senador ltulívio Coolho
. . . ~·ubscritO. pCJo c.:mim:ntc Scnaqor Orestes Qu~rcia, o P.rojcto
PARECER N•S41,
19;; ..
submetido UconsideruçruJ desta Comi:\siio vis:a a ~stcnder uos tr'ttbn·
Ou Comissiio de Reduçõo
lhudorcs rurais nr10 a~saluriadl)S ou sem vínculo cmprcgatfcioy os
Redaçio do •encido, para o 2• turno regimental, do ProJe· bcncfíciós d:i Lei n' 6,\95; d!' 19 de dezembro de 1974,. que atribui ao .
FUNRU R.~L·a concessfió de prestaÇões por'ucidentc do trabi1iho, ·
to dêLet' ilo,Senado n• 47, de 1977.
·
O artigo ::!• do projeto, definindo o 'JUc considera "trab:lihador ·
rural sem vínculo cmprt:gaticio", nfirrTul·9uc·é L) produtor, proprit!tfl·
Relator: Senador Saldanha Derll
rin ou nfw. que sem empregado, tnÍhlilhu nu ntivid~tde rural, indivi·
A Comissão apresenta a redução do vencido, para o segundo
turno regimental, ao Projeto. de Lei do Senado n• 47, de 1971, que duulmente ou cm rt:gimc de economia f~tmiliar. assim entendido o
outorga a regu\iu da prisão espcciul aos professores do ensino primú· traht~lhu dos membros da mesma família indispensi1vc\ 1t própria
~ubsistc!ncia c e.xcrcidll cm condiçõt:s de mútu:a dcpendênciu t: cola·
rio c do ensinO médio.
Sala das Comissões, em 25 de agosto de 1977, - Adnlberto bMa~·rtll,
Poaru Lls deitas d<~ lei. dc:finc como ucidcntc do trabalho rurul,
Scnn, Presidente- Saldanha Dcrzi, Relutar -·oanton Joblm
uquch.: cstatuiUn rllls arti~11s ~~·c 3'1, da Lei n9 5.316, de I~ de sctcm·
ANEXO AO PARECER N• 54!, DE 1977
bro de 1967,
Os cncurgos dl!corrcntc.:s du Lt:i correrão por conta da fonte de
Redaçilo do •encldo, parà o l• turno regimental, do Proje·
to de Lei do Senado n• 47, de 1977, que outorga a regulla da custeio previst:l pela Lei n'' 6.195, de \9 de dezembro de 1974, que
prisilo especial aos professores do ensino prlmdrlo é do ensino csttabclc.:ct: uma contribuiçrio m.licional de 0,5% (cinco décimos por
cento) incidente sobre o vulor comcrciul dos produtos agropecuários
mód\o,
cm sua primeira come;:rcialilat;:1o.
O Congresso Nucional decreta:
O projeto nos pnrccc pc.:rfeitumt:ntc ordcn;.ldo quunto u suu lina·
Art. 1• I> extensiva uos professores do ensino primilrio e do cnsi·
no médio a regu\ia concedidu pelo art, 295 do Código de Processo lidudc de cunho tutclur. Manifestamos, entretanto, a nossu es~
trunhcom qunnto à ubrangêncía trnçudu pt:lo artigo 3Y, que vuí ulém
Pcnul, posto em vigor pelo Deereto·lci n• 3.6S9, de \941.
Art. 2<' Est:l Lei entra cm vigor nu data de sua pub\icuçào, do previsto no* \<',do artigo \Y, da Lei n' 6, \95, de 19 de dezembro
de 1974, Ora, seu mencionada lei atribui ao FUNRURAL u conccs·
rc\'og.ml~ts us Jisposiçlics cm contrilrio.
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silo de prestações por acidente do trabalho, a.!slm definido os constan·
teNro "caput" e no§ 2• do artigo 2•, da Lei n• 5.316, de 14 de setem·
bro de 1967, por que a proposiçi!o considcm acidente do trabalho
todo aquele as.1im definido nos artigos 2• e 3•.
Nessa conformidade, constatamos que .a proposiçi!o, tendo em
vista a intercorrência com a legislação citada, fere o princípio do gradualismo, quando inclui o artigo 3•, da Lei n• 5.316, de 14 de setembro de 1967.
Por derradeiro, vale salientar que u douta Comissão de Legislação Social, a quem compete regimentalmente apreciar, no mêrito.
Por derradeiro, vale salientar que a douta Comissão de Legislação Social, a quem competé regimentalmente apreciar, no mérito, assuntos de previdência social c acidentes do trabalho, saberá exa·
minar a matéria, com a sua habitual proficiência •. tendo em vista a
sua compatibilização com os aspectos jurídico-constitucionais que a
norteiam,

Somos, pois, pela aprovação da matéria; nos termos da seguinte:
EMENDA N• I·_:CCJ
(SUBSTITUTIVO).
M Projeto de Lei do Senado n• 39, de 1975, que dispõe
sobre a extensio do seguro de acidentes do trabalho rural aos ·
Pequenos Proprletblos, Parceiros, Arrendatários, Posseiros e
Afins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O seguro de acidentes do trabalho rural, de que trata a
Lei n• 6.195, de 19 de dc!embro de 1974, aplica-se aos trabalhadores
rurais não assalariados, ou sem vínculo cmprcgatlcio.
Art. 2• Considera-se trabalhador rural sem vinculo empregatício o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, Ira·
bulhe na atividade rural, individualmente em regime de economia
familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família
indispensável à própria subsistência e exercido em condições de
mútua dependência e colaboração.
Art. 3• Para os efeitos desta lei, acidente do trabalho rural í:
todo aquele assim definido em lei.
Art. 4• Os encargos decorrentes desta lei, correrão por conta
das fontes de custeio estabelecidas pela lei n• 6, 195, de 19 de dezem·
bro de 1974.
Art. 5• Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçüo ..
Art. 6• Revogam-se as disposições em contrário,
Sala das Comissões, em 18 de agosto de 1976, - Accloly Filho,
Presidente - ltallvlo Coelho, Relator - Nelson Carneiro - Leite
Chaves- Heh!dlo Nunes- José Sarney- José Llndoso - Henri·
que de La Rocque.
PARECER N• 544, DE 1977
Da Comlssio de Finanças
Relator: Senador Henrique de La Rocque.
O Autor do projeto é o ilustre Senador Orestes Quércia.
2. Nu Justificação, aduz o Autor que a proposição é apresenta·
du no sentido da proteçüo dos Pequenos Proprietários, Parceiros,
Arrendatários, Posseiros e Afins, "pois nilo se pode entender como
seja possível a proteção legal ser estabelecida somente para uma par·
cela da categoria ...".
3. O Senador ltullvio Coelho, relator nn Comissão de Cons·
tituiçiío c Justiça, apresentou substitutivo, aprovado pela douta
Comissão.
Entendemos que a alteração aperfeiçoa a proposição.
4. Isso posto, opinamos favoravelmente h proposição, nos termos da Emcndn n• I·CCJ,
Suln das Comissões, cm 30 de sctcmbro . 'di: 1976. - Teotónio
Vllelu, Presidente em exercicio...;. Henrique de La Rocque, RelatorSuldanha Derzl- Cattete Pinheiro- Danton Joblm- Heitor Dias
- Dirceu Cardoso - Fausto Castelo-Branco - Helvfdlo Nunes José Gulomurd- Mauro Benevldes,

·Ago~to de·1977;:.

·

PARECER N• 545, DE' 1977
Da Comissão de Leglslaçio !ioclal
Relator: Senador Lourlval Baptista
O projeto em pauta tem por objetivo aplicar aos trabalh~dorcs
rurais nüo assalariados, ou sem vinculo empregatlcio, o seguro de aci·
dente do trabalho rural, cstabelecend·a que os encargos decorrentes
da aplicação da norma correrão por conta da fonte de custeio criada
pela Lei n• 6, 195, de 19 de dezembro de 1974.
O seguro contra acidentes ·do trabalho é seguro social (Cons·
tituição Federal, urt. 165, XVI); ·
"No Brasil, ao contrário cde outros países; o .seguro
social í: conceituado na Consiiiuiçãó Féidêral. · '
·
Esta orientação foi adotadu pelas Constituições de 1934,
1946, 1967 e 1969, e somente a Constituição de 1937 transferiu ao legislador ordinário o poder de discipliná-lo.
~. pois, um conceito extraipo de texto constitucional que
o legislador ordinário não poderá m(,"dincar,; nem substituir.
Se assim dispuser a Constituição, o seguro, que ê em bc·
neficio do trabalhador, será de responsabilidade da sociedade, isto é, já nüo será mais do empregador, mas da com uni·
dade,"
(Abranches, Fernando Figueiredo de, ln do Seguro Mercantislista de Acidentes do Trabalho ao Seguro Social, I•
Ed., Sugestões Literárias, pãg. 14.)
Houve notória dificuldade para que o seguro contra acidentes
do trabalho se tornasse, no Brasil, seguro soéial. O Decreto-lei
n• 7036, de 1944, vigorou por niais de vinte anos e as seguradoras
criavam toda sorte de óbices aos segurados, Pois ·não havia a preocupação de seguridade social e·essas empresas procuravam evitar os
prejuízos decorrentes dos infortúnios cada· vez mais acentuados, c,
despreocupadas com os segurados, colocavam o lucro acima das
obrigações assumidas nos contratos de seguro.
Outrossim, o mercantilismo preponderava sobre o sentido de
seguridade social e as empresas particulares não desejavam que o
seguro de acidentes do trabalho lhes fosse retirado para ser entregue
a institutos de Direito Público. O fato revela que elas tinham alta
rentabilidade: apesar do fracasso que algumas jâ haviam
demonstrado, Assim, o Estado não poderia ficar indiferente à
situação dos infortunados e receava quc.clas chegassem à insolvência.
Em decorrência, a atual ConstitÚição Federal impôs novo sistema de seguro social que passou a ser previdência social nos casos
de doença, velhice, invalidez c morte, seguro-desemprego, seguro
contra acidentes do trabalho e proteção da maternidade mediante
constituição da União, do empregador e do empregado (art. 165,
XVI - Constituição Federal). Logo, o seguro de acidente do traba·
lho, sendo seguro social, passou a ser responsabilidade da sociedade.
A lei ordinária integrou o seguro de acidentes no INPS, reti·
rando·o das seguradoras particulares, c, no caso cm tela, a Lei
n• 6,195, de 19 de dezembro de 1974, atribuiu ao FUNRURAL a
concessão de prestações por acidentes do trabalho rural. Por essa lei,
o FUNRURAL passou a ser o seu agente executor, tendo-lhe sido
atribuídos fundos para o custeio total dos beneficias (art. S•, da Lei
n• 6, 195, de 19 de dezembro de 1974),
O custeio ó importante para o entendimento do instituto do aci·
dente do trabalho, pois pelo seguro social, o risco dos acidentes do
trabalho deixa de ser responsabilidade do.emprcgador c. passa a ser
da sociedade, razão porque o seu custeio é contribuição da União
(representando a parcela da sociedade que ni!o contribui), com a fixa·
ção da despesa com que há de integrá-lo, do empregador c do empre·
gado,~ válida a lição de Pontes de Miranda:
"A previdência social, ou de beneficio, a que se refere o
art. 165, parágrafo único, da Constituição Federal, ó aquela
para que hlt contribuição da União, concernente a Seguro·
desemprego, Seguro contra acidentes do trabalho, protcção
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da maternidade, doença, velhice, invalidez c morte (art. 165,
XVI), bem como a que consista cm colónia de Férias c cllnicas de repouso c convalescença, que serão mantidas pela União (art. 165, XVIII).
Não é válido qualquer ato do Poder Executivo, ou (administrativo) do Poder Judiciário ou mesmo do Poder Legislativo,
que crie, aumente ou estenda o serviço assistencial ou de benefícios, sem que haja fundo para o custeio total." (MIRANDA,
Pontes de, ln COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DE
1969, TOMO VI, pág. 258, n•32).
A exigência assim feita, de que nenhuma prestação de serviço de
assistência fosse criada, mnjoradn ou estendida, sem que ao mesmo
tempo se estabelecesse a sua correspondente fonte de custeio, era
necessária ao tempo da Emenda n• li, para coibir excessos, quais sejam as criações e extensões de bencflcios, sem que ao mesmo tempo
se dessem as fontes de custeio dos mesmos. Assim, estabelecia-se o
"deficit" incxorâvcl das entidades de previdência.
O projeto cm exame, aumentando c estendendo os beneficios
prcvidcnciários de que trata a Lei n• 6.195, de 19 de dczembro.de
1974, aponta, como sua fonte de custeio, a mesma anunciada pela
citada lei para a realização de suas promessas.
Ora, tal fonte de custeio roi estabelecida após feitura de cálculos, para que o progama especifico de assistência do FUNRURAL,
previsto na própria lei, não viesse sofrer problemas de solução de
continuidade e tivesse suas promessas realizadas.
Aumentar c estender seus bcncflcios prcvidcnciârios sem novos
cálculos atuariais para a identificação de seus novos recursos, além
de defeso na Constituição (art. 165, parágrafo único) não parece
medida sensata.
Quanto ao mérito, o atendimento àqueles produtores rurais
ainda não atingidos pelos bcncflcios do FUNRURAL, no que diz
respeito ao Seguro contra Acidentes do Trabalho, é medida salutar,
embora se possa argumentar que o referido Seguro é instituto pró·
prio do assalariado e que os proprictârios, parceiros, arrendatários,
posseiros e afin• não são trabalhadores empregados não percebem
salârios nem possuem subordinação emprcgatícia, eis que assumem
todos os riscos da atividadc econômica.
Quanto à sua conveniência c oportunidade, a medida .deve ser
tomada após levadas cm consideração questões técnico-administrativas, atuariais c constitucionais, bem como de politica tributâria, em
face dos recursos necessários à manutenção de tal programa assistencial c à realização de suas promessas,
Pelas razões acima, opinamos pela rejeição do projeto c da
Emenda n• 1-CCJ (Substitutivo).
Sala das Comissões, cm 11 de agosto de 1977. - Jessé Freire,
Presidente - Lourl•al Baptista, Relator - Ruy Santos - Domiclo
GondLm- Lenolr Vara••- J arbas Paaurlnho.
PARECER N• 546, DE 1977
Da Coml11io de Asrlcultura
Relator: Senador Saldanha Denl
~ evidente a importância da Proposição cm debate. Trata-se de

ampliar o conceito de seguro de acidentes do trabalho rural, para o
.fim de levar a legislação protccionista aos não assalariados do meio
' campestre, ou sem qualquer vinculo cmprcgaticio, na atividadc rural.
O Substitutivo da Comissão de Constituição c Justiça, na
verdade, melhorou o Projeto original. Mesmo assim, é nagrante a
impossibilidade de execução da aplicação pr6tica dos pressupostos
contidos no texto legislativo que se pretende aprovar.
Em primeiro lugar, o art. 2• considera "trabalhador rural sem
vinculo cmprcgatlcio o produtor, proprictârio ou não, que, sem
empregado, trabalhe na atividadc rurul, individualmente cm regime
de economia rumiliur, ussim entendido o trabalho dos membros da
mcsmu fum!liu indispcnsúvcl il prupriu subsistência c exercido em
condições dc mútuu dependência c coluborução".
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Dcssu forma, fixa o concito de "trabalhador rural 5cm vinculo
cmpregat!cio", do qual nenhuma obrigação se exige, para o efeito de
dispor cle, nas ocuisõcs de infortúnio, dos bcncflcios do seguro de
acidente previsto pura o trabalhador rural.
.
Por outro lado, o art. 4• preconiza que "os encargos decorrentes
desta lei, correrão por conta das fontes de custeio estabelecidas pela
Lei n• 6.195, dcl•dedczembro de 1974".
A sugestão. do aludido dispositivo í: a do provérbio popular do
"onde come um, comem dois". ·Acontece que, cm finanças, essa
operação de multiplicação perde a eficiência, porquanto as
responsabilidades do Erârio somente podem ser atendidas se houver
disponibilidades ou recursós. A verba necessária para atender a um
acidente, é claro que não pode ser desdobrada para atender a dois,
porquanto o custo fixado é padrão c se !imita a um caso.
Claro se torna que, sendo as fontes de custeio estabelecidas pela
Lei n• 6.195, de 19 de dezembro de 1974, capazes de atender apenas
aos encargos dccorrcnt.cs da legislação existente, sc.ria talvez impróprio admitir-se a elasticidade de tais fontes para cobrir o õnus colossal, conseqUente da Proposição em estudo.
~preciso não perder de vista o interesse da atual Administração
Federal, no qunc"'r6fcrc à melhoria das condições do trabalhador,
principalmente 'qú'anto ..ao5··.acidentcs cm serviço. Na justificação de
projeto que tiàmita ncst~ Casa, o Senador Orestes Quércia, que o
apresenta à considc.raÇão dos parlamentares, reconhece que o Govcr·
no muito há realizado, no setor.
O problema focalizado pelo Projeto carece de melhor formulação, a fim de que não se coloque cm perigo o instituto do seguro de
acidente do trabalho rural, impondo-se carga de obrigações às
entidades seguradoras, sem o oferecimento dos meios para cumprilas.
, .
Sou, portanto, pela rejeição· d~' Pr.!)je.to de Lei em exame c do
Substitutivo proposto pela Comiss3o·:ctêC'onstituição e Justiça.
Sala das Comissões, em :i3' d~· agosto de 1977,.0talr Beeker,
Yicc-Prcsidentc, no exercício da presidência - Saldanha Denl Relator - Mattos Leio - Benedito Fenelra - Adalberto Sena,
vencido- Roberto Saturnlno, vcncido.-ltlllblo Coelho.
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR ROBERTO
SATURN/NO:

O presente Projeto, de autoria do Senador Orestes Qu.ércia, esta•
belccc (art. I•) que "o seguro de acidentes do trabalhador rural, de
que trata a Lei n• 6.195, de 19 de dezembro de 1974, aplica-se aos
tra·balhadorcs rurais não assalariados, ou sem vinculo emprcgaticio.
No art. 29 está a conccituação de "trabalhador rural sem vinculo empregatlcio":
" ... o produtor, proprietário ou não, que sem empregado, trabalhe na atividadc rural, individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos
membros da mesma ram!lia indispensável à própria subsistência e exercido cm condições de mútua dependência c colabora.ção',,
O art. 3• estabelece que acidente do trabalho rural é definido
nos artigos 2• c 3•, da Lei n• 5.316, de 14 de setembro de 1967, E o
art. 4• leva os encargos decorrentes da lei nova a correrem "por conta das fontes de custeio estabelecidas pela Lei n• 6.195, de 19 de
dezembro de 1974",
Na Justificação, o Autor salienta os seguintes pontos:
a) a Lei n• 6.195, de 19 de dezembro de 1974, resultou cm bcne!lcios rnra o trabalhador rural, no que tange à concessão pelo Fundo de Assistênci~;riô Trabalhador Rural, das prestações ~or aciden-

tes do trnbnlh~;·!::,;:,;:·.\1;:··

•

. b) porél)l;:,.ve.io .. "~lvada de lacuna que deve ser sanada com a
mn•or urgência": deixou sem assistência, nos casos de acidente do
~rabalho, os "chamados".trabalhadorcs rurais autónomos, quais scJU~ os pequenos proprictârios, os parceiros, os arrcndntârlos, os posseiros c outros nsscmclh~dos":

.. :.
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''. : '· ·: ,:,,' ., • ' ·• :· -~ :· : .. ·:,i-··-'.<-'·.-.: .· ' :
. . ..
· · · ·· · '· · .. : h·:des~e.~. visé'n.ciil:·dit.Qiudida Lei n' ·6:195 de 74, a Confedcru·
· . :::çiio . Na~iônal :dos· :r'iiio;ilhad<>.rcs "" Agrkuhura c suas respectiva·,
.· .. ·Fii~~uÇjl~s'yêm.lu'ta~do para 411~ tÚdosos trab~tlhadores rurais pos·
' sam so~·abr~ngidos pcla'legjslaçuo protccionista.. .
. ·.. d) ·:I':.Jiroposíçüo. í:' no 'sentido de que Q mnccito aplkado ao
ucidenie do tiitbalho seja o mc.<mo jú hú longo tempo estabelecido
para o me'iour~ai1o..
•
A' Comissão de Constituição c Justiça aprovou parecer do Sena·
.'dor ltplivio i:o~lho- u quem o' "projeto pareceu perfcitllmcntc .ordenado quanto à sua finalidade de cunho tutelar" - concluindo por
Substitutivo. A Comissão de Finanças, entendendo que o Substit'uti·
vo aperfeiçoa proposição, opinou-lhe pela aprovação, Enquanto is·
so, a ComissãO de LegL-;Iaçoio Sociotl manifes.tou~sc comrúria, no
uprovar o parecer do Senador Louriv.tl Buptista.
··
Os que se manifestam contra a norma traçada pelo presente
Proje~o. ulegando que .··o seguro contra acidentes 'do trubulho í: segu~
ro social" .. , que n1lo. pode ser alterado "sem novos cálculos atuariais
p~rt), a identificação _de s~us . n·(,yoS _·rc_Cursos'\·rarcc~:m alheios ~o
seguinte:
· · · · · · '· ·: .:< ·. :... ::· · .· . ··. · . · · .· ·. ·
1-o art. 165;XVI, da Constituição assegura a todos os traba·
lhadores, além de outros que, nos termos da Lei, visem ii melhoria de
sua condição social,dircitoao.seguro contra acidentes do trabalho:
•: :: 2 '-:-: corno .tjil;, (l,iir~bni~~C!or' r.~r:il. tet\J;di.rch9 as~·s~rado pe!a
:-- :ccinstituição, a.os:b~oefici·osqüç.à pró'pii~·lci 0 rdín~ria já ·regulanien'
'•. 1
.
" . . . . . . ,1 • . , .
'
•.·
. ''
'
.
·'
· tau····
· ,. ..•.. 3 O::. tanto o ·projéio original, quanto o s·ubstitutivo, tratam, no
uit; 4•, do fundo de custeio:
4·- se a extensão dos bcnencios previdenciúrios depende de nll·
vos ~úlculos utuariais. esse é um Uspecto que deve ter sid.o considerudo· pela Comi .são de Finanças. não cabendo a esta Comi'ssão entrar
·em apreciações dessa nuturczu.
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei cm
estudo, na forma do. Sub-stitutivo da Comi!Si!O de c.,nstituiçuo e
Justiça.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1977.- Roberto Saturnino.

OFICIO
Do Sr. Dlretor. do Departamento de· Assuntos Legislativos do
Ministério da Jusilça:
·,N! 603f'77.'de lO do correine •. :c~c~minllando informações a
. respeito do ,Projeto· de Lei do Senado no 302~ de 1976, do Senhor Se·
· hador.'ÓJià L':liin~riii, que inCiui.represeniante da Associação Bras i·
:·lei r~' cios Disiribuidores de Veíi:.ulos Auiomátores- ABRA VE no Conselho Nacional de Trânsito.
(À Comú.rão dt• Transportes, Comunicações <' Ohras
Públicas.)

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - O Expediente lido
vai à publicação.
Através das Mensagens n•s 145 c 147, de 1977, o Senhor Pre·
sidente da República submeto à deliberação do Senado Federal os
nomes dos Srs. Aldo de Freitas c Octávio Luiz de Bcrenguer Cesur
para exercerem, respectivamente, a função de Embaixudor do Brasil
junto à Repúblicu de Bangludesh c junto ao Governo du República
de Hondurus,
Paru a aprcciução du muti:riu, a Prl!sidCnciu convoca se;:ssão
extraordinária a realizur-sc hoje, às IH ho rase 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE tPetrônio J>ortdla) -Tendo em vistu a
uprovaçuo pelo PlenMio do Requerimento n' ~19, de 1977, u Prc·
sidímciu convocu scssUo especiul u rcalilUNiC nn próximo diu 30, às
IS horas, destinudu u reverenciar u memória du Sr, Senador Ruy
Carneiro.
Na oportunidude, usurrao da palavra os Srs. Scnudort:!-1 Amurul
Peixoto, Cunhu Limu cM ilton Cuhral.

Po~tciiÚl :::,·o~~~:ri~orealiz;íl;:·.··.·.··

. o SR.·PRESIDENTE (Petniriío
se Tio pcr,íiJdo d: 21 a 39dc sêt~~~i~ P:ió~(rn:l).CIÍl sii~~.·.~.ul~4ri,;Í;'~ ::
M• Conferência l·nterp~rlumcnt~r,'·u,Presi~ênciu,"ó~Victus.aS: t.:ide~an' ::.:. ·
ças, designa. para'integ.-.ir ·a Ddeg'ação lirasilcirn'1'quele Conclrivc: · ·
os Srs. Senadores Jarbas Passarinho~ Cutii:te Pinlieiró Rciberio .Su··
turnino.
Integra ruo, aindà, a· Delegução, · por indicação do Grupo
Brasileiro da União lnterparlumcntar, os Srs. Senadores Amaral
Peixoto e Virgíllo Távora.
Na qualidade de Presidente e de Delegado do Grupo comparece·
rã o os Srs. Senadores Accioly Filho e Saldanha Dcrzi.
'
'

e

O SR. PRESIDENTE ( Petrônio Portclla) - A Presidência
comunica que, nos termos do úrt. 278 do Regimento Interno, deter·
minou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 227, de 1975,
do Sr. Senador Orestes Quércia, que acrescenta dispositivo à Lei
n' 5.107, de 13 de setembro de 1966- Fundo de Garantiu do Tem·
pode Servico, por ter recebido. parecer contrário, quanto uo mérito,
da Comissão a que foi distri~u.Íd~.
· ·
··
·

o SR. PRESIDENTE (Pctiônio' por\ellu) 7"". Sobre. a mesa;
comunicação que serú lida pelo Sr: I•,Seéret'ário: ;·. "·
··
1: lida a seguinte ·...... · ·
Bra;ilia:22 de agostódel977. ·. ',''
. :·.:
........
Exm' Senhor
Senador Petrônio Portell:i
MD. Presidente do Senado Federal

....

.

. .•':'

•''•

·..,• .,· .

·...

Comunico a V. Ex• que me ausentarei do pais nos dias 27, 28 e
29 do corrente, a fim de tratar de assuntos de interesse pessoal, na
A rgcntina.
Na oportunidade, renovo a V, Ex• os protestos de minha eleva·
d:t estima e distinta consideração.- Joilo Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- A Presidí:nciu fica
ciente.
Sobre a mesa, projetas de lei que. serão lidos pelo Sr. I'·
Sc~:retário.

São lidos os seguintes.
PROJETO DE LEI DO SENADO No 153, DE 1977
Proíbe a captação antecipada de poupança popular,
medi unte promessa de contraprestaçtlo em bens, direitos ou serviços de quulquer nutureza.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Evcduda toda e qualquer modulidade de captuçilo unte·
cipada de poupança popular, mediante promessa de contraprestuçi\o
em bens, direitos ou serviços de qualquer natureza.
Art. 2• O Poder Executivo, nu regulamentação desta Lei que se
faril no pruzo de 90 (noventa) dias da sua publicaçilo fixará prazo
não superior a 12 (doze) meses, u fim de que us empresas que estejam
operando no rumo se adaptem às exigêncius desta Lei.
Art. 3• Estu Lei entra em vigor nu data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se ns disposições em contrário, especificamen·
te o disposto no item V do urt. 7• du Lei nv 5. 768, de 20-12-197 L
Jastlficaçtlo
lnfcre·se, da an{Tiise uo presente projeto, a exclusão da permis·
sibilidudc de captaç1lo antecipada de poupança popular, mediante
promma de contruprestuçi\o em bens, direitos ou serviços de qual·
quer naturcta, u que alude o Item V do art. 7• da Lei n•.·S,768, de 20
de dClembro de 1971, regulamentado pelo urt,31, Item V, do.Decre·
tu n'' 70.951. de 9 de ugosto de 1972.
A citada Lei estabelece, entre outras,' normas de p:i,ôtcÇi\o ii pou·
punçu populm nas operações conhecidas como Cohsórcio, Fundo
Mútuo c outrns formus associutivus ;Úscmelhudus: nn vcndu ou r·ra~
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mcssa ·de venda de mercadorins a varejo, medinnte oferta pública c
com recebimento nntccipado, parcial ou total, do respectivo preço;
na venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas de propriedade de entidades civis, tais como hospital, hotel, clube, orguni·
~uçào de serviços de qualquer natureza, etc; mediante oferta pública
e com pagamento antecipado do preço c na venda ou promessa de
venda de terrenos loteados a prestações mediante sorteio.
As operações que visem a venda ou promessa de venda de bens,
serviços ou direitos de coisa certn, mediante oferta pública c com
recebimento antecipado, parcial ou total do respectivo preço, são ab·
solutumcnte normais, pois o pressuposto do negócio é a existência e
o preço da coisa, mediante oferta pública.
O mesmo niio se dá com outrns modalidades de captação antcci·
puda de poupança como a venda de "carnês", cm que o prestamista
deposita determinada importância para, em contraprestação, .receber
coisa não discriminada e a preço fortuito.
A quem servirá a poupança~
~ pacífico o entendimento de que é necessário estimular a pau·
çança interna e racionali~ar sua aplicação a atividades essenciais,
considerando-se que o capital arrecadado desta forma é ainda cscas·
so.
Sabemos que nos últimos anos o crescimento d• taxa de poupan·
ça interna passou de 14 pura 20% do Produto Interno Bruto, graças
aos programas de poupança voluntária c compulsória, com a devida
corrcção monetária.
O Governo Federal continua empenhado cm aperfeiçoar c am·
pliar os mecanismos internos de captação c facilitar o ingresso de
poupança externa, visando fortalecer o sistema empresarial. Numc·
rosas são as medidas adotadas nesse sentido, cabendo destacar o Sis·
tema Brasileiro de Poupança e Empréstimo com vistas a habitação,
saneamento básico c mercado de ações, seja sob controle do BNH ou
fiscalização do Banco Central c da Comissiio de Valores Mobiliários.
Como admitir-se que certas empresas possuam formas próprias
de captação, através de carnes e premias, com a aberta exploraçilo de
todos os meios de propaganda, cm benefício de uma comercialização
ilusória montada para convencer o consumidor de uma vantagem
que não existe, por que assim o permite o Item V do Artigo 7• da Lei
n• 5.768, de 20·12-1971.
O nosso objctivo é, portanto, resguardar razoável parcela do
capital em mãos do público, para atividades de real interesse do País.
Nossa proposição visa pór termo aos abusos que ainda se praticam
em nome de uma·libcrdade de dilapidaçào das magras economias do
assaláriado, que incauto e simples, se deixa impressionar pelos prê·
mias mirabolantes que saem das áreas onde se deposita seu suado di·
nhciro.
,
Desejamos com este projeto de lei proteger a poupança, rcduzin·
do as oportunidades de dispcrdício.
Sala das Sessões, cm 25 de agosto de 1977.- Milton Cabral.

LEGISLAÇilO CITADA
LEI N• 5.768- DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971
Altera a leglslaçilo sobre dlstrlbulçüo gratuita de prêmios,
mediante sorteio, vale·brlnde ou concurso, a título de propagan·
da, estabelece normas de proteçüo ii poupança popular, e dâ ou·
tras providencias.

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

Art. 7• Dependerão, igualmente, de prí:viu uutori7.uçiio do
Ministério da Fa~endu, nu forma desta lei, e nos termos c condições
geruis que forem fiX11dos cm rcgulumcnto, qu1tndo ni\o sujeitas it de
outra autoridade ou órgãos públicos federais:
(- us operuçõcs conhccidus como Consórcio, Fundo Mútuo e
outras formas ussociutivas usscmclhadus, que objctivem a uquisiçuo
de bens de quulquer naturezu:
11 - u vcndn ou promcssn de vcndtt de mercadorias u vurcjo,
mcdiunte oferta pública e com recebimento untecipudo. parei ui ou to·
tu I, do respectivo preço;

III - a vcndu ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas
de propriedude de cntidudcs civis, luis como hospital, motel, clube,
hotel, centro de rocreaçiio ou alojamento c organização de serviços
de qualquer mllurczu com ou sem rutcio de despesas de manutcnçUo.
mediante <Jfcrta pública c com pagamento antecipado do preço;
IV- a venda ou promessa de venda de terrenos loteados a prestações mc:diuntc ~ortcio:
V- qualquer outra modalidade de captação antecipada de pou·
pança popular, modinntc prom~.sa de contraprestação cm bens, di·
reitos ou serviços de qualquer natureza.
! I• Nn opcrncào referida no item 11 deste artigo, a mercadoria
deverá:
a) ser de preço corrente de venda a vista no mercado varejista da
praça indicndu e uprovadu com o plano, à data da liquidação do con·
trato, e, não o havendo, ou sendo a mercadoria de venda exclusiva,
ou do mcrcudoriu similar nu mesma praça, vedado qualquer acrésci·
mo uté sua efetivu entrega:
· b) ser de produção nacional e considerada de primeira neccssida·
de ou de uso geral:
c) ser discriminada no contrato referente à operação, podendo,
entretanto, o prestamista, a seu critério exclusivo, escolher outra não
constante da discriminação, desde que existente no estoque do. vende·
dor, atendidas as alíneas a e b, pagando o prostamista a diferença de
preç9 se houver.

Ã.r Comissões de Consritulçào e Jusriça, de. Economia e de
Finanças.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 154, DE 1977
Complementar
Altera a redaçilo do urt. 12 do Decreto·lel n• 406, de 31 de
dezembro de 1968.
O Congrosso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 12 do Decreto-lei n• 406, de 31 de dezembro de
1968, passn a vigorar com a seguinte redução:
Art. 12 O imposto será devido, em qualquer hipótese, ao
Município onde o serviço for prestado.
Art. 2• Esta lei entra cm vigor nu data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
1\ utual 'istemútieu de urrecudaçiio do Imposto Sobre Serviços
de qualquer nuturel:l- ISS vctn ltcarretandn prejuízos de monta a
um sl.!m nlum:ru de ('li.!LJU!!nos municipios, cspcciulmentc nos Estados
menos l.lcscnvolviJns Jo Pais.
fl que, por eSNa sistemática, as empresas com sede nas Capitais
dos Estudos, quando são contratadas para prestar serviços cm
municípios do interior, recolhem o ISS no local onde estilo estabeleci·
das c nüo onde o serviço i: efctivamente prestado, lugar que, cm últi·
ma unúlise, ensoja o fatt1 gerador do tributo,
Com isso. centenas de municipnlidudes vêm sofrendo prcjuizos
de vulto, dcixundo de urrecndar importâncias a que teriam direito
lcgítilno, e que poderiam auxiliá-lns nu exocuçiio dos serviços munici·
pais.
~ o caso especifico dos Estados do Norte e Nordeste do Pais,
cujos munic!pios tom de socorrer-se de serviços prestados por emprc·
SIIS do Centro-Sul, que recolhem o ISS exclusivamente nos locais de
suas scdcs.
· ·
Nesse contexto, o objetivo do Projeto i: corrigir essa situação,
determinando, mediante n ulteraçào du redução do art. 12 do Dccrc·
tll·lci n' 40ó, de 31 de dezemhro de 1968, que o lSS serà sempre devido no Munic!pill onde o serviço for prestudo, independentemente do
local de sede dn cmpresn.
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A medida, temos convicção, beneficiará substancial número de
carentes municipalidades, merecendo, em conseqUéncin, ser acolhida,
Cumpre, ainda, assinalar que a providência ora preconizada
encontra-se excluldn das restrições consubstanciadas no nrt, 57 da
Constituição Federal, eis que não configura matéria financeira, mas,
cspeciltca e ontologicamente, matéria de Direito :rributário.
Efetivumente, como vém assinalando doutrmndorcs do porte de
Pontes de Miranda, Manoel Gonçalves Ferreira Filho e Geraldo
Ataliba, o Direito Tributário, em nosso sistema constitucional, não
se compreende no Direito Financeiro, dele não fnzend? par~e .e ne~
com ele se confundindo, tanto que nossa Carta Politica d!Stmgu!U
nitidamente os dois ramos do Direito, dispensando-lhes tratamento
diferenciado e nutônomo. Aliús, a própria Comissão de Constituição
c Justiça desta Casa já firmou posição nesse sentido,
Saiu das Sessões, 25 de agosto de I97 I, - Cattete Pinheiro.
LEGISLAÇifO CITADA

DECRETO-LEI N•406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968
Estabelece normas gerais de direito financeiro, aplicáveis
aos impostos sobre operações relativas à clrculaçio de mercado·
rias e sobre senlços de qualquer natureza, e dá outras provldên·
elas.

... ·······"
·················· ............ '' .............. .
Art, 12. Considera-se local da prestação do serviço:
a) o do estabelecimento prestador ou, na falta de estnbelecimen·
to, o do domicílio do prestador:
b) no caso de construção civil, o local onde se efetunr n
prestação.

.... '' ......... '.' .. ' .... '' ............................ ,, . '

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e
de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•155, DE 1977
Altera a redaçilo do § I• do art. 36 e do art. 64 da Lei
n• 4.870, de 1• de dezembro de 1965.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O parágrafo I• do art. 36 e o art. 64 da Lei n• 4.870, de
I• de dezembro de 1965, passam a vigorar com a seguinte redução:
"Art, 36 ....... , .... , .. , , , .................... "
§ I• Os recursos previstos nas alíneas a e c deste urtigo

serão aplicados diretamente pelas usinas e destilarias e os da
letra b, utrnvós das associações de classe de fornecedores ou
lavradores de cana, em todos os casos, na conformidade dos
planos submetidos ll aprovação e fiscalização do IAA."
"Art. 64, A contribuição de que tratam o art. 144 do De·
crc\o-lei n• 3,855, de21 de novembro de 1941 (Estatuto da
Lavoura Cannvicira) e o nrt. 8• do Decreto-lei n• 308, de 28
de fevereiro de 1967, como encargo da produção, é fixada em
2% (dois por cento) sobre o preço oficial da tonelada de cana,
no campo, destinando-se o produto da arrecadação às
cooperativas de fornecedores de canu, nos órgãos regionais
espcclflcos da classe e à respectiva Federação.
Parágrafo único. A distribuição dos valores, arreca·
dados salvo convênio entre os beneficiários, seril a seguinte:
a) 1% (um por cento) pura o aumento de cotas de cnpi·
tal, nas cooperativas de fornecedores:
b) 0,70% (setenta centésimos por cento) pura a mnnuten·
ção dus associações dos fornecedores de cu na:
c) 0,30% (trinta centésimos por cento) pura u munuten·
ção da Federação dos Plantadores de Cu nu do Brasil".
;,•.. ·:.:,·::.'•1.':'

Art. 2•.·,Jfii(~:tê.i'cnira cm vigor na data de sua publicação,
Art;.·3• R:év~gam-sc as disposições em contrário.
'

''

,.

'·

AKosto de I977
Justificação

Com n instnurução da politica de coordenação c controle
governamental da ntividnde açucareira, institucionalizada no ano de
1933, com a criuçào do Instituto do Açúcar c do Álcool, adquiriu o
importante segmento da economia nacional crescente importância e
participação no sistema produtivo do País, A partir de entilo, e nos
unos subsequentes, numerosos foram os instrumentos legais cxpe·
didos com u finalidade de imprimir u indispensável disciplina c
incremento i1 produção, buscando-se também n harmonia e o
entrosamento nus relações entre os produtores: industriais do açúcar
c plantadores de cana, Entre esses provimentos legais, cumpre
destacar o Estatuto da Lavoura Cnnuviciru, promulgado com o De·
creto-lei n• 3.855, de 21 de novembro de 1941, leis subsequentes c
complementnres, e a Lei n• 4.870, de I• de dezembro de 1965, que
vieram dar maior conteúdo, ajustamento e clicâcia ao sistema
ugroindustriul cunuvieiro,
Mediante o Estatuto Cunnvieiro, que se insere entre os· mais
importantes utos governamentais relativos ao regime fundiário e à
proteçào à numerosa classe dos àgricultores canavieiros, foram ado·
tndas normas visando a fixação das cotas de fornecimento, às condi·
ções e ao modo das entregas, pesagem e recebimento das cunus
fornecidas, à garantiu da moagem, à distribuição dos encargos c
vantagens decorrentes do contingenciamento da produção, à situação dos fundos agrícolas destinados à cultura da cana, no
est:lbelecimento de regras relativas ao regime de preço da cana, do
açúcar e do álcool, interrelacionados e interdependentes em seus ·
fundamentos c conseqUências, A par disso, institui uma taxa sobre a
tonelada de cana fornecida às usinas ou destilarias, tal como está
consignado no art. 144 do mencionado Estatuto Canavieiro,
De outra parte, a Lei n• 4.870, de 1965, dispondo sobre a produção açucareira, u receita do IAA e sua aplicação, em seu art. 64 e
respectivas alíneas a, b e c, tornou aquela taxa ad-ularem, fixando
sua incidência na base de 1,5% (um e meio por cento) sobre o preço
oliciul da tonelada de cana, distribuindo-se o produto da arrecadação pela forma a seguir: a) 1% (um por cento) para us cooperativas
de crédito dos fornecedores de cana: b) 0,45% (quarenta c cinco
centésimos por cento) paru os órgãos especlflcos de, representação
dos mesmos, e c) 0,05% (cinco centésimos por cento) pura a Federução da clussc:.
t: oportuno, desde logo, registrar que a arrecadação da aludida
verba incidia, como ainda agora ocorre, sobre os próprios fornecedores de cana, não constituindo encargo de natureza generalizada,
pois que é ela cobrada sobre o preço de cana fornecida às usinas ou
destilarias.
Mais recentemente, o Decreto-lei n• 308, de 28 de fevereiro de
1967, em seu art. 8•, preceitua expressamente: "ficam mantidas como
encargo da producào as contribuições a que se referem os arts, 36,
a!incas a e b e 64 da Lei n• 4.870, de I• de dezembro de 1965.
Graças à sua capacidade de nrrcgimentnçilo, uo apoio e estl·
mulos recebidos do Instituto do Açúcar e do Álcool, e, também, ó de
todo vúlido ressaltar, uos recursos linnnceiros udvindos du aludida
contribuição, puderam os plantadores de cana do Brasil, organizar·
se e se expandir. Assim é que, nu safra de 1968/69, já somavam nada
menos de 42.264 fornecedores cotistus, número que dcvcrú ncccs·
suriumente ser consideravelmente acrescido, quando forem atuali·
zudos os trabalhos de distribuição das novas cotas ortciais de produ·
çào, industriais, dus usinas, e agrícolas, dos fornecedores de cana, c
se procederem.
Do ponto de vista associativo, conta u clusse, como órgilo de
cúpulu, com a Federuçilo dos Plantadores de Cunu do Brasil, c~m
sede nu cidade do Rio de Janeiro (RJ), onde a Autarquia Açucamrn
tem suu sede, ulém de 27 ussociuções regionais ou locais, situadas nos
Estudos do Cearú, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alugous, Sergipe, Buhiu, Espírito Sunto, Rio de Janeiro, Minus
Geruis, Silo Puulo, Purun{l c Suntu Cutnrinu. (anexo A)
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Ali:m disso, organizaram os fornecedores c mantêm cm regular
funcionamento nadu menos de 31 Cooperativas, das quais 9 süo
organizações especificas de crédito, c 22 de outras, Coopcrutivns
Singulnres ou Mistus de Produçilo c( ou de Prestação de Serviços,
(Anexo B).

i' Os recursos previstas neste artigo seriio aplicados diretamcntc pelas usinas, destilarias e fornecedores de cana, indi.
viduulmente ou através das respectivas associações de classe, median·
te plano de suu iniciativa, submetido à aprovação c fiscalização
do IA A.

Voltnndo·se tambóm para as atividades assistenciuis, no campo
médico, dentário, farmacêutico c hospitalar, a classe, com o upoio
técnico e flnunceiro do IAA, instalou e mantém em ininterrupto fun·
cionamcnto II hospitais e 48 ambulatórios, nos Estados de São
Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Buhiu, Alagoas, Pernambuco, Puraiba c Rio Grande do
Norte. (Anexo C)
· · . . · ,
Outru iniciativn, que se ncha consubstanciada nu minu1a. do pro·
jeto de Lei, prende-se à alternçüo do texto do art.·36 da Lei n• 4,870,
jâ referida, com a finalidade de evitar a dispersão de recursos, pois
que a aplicação, isolada e individual, do produto da contribuição
pelo fornecedor ou ·lavrador de canu, acarretará inevitavelmente
disperdicio c dispersões, que devem. ser evitados,
Como ficou evidente, já dispõe os fornecedores de cana, de um
amplo e razoavelmente estruturado sistema de nssisténcia médica,
ambulatorial e hospitalar, através de uma rede de organizações espe·
cinlizadas, instaladas nas diversas zonas nçucareiras dos Estados. A
par disso, para melhor atendimento. nos casos mais cspecrr.cos, man·
têm. as associações de classe, convênios com hospitais e clínicas
especializadas, que vêm permitindo muior amplitude c eficâcia aos
serviços assistenciais sob sua responsabilidade.
Em face do vulto, complexidade e diversidade dessas atuações,
precisa a classe ampliar os seus recursos financeiros, a fim de que não
se frustrem ou se reduzam os esforços e iniciativas já levados a tôr·

2• Ficam as usinas obrigadas a descontar c recolher, até o dia
15 do mês seguinte, a taxa de que trata a allnea "b" deste artigo,
depositando seu produto em conta vinculnda, cm estabelecimento
indicado pelo órgão especifico, da classe dos fornecedores e à ordem
do mesmo,·

mo, que, no revés, devem ser nmpliados e aperfeiçoados em proveito

cooperativas de crédito de fornecedores:

da classe, como importante setor do complexo agroindustrial açuca·
reiro do País, dos seus integrantes em particular e dos seus auxiliares
e trabnlhadores rurais, que se beneficiam, juntamente com os seus fa.
miliares c dependentes, de todo esse conjunto de atividadcs, com
atuaçào na área do associativismo, do crédito, das prestações de ser·
viços técnicos e assistenciais, em prol da saúde c do bcm-estar.
São essas as razões que motivam e justificam a apresentação do
presente Projeto de Lei, que, não reduzindo n participação já assegu·
rada às cooperativas, carreará novos recursos pura o desenvolvi·
menta das realizações e programas cm curso, objetivundo ao
associativismo,no seio da classe u melhoria e ampliação dos serviços
assistcnciais, em seu sentido mnis amplo e abrangcdor,
Saln das Sessões,.25 de agosto de 1977, - Lulz Cavalcante.

b) 0,45% (quarenta . e cinco centésimos por cento) para a
manutenção dos órgãos especificas dos fornecedores:
c) 0,05% (cinco centésimos por cento) para manutenção da
Federaçüo dos Plantadores de Cana do Brasil.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N•4.870- DE I• DE DEZEMBRO DE 1965
Dispõe sobre a produção açucareira, a receita do Instituto
do Açúcar e do Álcool esua aplicação, e dá outras providências.
"
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Art, 36. Ficam os produtores de cana, açucar e álcool obriga.
dos a aplicar, em benefício dos trabalhadores industriais e agrícolas
das usinas, destilarias e fornecedores, em serviços de ussistõncia medi·
cu, hospitalar, farmacêutica c social, importância correspondente no
mlnimo, às seguintes percentagens:
a) de i% (um por cento) sobre preço oficial de suco de açúcar de
60 (sessenta) quilos, de qualquer tipo, revogado o disposto no art. sv
do Decreto· lei n• 9,827, de 10 de setembro de 1946;
b) de 1% (um por cento) sobre o valor oficial da toncluda de
canu entregue, a qualquer titulo, às usinas, destilnrias anexas ou
autónomas, pelos fornecedores ou lavradores dn referida mntérin:
c) de 2% (dois por cento) sóbrc o vulor oficial do litro de álcool
de qualquer tipo produzido nas destilurins,

*

O descumprimento desta obrigação acarretará a multa de 50%
(cinqUenta por cento) da importância retida, até o prazo de 30 (trin·
ta) dias, '• mais 20% (vinte por cento) sobre aquela importância, por
mos excedente,

*

3' A falta de aplicação total ou parcial, dos recursos previstos
neste artigo, sujeita o infrator à multa equivalente ao dobro da
importância que tiver deixado de aplicar,
Art. 64, A taxa de CrS I (um cruzeiro) prevista no art, 144 do
Decreto-lei n• 3.855, de 21 de novembro de 1941 (ELC), é tornada
ad valerem e tixndn cm 1,5% (um c meio por cento) sobre o preço ofi.
cial da tonelada de cana, destinando-se às cooperativas de crédito de'
fornecedores, aos órgãos regionais especificas de representação dos
mesmos e à respectiva Federação.
Parâgrafo único. A distribuição da taxa será, salvo convénio
entre os beneficiários, a seguinte:
a) 1% (um por cento) para aumento das quotas de capital, nas

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

''

DECRETO-LEI N• 3,855, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1941
Estauto da Lavoura Canavlelra

.................... ·.········ ········· ....... '' ······· .... .
Art. 144. Fica instituída, para o fornecimento dos fornecedo·
res, a taxa di: ISO por tonelada de cana que incidirá sobre toda a
produção cfctivamente entregue pelos fornecedores às usinas ou
distilnrias.
Parágrafo único, A tnxa a que se refere este artigo entrarâ em
vigor na datn da publicação da Resolução da Comissão Executiva
regulamentando a respectiva cobraRçn, nrrccadaçüo c financiamento
c será devida pelos fornecedores na ocusiilo da entrega dns canas,
o o o o 1 t
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DECRETO-LEI N• 308- DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a receita do Instituto do Açúcar e do Álcool
(IAA) e dá outras providências.
o o o o o o o O "
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Art, s• Ficam mantidas como encargos da produção as con·
tribuiçõcs a que se referem os artigos 36, allneas "a" a "c" e 64 da
Lei n• 4.870, de I de dezembro de 1965.
O 11 o O o 1 1 11
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tls Comissões de Constiruicào e Jusrira, de Agricuirura,
de Economia e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretário.

Sobre a mesa,

'

I

I
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Quando os Estudos nacionais vieram u definir-se, uo inicio du
Idade Moderna, no quadro de sua sociedade mais diversificudn, de
um ostltgio civilizacional mais evoluldo, houve dissociaçuo mais nf·
lida entre políticos e militares, Os primeiros c os segundos passa rum a
ter esferas distintas de uç11o. O interesse predominante du nova sacie·
dadc organizada nuo muis se limiwva ii .idéia· de uma· simples
mobilização continua de recursos, pura enfren.tur a eventualidade do
perigo externo, Haveria objetivos outros a atingir, nu área interna
das próprias nações, em consonünciu com o interesse imediato de
seus componentes,

1:

I

(; lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 271, DE 1977
Senhor Presidente,
Nos termos do arl. 233 do Regimento Interno, requeiro u tmns-

criçào, nos Anais do Senado Federal, da Conferência proferida pelo
Governador Elmo Serejo de Farias para um grupo de estagiúrios da
Escola Superior de Guerra, no dia 16 do corrcnle, no Paliicio do
. Buril i.
·
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1977.- Lourlval Baptista.

.

'

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Por1clln) -·O requerimento
serú publicado c encaminhado ao exame da Comissão Direlora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrclúrio.
(; lido o seguinte

...

REQUERII\1,ENTO
N• 272, DE. 1977
,
·Seh.hor Presidente::·
Nos·termos regimentais, ·requeremos seja registrado. na Ala da
,pres'ente sessão, .um valo de hom.enagem fi 'Caxias, na·oportunid•!de
que se comemora o·"Dia do Soldado",·
. · .. '
·
. · , ·Sala das Sessões, 25 de agosto del977. -··Eurico Rezende -·
Franco. Mo~'toro- i.osi: Sarney- Mauro Benevides. · ·
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio ·Portella)- Para encaminhar a.
votação do requerimentp, concedo a palavra ao nobre Senador Osi·
res Teixeira, na qualidade de Líder, porque devidamente credenciado
pelo respectivo titular ..
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Como Líder.
Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A data de nascimento 'de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de
Caxias, que hoje transcorre, é dia que se impõe à renexào e ao júbilo
de todoonós...
.
Rarasfiguras da História Pátria; Sr. Presidente, terão revelado,
na ·sua rna'ncira de ser e nos seus ates. tantas virtudes, tanta
sabedoria, tanto desprecndimento, tanta grandeza - no sentido
mais exato em que se poderá falar de g~andeztt - quanto se identi·
fica na história biográfica desse patricia ilustre cujo nome está sendo
aqui lembrado neste momento.
Ao longo dos sóculos, Sr. Presidente, sempre que tentamos
analisar e entender o processo que preside., formaçiio e à consoli·
dação das nacionalidades, i: fácil identificar no acionamento desse
processo a presença e açiio de três fatores. De tri':s elementos
distintos e, em certo sentido, simbólicos ...
Refiro-me aos político.r, aos militares e à co/etMdade, difusa,
heterogênca, pluralista, que vem a ser o próprio povo, base de
sustcntuçiio, platéia e, ao mesmo tempo, destinatário du ação dos
militares e dos políticos.
Políticos e militares, uliiiS, confundiram-se por muito tempo nn
unidade de um só grupo, na fase primeira das sociedades humanas,
face à prioridade do problema du segurança pura os primeiros
grupos tribais, ao criarem estruturas -

primárias, é verdade -

de

governo e de administruçüo.
As estruturas politicas o administrativas justificaram-se inicial·
mente, apenas como forma viabilizadora de uma organizuçiio militar
permanente, de defesa e de ataque, unte a constante ameaça dos vi·
zinhos hostis, no quadro indefinido de um mundo ainda dcsconhc·
cido nu sun dimensão ecuménica e extremumcnte inseguro.
Ainda mesmo nu Grécia, nos estados-cidades que uli existiram
nu época úureu de sua civilizuçilo, u funçuo militar permanecia
sempre estreitamente vinculada à utividade pollticu, quando us
assembléias dctinhum o privilégio, ao ensejo das guerras, de escolher
o cidudilo que truçuriu a <'srrtltégiu du campunhu, Em outras pula·
vrus: como seriam usudos os meios mutcriuis de que dispunha o
Estudo, puru assegurar suu sobrevivência unte ii uçilo dos fatores
untugônicos,

A emancipuçüo·polltica dus nncionulidudes que vie;am a formar·
se nus Américas, colonizada u partir do século ((VI, ocorreu, ,pois,
num quadro histórico em que políticos c militares já constituíam grupos bem caracterizados no contexto social, ambos com tarefas defi·
nidas a cumprir c detentores de um estilo próprio de comportamento;
.. Niio obstant~•.Sr., P,re~ide.nte,' c.ribe~cjui ~· ol)~crv.~Çn6 de' q~e· ·
qu~l.qu,c.r ;qúci'~éja a dihilmica prcsetjtc .oucfuiuni d(víd~' ip<ilitica:
Uni~crsal-:pcrsistirá sempre, i: n evidência dos. fatds qúe o diz, p ln·
timo re.lucionamento entre· o interesse.. e os objctivos ·do politico
· militante, no exercício específico de .seu papei, e: aqueles deveies e
propósitos que moiiva!ll os militnres.na.sua vida profissional. .: ·
Longe, pois: de existir antagonismo entre polítiéos ~ militares o
que parece haver de fato é uma convergéncla de preocupações no
sentido de um objelivo comum u qualquer nacionalidade, que é a
segurança, o aprimoramento e a sobrevivência do próprio Estado,
Um Estado que existe e que se justifica, obviamente, apenas em função· dos interesses ~ das. nspi~nções d~ .segmento da sociedade
humana compreendidonqs se~s limites.. . . . . .
. .
Se cm alguns momentos da His.tória Mod~rn~: ~m dlférentes
pulses, pareceu .havei ·.competiÇão é donOiio·.entre políticos e
militares, atribuo o fator à simples circunstância de um desencontro
acidental das linguagens usadas por uns e qutros :.... c .não, propria·
mente, a divergen·ciris f~ndamcntais.
'
.. '•
. .
' .
'
A profissionalizaçiio d~ militar levou:o ·~. dese~volver 11ma
forma típica de comportamento e de finguagcm• énlic reconhecer.·. ·
Trata·se de um comportamento e de uma linguagem fortemente
condicionados pela idéia de hernrquin, de disciplina, de objetivos
definidos, c de ação.
o polltic~. porém, pela própria natureza d~ suas ati~idades e de
suas vivências, tende n ver e a lidar com as coisas e us pessoas de um
outro ângulo ... Tenderá ele, talvez, mais, à conciliação e à trunsi·
gência, confiante, invariavelmente, numa solução pacifica das crises,
com o completo c natural esquecimento das discórdias e dos agravos
passados.
Ocorre, porém, que vivemos num mundo agitado e instável.
Murcndo por uma desigual participação dus populações nu riqueza
universal - e, também, pela irregular distribuiçüo dos contigentes
demográficos através das e~ tensões continentais,
compreensível e lógico, assim, que em tal mundo, em diferentes épocas e lugares, hnju problemas de desemprego c de fome, de
desordem social c política ... Sü'o situações que gero.m verdadeiros
impasses para os governos responsáveis, para a classe política que
eventualmente esteja nesses momentos tripulando tais governos.
Ante esse desajuste entre o que del'erla ser c o que é, entre a ordem, u prosperidade e a justiça que todos os patriotas desejam c o
ufastumento progressivo da sociedade nacional de tais melas inquíetum-se os militares c essa inconformidade leva-os, por vezes, a
ttssumir o poder politico.
~ um fenômeno comum em todos os tempos c se quisêssemos
ilustrur u afirmação com exemplos contemporâneos ai estão us jo·
vens nações africanas, quase todas elas nus miles de governos
militares,
Mas u predominância de governos militares 11 frente dos países
não é umu singuluridade nem um privilégio do chumudo Continente
Negro.
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Nossa Américu, este extenso mundo latino-americano, no qual
o Brasil está inserido, tem uma longa tradição de governos chefiados
por militares em numerosos pulses que dele fazem parte.
Em alguns pulses ibero-americanos a sucessão indefinida desses
governos abriu caminho ao caudilhismo, às clássicas manifestações
pretorianas, às retaliações violentas entre facções rivais c a uma
progressiva de.<po/iti:açào dos civis, temerosos e desinteressados de
qualquer envolvimento maior com a coisa pública.
Estaria configurada, cm luis casos, u existência de um quadro
militarista. Ou seja, u ocorrência da continuidade pura e simples de
um governo militar, independentemente de razões conjunturais ou
emergenciuis que a justificassem, ou que a tenham justificado, inicialmente:.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não divago. Não estou perdido
no labirinto de uma digressão inconseqUente, .. Procuro encadear
idéias pura referir-me ao caso brasileiro, ao que temos sido e ao que
somos, como experiência política, de 1821 a este presente que ai está,
e particularmente ao que foi e ao que representou Caxias na árdua
batalha da pacificação das Províncias, logo após a Independência e
nu consolidação de nossas estruturas de governo.
Direi, passando a esta parte das minhas considerações, Sr.
Presidente, que nunca nos defrontamos com os vícios e com os males
de um governo cuja forma e cujo estilo de ação tenham podido a ele
conferir, no sentido preciso da significação do termo, a característica
de gm•c•rno mi/itar~:ua.
Tivemos muitas e sucessivas crises políticas, todos o sabem,
levantes militares de diferentes proporções, mas nuo emergiu aqui,
nunca, a figura do herói militar ambicioso e carismático, tentando
conquistar para si, ou para seu grupo, o domínio do poder politico,
para fazer dele uso indefinido cm proveito próprio. Superadas as
agitações do Primeiro l mpério e da Regência, o Pais foi governado
nos longos anos do Segundo Império por um Monarca que primou
pelo civilismo, cm que pese aos defeitos ou erros de que possa ser
acusado.
E no período republicano não houve um só dos militares que
chegaram à Presidência da República - Deodoro, Floriuno, Outra,
Castello Branco, Costa c Silva, Médici e o atual Presidente Geisel que hajam demonstrado intenções ou praticado atos que visassem ao
continuismo pessoal ou à implantação de indesejadas oligarquias de
quartel no Pais. Continuamos a ser uma Nação livre de tais riscos.
O paralelismo e a complementaridade a que me referi no princl·
pio deste discurso, entre politicas e militares, continua existindo
também no Brasil, é verdade, Mas permanecemos livres, graças a
Deus, de qualquer manifestuçilo de caudilhismo militar, tipo desses
que se mantém há mais de trés séculos através dessa dificil e imensa
América ...
Dessa América de que Bolívnr disse, certa vez, ser um contincn·
te ingovcrnãvel ...
Sr. Presidente, a figura histórica cuja data de nascimento hoje se
comemora ê um exemplo vivo c eterno dessa conciliação perfeita,
numa só pessoa, do politico e do militar, do soldado e do estadista ...
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- V, Ex• me permite?
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- Com muita
honra, nobre Senudor.

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO)- Nobre Senador
Os ires Teixeira, de minha parte c creio que interpretando todos aque·
les que o ouvem, congratulo-me com V. Ex• pela oportunidade de
seu discurso, sobretudo pura dizer que o exemplo de Caxias, graças a
Deus, tem sido honrado por todos aqueles que vieram u succdé-lo no
comando e naliderunça do nosso Exército. Quundo V. Ex• lcmbm o
espírito antioligúrquico que norteia as nossas Forças Armadas,
V. Ex• me faz lembrur que, no segundo Governo da Revoluçilo, o do
saudoso Presidente Costa c Silva u certa altura tive cu que ocupar n
tribuna da Cilmaru dos Dcpuwdos parti chamar a utençiio de S. Ex•
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como Presidente da Repúblicn, como soldado, como marechal, pura
que voltasse suas vistas pun1 seus companheiros, Gcncruis, enfim,
soldndos reformados. Solicitei a S. Ex• - ele mais do que ninguém
conhecendo as dificuldades daqueles que iam pura u reserva- que
cnviussc uo Congresso Nacional uma mensagem onde rasse reparada
a terrível situação que cru inOingidu àqueles que iam pura a reforma,
E tive atê que, depois, particularmente, confirmando parágrafo do
meu. pronunciamento, dizer ao Ilustre Presidente Costa e Silva que
eu realmente havia assistido, quando me encontrava num gabinete
de uma das confederações sediadas em Brasil ia, confederação classista, a um velho Marechal do Exército suplicando uma oportunidade de trabalho, raru complementar o seu soldo, a remuneração que
recebia nu Reserva, paru s6 assim custear as necessidades da sua
fumília. Pois bem, nobre Senador Osires Teixeira, cm que pese toda
essa urgumentação, o nosso saudoso Presidente Costa e Silva relutou
· muito, ainda, em posteriormente, sanar essa iniqUidade porque, dizia
ele, sendo um militar do Governo, não deveria tomar u iniciativa,
mesmo de reparar a terrível injustiça que infelicitava os nossos militares quando na Rcscrv:1, vez que eles, atê então, quando iam para a
Reserva, levavam tão-somente o ridículo soldo, e nenhum das

L

outras vuntagens que socorrem todos os funcionários, todos os servicivis ~uando da nposentudorin, soldo que nüo signiJicava, cm

~orc.:s

última análise, 30% do total recebido quando nu Ativa. Voltei a
insistir mais vezes sobre o assunto até que, afina\, bravamente, foi
encorajado o Presidente Costa e Silva a sanar esse absurdo, dando
uos servidores militares, quando na aposentadoria, aquilo que era dado aos civis. E este exemplo, nobre Senador Osires Teixeira, retrata
com fidelidade, c serve, sobretudo, como uma resposta, uma réplica
àqueles que, por inadivertt:ncia ou m{l fé, procuram caracterizar os
Governos Revolucion!irios, que temos tido a felicidade de ter até esta
altura, como militaristas. Essl.! o meu d!!poimcnto, esse o meu testemunho que espero V. Ex• incorpore ao seu pronunciamento, para
que sirva, não só como uma homenagem a minha parte c que, como
disse e bem sei, de todos aqueles que nos ouvem nesta oportunidade,
mus que fique consignadtt n ·nossu certeza de que o exemplo de
Caxias tem sido realmente seguido, perseguido e frutificado dentro
das nossas Forças Armadas. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. OS!RES TEIXEIRA (ARENA GO)
Inquestionavelmente, nobre Senador Benedito Ferreira, o aparte que
V. Ex• nos dá, trazendo à memória da Nação exemplos como este
que acaba de dar, sem dúvida dá o colorido que era necessário ao
nosso pronunciamento, sobretudo, porque, através de exemplo de
comportamento recente, prova, por assim dizer, a tese levantàda por
nós, de que ainda hoje o espirita de Caxias prevalece dentre esses
grandes homens que hoje são, foram ou serão militares amanhã, porque somos todos um povo só, com um mesmo sentimento. com um
só senso de responsabilidade para com u Pátria, para com a sua
scgurançu, para com o seu desenvolvimento.
O Sr. Bcnj~mlin Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
aparte'!
O SR. OS!RES TEIXEIRA (ARENA - GO)- Ouço V, Ex•
com muito prazer.
O Sr. Oenj~mlm Farah (MDB- RJ) - Nilo queria, natural·
mente, apurtear V. Ex•. porque V, Ex• está fazendo um bdlhante
discurso, e interpretando o pensamento du sua valorosa bancada, no
que tange às homenagens ao grande Marechal Duque de Caxias ql•e.
neste Congresso, sempre mereceu a consagração qur. n suu vida
evidenciou pela integridade du Plllria, pela dcfosa da liberdnóe, da
justiça, e n lutn contra os tiranos das nossas vizinhanças. Caxias foi
renlmcnte, um grande herói, um grande comandante e um homem
magnünimo, porque na paz tinha sempre inspirações vindas do co·
rnçüo, Mns o nobre Scnndor Benedito Ferreira abordou um problc·
mn de nnturezn socinl, sobretudo, pura os militare:;, Um problema
que sempre defendi nu Cilmura dos Deputados c aqui no Senndo da
Repúhlicn. S. Ex• fnlu sobre os militares da ReserV<l. Realmente é
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uma situaciio penosa, porque eles perdem todus as vantagens da
mi vidade. Nós elaboramos viarius leis e algumas centenas de emendas
:1 f:~vor dos miliwrcs, mas quando se elaborou, no Congresso, 11 lei de
!natividade, de 1967, essa lei retirou inúmenas vantugens de leis
anteriores. Tirou a promoção de muitas leis- a promoção da passagem paru n reserva - umu das quais a Lei nq 1.1 56, chamada lei da
Praia, que aliias promoveu grande número de militures nessa
trunsfcrência. O que se pede, agoru, para que se torne uma coisn
objctiva, é o rcstubclecimcnto dessa promoção, pois se o militar
perde tantus vuntagcns na passagem para a Reserva, u grande mui o·
ria vui procurm emprego paru manter u ramília, emprego às vezes
ilrduos. espinhosos. ~ preciso portanto, que eles sejam lembrados,
Hii poucos dias procurou-me um General reclamando a difícil vida
que estia vivendo c a dificuldade para encontrar um emprego que
mclhorasso a sua subsistência, pois um General não pode trabalhar
cm qualquer lugar. Então, grande maioria que passa para a Reserva,
enfrenta uma vida difícil, úrdu;a, penosa. Junto o meu apelo ao do
nobre Senador que quer, naturalmente, encontrar uma solução pura
esse pessoal, c a melhor solução é uma promoção na passagem para a
Reserva, como dava a Lei n• 1.15.6, de 1950.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella. Fazendo soar a campanhia.) - Quero chamar a atenção do ilustre orador que, por
inadvcrténcia da Mesa, foi permitido o primeiro aparte, Peço que já,
agora, os apartes não se repitam, pois V. Ex• está encaminhando a
votação c o Regimento Interno proíbe apartes. E quero pedir
desculpas ao Plenário pela omissão da Mesa.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- Destarte, ao
ugr:adccer ao aparte do nobre Senador Benjamim Farah, que
particularizando aspectos do problema o faz com autoridade - vez
que S. Ex• sempre foi um defensor das instituições e do modus
opera11di administrativo com que elas devem existir neste País, prossigo, Sr. Presidente, dizendo que se me perguntarem que vocação
básicu utribuo a esse extraordinário putrício, inclino-me a admitir
que era a vocação militar. Praça, aos cincos anos de idade, contando
entre seus ancestrais onze aliciais generais, vivendo intensamente seu
papel, na tropa ou no campo de batalha, Caxias era fundamentulme
um soldado, entusiasta de sua profissão e magnifico, sempre, no
exercício dela.
Mas, seus deveres militares eram cumpridos sempre no sentido
superior do interesse nacional, da integração, da paz e do
engrandecimento da Pátria. Ele nunca foi, como militar, o que se
costuma chamar de carreirista, obsessionado por promoções c comissões.
Daí, por certo, haver, ele, algumas vezes, atendido a convocações para exercer funções políticas longe da caserna. Nilo veria ele,
talvez, qualquer antinomia entre a função militar e a funçiio politica,
quundo exercidas com o mesmo espírito, com n mesma coerência,
com os mesmos propósitos de bem servir ao interesse da Nação.
O político foi, portanto, em Caxias, um simples desdobramento
do militar. Mas, apesar disso, nilo podemos deixar de reconhecer que
ele foi tão grande como militnr como grande seria, também, no seu
desempenho político. Poucos homens em toda a história da
humanidade terão vivido com tanta grandeza c elevaçilo os dois
papéis.
Na guerra era hábil c valente, nu organização e nu conduçilo das
campanhas. E, nu vitória, tendia sempre à generosidade, no perdüo à
frente uos vencidos.

Como politioo, revelou invulgares qualidades de administrador;
foi participante eficiente no trabalho parlamentar, e seria acima de
tudo, sempre, um homem voltado para a conciliação, pura o que
hoje chamamos o encontro do denominador comum em todas as
situações dinceis.
Pucincudor das provlncias connagradns no principiO da SUII
carreira; comandante supremo das forças brasileiras, que alcança·
rum u vitória finul no Puruguai, ele scriu nu l1ren polftica, Senador,
Ministro. Presidente do Conselho de Ministros, Governador de
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Província, vivendo com admirável equilíbrio c singular sabedoria esses papéis, identificando sempre, cm cada emergéncia, o que poderia
ser entendido como ifllere.fSI! ptib/ico ou bem comum.
Sr. Presidente, não vou citar episódios biográficos que todos
conhecem. Não vou enumerar os titules e honrarias que enfeitam o
nome ilustre do Grande Brasileiro.
As grandes figuras valem na sua substüncin c na sua singularidade humana, nu nudez da sua individualidade; não precisam de tftulos
pura serem identificadas e exaltadas. Impõem-se, apenas. Transbordam de sua época e ocupam, inteira e em definitivo, o próprio cenário dos séculos.
Ele é o Patrono do E.wfrcito Bra.rileiro. E ar está a razão do júbilo
a que me referi, ao iniciar este discurso. Há motivos de alegria e de
orgulho para todos nós, brasileiros, neste dia.
Felizes o Exército e a Nação, qualquer Exército e qualquer
Nação que tenham, entre os milhões que a ela pertenceram no curso
do tempo, um só homem que seja da estatura moral, do heróismo, da
grandeza de Luiz Alves de Lima e Silva.
Por essas razões, Sr. Presidente, justinca-se e, creio, unânime
será o Senado da República ao aprovar o requerimento que, neste
instante, se encaminha para votação. Muito obrigado, (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a palavra
ao nobre Líder, Senador Franco Montoro, para encaminhar a
votação.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB-SP. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Movimento Democrático Brasileiro subscreve c apóia a homenagem que, neste momento, é proposta para celebrar a data do
grande pacificador Duque de Caxias. A figura do Patrono do Exército Brasileiro é a de um homem que pela sua vida, pelo seu exemplo
e pelos seus ensinamentos pode ser apresentado a todas as gerações
do Brasil como o grande exemplo a ser seguido.
Na vida pública, a figura de Caxias, como soldado, como político c como pacincador representa traços que merecem ser relembrados aos brasileiros. O soldado, o chefe militar Caxias, quer na
obra interna das lutas que teve que intervir, quer nas campanhas do
Prata, destacou-se sempre pela excepcional capacidade, energia e
dedicação.
Mas, Caxias não foi apenas um soldado. Foi, também, um
grande político, membro do Partido Conservador, Senador, membro
desta Casa do Congresso Nacional c, por três vezes, Chefe do Gabinete Brasileiro. E, em todas estas funções, Caxias demonstrou qualidades que merecem ser lembradas e merecem ser seguidas. Sua
utuação politica e militar foi marcada pela nota que representa,
talvez o mais brilhante dos tftuios do grande soldado - o Pacificador.
Alguns textos de autoria de Caxias demonstram sua preocupação pelos direitos humanos, pelo respeito à dignidade de todos os
homens, pelo respeito à Constituição e às leis e, até mesmo, pela
adoçi!o de medidas que representaram, no entender do grande chefe
militur c grande estadista, a soluçilo ideal e brasileira para os grandes
connitos: o perdão, a pacificação, a anistia.
Sobre a anistia escreveu Caxias, como Presidente do Conselho
de Ministros, cm 1875:
Grundc pcrturbaçilo nas consciências, anarquia no regi~
me eclesiástico, o cisma em começo de manifestação, desordem entre a Igreja c o Estado. (... ) Urge pôr termo u este
estado de coisas; c o meio mais proficuo, conforme dita-nos u
consciência du própria rcsponsubilidudc, é n anistia."
E ele u decretou.
Ern 1842, cm Sorocubu, é Sisson, em sua conhecida "Galeria
dos Brasileiros Ilustres", que reluta o episódio:
11

"A 20 de junho entrnvn cm Sorocabu, principal reduto
libernl, sem dnr um tiro: o iilimigo hnvin debundudo, Cuxins
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teve o desgosto de prender padre Feijó, cujas ordens fora o
primeiro a obedecer no tempo da Regência c que agora liderava os rebeldes. Um dia depois publicava edital de anistia
nos insurrctos que se apresentassem dentro de dez dias. Renovava suu disposição pacificadora, livre dos ódios c paixões."
Obscrvu Sisson:
"Assim agiu, a seguir, cm Taubaté, c logo depois cm Minas Gerais, onde obteve a inteira pacificação da importante
Província."
E é ainda o mesmo historiador que relata:
"Novamente Lima c Silva providenciaria tratamento
digno nos vencidos. E dizem que ainda encontrou tempo para
visitar o sitio de Tomás Antônio Gonzaga, o poeta da lnconfidênciu."
E no Rio Grande do Sul, diante daqueles que haviam realizado
a Revolução Farroupilha, Caxias dirigiu uma proclamação que concluiu com estas pulavras:
"Vede que esse estrangeiro exulta com esta triste guerra
com que nós mesmos nos estamos enfraquecendo c dcs·
truindo,"
.. Abracemo-nos c unamo-nos para marcharmos, nào

peito a peito, mas ombro a ombro, cm defesa da pátria, que é
nossa mãe comum."
~essa figura cxtruordinária, de um homem cujo serviço à Pãtria

é reconhecido por todos que, neste momento, o Congresso homc·
nageia, pelo voto unãnime de seus membros. O exemplo de Caxias,
de militar, de politico, de pacificador, é digno de ser homenageado
nesta Casa e de servir de exemplo para gerações futuras e para gera·
ções presentes.
Talvez em poucas oportunidades, como hoje, a figura de Caxias
deve ser lembrada c o seu exemplo deve ser seguido.
Era u que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR, PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn·
ta dos. (Pausa.)
Aprovado.
O SR, PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- Srs. Senadores:
Q"ando se pretende erigir barreiras entre civis c militares, num
scparativismo faccioso c apaixonado, voltemo-nos pura Luis Alves
de Lima e Silva e nele teremos como um símbolo o soldado valente c
generoso, por isso mesmo, chefe exemplar, e o civil esclarecido,
humano c conciliador, o líder providencial.
Se foi, sobretudo, o soldado, transcendeu a caserna. c foi mais
que o herói dos campos de hatalha: soube, levando a magnnnimida·
de ejustica :tos vencidos. realizar o milagre da paz.
Barão, Visconde, Conde, Marquês c Duque de Caxias,
Marechal do Exê:rcito. Conselheiro de Estado c da Guerra, presidiu
as l'r~vinr.iu3 do Maranhão c, por duas vezes, a do Rio Grande do
Sul. Três vezes Presidente do Conselho de Ministros, Luis Alves de
Lima c Silva, coberto de honrarias c títulos, foi inexcedível como
soldlldo e como politico e se oferece ao culto das gerações ao ter vivi·
do'" aspcrclas da profissão militar c os infindáveis desafios da politi·
ca.
A primeira vez cm que ocupou u Presidência do Conselho de
Mínimos, foi pura substituir o Ministério da Conciliação, de que cru
Presidente Honório Her111cto Carneiro Lei\o, falecido no excrclcio
do cargo. Oacu-se o testemunho de Tuvures de Lyra:
"Em IBS6, ao s11cr.der 11 Pnrunâ (Honório Hcrmcto Carneiro Lci\o, Marquês do Paranâ) nilo tinha autoridade de
t:hefc c, se lhe coube a Presidência do Conselho. foi porque o
fulgor de suas glórias militares furiu calar a umbiçi\o de
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qualquer de seus colegas. O que o Imperador queria era que
todos continuassem cm seus postos para que o espírito de
Purami rrcsidissc t1 clciçUo, cm que se iu experimentar a lei
dus circulu.,, M:~ntcr" polílicu de conciliaçilo era tarefa supe·
riur ;,s suus furçus c ele u confessou. declarando que era a seu
pcs:1r que urrus1uva u pesada crul.''
Era o militar nu plenitude da carreira convocado a comunicar
autoridade ao politico sob as agruras de tormentosos problemas a
exigirem a clnrividi:ncia serena e firme de um Udcr e a prudente iscn·
çào do magistrado que decide vendo, além das partes, a Justiça a
sustentar a paz de todos os brasileiros.
Nilo temeu, como politico ou soldado, as dificuldades ou os pcri·
gos, nem mesmo os imperativos de saúde que sucumbiram ante a
mlstica noção do cumprimento do dever, e vergado ao peso dos anos
esqueceu até agravos e foi ao campo de batalha defender a honra
nacional ameaçada, confirmando a confiança da Nação, em seu
gênio militar.
No apogeu, a inveja c a paixão politica tentaram alcançâ·lo c
sua reação mostrou que o pró-homem se despoja de tudo para dcfcn·
qcr·se dos assaltos da injúria.
E aqui, nesta Casa, então de Senadores Vitalícios, sob aplausos,
na plena glória dos imortais - além dos homens e dos tempos surge a figura nobre do Senador empolgado pelo dever de defender o
Soldado c o Chefe Militar. Assim começa:
"Parn defender-me das inúmeras acusações dirigidas
contra mim nesta Casa, cm minha ausência. c posto tenha
consciência de que meus generosos amigos responderam
vitoriosamente a todas elas, todavia cumpre-me dar algumas
explicações relativamente a fatos que se passaram comigo c
só por mim podem ser explicados."
E, durante trés horas, fatigado, fala destruindo na tribuna as
acusações de seus dctratorcs. O politico ilustre confirma, abona e
justifica o militar glorioso.
Caxias estava, Senhores, onde ninguém estivera, sob o reinado
de Sua Majestade. Aos 67 anos era a glória da Nação que pcrsonifi·
cava na guerra ena paz. nos gestos de humildade c perdão, nos atas
autoritários do Chefe ou nos apelos c provimentos de Líder. Caxias
cru a Pátria engrandecida em um homem. Ela transformara, por seu
génio militar, a incerteza da Guerra numa epopéia c ele fora o seu
herói. Mas, acima da consagração estava a consciéncin ferida a
impor a rctificacüo reparadora.
Naquele, como em todos os tempos, os radicais tentaram ferir
os brios do soldado e a honra do cidadão. E na postura de um entre
muitos, trazia ao P!en6rio do Senado, sua Casa, a pronta resposta à
injustiça politica.
A humildado truz em si a grandeza que os titulas, os postos c as
hnnrurius niao concl!dcm. Os homens despojam-se das exterioridades. th:sccm Llus ullurus c nivclum-sc certos de: que as diferenças nào
s~: upag.mn nu ;.a hruço mnistoso ou no entendimento fraterno.
Honremos a memória do Pacificador. Levando a paz às
pruvinoias om luta. preservou a unidade do Império, Soldado pacili·
cuu. cstm.listu. uniu c cumolidou u Nuçi1o, (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a pttlavra
ao nobre Senador Itamar Franco, para uma comunicação.
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Para uma comu·
nicuçi\o, Sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minas Gerais recebeu. ontem, o Senador Daniel Kricgcr, Tive,
Srs, Senadores, a alegria de acompunhâ-lo a Belo Horizonte, juntamente com o Deputado Nelson Mnrchcsan, Secrctârio-Gcrul da
ARENA c o Deputado Carlos Cotta. representando o Dirctório
Regional do MDB de Mi nas Geruis. nessa sua viagem a Mi nus
Gerais. Por dclcgnçi\o do nosso Udcr Frnnco Montoro, representava
cu. ali. a Bancndu doM DB no Senado Fcderul.
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Daniel Krieger, cidadão du puz. do equillbrio, essa figura huma·
nu noti•vol, homem que entende da necessidade do homem ser livre,
homem tõo a gosto dos mineiros, S. Ex• participou, à tarde, de um
debute com jornalistus mineiros, em que assuntos gerais forum abor~
dados, E sobretudo, Sr. Presidente, a grande pergunta do momento,
0 diillogo entre a Oposição e o Governo, u crise estudantil. Mais
tarde, participamos da solenidade do Diu do Soldado na Assembléia
Legislativa, a convite do jovem Presidente du Aliança Renovadora
Nacional, o Deputado Antônio Dias. E à noite, pôde o Senador
Daniel Kriegcr receber carinho do mundo mineiro, representados
ali, todas us lideranças da Aliança Renovadora Nacional c do
Movimento Democrático Brasileiro.

o Sr. Magalhães Pinto (ARENA- MG)- Permite V,

Ex• um

aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB prazer,

MG) -

Com muito

O Sr. Magalhães Pinto (ARENA - MG) - Fico gruta a
V. Ex• de estar, neste momento, dizendo à Cusa da manifestação do
carinho do povo mineiro pura com o nosso eminente colega c amigo
Senador Daniel Krieger. Motivos imperiosos não me permitiram
ausentar-me de Brasília ontem, mas, como V. Ex• sabe, ali estive
repre.entudo pelo bravo Coronel José Geraldo de Oliveira, Coman·
dante da Polícia Militar, cm 1964, a quem Minas deve os mais assi·
nalados serviços. Por isso nesta hora em que V, Ex• truz ao conhe·
cimento da Casa ás homenagens prestadas a Daniel Krieger, quero
associur-me a elas, como me associei ontem, na certeza de que festejando este grande homem público, estamos festejando a vida cívica
do Pais e todos aqueles que desejam um Brasil democrata e em paz.
O SR. ITAMAR FRANCO {MDB- MG)- Muito obrigado
a V. Ex•
V. Ex•tem toda a razão. Festejando Daniel Krieger, estamos festejando a vida cívica do Pais.
O Sr. Benjamim Farah (M DB -

RJ) -

Permite V. Ex• um

~lparte?

O SR. ITAMAR FRANCO {MDB prazer.

se homcnugciam figur:1~ como Daniel 1\ricg.cr, com o seu pena

samcnto.
O Sr. l>unlcl Kriegcr (ARENA o.1purtc'!

RS) - V, Ex• permite um

O SR. ITAMAR FRANCO (M DB- MG)- Com muito pra·
zcr, Scnudor.

O Sr. Dunlel Krlc~cr (ARENA - RS) - Quero declarar a
V. Ex'. cuja nohrcz:1 c cuj:1 amizade muito me penhora, que foi unw
das maiores homenagens que recebi na minhu vidn púhlicu, porque

consegui reunir. somar todos t:m tornq de princíph1s c de diúlogos.
Recebi dos mineiros, que constituem uma tradição c uma glória do
Brasil, us muiorcs manifcstw;õcs de apreço, que guardarei para
sempre no meu coração. (Muito hcm!)
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador D;.miel Kriegl!r. Nós, mineiros, é que agradecemos a presença de V, Ex• em nossas terras.
O Sr. Saidanhu Dcrzi (ARENA- MT)- V. Ex• permite um
aparte'!
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer.
O Sr. Suidanho Derzl (ARENA- MT)- Estou satisfeito por
V. E.x• trazer ao conht:cimcnto da Casa essa justa homenagem que se
prestou 01 um vcrd:tdciro homt:m púhlico: um homem de libra: um
homem de C<trÍitcr: um homem duro: um homem intrnnsigente dentro dos seus princípios. Portanto. uma homcnugcm u um homem que
rculmcntc a merece. Nós, do Senado, devemos rcvcrenciur o exemplo
de dignidade, de trahalho, de dedicaçf10, de espirita público de um
homem que honra realmente cstu Cas:t c que dcixar{t seu nome como
um paradigma pmu us futuras gcraçõt!s.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador Saldanha Dcrzi, pelas palavras carinhosas de V. Ex• uo
nosso grande Senador Daniel Kricgcr.
O Sr. Gllvan Rocha (MI>B- SE)- Permite V. Ex•?

MG) -

Com muito

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex•. naturalmente
está falando pela nossa Bancada, pela Bancada do MDB, mas pela
repercussão que estamos percebendo, V, Ex• está falando por toda a
Casa, porque, inclusive, teve agora o apoio do Senador Magalhães
Pinto. V. Ex•. portanto, sendo o eco do MDB e da ARENA, permita
que eu, tumbém, truga uma palavra pequena e humilde, sem maior
valia, mas muito sincera, que é a do povo carioca e do povo numinen·
se. sobretudo do povo carioca, onde o nosso querido Senador Daniel
Krieger é muito estimado. Ele tem os seus grandes amigos e nüo süo
poucos os que ele tem nu Cidade do Rio de Janeiro. Em nome desse
povo, quero saudar o nosso curo Senador, esse bravo Senador,
baluarte das instituições democráticas, como bem acentuou, ainda
hã pouco, o Senador Magalhiles Pinto.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado
pela intervenção de V, Ex•, Senador Benjamim Faruh.
O Senudor Daniel Krieger, Sr. Presidente, à noite, nu
Assembléia recordava alguns ilustres mineiros falecidos, Juscelino
Kubitschek, Pedro Aleixo. Milton Campos e Israel Pinheiro. S. Ex•
teve u oportunidudc de lembrar também o grande mineiro Teófilo
Otoni, recordando o famoso "lenço branco" dudo uns gaúchos
naquele simbolismo de puz.
A pmença de Daniel Kricgcr cm Minas Geruis, Sr, Presidente.
demonstrou o quunto é querido esse grunde homem público do nos·
so Pais. Nuqucla noite sentimos uli, nu Assembléia Legislativa, com
a presença desse grande brasileiro, irmanudos ARENA c MDB, que
~:ssc
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idcnl do diúlogo, du conciliuçUo ni\o pode riu cstur longe, quundo

O SR. ITAMAR FI!ANCO (MDB aparte com muito prazer.

MG) -

Ouço o seu

O Sr. Gllvan Rochu (MDB- SE)- Evidentemente V, Ex• fala
por todos nós. Mus não podcriu dcixur de ucrescentur à sua oração
um registro muito especial, pela alegria que causou aos liberais e
principalmente aos jovens deste País as declarações do ilustre
Senador Daniel Kríegcr sobre a mocidade. ~altamente confortador
verificar que homens encanecidos pelo trabalho honrado de represen·
tar o seu Estudo não perderam aquela unção da juventude e sabem
entendê-la, e sabem, além de entendê-la, dar a grande lição do seu
exemplo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- ~ exutumcnte
isso, Senador Gilvun Rocha. Essa voz liberal de Daniel Kricger nüo
poderia ficar caluda, sobretudo no Estudo de Minas Gerais.
Sr. Presidente, V. Ex• jí• me chama a atenção para o tempo.
Vou terminar, mas notes lerei us puluvrus do jovem Presidente du
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o Deputado Aotônio Dias,
saudando o eminente Scnudor Duniel Krieger:
"Scnudor Daniel Kricgcr,
Os mineiros querem rcccbé-lo cm suu Cupital nua só
com u rcverênciu a um homem que marcu com dignidndc
exemplar seu tempo politico, mus ltlmbém com u certeza de
que suus memórias constituem-lhes indispensáveis lições de
putriotismo.
Minas c o Rio Grande do Sultém percorrido caminhos
comuns nu História. Aqui, a montanha; lt\ u planlcic. Mus
sempre u mesma disposição de servir à Plltriu, o mesmo repú·
dio uo despotismo, o culto iguul à li herdade.
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Honrou-nos, ao longo da história, Senador Daniel
São todas estas razões, Senador Daniel Kricgcr, que nos
Krieger, u amizade das gentes de Sito Pedro do Rio Grande
conduzem a dizer aqui c agora, nu presença de Vossa Excclên·
do Sul. Mineiros aprenderam a lutar pelo Brasil junto aos
ciu, que a Nação não admite o ódio, nilo aceita a intolcrân·
intrépidos gaúchos, nas guemos do Sul, nu campanha do
cia, não permite a injustiça. A Naçilo, Senador, no contrário,
Paraguai, c naquelas horas fortes, quando o poder recusava
exige a paz, reclama o esquecimento das divergências, por
os avisos da Nação e se tornou inevitável o movimento da
mais graves tenham sido, n fim de que, reunidos sob o mesmo
Aliança Liberal.
dever, possamos continuar a fazer maior o nosso Brasil,
Peço a Vossa Excelência que me permita recordar o
Seja bem vindo a Minas, Senador Daniel Kricgcr.
perfeito entendimento entre mineiros c gaúchos. Não havia
Senador Daniel Krieger, Sr. Presidente, lembrava as nossas ban·
apenas a circunstancial aliança politica entre homens probos
deiros, a de Minas Gerais e a do Rio Gronde do Sul, cm que a libcr·
e decididos dos dois Estados em 1930, mas eDtre eles se esta·
dude ali está sempre presente, como presente cstnrâ sempre nos
beleccu um mesmo sentimento de Pátria, um mesmo
nossos corações e nos nossos esforços por este Pais.
compromisso libertário.
Eram as palavras que queria trozcr, Sr. Presidente, dizendo da
Ao longo do tempo, gaúchos e mineiros tém subido cu· · felicidade de Minas Gerais, ao ter recebido ontem a presença do
minhar unidos para garantir a integridade e a independência eminente Senador Daniel Kriegcr. Muito obrigado. (Muito bem!
do País.
Palmas.}
Assim, excelentíssimo Senador Daniel Krieger, esteja em
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Sobre a mesa, projeto
casa. Vamos buscar nos seus avisos e recordações inspiração
pura o exercício da responsabilidade, nesta hora de transição de lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário.
institucional. Mui tas coisas devem ser revistas agora, entre
(;lido o seguinte
elas o forçado bipnrtidurismo em que nos encontramos.
PROJETO DE LEI DO SENADO No IS6, DE 1977.
Todos nós, principalmente aqui em Minas, sabemos que os
partidos se reúnem espontaneamente nas bases, em torno de
Regula os casos de dissolução da sociedade conjuKal e do
lideres naturais e de idéias comuns. Os partidos impostoscasamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras promesmo que tenhum sido as mais patrióticas razões us recla·
vidências.
madas para impô-los - nüo atraem o ~ntusiasmo popular,
não excitam a consciéncin civica da cidadania
O Congresso Nacional decreta:
Voltar ao pluripartidurismo pode ser o primeiro passo
Art. I• A dissolução do casamento, ou de seus efeitos civis, de
para o reencontro da grande família brasileira. Só se faz n uni·
que traiu u Emenda Constitucional no 9, de 28 de junho de 1977, c a
dade entre entidades distintas. Temos nu história contem·
da sociedade conjugal ocorrerão nos casos e segundo a forma que esporiinea do Brasil um grande exemplo de conciliação, em
ta lei regula.
hora também difícil. Restaurados os direitos do povo, em
CAPITULO I
1945, eleito presidente da República, o general Eurico Gas·
par Outra convocou um governo de união nacional. Acima
Da dissolução da sociedade conjugal
dos ministros, de diferentes partidos, e acima do chefe da Na·
Ari. 2• A sociedade conjugal termina:
ção governava o Hlivrinho", como a ele se referia o grande
I•- pela morle de um dos cônjuges:
militar: a Constituição de 18 de setembro de !946, redigida e
2•- pela nulidade ou anulação do casamento:
aprovada por representantes do povo, livremente escolhidos
3•- pela separação judicial;
para dar ao País leis autênticas, porque nascidas da vontade
4•pelo divórcio.
nacional.
Parágrafo Único. O casamento vúlido somente se dissolve pela
Para unir, portanto, é preciso primeiro identificar as
morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio.
correntes que se unem.
A experiência do Governo Outra demonstrou que é
SEÇÃO PRIMEIRA
possível a união dos partidos, sem que nenhum deles perca
Dos casos e efeitos da separação judicial
sua própria maneira de ver a Naçào, sem que nenhum
renuncie, sozinho, a seu programa. O que hã é u renúncia às
Art. 3• A separação judicial põe termo aos deveres de coabita·
pequenas coisas, cm benefício das coisas maiores. E que coisa
çtto, fidelidade recíproca e ao regime matrimonial de bens, como se o
pode ser maior do que u paz entre todos os brasileiros?
c:tS<tmenlo fosse dissolvido,
I' Caberá somente aos cônjuges o procedimento judicial de
Estamos confiantes, Senador Daniel Krieger, de que
separação, mas, no caso de incapacidade, serüo representados por cu·
encontraremos os meios indispensáveis ao reencontro
radar, usccndcnte ou irmão.
democriltico da Nação. Nisso estamos agora empenhados
~ 2• O juiz deverú promover todos os meios pura que as partes
todos: o Governo, que executa, dentro dos limites impostos
se reconciliem ou transijum.
pelas circunstâncias, n politica de distensüo do Presidente
Art. 4• A sepuruçào judicial pode ser requerida em petição ns·
Gciscl; o nosso Partido, a ARENA, que busca, com os mem·
si nada por umbos os cônjuges, quando concordarem na impossibili·
bras da Oposição, através do diã!ogo franco e cordial, apoio
a um elenco de reformas, necessárias e possíveis. O dade da continuaçüo da vida em comum e estiverem casados há mais
de dois (2} unos.
Movimento Democrático Brasileiro, que entende a gravidade
Art. 5• A separação judicial pode ser pedida por um só dos
da hora e tem, pelas suas vozes responsáveis, pregado a con·
cônjuges quando imputar ao outro fato desonroso, imoral ou ilicito,
córdia e n uniilo nacional, E está confiante e cheio de esperttn·
ou que constituo vio\uçi10 gruve ou reiterudu dos deveres do casamcn·
ças o nosso povo, que só deseja a paz para educar-se, pura tra·
10, c que torne insuportável a vida em comum.
balhar, para servir à Piltria, que nossos antepassados nos
~ I' A separação judicial também pode ser pedida se um dos
lcgarum, espichando, com u ponta das lanças, as fronteiras
cônjuges provar a ruptura da vida cm comum hú mais de cinco (5}
do sul; abrindo caminho entre as montanhas de Minas, ris·
cundo de trilhtts os sertões, cavalgando os rios do norte e unos e a impossibilidade de sua reconstituiçuo.
deixando, nos caminhos c penhascos, com as pcgadus fortes,
2• O cônjuge pode uinda pedir u separação judicial quando o
oulro estiver ucomctido de gruvc doençu mental ou contaFtiosu, que
marcns de suor e de sungue.
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torne imposslvcl a continuação duvida em comum, desde que, após
umu duruçilo de cinco unos, a enfermidade tenha sido reconhecida de
cura improvável.

Art. 6• Nos casos dos parógrafos I• e 2• do urtigo anterior, a
sepamçiio judicial poderá ser negada, se constituir causa de agravamento das condições pessoais ou da doença do outro cônjuge.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos parágrafos I• e 2•
do artigo anterior, o cfmjuce (jliC' tivrr rrrlirln 11 c;r.purnt;~o judicial.
perderá todas as vantagens patrimoniais, obtidas em virtude do casamento c, se o regime mulrimoniul fôr o de comunhão universal, rever~
terão ao requerido todos os bens que trouxe para o cusamento, sem
prejulzo de sua mcaçilo nos uqUestos.
Art. 7• A separação judicial importará nu separação de cor·
pos e nu de bens.
§ I• A separação de corpos poderá ser determinada como medida cautelar. (art. 796, do CPC).
§ 2• A separação de bens poderá ser feita mediante proposta
dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida, mas sem·
pre na sentença do mérito.
Art. 8• Os efeitos da sentença que julgar a separação retroagem, quanto aos bens c aos cônjuges, à data da decisão que tiver con·
cedido a separação cautelar.
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~ I• Aplica-se ainda o disposto neste artigo quando é da mulher
a inicintivn da separaçilo judicial, com fundamento nos pnrl~grafos
primeiro e segundo do art. 5•
~ 2• Nos demais casos de separação judicial, cuberú à mulher a
opçilo pela conscrvaçào do nome de casada, se tiver nlhos menores.
Art. 18. A mulher, julgada inocente, pode renunciar a qualquer
momento ao direito de usar o nome do marido.

o

'

Dos Alimentos

.,

Art. 19. O cônjuge inocente, se necessitar, terá direito a alimen·
los nxados na forma da legislaçilo vigente.
Art. 20. Para manutenção dos Olhos, os cônjuges separados
judicialmente contribuirão nu proporção de seus recursos.
Art. 21. Para assegurar o pagamento du pensão alimentícia, o
juiz poderá dete~minar a constituição de garantiu reul ou ndcjussória.
Parl1grafo Unico. Se o credor preferir, o juiz poderá determinar
que a pensilo consista no usufruto de determinados bens do devedor.
Art. 22. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.796 do Código Civil.
CAPITULO 11
Do Dhórelo

Da proteção da pessoa dos filhos

Art. 23. O divórcio põe termo ao casamento ou aos seus efeitos·
civis.
Art. 24. O divórcio serfi decretado cm sentença, que nele conver·
ta separação judicial dos cônjuges existente há mais de três anos, con·
lados da data da decisão que concedeu medida cautelar de separação
judicial (art. 8•).
Parágrafo Único. Decorrido o prazo de separaçilo, de que trata
este artigo, qualquer dos cônjuges poderá promover a conversão de
separação cm divórcio.
Art. 25. No caso de divórcio resultante da separação prevista
no art. 5•, §§ ,. e 2•. o cônjuge que teve a iniciativa da separação
continuará com o dever de assistência ao outro.
Art. 26. O divórcio não modincurá os direitos e deveres dos
pais em relação aos nlhos.
Parfigrafo Único, O novo casamento de qualquer dos pais ou
de ambos não importará também restrição a esses direitos e deveres.
Art. 27. Os alimentos devidos pelos pais e fixados na sentença
de separação poderão ser alterados a qualquer tempo, na forma da
lei civil.
Ari. 28. O novo casamento do credor da pensão extinguirá a
obrigação do devedor.
Art. 29. Se o devedor da pensão vier a casar-se, o novo
casamento nilo alterará sun obrigação.
Ari. 30. Nilo se decretará o divórcio se uinda não houver sentcn·
ça dennitiva de separação judicial ou se esta não tiver decidido sobre
a partilha dos bens.
Art. 31. A sentença dennitiva do divórcio produzirfi efeitos depois de registrada no Registro Público competente.
Art. 32. Se os cônjuges divorciados quiserem restabelecer a
união conjugal só poderão fazê-lo mediante novo casamento.

SE('À O TERCE/R li

Do uso do nome

Art. 17. A mulher, julgada culpndn na sepuruçilo judicial,
rcudquirirâ o nome de soltciru,

,,

SE(',! O QU.~RTA

SEÇÀOSEGUNDA

Art. 9• No caso de dissolução da sociedudc conjugal pela separação judicial consensual (urt. 4•), observur-se-á o que os cônjuges
ucordarem sobre a guarda dos filhos.
Art. 10. Se a sepuração judicialtiversido fundada no disposto
no capur da artigo 5• desta lei, ncarão os filhos menores com o cônju·
ge inocente.
~ I• Se ambos os cônjuges forem culpados, ncarào cm poder
da mãe os filhos menores, salvo se o juiz vcrincar que de tal solução
possa advir prejuízo de ordem moral pura eles.
~ 2• Verincando que não devem os Olhos permanecer cm po·
der da mãe nem do pai, deferi rã o juiz a sua guarda a pessoa notaria·
mente idónea da famllia de qualquer dos cônjuges.
Art. 11. Quando a scparaçilo judicial ocorrer com fundamento no parfigrafo primeiro do art. 5• desta lei, os Olhos ncarão em po·
der do cônjuge cm cuja companhia estavam durante o tempo de rup·
tura da vida em comum.
Art. 12. No caso do parfigrafo segundo do art. 5•, o juiz defe·
rirá a entrega dos filhos ao cônjuge que estiver em condições de dar·
lhes guarda e educação.
Art, 13. Se houver motivos graves, poderá o juiz, em qualquer
caso, a bem dos filhos, regular por maneira diferente da estabelecida
nos artigos anteriores a situação deles para com os pais.
Parágrafo Único. Os pais, em cuja companhia não estiverem
os Olhos, contribuirão pura o sustento deles com o valor e nu forma
nxado• pelo juiz, que atenderá à situação nnunceira do devedor e do
responsável pela guarda, e à necessidade dos menores.
Art. 14. No cnso de anulação do casamento, havendo filhos
comuns, observar-se-á o disposto nos nrts. lO e 13.
Parl1grnfo Único. Ainda que nenhum dos cônjuges esteja de
boa fi: uo contrair o casamento, seus efeitos civis aproveitarão aos n.
lhos comuns.
Art. 15. Os pais, em cuja guardn não estejam os Olhos, pode·
ruo visitll·los e tê-los em sua companhia, ~~gundo nxar o juiz. bem
como nscalizur suu manutenção e educação.
Art. 16. As disposições relativas à guurdu e à proteçuo de ali·
mentes uos filhos menores estendem-se aos nlhos mniores inválidos.

..,,

CAPITULO III
Do ProceSllo
Art. 33. A separação judicial consensual se furá pelo procedimento previsto nos artigos 1.120 a 1.124 do Código de Procer.so
Civil, e as demais pelo procedimento ordinário.
Art. 34. A conversão da separação judicial em divórcio seril fei·
ta mediunte pedido de qualquer dos cônjuges.
Parllgrufo Único. O pedido será apensudo aos autos da
scparaç~o judicial.
Art. 35. Do pedido scrâ cilada o outro cônjuge, em cuja
resposta não caberá a reconvençilo.

,,
o

~
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Pmágmfo Único. A contestação só pode fundur-sc cm:
I - fnltu de decurso do prazo de trcs unos de scpuraçiio judicial:
II- descumprimento das obrigações assumidas pela requerente
nu scpuruçàojudiciul.
Art. 36. O juiz conhecerá dirctamente do pedido, quando niio
houver contcstuçào ou necessidade de produzir provu cm audiência,
c proferirá sentença dentro em dez dias.
§ I• A sentença limitar-se-ú il conversão de separação cm divór·
cio, que não poderá ser negada salvo se provada qualquer das hipó·
teses previstus no urtigo anterior.
§ 2• A improcedéncia do pedido de conversão não impede que o

mesmo cônjuge o renove, desde que satisfeita a condição untcrior-'
mente descumprida.
Art. 37. O Capítulo III, do Título 11, do Livro IV, do Código
de Processo Civil, passa a ter a ementa seguinte:
·~oa
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Art. 46, Se os autos de desquite tiverem sido extraviados, o
pedido de conversão em divórcio será instruído somente com a certi·
dão da sentença.
Art. 47. Aplicnr·se·Ú o disposto no artigo anterior, quando a
mulher desquitadn tiver domicílio diverso daquele em que se julgou o
desquite.
Art. 48. São introduzidas no Código Civil as alterações
seguintes:

1- "Art.

12................................. .

.................................................. .
1- os nascimentos, casamentos, separações judiciais,
divórcios c óbitos."
11-"Art. 180 ................................ .

.......................... " ........................ .
....................................................

separação consensual''

V- certidão de óbito do cônjuge falecido, de anulação
Art. 38. Nas artigos 1.120, parágrafo único do artigo 1.121,
do casamento anterior ou do registro da sentença de divór1.122 c seu parágrafo I•, 1.123 e 1.124, do Código de Processo Civil,
cio."
as expressões "desquite por mútuo conhecimento" c .. desquite" pasIII- "'Art. 186. Discordando eles entre si, prevalecerá
sam u scrsubstitufdas por'"separação consensual".
a vontade paterna, ou, sendo separado o casal, divorciado ou
Art. 39, Na caso de separação de fato, com início anterior a 28
tiver sido anulado o casamento, a vontade do cônjuge, com
de junho de 1977 e desde que complctudos cinco anos, poderá ser
quem estiverem os filhos.
promovida açiio de divórcio, na qual se deverão provar a causa da
Parágrafo único. . ........ , ..................... "
dissolução do casamento c o decurso do tempo de separação.
IV- "Art, !95. . ......•....................... ,
§ 1• O divórcio, no caso deste artigo, só poderá ser fundado nus
mesmas causo:t~ previstas nos artigos 4"' e 59 e seus parágrafos.
VIl- o regime do casamento, com a declaração da data
~ 2• Quando o divórcio for consensual, o procedimento adota·
e do cartório em cujas notas foi passada a escritura
do será o previsto nos artigos 1.120 e seguintes do Código de Pro·
antenupcial, quando o regime não for o de comunhão par·
cesso Civil, com estas alterações:
cial, ou o legal estabelecido, na Título III deste livro, para
1 - u petição conterá a indicação dos meios prubatórios da
outros casamentos."
separação de fato, bem como juntará a prova documental já
V- "Art. 240. A mulher, com o casamento, assume a
exjstente;
condição de companheira, consorte e colaboradora do mari·
11 - a petição dará o valor du pensão no cônjuge que dela
do nos encargos de família, cumprindo-lhe velar pela direção
necessitar para manutenção, e as garantias oferecidas para o
material e moral desta.
cumprimento du obrigação assumida:
Parágrafo único. A mulher poderá acrescer no seu
1ll -a partilha dos bens deverá ser homologada pela sentença
prenome e nome os apelidos do marido."
do divórcio;
VI - "Art. 248. . .............................. .
IV - se houver prova testemunhal, ela será produzida nu
VIII- propor a separação judicial e o divórcio."
audiência, de ratificação do pedido de divórcio, cuja realização é
VIl- "Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo
obrigatória.
nula, vigorará quanto nos bens, entre os cônjuges, o regime
§ 3• Nos demais casos, adotar-se·á o procedimento ordinário.
de comunhão parcial.
Art. 40. As causas de desquite em curso nu duta du vigi:nciu
Par{tgrafo único. . , ...... , .. , .................. ,"
desta lei, tanta as que se processam pelo procedimento especial
qunnlo as de procedimento ordinário, passam automaticamente a
Vlll-"Art. 267 ............................. ..
visar il separação judicial.
Art. 41. As sentenças proferidas em causas de desquite são
III- Pelu separação judicial.
equipuradtts, pura os efeitos desta lei, às de separação judicial.
IV - Pelo divórcio."
Art. 42. Se, na sentença de desquite, não tiver sido homologada
IX- "Art. 1.611. Em falta de descedentes ou ascenou decidida n partilha dos bens, c quando está não tenha sido feita
dentes será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se,
posteriormente, u decisão de conversão disporá sobre ela.
ao tempo da morte, não estava dissolvida a sociedade conjuArt. 43. Contar-se-(t o prazo de separação judicial u partir da
gal.
data cm que, por decisão judicial proferida em qualquer processo,
ainda os de jurisdição voluntária, for determinada ou presumida u
Art. 49. Os§§ 5• c 6• do nrt. 7• da Lei de Introduçilo ao Códi·
separação dos cônjuges.
Art. 44. Qunndo o casamento se seguir u umu comunhilo de
go Civil passam a vigorar com esta redaçilo:
vida entre os nubentes, existente untes de 28 de junho de 1977, e da
"§ 5• O estrangeiro casado, que se naturalizar
qual tenha resuitttdo filhos, o regime matrimonial de bens será
brasileiro,
pode, rnedinntc expressa anuência de seu cônjuge,
estabelecido livremente, nüo se lhe aplicando o disposto no art. 258,
requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturuli·
pnrágrnfo único, n• 11, da Código Civil.
zaçào, se apostile tiO mesmo u adoçüo do regime de comu·
Art. 45. Sejn qual for u cuusu dn scpuruçilo judicial, e o modo
nhüo parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros c
como esta se fuça, é permitido uos cônjuges restnbelecer a todo o .
dada
esta adoçilo ao competente registro.
tempo n sociednde conjugnl, nos termos cm que fora constítuldn,
§ 60 O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou
contanto que a fuçnm, por ato regulnr, no juizo competente.
ambos os cônjuges forem brasileiros, só serã reconhecido no
§ 1• A reconcilíuçuo em nnda prejudicará os direitos de terceiBrusil, depois de tr~s anos da dutu de sentença, salvo se estu
ros, ndquiridos nnlr.s c durante a scparuçilo, seja qual for o regime de
tiver sida antecedida de separuçüo judiciul dos cônjuges por
bem.

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

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

4062 Sexta-feira 26

igual prazo, caso cm que a homologação produzirá efeito
imediato."
Art. 50. Silo revogados os arts. 315 a 328 c o § I• do
art. 1.605do Código Civil.
Art. 51. A Lei n• 883, de 21 de outubro de 1949, passarâ a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2• Ainda na vigência do casamento, qualquer
dos cônjuges poderá reconhecer o filho ilegftimo cm testamento cerrado, aprovado antes ou depois do nascimento do
filho, c nessa parte irrevogável.
Art. 9• O filho havido fora do casamento c reconhecido pode ser privado da herança nos casos dos arts, 1.595 c
I. 744 do Código Civil,"
Art. 52. Os arts. 100, n• I, c 155, n• 11, do Código de Processo Civil, passam a vjlorar com a seguinte rcdaçilo:
"Art. 100. . , .. , . , ..... , .. , . , .... , . , .... , , . , . , . ,

I- da residência da mulher, para a separação de corpos
e a conversão desta cm divórcio, e para a anulação de casamento:
•• o •• ' •• ' •••••• ' ••• ' ••• ' •• "

• o ••••• ' o ••••••••• '

•

"

11- que dizem respeito a casamento, filiação, separação
de corpos, conversão desta cm divórcio, alimentos c guarda
de menores.
Art. 53. A presente Lei cntrarâ em vigor na data de sua
publicação.
Art. 54. Revogam-se as disposições cm contrário.

Ju•tiOcaçio

§ 2• As assinaturas, quando não lançadas na presença do juiz,
serão reconhecidas por tabelião.

Art, 1.121. A petição, instrufda com n ccrtidilo de C{tsnmcnto c
o ~.:ontruto antcnupciul, se hollvcr, conterá:

I-

a descriçuo dos bens do casal eu respectiva partilhu:

11 - o acordo relativo à guarda dos nthos menores:
III - o valor da contribuição para criar c educar os nlhos:
IV - a pensão alimentícia do marido à mulher, se esta não possuir bens suficientes para se muntcr.
Parágrafo único. Se os cónjuges não acordarem sobre a partilha
dos bens, far-se-á esta, depois de homologado o desquite, na forma
estabelecida neste Livro. Título I. Capítulo IX.
Art. 1.122. Apresentada a petição ao juiz, este verificará se ela
preenche os requisitos exigidos nos dois (2) artigos antecedentes: em
seguida, ouvirl1 os cônjuges sobre os motivos do desquite, esclarcccndo .. lhcs ~as conscqUêncius dtl mnnifestução de vontade.
§ I'' Convc:nccndo-sc o juiz de que ambos, livremente e sem
hesitações, desejam o desquite, mandará reduzir a termo as declarações e, depois de ouvir o Ministério Público no prazo de cinco (5)
dias, o homologará: em caso contrário, marcar-lhes-á dia e hora,
com quinze (IS) a trinta (30) dias de intervalo, para que voltem, a fim
de ratificar o pedido de desquite.
§ 2• Se qualquer dos cónjuges não comparecer à audiência
designada ou não ratificar o pedido, o juiz mandará autuar a petição
c documentos c arquivar o processo.
Art. 1.123. ~lícito às partes, a qualquer tempo, no curso de
desquite litigioso, lhe requererem a conversão em desquite por
mútuo consentimento: caso cm que será observado o disposto no art.
1.121 e primeira parte do§ I• do artigo antecedente.
Art. 1.124. Homologado o desquite, averbar-so-á a sentença no
registro civil e, havendo bens imóveis, na circunscrição onde se
acham registrados.

Ajustificação será feita oralmente.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1977.- Nelson CarneiroAccloly Filho.
LEI N• 3.07í- DE I DE JANEIRO DE 1916

LEGISLAÇÃO CITADA

Código Civil

LEI N•S.869-DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Códlso de Proceaso Civil

.. "

"

• ' •••••••• ' • ' •••• ' • ' •• ' ••••••••••••• o "

• • • • ' •• ' • o ' • • •

Art. 100. ~competente o foro:
I - da residência da mulher, para a açiio de desquite c de
anulação de casamento.

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

Art. 12. Serão inscritos cm registro público:
I - Os nascimentos, casamentos c óbitos.

"

'

'

' '

'

'
'
'
p~blicos. Correm,

'

Art. 155. Os atos processuais são
todavia,
cm segredo de justiça os processos:
I - ............................................. .
II - que dizem respeito a casamento, filiação, desquite. separação de corpos, alimentos c guarda de menores .
..

"

..... "

'

"

"
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Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes
ou no curso do processo principal e deste 1: sempre dependente,
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Art.l.l20. O desquite por mútuo consentimento serâ requerido
cm pe!liçào ussinadu por umbos cônjuges.
§ I• Se os cônjuges não puderem ou não souberem escrever, é
licito que outrem assine n petição a rogo deles.

Art. 180. A habilitação para casamento faz-se perante o oficial
do Registro Civil, apresentando-se os seguintes documentos:
V - Certidão de óbito do cônjuge falecido ou da anulação do

casamento anterior.

Art. 186. Disocrdundo eles entre si, prevnleccrâ a vontudc paterna, ou, sendo separado o casal por desquite, ou anulação do
casamento, a vontade do cônjuge, com quem estiverem os filhos,
Parâgrafo ~nico. Sendo, poróm, ilcgftimos os pais, bastarâ o
consentimento do que houver reconhecido o menor, ou se este não
for reconhecido, o consentimento materno.
• • o • o o "

o

1

o o o o o o • "

• o o o o o o o o o "

o o o o o o o "

o o o o o "

o o

0

,

o o o

0

o o o o

Art. 195. Do matrimónio, logo depois de celebrado, se lavrarâ
o assento no livro de registro (art. 202).
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No assento, assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as
testemunhas e o oficial do registro, serão c<arados:
I -

... " " , " , " ........ " " " .. " " " " " . " " .... "

VIl - O regime do casamento, com a declarucão da data e do
cartório em cujas notas foi passada a escritura antenupcial, quando o
regime ni•a for o da comunhão ou o legal, estabelecido no título IJJ
deste livro, paru certos casnmentos.
"

•• ' • ' ••••• '

• ' o ' ••• '

• ' •• "

•• ' • '

' •• '

o • ' • '

'

' ... "

o •• ' . . . o •• '

"

••••••••••

"

•• '

' ••• ' ••• '

Se~ta-felra
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o •••• '

o ' •• '

l6 40tJ3
'

• '

' •• ' • '

§ S• O estrangeiro casado, que se naturalizar brasileiro, pode,

mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato
de entrega do decreto de naturalização, se apostilc ao mesmo a
doação do regime da comunhão universal de bens, respeitados os
direitos·de terceiros e dada esta adoção ao competente registro.
§ 6• Niio será reconhecido no Brasil o divórcio, se os cônjuges
forem brasileiros. Se um deles o for, scrú reconhecido o divórcio
quanto ao outro, que nüo poderú, entretanto, casar-se no Brasil.

..........................................................
Art. 240, A mulher assume com o casamento, •OS apelidos do
marido e a condição de sua companheiru, consorte, colaboradora
dos encargos da fam!lia, cumprindo-lhe velar pela dircção material e
moral desta.

.. .········ .................................... ,, .......... .
...........................................................
• • • • • • • ' . " • • • • • • • • ' • • • • • " . ' ••• ' . . . o •• ' . , , . . . . . . ' . . ' ' •••••

LEI N• 883- DE 21 DE OUTUBRO DE 1949
DISPOE SOBRE O RECONHECIMENTO DE
FILHOS ILEGITIMOS

Art. 248. A mulher casada pode livremente:
VIl -

Praticar quaisquer outros atas não vedados por lei.
Art. 2• O filho reconhecido na forma desta lei, para efeitos eco·
nómicos, terú o direito, a título de amparo social, à metade da
hcr"nça que vier a receber o filho legitimo ou legitimado.

Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará,
quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime da comunhão universal.
Parágrafo único. ~. porém, obrigatório o da separação de bens
no casamento:
I - Das pessoas que o celebrarem com infração do cstatufdo
no art. 183, n•s XI a XVI (art. 216).
11 - Do maior de sessenta c da maior de cinqUenta anos.
III - Do órfão de pai c mãe, ou do menor, nos termos dos
arts. 394 e 395, embora case, nos termos do art. 183, n• Xl, com o
consentimento do tutor.
IV - De todos os que dependerem, para casar, de autorização
judicial (arts, 183, n• /(1,384, n•lll, 426, n• I, e 453).

Art. 267. Dissolve-seu comunhão:
l - Pela morte de um dos cônjuges (art. 31 S, n• !).
II - Pela sentença que anula o casamento (art. 222).
III - Pelo desquite (urt. 322).

••••••••••••• ' ••• ' •••• "

• o ' •••• o "

••• ' • "

"

••• ' •• ' •••• o ' o ••

Art. 1.611. Em falta de descendentes e ascendentes será deferida
tt sucessão ao cúnjugc sobrevivente, se. uo tcml'o da morte do outro
nllo estavam th:squitados.
.• ' .•...•. ' ••. ' .. ' .• '' •. '.'.o.'.' ••.. ' . . . . . . . . . . . . ".' .. ' .•

Art. 1.796. A herança responde pelo pagamento das dividas do
falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual
em proporção da parte, que nu hcrnncu lhe coube,

DECJlETO·LE! N••4.657- DE4 DE SETEMBRO DE 1942
Código Chll (Lei de Introdução)

Art. 7• A lei do puls cm que for domiciliada u pessoa determina
us regra:-. 5obrc o começo c o lim du pcrsonnlidttdc, o nome:, u cupn•

cidudec o.1 dirciws de famlliu.

········ ................................................... .
Art. 9• O filho havido fora do matrimónio c reconhecido pode
ser privado do amparo social. assegurado por esta Lei nos mesmos
casos cm que o herdeiro e•cluído da sucessão, ou pode ser deserdado
(arts. 1.595 c 1.744 do Código Civil).
• ....................... !•" ......................... "

••••

............................ ,,,, ..................... " ... .
O SR. PRESIDENTE (J osi: Lindoso) -Tem a palavra o nobre .
Senador Nelson Carneiro, parajustificar o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para justificar o
projeto.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
O projeto de lei, que juntos elaboramos, o eminente Senador
Accioly Filho e eu, visando a regulamentar a Emenda Constitucional
n• 9, de 28 de junho de 1977. c cuja tramitação ora se inicia nesta
Casa, constitui modesta sugestão, que há de ser aperfeiçoada pela
colaboração dos ilustres membros das duas Casas do Congresso Nacional e pela contribuição valiosa c indispensável de quantos, cm
todos os recantos do Território Nacional, se interessem pela aprovação de uma Jeijusta c atual, que venha a atender às angústia, às
preocupações c às esperanças da famllia brasileira.
Ainda que tenhamos recolhido a liçüo de outros povos, procura·
mos adaptá-la à realidade social brasileira. A e<prcssão desquite
desaparecerá de nossa legislação, substituída pc\u scparuçi\o legal,
concedida nüo só por mútuo consentimento ou por grave ou rcitc·
radu violacilo dos deveres do casamento, mas igualmente pela rup·
turn da vida cm comum por mais de cinco anos, sem possibilidade de
reconstituição, ou quando um cônjuge é acometido de grave doença
mental ou contagio"'· desde que após uma duração de cinco anos u
enfermidade seja reconhecida de cura imposs!vcl, Mas nessas duas
últimas hipóteses, o cônjuge que pedir a separação ou a converter cm
divórcio continuarâ vinculado ao outro pelo dever de prestação de
assistência, cabendo-lhe todas as obrigações de munutencüo de trata·
menta médico.
A convcrsilo du scparuçilo judicial em divórcio poderá ser rcquc·
rida, depois de três anos du separacuo, por qualquer dos cônjuges, e
o outro, citado, somente poderá contestar o pedido alegando que
não trunscorreu aquele pruzo ou o descumprimento das abrigucàes
ussumidus pelo requerente na separuci\ojudieial.
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O; que estiverem judicialmente separados hó mais de três unos
ou completurem cinco unos de sepuraçüo de fato iniciuda antes de 28
de junho último, poderão requerer diretamente o divórcio, de acordo
com a emenda con.titucionul, nu forma estabelecida no projeto.
Tivemos, o ilustre Senudor Accioly Filho c cu, o cuidado de
tentar regular diversas situucõcs que, nos variados cumpos do Direito, a vigência do divórcio terá de dar resposta pronta c legal. Certo
ni10 ubrungemos todas as hipóteses, tantas e tão dispares são elas, e
só u uplicução da lei irá denunciar. Conliamos que à tarefa do legislador se somará a do magistrado, c os textos frios da lei ganharão,
nos juizos c tribunais, o calor c a interpretação que reclamam.
Resta-nos a consciência de haver procurado fazer o melhor que
nos foi possível. E, som melindres, ncaremos satisfeitos com as cmen·
dus, us críticas, as restrições, a ajuda, os comielhos de quantos pro·
curam dar ao Brasil uma lei digna de seus foros de cultura c capaz de
solucionar os dramas, tão numerosos, da vida conjugal brasileira.
É ajustincução, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jose Lindoso)- O projeto que acaba de
ser justilicado, será publicado e encaminhado à Comissão de Cons·
tituiçiio c Justiça.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Josí: Guiomurd- Evundro Carreira- Josí: Surney- Agenor
Maria- Dinarte Mariz- Jessí: Freire- Domicio Gondim- Mar·
cos Freire- Arnon de Mello- Teotônio Vilela- Augusto Franco
- Gilvan Rocha - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Amurai
Peixoto - Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Gustavo
Capanema- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Franco Monto·
ro- Otto Lehmann- Lázaro Barboza- ltal!vio Coelho- Men·
des Canale- Saldanha Derzi- Lenoir Vargas- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está linda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 231, de
1977, do Senhor Senador Braga Júnior, solicitando a transcri·
çuo, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos
pelo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geise!
e pelos Ministros Armando Falcão e Reis Vclloso, no dia 3
de agosto de 1977.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição.
São os .feguinte.f os discursos cuja transcrição ésolicitada:

DISCURSO PROFERIDO
ARMANDOFALCiiO

PELO

SR.

MINISTRO

Senhor Presidente Ernesto Geisel:
No dia do seu aniversário natalfcio, os Ministros de Estudo võm
cumprimentá-lo e trazer-lhe os melhores votos de ventura pessoal.
Foi mais um ano de intenso labor e árdua luta, que Vossa Excelência
venceu na sua vida, desde cedo marcada pelo idealismo atuante e
exemplar devoção do bem público.
Intrinsecamente complexas suo as missões funcionais de cada
dia, que Vossa Excelência, entretanto, cumpre com subedoriu,
discernimento c segurança, pois como poucos é prepurudo pura o no ..
bre e alto cargo que exerce.
Nem por isso deixa de ter criticas, que não há quem nilo os
tenha. Os que o criticam assoulhnm que é absorvente e centralizador,
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nxnndo-sc cm detalhes que a outros escalões caberia esmiuçar. Eles
não o conhecem, realmente, nem tiveram o privilégio de trubalhur ao
seu Indo. Nós, seus nuxilinres diretos, podemos dar o testemunho
do contrário, que ncn registrado pura os cronistas do presente e pura
os que pretendnm escrever história no futuro. Vossa Excelência, com
efeito, nilo abre muo do direito, que i: tambêm um dever, de
examinar com meticulosidade tudo o que é: submetido à suprema
autoridade do primeiro mandatário. Prima, porém, o seu invariável
critério por deixar o subordinado hierárquico à vontade pura expor,
debater e discutir, demonstrar e convencer. O que o chefe do Estudo
nUa pode, nem dt:vc, é aceitar pussivumc:ontc, ubúlico e dcrni~sionário,

o que lhe sobe à deliberaçuo. Chefe é pura che~ar, com ~rmeza c
determinuçilo, e nunca pura entregar-se, sem vontade própria nem
pulso forte, a innuêncius de quem quer que seja.
Também há quem o coloque na faixa dos homens innexfveis,
imutáveis e autoritários. Inncxivel Vossa Excelência não o i:, e imutá·
vel nunca o foi, pois, inclusive, conhece a sentença: "Nilo me
constranjo de me contradizer, porque não me constranjo de racio·
cinar". Autoritário, igualmente não, a não ser que se queira confundir o qualincativo com o senso da autoridade, que, esse, Vossa
Excelência o possui no devido grau, Vossa Excelência não i:, jamais
quis ser, a encarnação do mundanismo pessoal, o símbolo de poderes
despóticos, duro e tirânico nus opções. f:: democrata lúcido e dinãmi·
co, num mundo em que a democracia precisa estar de olhos abertos,
ativa e forte, porquanto do contrário sucumbe no romantismo dos
sonhadores ou na solércia dos totalitários.
Vossa Excelência não quer a democracia só no papel. Atenta
nos fatos, medita com objctividudc, .não cai no logro dos que, à
mingua de sensibilidade política, naufragam no jogo das manobras
de má fi:. As decisões que adota são impessoais e justas e a vocação
do comando, em Vossa Excelência, nunca deixa de ser compatível
com o sentimento de humanidade.
A nós, Ministros, as demonstrações que Vossa Excelência
oferece não se afastam da libernlidade respeitosa, no plano do
debate, c da irrepreensível ~delidade ao estabelecido quando se trata
do cumprimento das decisões.
O seu Governo, Senhor Presidente, se desdobra no bojo de uma
crise mundial econômicu, social e politica- de conotações evidentes
e pecualires. Dos efeitos dela, o Brasil não poderia furtar-se,
inteiramente. Países tradicionais e de estrutura forte pagam o pesado
preço das vicissitudes gerais. Alguns perderam o prestigio interna·
cional, a paz c a ordem internas, São barcos quase it deriva em mares
turbulentos, sem porto seguro à vista. Nós, graças a Deus e à Revolu·
ção de 64, ainda podemos dizer que vivemos tempos de trabalho
pucilico, continuado c profícuo, e de tranq~ilidade intrafronteirus,
guardados pela consciência ordeira do povo brasileiro e preservados,
mercê da vigilimcia das Forças Armadas, exemplarmente néis à ínte·
gra e suprema chenu de Vossa Excelência.
Nu úreu política, poucos presidentes, uo logo da vida
republicana, estimularam com tanto gosto e encácia a atividade
partidária, num trnbulho continuo de revigoramento du democracia.
Assim, o País cada vez mais consolida a obra du Revolução - que
continua c continuará viva e permanente.

No que dependa dos seus Ministros, nilo é preciso dizer que é
invuri(JVel c inabulúvel u disposição de ujudú·lo, sem limitações quaisquer, eis que sabemos que desta forma estamos sendo úteis ao Brasil
e à Revoluçüo.
Permaneça Vossa Excelência, Senhor Presidente, feliz e com saú·
de, ao ludo de sua Excelentfssimu família, sob as bençilos de Deus.
SENHOR
DISCURSO
PRONUNCIADO
PELO
PRESIDENTE DA REPOBI.ICA
"Vai ser muito dil1cil responder uo discurso do Ministro Falcão,
que o aprimorou, o fez por escrito, e eu vou fulur de improviso.
Quero munifcstur-lhes os meus ngrudecimentos por terem vindo
aqui e pelos votos que me trazem, il!ravés do ilustre intérprete que i:
o Ministro da Justiça.
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Hoje de munhii, falando nos companheiros que mais dirctumcn· uma opção a fazer, c talvez o Governo de V. Ex• tenha tomado aquc·
te trubulhurn nesta Casa, disse· lhes que, ao se completar mais um lu opçüo que tornou as coisas mais diflccis aparentemente mas que,
uno, é: preciso olhar um pouca para trás, cm vez de se olhar para no fundo, tornou no médio e no longo prazos mais fáceis, foi csscn·
frente, como se faz quando se é jovem.
cialmentc a decisão de não jogar imediatamente a economia brasilci·
Vale a pcnu olhar o que se fez no decorrer da vida e sobretudo o ra numa recessão, corno fizeram os países industrializados, c segui·
que se fez no último uno.
rum umu estratégia que temos chamado de dcsacclcraçilo progrcssi·
Acho que a vida vale pelo que se realiza, não apenas va, que permitiu ao pais praticamente manter a normalidade do seu
egoisticamente, no sentido individual, como pessoa humana, nem desenvolvimento nesses anos.
também o que se realiza no seio da famflia, mas sim no que se faz na
Uma segunda decisilo dizia respeito àquilo que o pais ia fazer pa·
comunidade, no Estudo, ou no Pais.
rase ajustar à situaçüo criada pela crise do petróleo. Um livro rcccn·
E a nossa vida tem sido orientada nesse sentido, ó de que o ho· te ainda mostrava a significação dramática que o petróleo tem para o
mem tem que ser útil, tem que trabalhar c produzir, atendendo e mundo económico ocidental, pura a industrialização da nossa época,
olhando para a coletividadc.
com o exemplo- isso era ficção- de que uma bomba teria sido lan·
Acredito que algumu coisa cu possa ter feito, embora não tanto · çada nu região de petróleo do Oriente Médio, uma bomba carregada
quunto desejava, nem tanto quanto era necessário, neste último
ano. de cobalto, que tem a duração de pelo menos 25 anos c que, sem ma·
.
Vivemos um ano de trabalho, vencendo naturais dificuldades que tar ninguém, simplesmente impedia acesso àq ucla área. A conscqUên·
sempre ocorrem, infelizes de nós se elas não existissem; elas estão ai a cia dessa bomba que não matou ninguém seria uma paralisação vir·
nos desafiar, a nos espicaçar e a fazer com que nos engajemos na pro· tual da civilização ocidental, na indústria, durante esse mesmo pcrio·
cura das melhores soluções. Muitas delas vencemos, outras do de um quurto de século. fi só lembrar que no Oriente Médio nós
continuam de pé, mas, sem dúvida, a Nação progride, desenvolve-se, temos- os dados são de três anos atrás - cerca de 320 bilhões de
ugita·se, enfrento os seus problemas internos c externos. mas vai barris de petróleo pura pouco mais de SOO, que seria o potencial mun·
adquirindo cada vez mais maturidade.
dia I naquela época. Que ia fazer o Brasil1 Daí a significação de todas
fi obra do povo brasileiro: também é: obra que a nós cabe orien· essas medidas para resolver um problema crucial, que é de realmente
ta r, dirigir e impulsionar. O esforço que se tem feito é grande, mas de· reduzir a nossa dependência cm relação a fontes importadas de cncr·
vo dizer-lhes que esse esforço não é apenas meu, nem cabem a mim, giu e, particularmente, cm relação ao petróleo, Todo o esforço de
apesar da responsabilidade de que estou investido, os mêritos do pou· prospecção, e~ploruçilo c produção na área de petróleo. Todo o cs·
coou do algo que se tenha feito.
forço de realmente chegar a uma auto-suficiência de insumos bãsicos
Na realidade, tudo isso é um trabalho de equipe; é um trabalho na altura de 1980 c os programas continuam aceleradamente nessa
de conjunto.
área.
E aos Senhores Ministros que comigo convivem diariamente, os
A substituição de importações na área de bem de capital; o Pro·
quais eu procuro conhecer e sentir, c que por outro lado também pro· grama do Álcool como uma alternativa de ter uma fonte de energia
curam ver como cu sou, através desse cantata íntimo, desse desejo renovável c talvez outras possibilidades que venham a surgir para o
Brasil ter fontes renováveis de energia cm substituição ao petróleo.
comum de vencer e produzir cm beneficio de nossa Pátria, cabem,
sem dúvida, no resultado, grande parcela, senão a maior, do que se Neste breve rctrospecto, Sr. Presidente, o que nós queremos dizer é
que achamos que o Governo de V. Ex• vai ter um registro na vida
tem feito, e do que se tem realizado.
E por isso, u par de minha gratidão pelos cumprimentos que me deste País por algumas coisas de alta significação c se V. Ex• tem o
trazem, eu lhes renovo, de todo o coração, os agradecimentos pela ônu~ tem o ónus maior das grandes decisões que não pode transfc·
cooperação constante que me têm dado nesta grande tarefa que rir, tem também o mérito de que todas essas grandes coisas tenham
sido passiveis, evidentemente num esforço do pais, mas como um
estamos realizando. Muito obrigado",
Presidente da República em que nós queremos reconhecer o l!dcr, ca·
puz
de ver os rumos a seguir: o chefe, que toma as decisões diflccis no
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. MINISTRO
momento
adequado: o amigo, capaz de transformar relações institu·
REIS VELLOSO
cionuis em relações pessoais; o homem, racional, que ouve antes de
Como aniversário é sempre dia de refletir um pouco, cu fiquei a tomar a decisão. O que está aqui é o sinal do nosso respeito, da nossa
me indagar quais seriam as coisas que ficariam, por assim dizer, do
admiração, do nosso carinho por V. Ex•". Nós temos uma lcmbran·
Governo de V. Ex• e talvez não sejam, principalmente, esses assuntos
ça que já foi enviado porque era grande, era um tapete, de modo que
económicos que nos preocupam, que nos angustiam no dia·a·dia às
fica assim, cm nome de todos os auxiliares do Palácio, a expressão
vezctt, mus certas conquistas sociais importantes que ocorreram, nes.. dos nossos votos de felicidades a V. Ex•, no seio da sua família".
tes anos, desde 1974, cm continuidade ao progresso social que a
Revolução vem realizando. Como por exemplo, ainda recentemente,
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENHOR PRE·
uo início da execução do 14• salário, a reforma da Justiça, essa rcccn•
S/ DENTE DA REPOBLICA
te inicial experiência de planejamcnto familiar pura os casos de
"Nilo é fácil responder as palavras do intérprete de vocês, meu
maternidade de alto risco; a mobilidade social que continua a ncen·
amigo ministro Reis Velloso.
tuar-sc no Brasil. e. só lembrar dois dados importantes: as universida·
des brasileirns hoje têm cerca de 45 por cento dos seus estudantes, na
Em primeiro lugar, porque não preparei um discurso. Em scgun·
{oren fedorul, provenientes das classes trabalhadoras, percentual que
do, porque, como é nutural, u emoção embarga não só a voz mas às
era de uns 9 a lO por cento cm 1965. Um outro dado, de que numa
vezes o pensamento.
unillise recente de Imposto de Renda, ficou evidenciado que, num pc·
Hoje é dia de meu universdrio, é o momento cm que completo
rlodo de cinco unos, cerca de 70 por cento dos individuas que pcrtcn·
um uno de minha longa vida. Em outras épocas, sobretudo quando
cium u uma classe de renda tomada com bascjú haviam evoluído pu·
se éjovem, esse é um dia de muita satisfação, porque traduz progrcs·
ra us clusse1 de rendas seguintes, ou seja, naquela classe permanece·
so, crescimento e novas perspectivas nu vida.
rum 30 por cento dos indivíduos. E nós podemos multiplicar os cxcm·
Mus quando se chega à idade mais avançada, cm vez de se olhar
pios de progresso na previdência, nu cducuçilo, nu saúde, no saneu·
muito puru a frente, olhamos paru trlls, procuramos verificar a vida
menta, no trubulhoc assim por diante.
que se viveu, e se aquilo que se fez valeu a pena.
Nu área económica talvez valha u pena registrar pelo menos
duns coisas: primeiro, o que foi realmente a dccisilo mais dificil. e.
fi claro que o individuo não pode •ivcr cgoisticamcntc, apenas
claro que depois d11 crise do petróleo hnviu um caminho u decidir,
pura si ou pura os seus intimas ou para seus familiares.

.
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Como ser eminentemente social, o homem vive em sociedade, vi·
ve na famflia, vive no conjunto dos seus amigos, vive nu sua com uni·
dndc, vive nu sua Nação.
Eu acredito que aí é que o indivíduo realmente tem que ser útil,
tem·que fazer sucrificios, tem que se devotar ao bem coletivo e trabn·
lhur, lutar constantemente para que possa se aproximar, embora
remotamente, dos ideais que alimenta através da cultura que atingiu.
Olhando para meu passado, acho que procurei viver assim. Tal·
vez não tenha realizado muito, talvez tenha atingido pouco daquilo
com que sonhava, Não cm proveito próprio, mas dentro da devoçilo
ao bem comum.
Sem dúvida, a luta sempre é dificil, mas também é conpensado·
ra. Compensadora pelo reconhecimento do que se fez, embora longe
de ser aquilo que deveria ser. Sempre é um aporte para que a comuni·
dudc ou a sociedade no seu conjunto progrida e melhore. E diz-me a
consciência que, apesar dos tropeços e das dificuldades naturais que
sempre existiram e sempre existirão, temos conseguido alguma coisa.
Mas devo confessar que aquilo que se conseguiu não é meu, eu sou
uma parcela, talvez a mais responsâvel, a que tem a parte mais difícil.
Mas o que se faz é resultado de equipe, é trabalho de conjunto c ncs ..
se sentido eu agradeço a todos os que estão aqui c os que mais de per·
to comigo trabalham, no Gabinete Civil, no Gabinete Militar, na
Secretaria de Plunejnmento, no Serviço Nacional de Informações, na
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, a colaboração
!cale constante que me tém dado,
Agradeço os votos de felicidade que me trazem, como agradeço
o presente que me deram, o tapete que recebi hoje de manhã, e que
irá para meu gabinete na minha casa, em Teresópolis, e sempre me
trará uma recordação dessa feliz convivência. Muito obrigado".
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 20, de 1977 (n• 3.1 SS·B/76, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a
redução do§ 3• do art, 24 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto
de 1960, que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência So·
ciul", tendo
Pareceres Favoráveis, sob n•s 460 e 461, das Comissões:
- de Legislação Social; e
- de Finanças,
Em discussão o projeto, (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada,
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrma·
ncccr sentados, (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

eo seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 20, DE 1977
(n• 3.155-B/76, na Casa de origem)

De iniciativa do Senhor Presidente da Reptíb/ica
Altera a redaçilo do§ 3• do art. 24 da Lei n• 3,8{)7, de 26 de agos·
to del960, que "dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social".
O Congresso Nncionnl decreta:
Art. I• O§ 3• do urt, 24 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de
1960, alterado pelo art, 7• do Decreto-lei n• 66, de 21 de uovcmbro
de 1966, passa n vigorar com n reduçi\o seguinte:
"Art, 24.

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

§ 3• Se o segurado, em gozo de auxílio-doença, for
insuscetível de recuperação para a sua utividude habitual, o
que o sujeito aos processo de reabilitação prolissionul
previstos no§ 4• pura o exercício de outra atividade, seu bene·
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licio só cmard quando ele estiver habilitado pura o dcscm·
penha de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou·
quando, não recuperável, for aposentado por invalidez,"
Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
Art. 3• Revogam-seus disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 19, de 1975, do Senhor Senador José Esteves, que
altera a redução do art. I• da Lei n• 3.738, de 4 de abril de
1960, tendo
PARECERES, sob n•s 401 n 404, de 1977, das Comis·
sõcs:
- de Constltulçio e Justiça: I• pronunciamento - pela
constitucionalidade e juridicidadc, nos termos do Substituti·
vo que apresenta, com voto vencido do Senhor Senador José
Lindoso e voto vencido, cm separado, do Senhor Senador
ltalívio Coelho; 2• pronunciamento - pela constitucionalida·
de e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Serviço
Público Civil;
- de Serviço Público Civil, fnvorâvel, nos termos do
Substitutivo que apresenta; e
- de Finanças, contrário, com voto vencido, em separado, do Senhor Senador Braga Júnior,
Em discussão o projeto e os substitutivos. (Pausa,)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro·
a encerrada.
Em votação o substitutivo da Comissão de Serviço Público Ci·
vil, que tem preferência regimental.
Hí1 entretanto, sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Sr, I•·Secretário.

elido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 273, DE 1977
Nos termos dos nrts, 336, inciso XIII, e 346, item l, do Regimento Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei do Senado
n• 19, de 1975, a fim de ser submetido ao Plenário untes do substi·
tutivo.
Sala das Sessões, 25 de agosto de 1977.- Hehídlo Nunes.
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- De acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à votação do projeto,
Em votação, Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram
permanecer sentados. (Pausa,) Rejeitado,
Rejeitado o projeto, ficam prejudicados os substitutivos a ele
apresentados.
A matéria scrâ arquivada,
o seguinte o projeto rejeitado

e

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 19, DE 1975
Altera a redaçio do art. 1• da Lei n• 3.738, de 4 de abril
de 1960.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Substituam-se as pnluvrns "funcionârio civil" constan·
tos do artigo I• da Lei n• 3.738, de 4 de abril de 1960, por "servidor
público".
Art. 21' Retroagirão os efeitos desta lei à data da promulgação
da Lei n• 3.738, de 4 de abril de 1960.
Art. 3• Esta lei entra em vigor nu data de sua publicnçilo,
rcvogudus us disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco,
que dispõe sobre o ensino obrigatório, cm todos os cursos
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jurídicos do País, da disciplina "Direitos Humanos Fundumentuís'', tendo
PARECERES, sob n•s 405 c 406, de 1977, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade; e
- de Educação c Cultura, favorável, com voto vencido
do Senhor Senador Cuttete Pinheiro, c voto vencido, cm separado, do Senhor Senador Otto Lehmann.

Just!Rcaçio
A finalidade da proposição, consoante tivemos oportunidade de
assinalar, exaustivamente, na justificação é tornar explicito o que, cs·
tum os convencido, está imp!lcito no texto legal.
Nilo se. trata, consequentemente, da criação, extensão ou majoração de bcnctlcios prcvidênciários.
No exame da proposição o eminente Relator da matéria na
Comissão de Constituição c Justiça ponderou:

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. \O-Secretário,
!: lido e aprovado o seguinte
,.

"4, Cabe colocar, de inicio, urna indagação acerca constitucionalidade ou não do Projeto.
Reza, com efeito, o art. !65, parágrafo único, da Constituição:
"Nenhuma prestação de serviço de assistência ou beneficio compreendidos na previdência social será criada, rnajo.
rada ou estendida sem a correspondente fonte de custeio total".
Não hã negar, ou outro lado, que a possibilidade da
designação, como dependente, de mais de uma pessoa que viva sob a dependência cconômica do segurado implica cm
extensão de prestação de serviço de assisléncia e, eventualmente, de benefício compreendidos na previdência social,
Pergunta-se: hã "a correspondente fonte de custeio total" de que fala a Constituição?
Cabem, aqui, duas interpretações: uma, mais estrita,
segundo a qual a "correspondente fonte de custeio total"
deverá ser especifica, criada ou indicada especialmente para o

REQUERIMENTO No 274, DE 1977
Nos termos do art. J\0, a\ineu "c", do Regimento Interno,
requeiro ndiamento da discussão do Projeto de Lei do. Senado
no 237, de 1976, a fim deser feita nu sessão de 26 de agosto corrente.
Sala das Sessões, 25 de agosto de \977.- Franco Montoro,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- De acordo com a deliberação do Plenitrio, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
de amanhã.
O SR. PRESIDENTE(José Lindoso) -Item S:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade c juridicidadc, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 218, de
1975, do Senhor Senador Franco Montoro, que permite ao
segurado do !NPS a designação de mais de uma pessoa que
viva comprovadamcnte sob sua dependência cconõmica, dan·
do nova redução ao item II do art. li da Lei Orgânica da
Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 375, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiça (ouvido o Ministério da Previdência e Assistência Social), pela inconstitucionalidade c
injuridicidade.

custeio dos novos encargos; outra, mais larga, conforme a
qual as atuais receitas do INPS, se suficientes, podem ser tidas como correspondentes fontes de custeio de qualquer novo encargo suportável.
S. Esposando o segundo dos entendimentos, cabe-nos
examinar a matéria à luz das informações enviadas pelo Sr.
Ministro da Providencia c Assisténcia Social cm resposta à
indagação formulada por este Órgão Técnico.
Na resposta ministerial se afirma: não temos meios para
calcular essa elevação de encargos, "mas se tecem várias
considerações que permitem concluir que haveria clcvacão
não-desprezivel sobre cuja suportabilidade ou niio carecemos
de dados para ajuizar",

Emboru o presente Projeto tramite, cm conjunto, com os Proje-

tes de Lei do Sem>do nos 222, de 1975, e 298, de 1976, a Presidência
determinou a sua inclusão em Ordem do Dia, como proposição autó·
noma, pelo fato de ter a Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar a mutériu, arguido u suu inconstitucionalidude e injuridicidade,
Esclarece, entretanto, que nua reconhecida pelo Plenário u preliminar levantada, a proposição será novamente apensada aos de·
mais Projetas. Em caso contrário. entretanto, a matéria irá ao Ar·
quivo, prosseguindo os Projetes de Lei do Senado nos 222, de 1975, e
298, de 1976, o seu curso normal.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. [o-Secretário.
t lida a seguinte
EMENDA N• I (deplemír\o)
Ao Projeto de Lei do Senado n• 218, de 1975
Dá nova redaçao ao Item II do artigo !I da Lei Orgânica
da Previdência Social.
O Congresso Nacional Decretn:
Art. I• Dê-se ao item 11 do art. I\ da Lei Orgiinica da Previdência Social (Lei no 3.807, de 26 de agosto de \960) u seguinte redaçilo:
"li - as pessoas designadas que não podoruo exceder a
du:1s é 4uc, se do sexo masculino, só poderüo ser menores de
\8 (dezoito) anos ou maiores de 60 (sessenta) unos ou invá·
lidas".

Art. 2• Estu lei entrará cm vigor na dattt de sua publicação,
rcvop:adus us disposições em contrário,
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concluindo:
"Isto posto, somos pela rejeição do Projeto, por inconstitucional e injurldico".

f: de fato, lamentável que o Ministério da Previdência c Assistência Social dispondo de primoroso setor de cstatlstica prcvidcncillria,
de órgãos atuariais c dos mais modernos computadores brasileiros
manipulados pela Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (DATAPREV) não tenha condições para proporcionar as
informações solicitadas.
Não foi passive!, diante dessa situação, ao ilustrar Relator da
matéria na Comissão de Constituição e Justiça, avaliar se as receitas
atuais do INPS eram ou não suficientes para atendimento do encargo preferindo, na dúvida, opinar pela inconstitucionalidade da proposição,
Através do Substitutivo ora apresentado alteramos o projeto original estabelecendo limitaçilo,"dc conformidade com a qual o númc·
ro de pessoas designadas niio deverá, cm qualquer hipótese, ir além
de duas.

Jâ agora, acreditamos, estará o M.P.A.S .. uo ser novamente ouvido pela Comissuo de Constituição c justiça, cm condições de for·
necer dados elucidativos que possibilitem exame conclusivo da ma·
lérlu.
Su!a das Sessões, 25 de agosto de 1977.- Franco Mon1oro
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em discussão o projeto
c a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dcclaro·a
encerrada.
A matéria vai à Comissão de Constituição c Justiça, a fim de
que declare se a emenda apresentada sana a inconstitucionalidade e a
injuridicidade arguidas.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6:
Discussiio, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 230, de 1976, do
Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o seguro·
desemprego, a cargo do INPS, c dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n• 213, de 1977, da Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade,
com voto vencido dos Senhores Senadores Accioly Filho,
Nelson Carneiro c Dirceu Cardoso.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 27 de junho
último, tendo a discussão adiada, a requerimento do Senador Lâzaro
Barboza, para a presente sessão.
Em discussão o projeto quanto a constitucionalidade.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB Sr. Presidente.

RJ) -

Peço a palavra,

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
Senador Nelson Carneiro, para discutir o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para discussão do
projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O art. !65, inciso XVI, da Constituição, assegura a todos os
trabalhadores brasileiros o seguro-desemprego, Ocorre, porém, que
até hoje não foi regulamentado esse dispositivo, e o projeto constitui
uma conclamação para que o Poder Executivo tome a iniciativa de
regulamentar esse projeto, tão grave vai se fazendo no País o
problema do desemprego. A rcjeitação do projeto, como inconstitu·
cional, valerá como um apelo às autoridades do Poder Executivo
para que meditem sobre a conveniência de enviar ao Poder Lcgislati·
vo proposição que venha a regulamentar o texto da Constituição· que
assegura o seguro-desemprego a todos os trabalhadores brasileiros.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão
a matéria. Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão, (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
f; o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l30, DE 1976
Dispõe sobre o seguro-desemprego, 1 cargo do INPS, e d'
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A todo trabalhador que, após 12 (doze) meses de contri·
buiçõcs mensais ao Instituto Nacional da Previdência Social, se
encontrar desempregado, é assegurado o direito ao seguro-desemprego.
Art. 2• O seguro-desemprego, que será a cargo do INPS, consistirá cm renda mensal equivalente a 80% (oitenta por cento) do salário
de beneficio por uno completo de atividadc abrangida pela Previdên·
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cia Social, ou de contribuição recolhida cm conformidade com o art.
99, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. 3• O pagamento do seguro-desemprego cessará tilo logo o
trabalhador passe a exercer atividade remunerada, mesmo que nilo
sujeita ao regime da Previdência Social.
Parágrafo único. Também cessará o pagamento do beneficio
instituído por esta lei quando o trabalhador comprovadamcntc
recusar emprego apropriado.
Art. 4• As despesas decorrentes do seguro-desemprego correrão
à conta das receitas habituais do Instituto Nacional da Previdência
Social.
Parágrafo único. Na hipótcsc.e cm que as receitas do. INPS
sejam insuficientes para o atendimento do novo encargo, poderá ser
estabelecida taxa adicional de mais até 3% (três por cento) da con·
tribuiçilo devida pelo empregador, prevista no inciso III do art. 69,
da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. ·
Art. 5• O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Previdência
c Assistência Social, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta)
dias.
Art. 6• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 7• Revogam-se as ~isposições cm contrário,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está esgotada a maté·
ria constante da Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Com a palavra o nobre Senador Danton Jobim, por cessão do
Sr. Senador Itamar Franco.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os últimos dias do recesso de julho c a primeira metade de
agosto trouxeram dias infaustos para a literatura c o jornalismo,
além das perdas, que assinalaram no campo da politica, as quais já
foram objeto, no Senado, de manifestações de pesar, pois realmente
temos que deplorar a ausência, de agora cm diante permanente, nes·
ta Casa, de dois companheiros de inegável valor, os Senadores Ruy
Carneiro c Paulo Guerra.
Revendo porém a lista fatfdica, julguei· que o desaparecimento
de alguns colegas e amigos, de cuja intimidade gozei durante muitos
c muitos anos, não poderiam ficar esquecidos.
Dai a razilo deste meu pronunciamento. Em primeiro lugar, evoquemos a figura de escritor de Rosário Fusco.
Rosário· Fusco de Matos Guerra- este o seu nome por inteiro
-foi dessas personalidades singulares que parecem estar todo o tem·
po brigando com os hábitos do comum das pessoas c as convenções
da sociedade. Seu comportamento excêntrico denunciava a rebeldia
inocente, se assim podemos chamar um estado de espírito irânico,
sem maior agressividade, cm relação aos juizos da maioria soDrc pessoas c acontecimentos. Ironia sem sarcasmo, cxtraordinãria lucidez
sob a supcrflcie agitada de uma linguagem aparentemente delirante,
tantas vezes eis a fórmula desse talento multifário que tocou todos os
instrumentos c nilo se fixou cm nenhum.
Adolescente ainda, participou, como poeta, do grupo de van:
guarda literária fundador da revista Verde, na terra natal de Cataguazcs, em apoio no movimento modernista que eclodira recentemente.

Da poesia passaria logo para o romance, de que produziu cinco
tftulos, um dos quais- "O Agressor"- lançado o ano passado na
Itália pela grande editora Mondadori.
Na ficcüo foi uma espécie de Célinc nativo, um dos introdutores entre nós, como o fora o francês nas letras de seu país, do "rcalis·
mo fantástico", de que Jorge Lulz Borges c Jaime Cortázar silo hoje
os representantes mais destacados.
Produziu ainda ensaios c criticas lctcrárlus.
A.sim como todos os géneros o atraíam, nenhum tema apto à icncxüo intelectual lhe cm ind.ifercnte, Causeur de imaginação riqulssima, sua palestra era torrencial, variada c imprevislvcl, jamais fatiga-
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vu. Como em tumoscusos conhecidos nus letras, esbunjuvu nu comu ..
nicução oral o que de melhor possufa no espirita,
O rebelde, o "forn de série", o irreverente que foi Rosário Fusco, sobretudo nos muitos anos em que viveu no Rio de Janeiro, encontruria seu momento de bom senso, depois de uma longa permanêncin em França, na decisão de remontar às origens, de envelhecer e
de morrer nu terru natal. Aposentado no cargo de Procurador do exEstado da Guanabara, troca o apartamento do bairro do Cntete, onde residia com a família, por uma casa em rua tranqUila de Cntaguazes- c lá vive seus últimos dias, cercado da simpatia de seus conterrâneos e do respeito dus novas geruções.
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Mencionaremos agora outro que desapareceu há pouco: Oondim da Fonseca. Talvez não seja eu o mais indicado para falar desse
polomista que marcou época em nossa imprensa. acompanhei-odesde o dia em que, na década de 20, me foi apresentado na redaçüo do
jornal que cu, ainda muito jovem, secretariava, pela milo de Agripino Orieco, mas tempos depois, com sua mordacidade irreprimlvel,
Oondim começou a hostilizar-me, como já o fizera com Agripino.
Cometeu muitas injustiças, por certo, mas se cm vida esqueci facilmente os agravos, pois faço humildemente o mea culpa, nilo seria
diante da morte que cu haveria de cultivar ressentimentos. Sinto-me
hoje no dever de reconhecer que Gondim da Fonseca foi um escritor
e jornalista de talento, a quem se devem alguns trabalhos históricos e
O Sr. ltamnr Franco (MDB- MO)- V, Ex• permite um apar- literários de valor, pela sua originalidade. Esses trabalhos, embora
te?
sempre apaixonados, representaram algumas vezes um valioso esforço de pesquisa, cujas conclusões foram sintetizadas num estilo eleO SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer.
gante, claro, objetivo c pitoresco.
Poderei citar, por exemplo, o livro sobre José Bonifácio, que
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Ouço V. Ex•, como sempre, com atenção e interesse, Darei meu aparte a seu brilhante discur- contém muitas revelações originais e a biografia da imprensa brasileira, livro necessário a quem queira levantar a História do nosso Jornaso com brevidade.
Mas não poderia me calar quando V, Ex• fala sobre Rosário lismo.
Mas, no concluir, não quero esquecer um colega querido, meu
Fusco, mineiro do minha região, a Zona da Mata, da cidade de
Cataguazes. Rosário Fusco, juntamente com uma plêiade de valores companheiro de jornal dos velhos tempos, que de um modesto posto
da mais alta envergadura intelectual, iniciaram naquela cidade, na ·na reportagem do dia-a-dia elevou-se na carreira, como um dos
década de vinte, um movimento artístico e literário que iria dar melhores repórteres do seu tempo e do seu gênero. Seu nome: Sflvio
Terra. Durante muito tempo, cumulou as atividades da imprensa·
continuidade à "Semana de Arte Moderna", de 1922, em São Paulo.
com os de autoridade policial,- casamento que era muito comumO movimento de Cataguazes, que tomou corpo e vitalidade com
até ser absolvido por estas, chegando ao mais alto degrau da carreia (undação da revista Verd~ teve também, cm outros campos, um ru, para realizar o conceito expresso num lugar comum, ainda repeti·
papel fundamental, como aconteceu com o cinema, onde um jovem do na França: "Lejournalisme menc tout à condition d'en sortir."
cineasta, Humberto Mauro, veio abrir, efetivamentc. um novo camiHouve tempo, no Rio, em que todo crime misterioso ia parar às
nho no cinema brasileiro.
mãos de Sílvio Terra, Delegado ou Chefe de Segurança Pessoal. Isto
Ao apartear V, Ex• neste momento, evoco com justo orgulho quando as altas autoridades queriam realmente apurá-lo, pois Silvio,
aquela verdadeira efervescência artfstica que fez de Cataguazes um na polícia, passou a ser sinõnimo de independência, isenção, inteli·
centro cultural de capital importância no País.
gência e competência técnica. Esta competência - era um estudioso
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito obrigado pe- infatigável de seu oficio - levava-o a rejeitar o uso da violência contra os acusados e testemunhas. Foi assim que se converteu num exemla intervenção de V. Ex•
plo difícil de imitar, porque tem sido tão pouco seguido mas admiraProssigo, Sr. Presidente.
do e respeitado por todos.
Aquele extrovertlao, qtUI' no entanto era incapaz de se promoEsse casamento- como eu já disse- entre jornalismo e investiver, não cultivava, por coesêllcia, os editores e os poderosos das le- gação criminal não era incomum. A história da policia do Rio de Jatras. Assim é que deixou manuscritos dois romances c um diário.
neiro está cheia de homens de imprensa que se tornaram reformaNove anos durava o exlli<> a. que se recolheu, voluntariamente, dores dos métodos policiais e espertos sher/oks, apelido que por iroafastado dos grandes centros. c-dois meios literários, Um exflio que nia lhes dávamos, mas que por vezes correspondia à imagem aproxifoi apenas com as entrevistas dadas ultimamente a duas revistas. Ali
mada da realidade. Poderíamos citar muitos nomes, mas fixarfamos
se retratou autenticamente. bem. à vontade. Eram duas publicações
apenas dois que foram, realmente, culminâncias neste particular: um
que, pelo não-conformismo, lhe proporcionavam o seu ambiente Félix Pacheco; outro, Ellsio de Carvalho.
natural: uma de jovens, intitulada "Inéditos", e outra o irreverente
Aposentado, a final, Silvio Terra jâ não pôde voltar à banca de
semanário Pasquim, de nossa leitura habitual.
jornal, que era o seu grande sonho. Mas refugiou-se na ABI, que nunRosário falou de todos e de tudo, com aquela espontaneidade c ca abandonara, de que foi Conselheiro sempre reeleito e a que presfranqueza que nüo perdoava sequer a si mesmo, E previu para breve tou devotados serviços até a morte. Durante os vários perlodos em
o seu nm. Com u·mesma naturalidade c com o mesmo humor com que estivo na Presidência da Casa, colhi o testemunho dessa devoção
que sempre tratou as questões graves da existência,
~ Casa do Jornalista, que ele transformou, aliás, nos seus úllimos
Passem·os·agora u Aristcu Achilcs.
dias, na sua própria cnsa.
Se as letras acabam de perder um valor considerável, o meio jorAi nca, pois, Sr. Presidente, o sucinto registro, que este velho honalístico viu partir roccntcmente esse velho combatente, que foi o primem de imprensa niio poderia deixar de fazer, da vida e dos atribumeiro Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Brasil tos de quatro jornalistas e escritores que a morte arrebatou ao mune militou longamente nu imprensa carioca, Como deixar de recordá- do das Letras c da Imprensa.
lo nesta hora? O Lide r Freitas Nobre, na outra Casa, jâ traçou o seu
Era o que tinhu que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
pcrnl, mas desejamos registrar tnmbém, nos Anais do Senado, o doO SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
loroso acontecimento, puru todos os que, como eu, com ele privaram
nobre Scnudór Heitor Dias, por cessão do nobre Senador Honriquc
intimamente, mesmo muito untes que ele fizesse do Congresso o cende La Rocque,
tro de sua utividade,
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte
Aristeu Achiles nüo se limitou no exercfcio do métler. Foi um lutador dedicado da causa da liberdade de imprensa, na nossa gloriosa discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Convoncido do que o problema politico está intimamcnto ligado
ABI, onde o tive por companheiro, durante muitos e muitos anos, e
no problema social, o que nilo se pode pensar nn solução de um
como colaborador dedicado por vários mandatos, nu Presidência,
prevulcccndo o outro, é que venho cuidando, há ulgum tempo, de um
que ali desempenhei.
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assunto da mais alta importância, sobretudo para uma grande parte,
da população pobre de Salvador.
Já me tenho referido, algumas vezes, no célebre problema dos
Alagados, u zona da pobreza no seu muis alto sentido. Indivíduos
que depois de fazerem as suas casas sobre estacas, cm recuos da maré
procuram aterrar u área ocupada pura nela estabelecer a sua morada
definitiva, Esse problema foi até certo tempo ungustiuntc, porque os

morndorcs desses terrenos apenus contavam com o apoio modesto,
embora intercssudo e constante, da Prefeitura da Capital. E. assim,
imensas ilreus nu Vilu Ruy Barbosa, nu Machado Monteiro, no Urugmli, foram conquistadus ao mar com utcrro precário, é: verdude,
mas já apresentam grandes extensões sem a paisagem entristecedora
das pala fitas.
Depois de várias reivindicações, feitas inclusive diretamentc ao
Presidente da República, cm vários governos, a União resolveu unir
os seus esforços para a solução desse problcma.
Hoje, por intermédio de uma entidade, a AMESA (Alugados
Melhoramentos S.A.) o Governo Federal, em colaboração com o
Governo do Estado e a Prefeitura, leva a cabo, cm outra região, um
aterro, sob condições técnicas, tendo inclusive posto à disposição
desse serviço uma draga de alto porte. Em decorrência dessa
oportuna iniciativa, decidiu o Governo, com muito acerto, aforar

através, desse org:mismo, :1os então ocupantes, a glc:bu de terra em
que, também com o auxflio governamental, se vão construindo as
respectivas casas.
Mas acontece, Sr. Presidente, que o problema, porque vem de
longe, apresenta situação complexa c distinta. Assim é que as áreas
aterradas na Vila Ruy Barbosa, nu Machado Monteiro, no Uruguai,
nenhuma ligação têm com a AMESA, e os seus moradores como pessoas pobres que süo não dispõem de recursos próprios para qualquer
investimento na ampliação ou na melhoria de suas residências. Isso
porque a ocupação é precária, uma vez que, em se tratando de terreno de marinha, o seu domínio é da União.

Assim, Sr. Presidente, dentro de poucos dias, apresentarei projeto autorizativo, ê verdade, mas que o Governo o interprete até
mesmo como um apelo, no sentido de que essas áreas ocupadas
anteriormente e que não integram os terrenos da AMESA sejam
t:.tmhêm uforudas ~1os seus atuais e respectivos ocupantes, alguns
com nutis de 20 unos no lOcal.
A medida, Sr. Presidente, é da mais alta importância não apenas
porque irá permitir a essas pessoas transigir com as entidades finan·
ceiras, se niio também porque porá termo a uma exploração que uli
se verifica de há muito tempo. f: que alguns espertos, e outros até
endinheirados, se apossaram da úrea aterrada, e alugam as casas, às
vezes por preços elevados, aos pobres moradores.
Se o Governo, nos termos do projeto que irei apresentar, fizer
dow.,·no aos ocupantes, de parte da :.'iren em que estão construídas us
suas casas, Wá exterminado a praga da ganância e da exploraçilo.
Assim, louvando u iniciativa do Governo Federal, que veio ao
encontro das medidas udotudas pelo Estado, faço um apelo para que
Sua Excelência o Senhor Presidente da República ouça c atenda a
esta rcivindicaçilo, que nüo ê minha e da qual sou apenas intermediário em razão do mundato que exerço mas que pertence a uma grande
parte da populaçiio pobre de Salvador, que exibe, ao lado do seu
auti:ntico progresso, esse quadro marcante de subdesenvolvimento.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo 11 palavra ao
nobre Senador Benedito Ferreir11.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não fosse o senso de justiçu, a verdadeira aversão que sempre
votei às iniqUidades e, sobretudo, à ingr11tidilo, por certo nào estaria,
nesta oportunidade, ocupando 11 tribuna c u generosa utençilo dos
meus estimados pures. Em verd11de, Sr. Presidente, fuça-o cm
homcnugem à memóri4 de meu saudoso pui c a seus eonterrúneos
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paulistas que consagraram suas existências no Brasil como um todo,
livre de complexos ou preconceitos separatistas.
Em respeito à operosidade c no patriotismo da gente bandeirante de tantas c tão gloriosas tradições, aqui venho, Sr, Presidente,
para, antes de produzir umn defesa ou repelir e devolver
insolt:ncius. fut.er um apelo pura que os insultos c as injustiças sejam
recolhidos c transformados cm cimas, cm barrilha ou potássio, que
neutralizam e eliminam a acidez da intolerância e da incompreensão,
de quem por si c por seus antepassados credenciou-se no respeito dos
seus concidadãos.
Trata-se, Sr. Presidente, de uma série de artigos publicados no
grande jornal O f;stado de S. Paulo, que reconhecemos um dos mais
acreditados no Hemisfério cm que vivemos c, no entanto, por injustos, não fazem justiça a São Paulo, ao Brasil e a seus governantes, c
muito menos à tradição de um Júlio Mesquita ou àqueles que detenham a honra de sua descendência.
Vou além, Sr. Presidente. Tais artigos, como irei com muito
pesar demonstrar, empanam c maculam ns gloriosas páginas do
Estadão, que tantos serviços tem prestado ao Brasil.
Examinemos, Sr. Presidente, alguns tópicos, constante da
página 3 das edições de 16 c 17 do corrente. Sob o título "Emenda
que prejudica Silo Paulo", após tecer uma série de considerações
inamistosas a respeito do Senhor Presidente Gciscl c transcrever o
anterior e o atual art. 39 de nossa Constituição, diz:
"O texto desta alteração constitui vigorosa machadada
dirigida à presença de São Paulo no plano em que se talha o
destino da colctivídade brnsilcirn. O alcance genérico da
medida jã nos havia 'mspirado, na ed'1çào de 23 de abril deste
jornal - nove dias, conseqUentemente, após a sua promulgação - extenso comentário, cm que lhe ressaltávamos o
caráter obscurantista. Parecia· nos cntiio, como hoje nos parece, que na convicção de que as últimas eleições tinham
configurado a ARENA como legenda rural, na medida em
que o voto das regiões urbanas c industrializadas bafejara de
preferência a Oposição, o Governo pretendera deliberadamente, com a emenda, atrelar o processo eleitoral e, portanto, o processo de democratização do País, ao ritmo chi.ante
do carro de bois, tangido por liéis matutas de chapéu-de-couro."
Mais adiante, após afirmar que o Presidente consagrara o
relu alfabetização, prossegue:

m~nosprczo

"Hoje, porém, alertados pelo trabalho que sobre o
assunto nos encaminhou o Sr. Dácia A. de Moracs Júnior, é
que nos compenetramos do objctivo oculto da emenda.
Trata-se"- prossegue o artigo- "meramente, de subtrair a
Si\o Paulo o peso especifico que o texto constitucional
anterior lhe conferia em matéria legislativa, por outras palavras, nu condução dos destinos superiores do Pais. Efetivamentc, se atê agora o nosso Estado podia enviar ao Congresso, de acordo com o seu contingente demográfico- 81
DcputuJos l'cd~ruis - de ugoru cm diante somente poderá
enviar SS, mú,imo permitido pclu emenda para qualquer Estudo. tenha a populaçi1o que tiver."
Mais adiante, não bastassem os insultos ao resto do Brasil, ao
ucarro de bois e ao chapéu-dc .. couro'\ num momento de grande
infelicidade intelectual, conclui:"!; o cavalo nnimal contra o cavalo·
vnpor, é o Brasil dos ciclos económicos onde se enralza a oligurquiu
que se retrai, em face do estudo de desenvolvimento económico e
social de Silo Paulo, n exigir um correspondente grau de desenvolvimento politico".
Pois bem, Sr. Presidente, nesta trcsloucndn seqUêncin, que me
lcvnn recear sejn o intento de restnurnr·se o 9 deJulho ao avesso, fnce
1\ rculidude brusileiru, no dia 17 pp .. nu mesmu p6ginn 3, sob o titulo
"A f::ticu do Ressontimcnto", iniciu-sc u mutériu repelindo, grosscirn·
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mente, um apelo, uma convocação do Presidente Geiscl aos lideres
classistas de Suo Paulo, para que participassem, mais c mais
contribulsscm pura o socrguimcnto nacional.
Vai além, Repele utí: os elogios do Presidente ao território
paulista, mas não paru ui, vui muito além, quando diz:
"Perguntamo-nos se essa convocação à responsabilidade
não subentende exatamentc esse intuito de fazer Sào Paulo
dobrar-se à compressilo econõmica e politica,"
E prossegue,
"a pergunta nada

t~m

de maldosa, pelos motivos que o

próprio Governo Federal nos rornccc, furta c acintosumcntc.

No campo econômico, basta lembrar a rccentfssima resolução do Instituto Brasileiro do Café (IBC) de financiar a
ampliação dos cafezais em todos os Estudos produtores cxccto em São Paulo."
O Sr. ltalhlo Coelho (ARENA - MT) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA muito prazer,

GO) -

Com

O Sr. ltall!lo Coelho (ARENA - MT) - Não tinha tido
oportunidade de ler os dois artigos do respeitável jornal O Estado de
S. Paulo- leitura, aliás, do meu hábito - c estou surpreso com as
afirmativas desse valoroso órgão da imprensa, porque, realmente,
trata-se de uma critica injusta e é um enfoque parcial do problema. A
Administração do País, dentro do Programa de Integração Nacional, está constantemente preocupada com a equalização de
oportunidades aos brasileiros, residam onde residirem, Evidcntemen·
te que o brasileiro rosidcnte na Grande São Paulo necessita do Poder
Público, dentre as demais medidas que a democracia ocidental exige
c o nosso Governo dá, de transporte de massa: coordenação do
trânsito nas ruas - da competência da Municipalidade; umparo à
média e pequena empresa, fortemente concentrada na Grande São
Paulo c fora du Grande São Paulo- esse Estado a que tanto quero
bem, porque tantas e intensas são as relações com a unidade que
tenho a honra de representar, o Mato Grosso velho e o Mato Grosso
novo, Ainda agora, com o plano a que V, Ex• se refere, - o de
recuperação dos cafezais, -São Paulo tem recebido da União toda
a atcnçüo, evidentemente, com um enfoquc diverso daquele
tratamento dado à população brasileira que está emigrando
desordenada, porém, esperançosamente, para as matas da
Amazônia, seja Muto Grosso ou o Estudo que V, Ex• representa,
Agora, quero defender o chapéu de palha, o cigarro de palha, características do homem do interior, tão ou mais brasileiro do que
qualquer outro brasileiro, mesmo porque lá no interior ele respira o
Brasil virgem, sem poluiçilo, sem poluiçilo sonora, de linguística, o
Brasil puro, Aquele brasileiro, independente de estado emocional,
muito usado para conduzir as massas dos grandes centros, ouve o rá·
dio e tem tempo de meditar sobre ele. Lê: também jornal, com algum
atraso é verdade, c acha tempo, na sua vida ordenada, de meditar
sobre as notícias c vota conscientemente, Oligarquias? Elas existem
no interior ou nos grandes centros. E qual é o meio de influência
mais parcial? O emocional do microfone? Dos bons-fala ou dos boas
fisionomias ou aquele que, no interior, tem o tempo necessário para
meditar c votar livremente? Sob u influência do compadre? Sim, m11s
no diálogo do compadre sobre fatos do din·n-dia c jamais sobre um
discurso bonito, Nego, com u maior energia, que o brasileiro do in·
tcrior seja menos brasileiro c menos capaz do que qualquer outro
brasileiro, esteja aonde estiver, Estou com V, Ex•
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Muito
obrigado. V, Ex• coloca bem o problema. Mesmo porque, faleces·
sem outras razões no Presidente Geiscl para formular este apelo tilo
grosseirumcntc repelido, estaria Sua Excelência 11té biblicamente
11utorizado 11 f11zê-lo, porque, em verdade, mais tem que se exigir
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d11quelos que mais têm recebido. E V. Ex•, honrando-me com a sua
atençüo, perceber(! como vou demonstrar uritmeticamentc c numericamente, através de fatos irrctorqufveis, que, tenho certeza, os
sofism11s verbaisj11mais desmentirão, que Siio Paulo tem sido o Esta·
do m11is ,bem aquinhoado pelo Governo Federal, cm todos os
aspectos, como vou demonstrar, no meu discurso.

b Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- V, Ex• permite um
ap11rte, Senador Benedito Ferreira?
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Ouço
V, Ex•
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Nobre Senador Bcnc·
dito Ferreira, congratulo-me com V, Ex• pelo brilhante discurso que
· faz nesta tarde, no Senado Federal, de reaçiio à maneira com que este
grande jornal, O Estaáa áe S. Paula- que nós conhecemos, lemos c
admiramos - ataca, ataque quase que pessoal a Sua Excelência o
Senhor Presidente da República. Estou plenamente de acordo com
V, Ex• e solidário à repulsa, pela maneira como O Estaáa áe S. Pau·
la conduziu uma crítica quase que pessoal, ao Senhor Presidente da
República, como disse anteriormente. Na verdade, sempre me filiei
àqueles que acham que a nossa representação, nu Câmara dos Depu·
tados, deve ser pelo número de eleitores. Sempre me prendi a este
princípio, porque acho que a lixnção do número de eleitores através
da população iria, até, desestimular a alfabetização, porque então to·
dos os Estados estariam na luta para alfabetizar um maior número
de pessoas posslvel, c ter um colégio eleitoral bem maior, Mas, nesta
hora em que houve necessidade de o Governo fixar um número certo
de Deputados Federais, porque, a continuar com a Legislação em vigor, iríamos talvez, um dia, a seiscentos ou oitocentos Deputados, en·
tão fixou-se esse número de Deputados em quatrocentos c vinte,
determinando cm cinq~cnta c cinco o maior número de representa·
ção por Estado. Essa é uma legislação igual a dos Estados Unidos,
País altamente desenvolvido. ·Acho certa a fixação do número de
Deputados no Brasil c nos Estados, para que não haja a preponderância exagerada de um Estado sobre o outro, Mas, se sou favorá·
vcl - ainda que continue a fixação do número de Deputados por
número de eleitores- não posso concordar com O Estaáa de S. Pau·
la nesse ataque pessoal, virulento c injusto a um homem que,
realmente, é um grande brasileiro, digno, que se debruça sobre os
problemas brasileiros com o mais nlto espírito público, que é Sua
Excelência o Senhor Ernesto Geisel. A ele temos que nos render num
preito de homenagem, de respeito c de admiração. Sua Excelência po·
de cometer erros, mas, se os comete é nu intenção e no desejo de poder bem servir ao Brasil c, especialmente, a um Estado que dele tem
recebido as maioros considerações, o Estado de São Paulo.
O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Agradeço
ao nobre Senador Suldnnhn Dcrzi, embora tenha que divergir de
S. Ex• no que diz respeito à representação; uma vez que, entendeu o
Presidente Gcisel- como tr11go aqui no bojo do meu pronunciamen·
to - que essn é n melhor forma de fazer justiça àqueles que adcn·
trnm o interior do Brasil e que, por isso, inacessíveis à escolaridade.
Sabe V, Ex•, homem que representa um território imenso como
Muto Grosso, que se juntássemos todos os recursos federais c os
destinássemos à alfabetização c tentássemos colocar cscol11s que pro·
piciassem 11 alfubetizaçuo de todos os que estilo pulverizados no ter·
ritório nncionnl, nem 11ssim, nobre Senador Snldnnha Dcrzi, cstn·
ríamos dnndo cscolnridudc àqueles que trabalh11m, suam, c que, de
muos culosns, contrihucm paru 11 integr11çuo n11cionnl, pura o crhrio,
puru custear us nossns universidades dos grundes centros, mns que
nilo podem, sequer, ter o direito de aprender a nssinnr o seu nome pu·
ra adquirir um titulo de eleitor.
Logo, no rostnbclecer o princípio consagrado cm todas ns
Constituições republicunns do Brnsil, a pnrtir de 1891, buscou o
Presidente Gcisel, rculisticumentc, d11r no Brasil, dar no povo brasilei·
ro, mormente nos homens do interior, o direito de pcsurcm na reprc·
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sentaçào, no contingente representativo das suas unidades, na Câmara Federal.
Sr. Presidente, prossigo. Diz o articulista ainda:
"Esses c outros presentes mostram a csdrtlxula ética da
responsabilidade que vai pelas mentes dos assessores governamentais. Quem mais trabalhou não merece mais. Quem
mais trabalhou fala menos, paga mais c continua a trabalhar
como nunca. Quem mais trabalha não adquire mais direitos,
deve prestar-se a mais punições, restrições, injunçõcs. Prossegue- "Silo Paulo é penalizado. São Paulo nilo pode recorrer
ao mercado financeiro externo" ... c assim por diante.
Vemos, preliminarmente, que tal assertiva nos dá a impressão
de que estamos todos nós, no Brasil, deitados cm berços esplêndidos,
c que o Estado de Silo Paulo, sozinho, trabalha para sustentar-nos.
Vejamos, Sr. Presidente, se procedem as queixas- esqueçamos
os insultos,- se a razão c a justiça acodem o articulista ou trata·sc,
como receio, de um monumental dcsscrviço a Silo Paulo c, por conseqüência, ao Brasil.
Não procede, nem mesmo remotamente, a reclamação contra o
IBC, no tocante aos financiamentos para ampliação dos cafezais.
Tanto é verdade que a partir de 1961, quando detinha 1.150 milhões
de pés de café, São Paulo foi abandonando o plantio para chegar, cm
1970, somente com 687 milhões dc•pés,
Apesar dos estímulos forncci~os pelo IBC até 1975, as solicitações de recursos para plantio 5,Fmprc foram muito aquém dos
recursos disponlvcis e, conscqUcntõmcntc, as metas do· IBC nunca
eram atingidas.
Basta assinalar que as metas do IBC previam um plantio de 970
milhões e só foram plantados 624 milhões de pés cm todo o Pais, dos
quais cerca de 200 milhões cm São Paulo.
Portanto, mesmo sobrando recursos à disposição de São Paulo,
este Estado somente cm 1975 veio a atingir a soma de 838 milhões de
pés plantados.
Ora, o Estado do Paraná. Sr. Presidente, que a partir de 1970,
quando contava com 8lb milhões de pés, chegou, cm 1975, com 915
milhões, dos quais perdeu cerca de 300 milhões de pés com a geada
daquele ano, passou a carecer c, por justiça, a merecer um melhor
amparo à sua cafeicultura tão drasticamente reduzida.
Pois bem, Sr. Presidente, estimado como ideal para o Brasil um
parque cuf,•tro com cerca de 3 bilhões de pés, o IBC programou um
plantio complementar, aos 2,9 bilhões existentes, da ordem de 120 a
I 50 milhões de pés, a mais.
Considerando, no estudo, então, que São Paulo já contava
àquela altura com 900 milhões de pés, isto é, quase 50% a mais do
que tinha em 1970, ainda assim recebeu mais 20 milhões de pés.
O Paraná, que perdera 300 milhões de pés do seu parque, com a
geada, recebeu 50 milhões; Minas Gerais, que contava, cm 1970, com
um parque de 800 milhões, recebeu mais 20 milhões, c os restantes 60
milhões de pés foram distribuldos entre todos os demais Estados
produtores.
Como se vi:, Sr. Presidente, a não ser que se queira colocar Silo
Paulo numa posição embaraçosa, diante dos demais Estados
membros da Federação, tem-se que admitir que se perdeu, neste capitulo, uma boa oportunidade de ficar calado,
Prcocupndo, tão somente em "mnlhar11 os seus companheiros
de ontem c, particulamcntc, o Governo do Presidente Gciscl, o
E•tadilo intenta ridiculuri7.nr a ARENA, minimizando o valor da
gente do intericr que, com "cavnio-animal, carro de bois, chapéu de
couro", ou sem chnpéu, com suor e as suas mãos calosas, constrói,

no anonimato, a grandeza do Br;,sil, ao mesmo tempo cm que
rccon hccc c aplaude u Revolução, através do seu partido.
Por patriotismo, e sobretudo por se lembrar do pcrlodo que
antecedeu 1964, compreende que a "herança maldita" ainda
permanece em parte. Sabe que os males são antigos c profundo!mente arruigudos nu economia c nn consciência de muita gente
"letrada".

Ago•to de 1977

Sr. Presidente, sabem os homens c as mulheres do interior que,
ainda hoje, o boi que conseguem criar, em 5 anos, com tantos riscos e
sacrifícios, é industrialiwdo e comercializado cm 4 dias, como
sabem, também, que a cidade absorve, neste curto espaço de dias,
mais de 40% do valor final pago pelo consumidor.
Sabem mais, Sr. Presidente, sabem que, cm 1973, vendiam I quilo de couro cru por Cr$ 6,00 e compravam um par de botinas por
Cr$ 25,00, c utuulmente continuam vendendo o quilo de couro cru
pelo mesmos Cr$ 6,00, mas pagando a botina fabricada em São
Paulo, Cr$ I 00,00; contudo, patrioticamente, atendem ao apelo da
Pátria c continuam produzindo.
Estóica c humildemente vão assistindo ao diuturno bombeamento, à constante e insaciável sucção da cidade, da metrópole contra a
economia rural. Mas, confiantes na Revolução, no Governo do
Presidente Geisel, pacientemente, aguardam as soluções para as suas
quase eternizadas angústias. Não ignoram as pressões bem
.. industriadas'\ através dos meios de comunicação. llnputrioticamcntc, certos "empresários" ..falam mais alto. Bem organizados
nos seus gritos c alaridos intentam pressões que impeçam uma
melhor distribuição da renda nacional, c que o desenvolvimento saia
das metrópoles c beneficie o Pais como um todo.
PreoCupados com o bem comum c, por 1sto, "matutas fiéis''.
confiantes no futuro, na certeza de um amanhã melhor c mais feliz,
por estas razões, contentam-se com o pouco que jâ receberam da
Revolução. Naturalmente, porque sabem que a partir de 1930
instalou-se no Brasil a era da urbanização caolha, o permanente cor·
tcjar das massas urbanas com o fruto do seu ingente sacrilicio.
Da! por que não seria demais atrelar a construção da democracia brasileira "aos fiéis matutas", porque fiéis à Pâtria irrigam-na
com o seu suor no palmilhar das pegadas dos bandeirantes paulistas
que, no passado, buscaram um Brasil grande e indivislvcl. Nilo
podcr!amos, Sr. Presidente, sob pena de trairmos os postulados do
31 de março de 1964, atrelar as reformas politicas c administrativas
do Brasil aos humores dos eleitores que votam não a favor do MDB
e contra a ARENA, mas que votam contra a prestação do automóvel, que compraram sem poder pagar uma bicicleta; votam contra a
prestação da casa suntuosa, que adquiriram falsificando a poupança;
votam contra, enfim, todos os males que lhes são inningidos, através
da coação publicitária, que os induz a um padrão de vida muito
acima das suas possibilidades reais.
AI estão, Sr. Presidente, apesar do gigantesco trabalho do BNH,
as favelas, os casebres extraídos dos monturos", exibindo as
antenas da televisão; lâ estão os supérfluos, cujas prestações impedem-lhes ati: mesmo a compra do arroz c feijão.
Na verdade, sabemos todos, e o sabe melhor o articulista do
Estadio que é da fndole da nossa gente transferir responsabilidades,
dar um "jeitinho", jogar a culpa dos desacertos quando não no
destino jogá-la sobre os ombros do governo.
Mas, Sr. Presidente, repito, a preocupação permanente de
"malhar" o governo, repito, uma oposição sistemática, levou o
Estadio a embarcar numa "canoa-furada", quando adotou o tal
trabalho do Sr. Dácia A. de Morais Júnior, como subsfdio paracomo disse o articulista - "compenetrarmos do objctivo oculto da
emenda constitucional".
Vejamos, Sr. Presidente, esta famosa "qufmica", através da qual
São Paulo, com o seu atual contingente eleitoral, teria direito a 81
Deputados Federais na composiçilo da Cümura, mantido o anterior
urtigo 39 e seus parágrafos.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, cm 4 do corrente mi:s, o
Estado de Silo Paulo tinha 9.358.286 eleitores, isto posto, temos:
11

03 Deputados
30 Deputados
20 Deputados
OI Depu tudos
54

pura os primeiros
puru os seguintes
pura os seguintes
.pura a sobra

100.000 eleitores
3.000,000 eleitores
6,000.000 r.h:itorcs
2~8.286 eleitores
9.3S8.286 eleitores
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Vejamos agora, Sr, Presidente, face à modificação constitu·
cional, a intenção de "subtrair de Silo Paulo o peso especifico",
DISTRIBUIÇÃO DE DEPUTADOS FEDERAIS
POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DE ACORDO
COM O PARÁGRAFO 2• DO ART, 39
DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA.
BRASIL· população estimada pelo IBGE p/1977 = 113.208.500
habitantes

Unidade

N•de
Deputados

População

Quociente

Rondônia
Roraima
Amapá
Acre
Amazonas
Mato Grosso (Norte-Sul)
Sergipe
São Paulo

153.1
51.3
154.3
153.1
1.1 s1.6
2.190.9
1.031.3
21.921.9

Fixo- mlnimo
Fixo- mlnimo
Fixo- mlnimo
Fixo- mlnimo
Fixo- mlnimo
Fixo- mlnimo
Fixo- mlnimo
Fixo- máximo

02
02
02
06
06
12
06
55

Subtotal pop.
Distrito Federal
Pará
Maranhão
Pia ui
Ceará
R.G, do Norte
Paralba
Pernambuco
Alagoas
Bahia
Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro
Paranã
Santa Catarina
R.G,doSul
Çioiás

27,64S.3
837.8
2.710.9
3,470,5
2.109.8
5,565.3
1.972.9
2,785.3
6.141.0
1.872.7
8,849.5
12.985.0
1.776.5
11.019.2
9.145.7
3.553.4
7.794.5
3,856.4

Subtotal

91

Total!

113.l08.S

00

260,07
260,07
260,07
260,07
260,07
260,07
260,07
260,07
260,07
260,07
260,o7
260,07
260,07
260,07
260,07
260,07

lO
13
08
21
07
II
24
07
34
50
07
43
35
14
30
IS
4l0

Aqui está, Sr. Presidente, aqui está o quadro em que demonstra·
mos que, de acordo com o artigo vigente no texto constitucional, São
Paulo ganhou mais um representante, passa a ter cinqUenta c cinco
Deputados, Com um coeficiente populacional fixado, dividindo-se a
população de 113.208.508 habitantes, excluindo as populações dos
Estudos e Territórios que têm número prefixados, isto ê, Estados que
não tenham um coeficiente populacionul capaz de lhes assegurar o
mlnimo de 6 representantes, nós temos 91 parlamentares, Deputados, representando as cidades uni~udcs, sobrando assim, para
complementação dos 420, 319 vagas na Cümnra dos Deputados.
Isto posto, Sr, Presidente, verilica·se que o Governo Federal c,
de modo especial, o Presidente Gcisel, como ressaltei ainda hd
pouco, buscou justiçar aqueles que, embora não alcançados pela
alfabetização, contribuem para o engrandccimr.nto do Pais. Mas,
muito mais do que isto, buscou o Presidente resolver um problema
sério, que foi o de lixar, como bem ressaltou o Senador Saldanha
Derzi, o número de representantes realmente nos moldes e no
sistema de nosso antigo Direito Constitucional.
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Como se vê, o que se fez foi dar a São Paulo uma vaga a mais na
composição da Cümara dos Deputados e reestabelecer um principio
consagrado nas Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946 e 1967,
Buscou-se c conseguiu - repito- com este reestabelecimento, fazer
justiça ao brasileiro que, embora analfabeto mas, existindo,
trabalhando, produzindo e pagando impostos pelo engrandecimento
do Brasil, tem o direito, mesmo sem votar, de pesar cm favor da
representação da Unidade da Federação em que nasceu ou vive,
Sr, Presidente, mesmo entendendo não ser bom para o Brasil ou
mesmo para São Paulo o absurdo desequilfbrio em termos de desen·
volvimento, entre o Sudeste e as demais Regiões do Pais, alimentado
e realimentado pelos Governos anteriores a 1964, mesmo assim,
, vejamos se a Revolução ou particularmente o Governo Geisel, vem
prejudicando economicamente São Paulo, ou mesmo tentando
"dobrar São Paulo à compressão econômíca" segundo o Estadào.
Aqui estão as aplicações do BNDE e suas subsidiárias a partir
de 1974:
'Brasil
São Paulo
Brasil
São Paulo
Brasil
São Paulo

-1974
1974
-1975
-1975
-1976
-1976

Apllcaçõeo em CrS 1.000
CrS 20,341.000
CrS 5.565,000
CrS 37,743,000
CrS 10.759.000
CrS 70.260.000
CrS 20.578.000

%
27%
29%
29%

Nas aplicações do BNH tivemos, de 1974 a junho de 1977, uma
aplicação:
Apllcaçio em CrS 1.000,00
Valor
Local
Ano
CrS 81,000.000 (Bilhões)
Brasil
74/77
São Paulo
CrS 35.000.000 (Bilhões)
14/77
Acrescentando-se, isso ê bom que se ressalte, o recente contrato
firmado com a SUDESP, de cerca de CrS 12 bilhões, elevam-se para
CrS 93 bilhões as aplicações totais, e a participação de São Paulo
eleva-se para CrS 47,3 bilhões ou seja, mais de 50% do total aplicado
pelo BNH cm todo o território nacional, no perlodo 74/77.
Aplicações da Caixa Econõmica Federal no Pais e São Paulo
nos unos de 1974/76,
Aplicações em CrS 1.000
Brasil1974
13.871.378
4.495.192 a 32% sobre o total
São Paulo 1974
Brasi1197S
28.738.984
8.984.761 • 31% sobre o total
São Paulo 1975
40.306,627
Brasll1976
9.848,834 =24% sobre o total
São Puulo 1976
Sr. Presidonte, de fato houve uma queda apreciável na participa·
ção de Siio Paulo nus aplicações de um agente do Governo Federal,
mas não quero admitir que seja esta a causa abraçada pelo Est1dio,
visto que os cortes nus uplicaçõcs da Caixa Econõmica Federal, cm
São Paulo, tiveram duas ponderáveis razões: A primeira, seria u'a
mais equitutiva aplicação nus ltreas onde são captados os depósito<.
A sogundu, c muito mais significativa, foi a necessidade imperiosa de
não ulimentur-se a maior c mais vergonhosa espcculaçilo imobiliária
urbana, u qual vinha atingindo, particularmente a Capital paulista,
200% ao uno, em 1975 e 1976.
Sabemo> todos, Sr. Presidente, que 70% das aplicações da Caixa
Econõmicu cm São Paulo destinavam-se, como se destinam a aplicação em imóveis urbanos.
Alegu o E;,tadio que São Paulo está impedido de recorrer ao
mercado nnuncciro C<terno. Vejamos o que nos informa o Banco
Centrul yuunto uos empréstin1os externos contruldos pelo Brusil, c
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suus destinações; isto, exclusivamente no sctor público, que é
coutroludo pelo Banco Central. Aqui temos:.
Empréstimos externos destinados ao sctor público:

uss 1.760.000,000
uss 355.500.000
uss 2.079.000.000
uss 540.000.000
uss 2.329.000.000
uss 516.603,000
uss 800.000.000
uss 220.000.000

• 1974
• 1974
• 1975
• 1975
• 1976
• 1976
• 1977
• 1977

Brusil
Suo Paulo
Brusil
Slio Puulo
Brusil
SUo Paulo

Brasil
São Paulo

Local
Brasil
São Paulo
Amuzõniu c
Nordeste
Brasil
São Paulo
Nordeste
Brasil
São Paulo

1975 23.311.118 = 17,41% sobre o total
1976 222.825.121
1976 48.838.446 = 21.91% sobre o total
1976
44.331.896 = 19,42% sobre o total
242.433.916
1977
1977 5 1.284.248 =.21,15% sobre o total

Amuzôniu e

Como se vê, Sr. Presidente, somente cm termos de empréstimos
externos destinados ao sctor público, São Paulo vem participando
em ccrcu de I /4 sobre o total destinado a todo o Pais.
No sctor de crédito privado, especificamente na área dos bancos
purticulurcs, temos no Brasil e cm São Paulo, no ano de 1976, a
scguln te situucão:
Depósitos
136.063 milhões
63.451 milhões

Ano Apllcaçio em CrS 1.000
1975 133.858,737
1975 31.838.446 = 23,76% sobre o total

Amuzóniu c

Nordoste

Local
Brasil
São Paulo

Agosto de 1977

Aplicações
173.552 milhões
77.554 milhões

Como se vi:, Sr. Presidente, São Paulo tem um depósito
equivalente a 80% das aplicações ali realizadas c participa cm 44,7%
sobre o total, da aplicação dos Bancos particulares no Pais, graças
aos recursos rederais para repasses, e poupanças amealhadas nas de·
mais Unidades da Federação.
Vejamos agora no Banco do Brasil.
Aplicações do Banco do Brasil no Pais, em São Paulo,
Amuzônia e Nordeste, nos anos de 75/76, e dotação para ser aplicadu em 1977.

1977 49.062.175 =20,23% sobre o total

Nota-se, Sr. Presidente, um ligeiro decréscimo na participação
de São Paulo, de 23,76% sobre o total de aplicação geral do Banco do
Brasil cm 1975; para 21,91% cm 1976, c para 21,19% no corrente uno.
Por outro lado, Sr. Presidente, a região Amazónica e o Nordeste, que
agregam- repito- 3/4 do Território Nacional c constituem as chamadas áreas-problema, vem, de 1975 para cá experimentando um li·
gciro crescimento na sua participação; ou seja, participando em
17,41% do total das aplicações do Banco do Brasil em 1975, atingem
20,23% neste ano.
Em verdade, Sr. Presidente, não bastassem os clamores, mais
que legitimes do Norte e do Nordeste, não rosse urgent!ssima a inte·
gração da Amazônia e o alivio mais que tardio, às dificuldades c pobreza do Nordeste, restaria no Governo Federal o indeclinável dever
de cercear, de impedir continuassem os recursos oficiais a alimenta·
rem a mais insana especulação rundiãria que vinha acontecendo em
São Paulo.
Trago aqui, Sr. Presidente, um estudo desenvolvido pelo Instituto de Economia Agrlcola de São Paulo, que retrata com fidelidade,
repito, mais que o direito, indica o dever de as nossas autoridades
monetárias limitarem e disciplinarem o crédito pura São Paulo. Vejamos:
Sr. Presidente, tenho aqui um quadro que analisa o custo da terra nua de primeira qualidade, cm 1969/75:

79/2

VALOR OE TERRA IIUA, POR TIPO, ESTADO DE S!D PAULO, 1161•75

Terra de prtmetra

Terra de segunda

Terra para pastagens

Terrt piri reflorut,

Ana (1) Crl/ho CrS/ha Tndtce Cri/h o Cri/h• Tndlco CrS/ha CrS/ha Tndtce Crl/ho CrS/ha Tndtce
(2)
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

(3)

700
),098
1. 546
2. 000
3,300
7,600
1 o. 270

1.102
1.441
1..699
1.834
2.611
5.159
5,210

(4)
64,86
84,81
100,00

107,95
1 54' 1 5
303,65

306 ,65

(2)

(3)

511
690
1,054
1.400
2.400
s.8oo
7.690

817
906
1 .I 59
1.284
1. 90S
3. 937
3.901

(4)

70 ,49
78, H
100,00
l1 o' 79

164 ,37
339,69

336,58

(2)
459
596

87l
1. 200
2. 000
4,400
6. 520

(3)
722
782
957
1.101
1. 587
2.987
3,308

(4)

(21

(3)

7S.H
81 ,7 2

322
449
613
835
1.300
3.700
s.uo

507
:i88
674
766
1. 032
2.512
2,S9B

, 00,00
1 1s ,os
165,83
312,12
345,66

(4)

75 ,22
87 ,24
100,00

113,65
153,12

372,70
385 ,46

Terra de cupo
Cr~/ho

(2)
2SS
352
520
680
t. 200
3. 200
4.290

Cri/h•
(3)
401
462
572
624
952
2.173
2,176

T~d 1 CI

(4)

Xl,l o
80,77
100,00

109,09
166,43

379,90
380,42

(1) lnformaçõu cohtadu em Janeiro oe cada ano.
(2) Hidta do Estado em Ylloru correntos.
(3) Hidta do tstado, valares 1111 CrS eh 1971 pelo Yndtce •z• da ConJuntura Econõmtca.
(4) Tndtce 11111ples, calcuhdo 1 partir dos valorn em Cr$ d1 197l, bau de co111p.raçio: 1971 • lDO.
rontu

Instituto de Economia Agrfcola.

Temos, pois, Sr. Presidente, um verdadeiro c mais intrincado
parudoxo. Uma ntividade mais que gravosa como sói ser a agropccu~riu, permanentemente subsidiada, tendo sido reclamado por to·
dos nós, originários de Estado de economia agropnstoril, mas pcrmnncntemcnte subsidiada pelo Governo, tendo o seu principal ratar de

produção, que é a terra. Neste exame da situação cm Silo Paulo, te·
mos um principal rotor de produçilo, repito, que é u terra, valorizando·sc a lndiccs muito superiores no dn inOnçilo.
Segundo pude apurar, Sr. Presidente, a inOaçilo, no pcrlodo •·
tingiu 15,5% em 1973, 34,5% cm 1974 c 29,4% cm 1975. Acumulados,
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aumentou no período os três anos teríamos 79,4% c, no entanto, a
ttrra agricuíU\vcí aumentou cm São Paulo no período, 310%, cnquan·
to que a terra destinada a pastagens atingiu o absurdo de 325% na cs·
pcculativa valorização.
Ora, Sr. Presidente, nós sabíamos, c é denunciado pelo lnstitu·
to de Economia Agrícola de São Paulo - logo um órgão insuspeito,
porque de São Paulo - desse tipo de especulação, patrocinado com
recursos do Banco do Brasil.
Como vimos, Sr. Presidente, todas as alegações do Estadão são
absolutamente improcedentes, todas as queixas não têm razão de ser.
Exccto nos casos do Banco do Brasil c Caixa Económica. Federal, pc·
las razões indicadas, cm verdade é mais que crescentes o apoio do
Governo Federal cm São Paulo.
Comportariam aqui, Sr. Presidente, quase como que plagiando
o articulista do Estadão, sem nenhuma maldade, duas indagações: Se·
riam capazes, os descendentes de Jalio Mesquita, de defenderem a cs·
peculação fundit\ria verificada cm São Paulo, que diabolicamente uti·
lizava dinheiro, a j~ros negativos, do Banco do Brasil, para infclici·
tar mais ainda a Agropccuária Nacional? A segunda indagação,
Sr. Presidente, é: Apoiariam a vergonhosa c mais que gritante cspc·
culação imobiliária urbana, que vinha avassalando São Paulo? Cre·
mos que não.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Paulo Brossard, por cessão do nobre Sena·
dor Evandro Carreira.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o scguin·
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena·
dores:
Tenho o propósito de fazer algumas observações cm torno a um
problema que tomou entre nós impressionantes dimensões c que, cm
virtude da solução que vem sendo dada pelo Governo, a seu custo rc·
cai sobre a população brasileira, embora ela nada ganhe c, antes, s6
tenha perdida c a perder, com a inacreditável tolerância oficial.
Faz algum tempo, Sr. Presidente, o Banco Central decretava a
intervenção cm mais um grupo de empresas. E, diante da enorme
repercussão alcançada pelos capitais despendidos com este conglo·
mcrado de entidades privadas, o Presidente do Banco Central, Sr.
Paulo Pereira Lira, revelava à imprensa c, por seu intermédio ao
País, que fazia II anos que a Banco Central vinha descobrindo
irregularidades no Grupo Independência. Era um grupo que cm
maio sofrera a intcrvcnçilo do Banco Central.
Hã 11 anos a Banco Central vinha descobrindo irregularidades
no Grupo Independência. Durante todo esse tempo teve de socorrer
as instituições financeiras do grupo, num total que chegou a três bi·
lhõcs c quatrocentos milhões de cruzeiros, Declarações não anô·
nimas, nilo de um desconhecida, mas, nem mais, nem menos do que
do Presidente do Banco Central. Esta medida, ocorreu depois de a
imprensa haver feita um levantamento a respeita dos escândalos até
então acorridos, circunstanciando fatos reveladores da cumplicidade
oficial. E não apenas da cumplicidade, mas dn irresponsabilidade se·
guida da impunidade,
O mais espantoso é que, depois de anos de irregularidades veri·
ficadas, vem o Banco Central e, ao decretar a intervençila, declara
que há muita tempo as irregularidades eram cometidas, sendo que,
na caso do Banco Halles, umu semana untes ainda uutarizuva o
ingresso de cupitais do Banco de Tóquio. E cupitais de vulto. Umu
semana untes da situuçãa chcgur ao ponto a que chegou, quando nuo
foi mais possível resistir àquilo que o dever impunha que se nzesse,
que tivesse sido f•:ito há muita tempo.
Nesta série de reportugens, sob a título "Finunçus Doze Anos
Depois", O F.stado de S. Paulo udvertin que autrus empresus estnvum
cm situuçiio notariumente irrcgulur. E uindu muis: fez questão
de deixar cxplfcito que subiu muis do que publicuvu, puru, tulvez, nuo
precipitar ulgum fenômeno nu ãrcu r.nuncciru e paru chnm"c 11 uten
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çãa da entidade criada por lei para disciplinar este mercado, que tem
que ser disciplinado.
Pais bem, os dias se passaram, as semanas se passaram até que
estourou, porque creia que nilo encontrou um vocábulo mais
aproprilida para retratar o que ocorreu naquele instante, até que cs·
lourou, repito, o caso dos 3 bilhões c 400 milhões de cruzeiros, quan·
do ÓBanco Central decidiu intervir naquele grupo de empresas, por·
que, segundo as suas palavras, para que este grupo continuasse a ope·
rar haveria necessidade de uma injcção de !O bilhões de cruzeiros. E,
nesta altura, parece que houve o recuo,
Isto acorreu entre nós à luz do dia, quase que com o anancia de
que ocorreu parque tinha de ocorrer, haveria de ocorrer, era incxo·
rávcl que viesse a ocorrer.
Mas estas coisas foram assim se formando não de inopina, não
de repente, mas coma resultada de uma atuaçãa lerda, preguiçosa,
para dizer a menos, do banco que, nos termas da lei, pode tudo.
Já tive ocasião de dizer nesta Casa, c nilo há quem não o saiba:
pela Lei n• 4.595,- "as instituições financeiras dcvcrilo comunicar
ao Banca Central da Diretares eleitas pelas Assembléias das Sociedades."
Pois bem, pode uma assembléia de uma sociedade anônima ele.
ger, por unanimidade, um Dirctar, e se este não for aprovado pelo
Banca Central ele não padcrâ assumir. Quer dizer, o poder de fiscali.
zação, o poder que tem o Banco Central sobre essas entidades .é
incantrastãvel. De modo que, se estas coisas acontecem não ê par faJ.
ta de poder, é por falta do bom uso do poder que a lei confere.
Mas, depois dcs~e caso dos 3 bilhões c 400 milhões de ~ruzeiros,
compareceu à Câmara das Deputados o eminente Ministra da Fazen.
da. E, na exposição escrita, que apresentou à outra Casa da Congres.
so, teve ocasião de enunciar, entre outros, estes carreei tos:
"O prejuízo cfctiva com o sancaJncnto do sistema finan.
ceiro poderia avaliar-se na ordem ele grandeza dos I Obilhões
de cruzeiros.
~certamente lamcntâvel ... "
O talentoso Ministro da Fazenda acha lamentável, Sr. Prcsiden.
te, que tal tenha ocorrido. Lamentável. Apenas lamcntãvcl.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Ouço a nobre
Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - O Ministra Mário
Henrique Simonscn, Senador Paulo Brossard, não disse tudo nesse
seu depoimento. Esse prcjuizo de 10 bilhões corresponde a uma csti·
mativa, a uma avaliaçi\o ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Jj verdade.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- ... do que o Governo
colocou cm socorro dessas instituições e que espera ni\o poder rccc.
ber.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Exato.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ}- ... Ora, cm primeiro
lugar, essa estimativa possivelmente está subavaliada, isto é, as auxí·
lias nilo retornados podem ultrapassar a casa dos dez bilhões. Mas,
mesma que esta estimativa esteja certa, o Ministro ni\o está com.
putando o que foi dado em auxflio, em socorro a essas empresas c
que o Senador Virgílio Távora anunciou, aqui, como senda da or·
dem de 21 bilhões de cruzeiros, o que, embora retornando, retorna
em prazo longo sem juros c cnrreçilo monetãria, ..
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O que b uma forma de prcsentcur.
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O Sr, Roberto Saturnlno (MDB - RJ) - !;; uma forma de
presentear. V. Ex• diz muito bem. E vou além. O Senador Virgflio Tá·
vora também não disse tudo; quando apresentou a relação completa
das empresas sob intervenção c sob liquidação (liquidação cxtrajudi·
cial), ele também não apresentou a relação dos auxnios dados às cm·
presas- auxllios na mesma forma, com essas condições favorecidas
-que nilo entraram, nem cm liquidação, nem cm intervenção, mas
que estão ainda funcionando, e foram beneficiadas por esses mecanismos altamente fornecedores.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu pediria que
seu aparte fosse dado com brevidade para que cu pudesse tratar do
assunto.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nilo sei se V. Ex•
se refere àquelas instituições financeiras que, para adquirirem outras
instituições financeiras, receberam auxílios do Banco Central.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, o
Ministro da Fazenda deixou expresso que em sua maioria os casos de
intervenção, de liquidação extrajudicial ou de negociação, cm sua
maioria, não estão concluldos e, por conseguinte, nil.o seria possivc{
dizer agora qual o prejulzo.
Mas, o ilustre Ministro concede que o prcjulzo, a esta altura,
tenha sido, já agora, fora de dúvida, da ordem de lO bilhões de cru·
zciros, afirmando que tenham sido aplicados mais de 21 bilhões c 600
milhões de cruzeiros, destes, jâ reserva 1Ocomo perda, c que isto é la·
montável.
Se o Ministro diz que isto é lamcntãvcl, o que diz o povo brasilci·
ro, que é quem paga isto?
Mas, a propósito da observação que fez o nobre Senador Robcr·
to Saturnino quanto às reais dimensões dos dispêndios feitos, nesta
ãrea, pelo Governo, quando hã alguns dias cu examinei a evolução
do sistema bancário, fiz uma indagação que ainda não foi respondi·
da.
Eu perguntei se houve bancos que receberam ajuda do Banco
Central para adquirir outros bancos, ou seja: para ampliar a sua re·
de. E perguntei se essas entidades privadas pagaram, ou deveriam pa·
gar ao Banco Central os juros que cobram daqueles que trabalham,
daqueles que produzem; da indústria, do comércio, dos usuários, cn·
fim, do sistema bancário. E esta, quer me parecer, é uma pergunta
que a Nação tem o direito de fazer, e de conhecer n resposta.
Mas o ilustre Ministro da Fazenda disse, então, que o Governo
entendera de tomar esta providência para não comprometer a crcdi·
bilidade, n respeitabilidade do sistema financeiro,
De modo, Sr. Presidente, que para salvar a credibilidade de um
sistema que funciona nessa base, o Governo entende licito jogar bi·
lhõcs de cruzeiros. Também entendo que esses bilhões não fiquem na
casa dos dez. Mas, para argumentar aceito que fiquem apenas nos
dez bilhões, Tenho razões para não acreditar nessa cifra para situá-la
num nível muito mais elevado. Mas, voltou dizer, que para fins de ar·
gumentação concedo, aceito e discuto como se fossem apenas os dez
bilhões.
O mesmo Ministro titular das finanças nacionais, falando na Cü·
mura dos Deputados a respeito desses dez bilhões, como prejuízo jâ
cu usado à Uniilo pelas intervenções do Banco Central cm socorro do
mercado financeiro, afirmou que, "quando o Banco Central entrou
paru suncar o mercado, já encontrou uma situação lumentüvel." Pa·
lavras de Sua Excelência, o Ministro do Fazenda. A situação era ln·
montável, Sr. Presidente.
Desde então, até hoje o que foi feito? O que foi feito para extir·
par esta situução lumentávc11 O que se sabe é que dispendeu esses bilhões de cruzeiros. Aliás, o chargistu Ziraldo concebeu uma charge
em que vejo no Jornal do Brasil do dia 2I, este diálogo entre dois cuvulheiros:
"Você subiu que o Brasil gastou dez trilhõcs velhos pura
suneur o mercado fmanceiro?
E o resposta foi essu:
"Meu Deus, eu nunca podia imaginar que manter os ri·
cos ricos, e os pobres pobres custasse ti\ o curo."
Prossigo, dizendo, Sr. Presidente, que concedo puru urgumen·
tar, que o prcjulzo fique nu cusa dos lO bilhões de cruzeiros.
Prcjulzos podçm ocorrer sempre. Quem investe, quem comerciu,
sempre está sujeitou prejulzos, embora busque lucros. Agoru, hll projuizos c prcjulzos.

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Sim, essas também.
O•SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Também? ~ou·
tro capitulo.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Exato,!;; outro capitulo. Mas além dessas, empresas que receberam financiamento desta
ordem, que estilo ainda funcionando normalmente, e que não estilo
entrando nessas cstatisticas, nesta computação feita pelo Ministro c
pelo Senador Virgílio Távora. Então, realmente o prcjulzo é muito
maior do que o anunciado. Enquanto o Governo pode ter um prcjulzo desta ordem, estratosférico, c realmente exorbitando qualquer nl·
vcl razoável não h6 dinheiro para socorrer os agricultores. Outro dia,
por exemplo, na Comissão de Agricultura, diziam os representantes
do Governo, que o Governo não dispunha de lO milhões de cruzei·
ros, mil vezes a menos, para comprar o produto de dezenas de milha·
rcs cie agricultores do sertão do São Francisco, que estavam com a
sua produção apodrecendo por falta de colocação no mercado.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Que foram leva·
dos ao desespero c à queima ...
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Exalo.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... dos produtos
tirados da terra.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Veja V, Ex•, então, a
que ponto a instituição das prioridades do Governo chegou. Uma
quantia realmente insignificante, cm face ao orçamento do Governo,
não pode ser dado em auxílio a esses pobres agricultores, Enquanto
isto esta quantia fabulosa, que excede muito o nlvcl anunciado pelo
Governo, é dado para essas instituições.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Agradeço o
oportuno c valioso aparte do nobre Senador Saturnino ~raga, c devo
dizer, desde logo, que nem o próprio Ministro da Fazenda deu este
número como número certo,

Ele mesmo teve o cuidado de dizer que era uma estimativa, até
porque esclareceu S. Ex• que os processos de intervenção, liquida·
ção extrajudicial ou de negociação na.sua maioria ainda não foram
concluldos.
De modo que S. Ex• estimou 10 bilhões como prcjulzos certos.
O Sr. ltalhlo Coelho (ARENA - MT)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Eu pediria que
V, Ex• deixasse cu avançar um pouco.
O Sr. ltaUvlo Coelho (A RENA- MT)- ~que o ponto intcres·
santc do discurso de V. Ex• está nos lO bilhões.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Então, cu pedi·
riu a V, Ex• que fosse breve.
O Sr. ltallvlo Coelho (ARENA - MT) - Os meus apartes a
V, Ex• têm sido breves. Se V. Ex• ouvir o aparte todo ele será breve;
mas se V. Ex• dinlogur ele pode estender-se mais um pouco.

O Sr.Jtallvlo Coelho (ARENA- MT)- Eu não estou de acor·
do com o discurso de V. Ex•. Vou declinar do aparte porque V. Ex•
não fez semelhante observação ao Senador que o aparteou antes c,
dessa forma, não considero muito delicada a observação de V. Ex•
Declino do aparte n V, Ex•.
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Um fato novo, um fato insólito, um fato imprevisto pode, real·
mente, criar, num certo momento, uma situação de embaraço tal que
leve a empresa, por mais bem administrada que seja, por mais
criteriosamente administrada que seja, a um insucesso c, até, a um
desastre.
O grave, o grav(ssimo - parece-me - é quando a situação de
anormalidade nilo surge de repente, mas é acompanhada - diria,
até:, que era acompanhada carinhosamente - pela autoridade
responsável c que trata uma empresa faltosa com afagos, com
caricias, com blandfcias, Isto sim, Sr, Presidente, parece-me
absolutamente inconccbfvcl c coloca, no banco dos ,réus, mais a
autoridade do que o empresário faltoso.
Pois bem, peço licença para ler alguns pcrfodos de um voto,
vot.o cxarado pelo Dirctor da Área do Mercado de Capitais, o
Sr. Sérgio Ribeiro. Neste voto, ele diz o seguinte:
"DIMEC-77 /41.
BCB N• 208/17-A
(l~po

Uniilo de Empresas Brasileiras (UEB).

Senhores Dirctores,
Como se sabe, o chamado grupo "UEB" ou "José Luiz
Moreira de Souza" compõe-se de inúmeras empresas, com
ramificações na Arca financeira, industrial, comercial c de
prestação de serviços (Quadro I), Na Arca financeira, situam·
se Banco de Investimento, Sociedade Financeira c Sociedade
Distribuidora, dirctamcntc controladas pelo grupo. Também
na Arca financeira, mantém intensa integração de atividadc
com o Grupo, a Independência Fator - Corretora c
Independência - Fator Distribuidora, No tocante à Socic·
dade Arrendadora, esta se encontra cm processo de dcsativa·
ção, uma vez que seu funcionamento não foi autorizado por
este Banco Central.
2. As maciças injcçõcs de recursos às deficitárias cmprc·
sas não financeiras do Grupo - o que constitui prAtica veda·
da nos termos do art. 34 da Lei n• 4.595/64 ..."
Isto é dito pelo Di reter da área do Mercado de Capital.
"2. As maciças injcçõcs de recursos às dcficitArias
empresas não financeiras do Grupo - o que constitui prAtica
vedada nos termos do art ..34 da Lei .n• 4.595/64 respondem, de longa data, pelo gradual dcpcrccimento
patrimonial, seja dó Banco de Investimento, seja da Financei·
ra ..."
Delonga data!
"3, Tal dirccionamcnto de recursos remonta à época cm
que o Grupo ainda não dispunha de Banco de Investimento,
c operava através das Financeiras DECRED, DIX c
CRESA. Assim é que, do próprio despacho aprobatório da
constituição do banco, recomendou-se, ao Grupo, a contrata·
ção de serviços de auditoria externa ..."
Ouça a Casa:
"Do próprio despacho de autorização aprobatória de
Constituição do banco".
Quer dizer, o Banco Central autorizava a constituição de um
banco a um grupo que violava a Lei, de longa data; mas, mesmo
assim, obteve o despacho aprobatório.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- f: inacrcditávcll
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Mas isto está
dito aqui neste documento oficial. Veja só a blandfcic, Sr. Presidcn·
te, a blandlcia da providência oficial, recomendar, ao Grupo, "a
contratação de serviços de auditoria externa, com vista a ser levanta·
da a rcul posição de endividamento das empresas ligadas",
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Sr. Presidente, mas a Lei prolbc isto! f: o art. 34, da Lei
n• 4.595. Mas, a despeito da lei proibir isto. o Banco tem conheci·
J!1Cnto da infração da lei, mas autoriza a constituição de um banco
por este grupo que já àquele tempo violava a lei, c recomendando
que contrate auditoria externa. Para quê, Sr. Presidente? Para quê?
Para proceder ao levantamento da real posição de endividamento
das empresas ligadas. Quer dizer, o Banco confessa que nem ele sabia
qual era: mas, mesmo assim, aprova a constituição do banco.
Continuo a leitura:
"O relatório de auditoria então levantado jâ acusava, cm
31·7·73, os seguintes números:
a) débitos das Coligadas
Em CrS mllhiles
junto ao Banco de Investimento , .. , ... , , . . . . .
324,8
junto à Financeira .......... , ............ , , .
637,7
b) aceites sem lastro em financiamentos ativos .. ..
562,7
O que o Senado vai ouvir, agora, nilo são palavns minhas; sou
um simples leitor. São palavras do Diretor da Área do Mercado de
Capitais do Banco Central:
4. "As irregularidades apontadas no aludido relatório,
aliadas a outras apuradas por este Banco Central, resultaram
na instauração. de processo administrativo, que culminou
com a pena de advertência às duas instituições, c determina·
ção para que fosse implantado esquema de gradual rc·
gularização de suas operações."
Pena de advertência, Sr. Presidente!
O Sr. RobertoSatumlno (MDB- RJ) -Isto, cm 73!
O SR. PAULO BROSSARI:' (MDB- RS)- Em 73; até que
em 77 chegou às proporções a que chegou, sob a protcção do Banco
Central. Isto i: que é grave. Sob a proteção do Banco Central!
Pena de advertência diante destas irregularidades c de outras
não mencionadas, mas, que - diz, aqui - "foram apuradas pelo
Banco Central." Pena de advertência!
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- E após as advertências
continuaram as injcçõcs.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - E após as
continuaram as injcçõcs! As injcçõcs de dinheiro públi·
co cm uma empresa que jâ se habituara a infringir a lei.
Continuo a leitura:
ad~ertências

5. "A pena de advertência aplicada cm nada contribuiu,
todavia, para o saneamento das irregularidades operacionais
enti'io apuradas."
·
Estâ aqui neste documento que trago ao conhecimento do Sena·
do e da Nação.
5, "A pena de advertência aplicada em iluda contribuiu,
todavia, pura o saneamento das irregularidades operacionais
cntilo apuradas. Sucessivas inspcções seguintes detectaram,
em contrário, o agravamento da situação que determinou

aquela penalidade,"
Não sei, Sr. Presidente, não tenho palavras p~ra estigmatizar cs·
se procedimento.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- E da! por diante nem
mais advertências.,,

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Gravlssimas
irreguluridades foram cometidas, não obstante o Banco Central apro·
va u constituiçuo do Banco, Verificadas as irregularidades, aplica a
pemo de advertõncia, mas u pena de advertência não tem a virtude de
tocar sequer nu epiderme dessas instituições que continuam, segundo
a palavra do Diretor da dreu de mercado de capitais do Banco
Central, a infringir n ki:
"Sucessivoos inspeçõcs seguintes detectaram, cm contrA·
rio, o agravamento du situação que determinou aquela pena·
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lidmlc. L.cvantamentos cfctuados com base cm balanços de
J0/116 c J 1-12-75- portanto, 2 unos depois -apontavam os
s~.:guintc.:s nlmH:ros:

5.1 - Banco de Investimento
a) do tot:li de aplicações cm 31-12-75, no montante de
CrS 1,62M bilhões, CrS 861,7 milhões correspondiam a
linanciumc.:ntos a empresas coligadas;''
Hil. nesta Casa c neste plenário, pessoas ligadas ao mercado
que sabem que isso é proibido por Lei, c de mais a mais o
conhedmcnto du Lei. se exige, inclusive, daquelas pessoas que não
tcnhamligaçuo com o sctor financeiro. I: o Art. 34, da Lei n•4.595.
Pois hcm, 861 milhões cm I bilhão c 600, ou seja 50%, correspon·
linan~.:ciru

dinm illinandamcntos u empresas coligadas;

"b) do montante de coobrigações prestadas (avais e
lianças), no montante de Cr$ 325,5 milhões, Cr$ 72,4 milhões se dcstinavum igualmente a empresas coligadas;
c) irrc:gulur concenuração de riscos, por cliente, nos

limmciamcntos üquclas coligadas, particularmente à Cia.
Brasilcint de Roupas, Bcmoreirn c Exposição Modas;
d) dos linanciamcntos a terceiros, no montante de
CrS 503.5 milhões, cm 30-6-75, créditos cm torno de
CrS 104 milhões poderiam ser considerados irrccupcrâveis;
e) contratação de operações cruzadas de repasses de
rl!cur:;os externos com empresas ligadas a outros grupos
linanceiros, notudamente, os Grupos Nacional Brasileiro c
Intcrcontinental.
5.2 - Financeira
a) dirccionamento quase total das captações através de
aceites cumbiais às empresas ligadas;"

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- O que vulgarmente se
chama "letra fria".
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - 1: o que
vulgarmente se chama "letra fria". Agora, isto praticado por um
particular niio í: alguma coisa parecida com estelionato, não? Não é
alguma coisa que se assemelha, que se avizinha, daquele licito penal
conhecido sob esse nome?
Pois bem, Sr. Presidente, cstâ aqui.,,
O Sr. Roberto Satumino (MDB- RJ)- E jâ cnti!o, Senador,
nem mais advertência foi feita ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Nilo, ao invés
da advertência me parece que foi dado mais dinheiro, nilo é?
b) configuruçilo de aceites sem lastro em torno de
Cr$ 900 milhões."
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V, Ex• um apartc'i
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - R,S) - Ouço o aparte
de V, Ex•
O Sr, Leite Chans (MDB- PR)- O crime me parece que é
mais agravado do que o de cstelionato, é de apropriação indébita,
realizada exatamcntc por pessoas credenciadas pelo Governo para
deter fundos públicos, fundos populares. Mas cu queria lembrar
V, Ex• de um fato recentemente ocorrido, pura que a acusaçilo que
faz nesta Casa dê ao Pais as exalas dimensões do que estd acontecen·
do nesse setor, Há coisa de dois meses houve a inauguraçilo de uma
dessas entidades ou a rcalizuçilo de uma festa pública, nilo sei se cxa·
tamente se em uma destas, talvez uma similar, nilo me lembro bem.
Entiio estiveram presentes as mais nltas autoridades financeiras,
fuzendárius e bancárias do Pais. L.ogo depois de um estouro, foi uma
dessas uutoridudes indnguda sobre u sua presença afiançando aquele
nto, c ele disse: "Eu s11bin que estava falido, mas ali estive para que
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nilo houvesse corrida c o povo continuasse a acreditar no esta·
bclccimento."
O SR. PAULO BROASSARD (MDB - RS)- Nilo sei, Sr.
Presidente, o que cu deva lhes dizer diante disso. O que estou lendo
ao Senado nilo é meu, nilo é a palavra da Oposiçilo, é a voz de um
Dirctor do Banco Central.
Continuo a leitura, Sr. Presidente, porque creio que nada mais
posso dizer senão ler:
"6. Considerando a gravidade dos mlmcros relevados, e
ainda os diversos dispositivos regulamentares de longa data
infringidos, cm junho de 1976, foi encaminhada correspondência à Financeira c no Banco de investimento,
instando seus Dirctores a que fossem tomadas as seguintes
providências, objctivando o saneamento operacional daquelas Sociedades:"
Como disse bem o nobre Senador Roberto Saturnino, nem a
pena de advertência mais foi aplicada. Foi enviada uma correspondência instando, que tomassem determinadas providências.
Agora, isso acontece aqui nesta terra c ni!o acontece nada, Sr.
Presidente. Ai do infeliz que infrinja o mais modesto dos regulamentos, o de trânsito, por exemplo, já recebe uma multa pesada, porque,
para o pequeno a lei é dura c pesada, mas, para os grandes argentârios, é um CÇJmportamento de namorado, que tem o Banco
Central.
Quais eram as providências que por correspondência o Banco
Central recomendava ou instava que fossem tomadas?

"a) congelamento das operações com empresas coligadas nos nlveis de junho de 1976;"
Quer dizer, a lei pro!bc, mas o Banco Central diz: não subam,
fiquem no nlvel de 1976.
Sr. Presidente, isto aqui contado é de se duvidar, porque não é
de acreditar isso que está aqui. Contado não é de ser acreditado. A
lei pro!bc, mas o Banco Centrai insta, pede que os faltosos não
ultrapassem os n!veis de junho de 1976, Na prática é iUcita, no procedimento, ilegal.
Na prática é illcita; no procedimento, ilegal.
Continuo a litura:
"b) aprcscntaçi!o de esquema fact(vel de redução
gradativa do volume daquelas operações, até sua eliminação
total;
c) auditoria eKtcrna no Banco, na Financeira, na
Distribuidora c Corretora de Valores do Grupo, com
fundamento nos balanços semestrais, a partir do 2• semestre
de 1976, inclusive, com remessa ao Banco Central de uma via
dos correspondentes relatórios;
d) auditoria externa nas empresas comerciais do Grupo
(Bemorcira, Cia. Brasileira de Roupas c Ducal), com base
nos balanços encerrados a partir de 31-12-76, inclusive, com
ênfase na apuração das responsabilidades daquelas Sacie·
dadcs junto à Financeira c ao Banco de Investimento, igual·
mente com remessa das vias dos relatórios ao Banco Central.
7. O Programa de Auditoria geral por nós determinado
foi, com efeito, contratado com a Roberto Drcyfus & Cia.
SfC, registrada neste Banco Central e de comprovada
competência. Até o momento, entrementes, somente foram
concluldos os trabalhos preliminares de rcvisilo de procedi·
mentos contábeis e do Sistema de Controle Interno das duas
instituições financeiras."

Até o momento, são os levantamentos preliminares. Agora,
ouça o Senado:
"Os relatórios produzidos, como nilo f'Odcria deixar de
ser, ratificam as irregularidades operacionais praticadas por
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ambas as Sociedades, bem como dào conta do frâgil ou quase
inexistente Sistema de Controle Interno, fato injustiOcâvel
cm instituições que captem recursos da poupança popular."
I njustiõcáve!, mas corrente.
"Não foram elaborados, contudo, até o presente, os
pareceres quanto às demonstrações contãbcis de 31-12-76.
Tampouco tem se quaisquer dados quanto à auditagcm das
empresas comerciais do Grupo.
8. Em que pese aos termos de nossa carta de junho/76,
co~tinuaro~

as transferências de recursos para .as empresas

coligadas ...
Quer dizer que a advertência contida na correspondência enviada pelo Banco Central, instando que nào passassem dos nfveis de
junho de 76, como seria de esperar, não foi obedecida.
... seja através do Banco de Investimento, seja através
da Financeira, ainda que cm menor escala. Os quadros
abaixo revelam, historicamente, os sucessivos aumentos que
vem sofrendo os referidos Onanciamcntos, inobstantc as
insistentes determinações deste Banco Central:
8.1 -Banco de Investimento
Em milhões de Cr$
Aplicações
Bemoreira
C.B.R.
Ducal

o "

• ' •• ' ••••• ' • ' • o ••

.......................
... ·····················
Outras Ligadas .......... ' ..
'

"

.....
·························

Empresas Alheias ao Grupo
Total

31-12-75

30-6-76

30-12-76

273,3
377,3
88,6
739,2
154,8
894,0
I. 132,0
1.016,0

564,9
669,9
48!,3
1.716,1
293,6
l.009,7
1.287,3
3.197,0

654,7
773,9
529,!
1.957,7
1.189,5
3.147,1
1.301,0
4.448,1

Isto, com todas as correspondências do Banco Central.
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auditoria contratada - a anAlise dos dados contábeis
consolidados dessas Sociedades, considerando-se as inter·
relações existentes entre estas c as instituições financeiras
(Quadros 11 e III) revelam, cm 31/12/76, montantes
signiOcativos, como sejam:
a) pussivo a descoberto das instituições finaOceirns em
torno de CrS 4,H bilhões;
b) créditos do Bunco de investimento e da Financeira
junto iiS coligadas cm torno de CrS 5,8 bilhões;
c) pus•ivo a descoberto consolidado (instituições
linanccirus c principais empresas coligadas) igual a CrS 3,8
bilhôcs.
11. Como se pode depreender do Quadro lfl, anexo,
contabilmente a situação patrimonial da Bemoreira, Ducal e
C.B.R .. não considerados o' debitas destas junto às institui·
çõcs linuncciras do Grupo, apresenta resultado superavitário
de cerca de CrS 900 milhões. Todavia, como referido, trata•
se de rcsulwdo pouco conOãvel, estribado cm números contá·
beis não saneados. Acreditamos que uma anâlise mais detida
quanto ü li<IUidct. dos utivos dessas Sociedades possa revelar
insusbsist~ncias de vulto, tendo em vista os crõnicos prejuí..
'"' que de longa data vem suportando.
12. Assinalem-se, igualmente, os artifícios eontábcis de
que se vêm utilizando as duas instituições Onanceiras, c certa•
mcntc as dcnnds cmpresus do Grupo, com vistas a que seus
hul:.tnt;us nào venham a revclur o seu precário estado
ccunômicn-nnuncciro. Entre os artifícios utilizados, sobrele·
va ~~ irregular uprorriw;üo de receitas futuras, como receitas
cfctivu~ dos scmcslres balanceados, concomitantemente a
!rltnsl'crêndas de dcspcsas cfetivas do semestre para
c.\crcicius seguintes,''
M:.as isto. Sr. Presidente, será que uma empresa podc fazer de
uma empresa linancoim'! Que s~ pode abrir as suas portas com o
pn11.u du Bo1nco Central c só pode mantl!r us suas utividadc:s com a
sm1 anuência'!
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pois não.

8.2 - Financeira
Em milhões de Cr$
Financl•mentos/
Aceites Cambiais

30-6-75

31-11-75 30-ll-76

Bcmordra .... .. .. .. .. .. .. .. ..
C.B.R ....... ., .. .. .. .. .. .. .. .
Ducal , ............ , ...... , .. .

674,8
912,1
1.161,9
512,9
668,2
818,7
560,6
752,9
786,2
1.748,3 1.333,1 1.766,8
Aceite' Cambiai• . . . . . . . . . . . . . . . 1.800,5
2.305,8
2.025,2
Depois disto, mais uma vez quero dizer ao Senado que nilo
tenho rnalavnas pura comentúrios.
Agora. se: is!'io acontecesse antes de 1964, uh!. .. desabaria o cê:u,
f'cn,h:r•sc·iu u lcrru. Agora, não ucontcce nada!
Prossigo H l~ituru, Sr. Presidente:
"9, Os números ucima estüo a dcmonstrnr u impossibili·
dudc de dissociar.. sc u unlllist: putrirnonial das instituições
linanccirus do Grupo du anúlise concomitante de suas coli·
gmlas. particularmente da Bcmorciru, C.B.R. e Ducal,
rccipicndúria• da lutulidudc dos recursos captados pela
Finan~cira c de 71% das aplicações do Banco de Investi·
mcnw. J)c notar que, nu que tungc ils cuptuçàes viu uceite
camhi.,l.
desde dctcmbro de 75, têm estado bem aqué:m
dos linnnciumcntus concedidos.
10. Ainda que nilo dctcnhmnos números connltveis
quanto ao estado patrimonial da C.B.R., Ducal e Bcmoreira
- somente possfvt:is através dos rcsultndos obtidos pela

"'I"'·

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Senador Paulo Brossard,
impressionam os números. Mas, tenho informações oficiosas de que
o volume deste passivo chegarâ quase a nove bilhões de cruzeiros,
valor quase que suliciente pura ultimar um plano de colonização
agrária no Pais c, mais do que isso.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Daria para fazer
a ferrovia do uço, n ferrovia dos mil dias,
O Sr. Leite Chnes (M DB - PR) - Para V, Ex• aquilatar a
extensão material desta soma: Londrina é uma das cidades maiores
do Sul do Pais c uma das mais ricas, depois de Porto Alegre e Cu ri ti·
ba. Pois, se a cidade de Londrina tivesse que usar o seu orçamento
pura pagar esse dinheiro que o Banco Centrai terâ que dar nesse grupo, que é: da ordem oOciosn de nove bilhões e não como consta do
relatório, Londrina gastaria 46 unos consecutivos de entrega do seu
orçumento. A capital do café:, deste Pais. E veju V, Ex• mais: eles só
denunciaram este fato porque fatos mais graves existem af. Hã
informações de que um grupo grunde nacional está pant fulir,
cstourundo com umn importância superior a esta. Então, a rettlidude
deste quadro bancário nacionul, com algumas exccçõcs, o esta
dolorosa, que V, Ex• descreve na tarde de hoje, pura espanto do
Senudo e confrangimento da Nação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque, Fuzendo soar u
cumpainha.) - V. Ex• dispõe exatumente de cinco minutos pura
terminur sua oruçilo.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Encerrarei, Sr.
Presidente.
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Já não indago se esses números são cxatos ou niio. Volto a dizer
o que disse em relação aos dez bilhões o eminente Sr. Ministro da Fa·
zendn. Concedo para nrgumentar. Concedo. De modo que, para
argumentar, também concedo que os números aqui sejam apenas
esses. Mas, V. Ex• deve ter notado que, aqui, neste voto, se impugna
diretamente a validade, n corrcçào desses números. Mas, nüo preciso
levantar sequer dúvidas sobre a exatidilo deles. Fico nas palavras
textuais do documento que estou a ler: ·
"13. Os números da conta de Assistência Financeira,
seja do Banco de Investimento, seja da Financeira, niio dei·
xam dúvidas quanto ao agravamento paulatino da situação
de liquidez dessas sociedades. Em 2-5-77, principal e cocar·
gos dos recursos repassados já ultrapassam os CrS 3 bilhões
de cruzeiros n saber:
13.1 Financeira

Modalidade
Resolução 374
lntralimitc
Extralimitc
Fundo Rotativo
Extra
Dcsimobilização

Principal.
36,0
175,0
15,0
19,4
9,9
255,3

Em Cr$ milhões
Custos
5,6
26,9
1,4
1,8
35,7

Total
41,6
201,9
16,4
21,2
9,9
291,0

13.2 Banco de Investimento

Modalidade
Diversas
Desimobilização

Principal
2.595,0

EmCrSmllhões
Custos
Total
237,2
2.832,2
116,2
2.948,4
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Central c, o Ministro da Fazenda, também, acaba de fazê-lo, hã poucos dias, dizendo que, realmente, o Governo teve que auxiliar, Mas,
silo erros que vêm de anos passados. Então, esse Governo niio tem in·
teresse nenhum em esconder a realidade, c ele declara, publicamente,
o que teve que razcr em socorro a essas companhias. Mas, a resposta
ao discurso de V. Ex• merece um estudo mais acurado, mais preciso.
Nesse sctor econômico, a nossa Liderança tem, na pessoa do nobre
Lfdcr Virgílio Tâvora, o encarregado desses assuntos, S. Ex• natural·
mente, trarã outros esclarecimentos a V, Ex•, a este Plcnârio e ao Bra·
sil, sobre o discurso que V. Ex• cstã pronunciando hoje.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Agradeço o apor·
te do nobre Senador c vou esperar realmente, Vou esperar a resposta.
Mas, mais do que a resposta, a Nação espera alguma outra coisa.
Aliás, vou tocar num problema antes de encerrar, c, ao encerrar, pa~
ra que os competentes digam algo a respeito. Eu gostaria que o Ban·
co Central, no seu balanço, fizesse uma decomposição da rubrica
"Empréstimos a Instituições Financeiras". Scrd pedir demais, Sr.
Presidente?
Ou o interesse nacional exige que isso seja feito? Porque, scgun·
do. alguns estudiosos, esta rubrica oculta as verbas a que fazia refc·
réncia, no seu aparte inicial, o nobre Senador Roberto Saturnino, englobando esses socorros com redesconto bancãrio, sob o rótulo gené·
rico de "Empréstimos a Instituições Financeiras."
Se o Governo nada tem a esconder, se o Banco Central nada
tem a ocultar, eu daqui rormulo esse pedido c faço esse apelo: que,
no seu balanço, seja feita uma decomposição da rubrica "Emprésti·
mo a Instituições Financeiras". Os competentes sabem o que quero
dizer e onde quero chegar.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte, nobre Senador?

E assim, seguem outros números para chegar àquele núr
arredondado de três bilhões de cruzeiros.

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque. Fazendo soar a
campainha.)- Nobre Senador Paulo Brossard, o tempo de V, Ex• já
está, realmente, esgotado e pediria que não consentisse nos apartes.

Bom, Sr. Presidente, esses são os dados de que pude dispor, para
colocar isto sob a atenção desta Casa.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Devo obedecer a
sua advertência, Sr. Presidente, e apenas lamento que não possa ouvir o aparte do nobre Senador pelo Estado do Rio.

O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Uma atenção indigna·
da, nobre Senador.~ inacrcditãvel o que V. Ex• revela.
O Sr. Leite Chaves (MOS- PR)- V. Ex• me permite um apar·
te?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com prazer,
O Sr. Leite Chaves (MDD - PR) - Senador, enquanto isto
ocorre, vemos com constrangimento, a propaganda agressiva da tele·
visão de algumas financeiras que estão, ainda, a captar recursos do
povo ou de crianças, prometendo até balas, para que eles levem corri·
nhos, quer dizer, raspando o bolso do povo, para que ratos desta
natureza repitam. Veja V, Ex• o que ocorreu com outras financeiras.
Não ocorre nada, e nilo acontece nada.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT) -V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Com muito pra·

zcr.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Nobre Senador
Paulo Drossnrd, estamos ouvindo com atenção o discurso de V, Ex•
VI: V. Ex• que este Governo, através dos seus Ministros c do Presi·
dente do Banco Central, vem a público para declarar, com toda a ren·
!Idade, sem mentir, sem subtcrrúgio, a realidade da nossa situação,
cm que o Governo teve que ir cm socorro a essas financeiras, a essas
instituições de crédito- jd isso, de anos passados - dando, então,
um total de mais de 3 bilhões, como declara o Presidente do Banco

V, Ex•, arnuvclmente, me convida para encerrar o discurso e não
tenho tempo de me valer de conceitos de três dos mais importantes
jornais do Pais: o O Estado de S. Paulo, o Jornal do Brasil e a Folha
de Silo Paulo. Mas vou pedir para inserir no discurso, esses três arti·
gos como uma contribuição para a discussão e anâlise deste ponto.
Sr. Presidente, vou encerrar e devo dizer a V. Ex• que o faço de·
baixo de uma tristeza sem limites, porque é doloroso que fatos como
os que venho de relatar tenham ocorrido com as circunstâncias agrn·
vantcs com que eles ocorreram.
Agora veja só V, Ex•, Sr. Presidente; no ano passado, houve um
Deputado, Presidente de uma Assembléia Legislativa, que gastou de
rorma, que eu chamaria, indecente, 82 mil cruzeiros. O Tribunal de
Contas determinou u reposição do dinheiro por entender que aquela
soma tinha sido mal gusta e, nos termos da Lei, o recolhimento teriu
que ser rei to. Ao ludo disso, outras providências estavam sendo to·
madus pelo partido u que pertencia esse parlamentar.
Pois bem, ali se rez sentir o raio jupteriano: foi eliminado du
vidu pública o parlumentur que, no meu modo de ver, gastou mui 82
mil cruzeiros, salvo engano, e que terium que ser repostos uo
Tesouro por determinuçüo do Tribunul de Contns.
Agorn, uqui, Sr. Presidente, silo bilhões, bilhões, bilhões ... - e
dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro- que silo destu formu
entregues uo que ni\o sei como chumum: às trnvessuras, ou sei lú o
que, pruticndas nu ltreu finunceiru. E nudn ucontece.
Eru o que tinhu u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pulmus.)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
PAULO BROSSARD EM SEU DISCURSO:
NOTAS E INFORMAÇõES

Confiança abalada
Quando, hoje, o Ministro da Fazenda comparecer
à Câmara dos Deputados, para discutir as dlretrlzes
da política econômlco-flnancelra do Go1·erno, deverá
estar preparado para explicar as razões que levaram
as autoridades monetárias a consentir que o Banco
Central perdesse, segundo seu próprio testemunho, 10
bilhões de cruzeiros no saneamento do mercaào financeiro do Pais. Seguramente, o Sr. Mário Henrique
Slmonsen·fundamentará suas respostas no argumento
que Já avançou na exposição escrita encaminhada à
Câmara, cujo cerne consiste no seguinte entre ."aceitar os prejuízos para os cofres públicos ou distribuir
esse prejuízo entre Investidores de boa fé, ocasionando uma crise de confiança que abal::tria os alicerces
da poupança nacional", o Governo preferiu a primeira opção, por snr a que representaria menores
custos para a sociedade.
Curioso raciocínio, esse que presidiu a tomada de
decisão das autoridades monetárias: a sociedade perde menos. quando o Governo arca com os prejuízos
que recairiam sobre um de seus setores, como se os
dinheiros públicos não pertencessem à coletivldade
e como se os prejuízos líquidas do Governo não afetassem, direta ou Indiretamente, a todas as camadas
sociais.
Não apenas é curioso o ponto de partida Intelectual do Ministro Simonsen, dir-se-ia que rala ao
absoluto desprezo pela capacidade de raciocínio de
seus interpelantes e de toda a Nação, especia!mente
quando acrescenta, em tom de lamentação fora de
propósito, que é trl.ste constatar que "o Tesouro tenha arcado com esse ônus, e não é difícil listar uma
série de Investimentos de alto valor econômlco e social que poderiam ser realizackls com esses dez
bilhões de cruzeiros". Em outras palavras, para evitar
aquilo que considera "uma crise de confiança (no
sistema financeiro) que abalaria os alicerces da poupança nacional", o Ministro da Fazenda admite que
distribuiu essa "crise de confiança" por toda a Nação - os que podem realizar poupanças e os que não
podem, sendo esses em maior número - ao deixar
de realizar Investimentos socialmente vãlldos e economicamente produtivos.
Ao longo de seu extenso relatório sobre a politica
econõmlco-flnancelra do Governo, o Ministro da Fazenda, encontrará argumentos para defender uma
politica que, para nós, nunca encontrou justificativa.
Desde o Instante em que levantamos, em uma série
de reportagens, a situação real do mercado financeiro no País, sempre defendemos a tese de que era
Inadmissível o comportamento governamental, acobertando com as benesses do Banco Central um tipo
de operações que todos sabiam, senão Irregulares, ao
menos lrresponsá \"eis. O ministro tem razao quandO
afirma que os Investidores de boa fé não poderiam
ser prejudicados - mas, pnrll ter plena razão, deveria reconhecer que eles só continuaram operando com
as 152 Instituições que até junho de 1977 estavam sob
Intervenção, porque não tinham sinal algum de que
o Banco Central começava a duvidar de sua capacidade de honrar os compromissos assumidos com o
público. Outra fosse a politica das autoridades monetárias, e menos sensíveis tivessem sido estas às
pressões políticas de Influentes personalldades do
mundo civil e militar, seguramente o público terln.
tomado as cautelas cabiveis, e o Governo não teria
sido obrlgackl a confessar, candidamente e em tom

de lamúria, que perdeu 25% do total dos Investimentos que determinou não se fizessem no decorrer de
1977, para desacelerar a economia e manter sob controle a tr.flação.
A enumeração das providências legal.s adotadas
pelo ·Governo, desde mar~o de 1974, para sanear o
mercado financeiro suscita questão de outra ordem:
se já em março daquele ano, quando se promulgou a
Lei n.o 6.024, que, entre outras disposições, punha em
lndlsponibl!ldade os bens dos administradores e estendia a Intervenção às empresas coligadas, é porque
o Banco Central já tinha noticia - para não dizer
pleno conhecimento - de que algo andava errado no
mercado financeiro, tanto assim que buscava ameaçar com sanções legais os que aplicavam mal as poupanças populares. Se assim era - e a promulgação
da lei em apreço não permite outra interpretação não se entende como, em agosto, depois de constatados os efeitos danosos da desastrada (pela fonna)
i!ltcrvenção no Grupo Halles, o Go,·erno tenha decidido Cdesta vez por decreto, o de n.o 1. 342) aceitar "o
principio de que o saneamento do sistema financeiro
oneraria os cofres públicos". Nem multo menos se
entende, à luz de um exame isento de juizos de valor,
como possa o Ministro da Fazenda, depois de tudo o
que aconteceu, dizer aos deputados federais que é
conveniente adotar "mecanismos mais ágeis para enquadrar os infratores na legislação penal" ...
Em poucas palavras, deprende-se da exposição
do Sr. Mário Henrique Simonscn o seguinte: o Governo
sabia que as lrregularidacres do mercado financeiro
eram enormes e pretendeu corrigi-las, ameaçando os
mai!S administradores com a indisponibll!dade de
bens. Como eles pouca importância deram a essa
ameaça tonitroante (afinal era npenas uma lei e não
um dos tantos instrumentos de exceção de que dispõe o Governo quando quer), o Governo simplesmente decidiu arcar com os prejuízos que porventura a
sua inércia e a ousadia de alguns poucos pudessem
causar aos Investidores de boa fé. Finalmente, mesmo tendo tido a oportunidade da "constituinte de
abril" e mesmo dispondo da faculdade constitucional
de baixar decretos-leis sobre matéria de finanças públicas, considera, hoje, que é preciso nova. lei para
punir judicialmente aqueles que escarneceram dele e
da Nação.
A soma das informações prestadas pelo Sr. Mãrio
Henrique Slmonsen à Câmara dos Deputo.dos compõe quadro sumamente Ilustrativo da fraqueza de um
governo autoritário diante de uns poucos; de sua
incapacidade de usar os Instrumentos de exceção de
que dispõe para pôr cobro à Imoralidade que reinava
no mercado financeiro, e do descaso com que trata a
opinião pública, por um lado chamndn a fazer sacrlfíelos e de outra convidada a aceitar, passivamente, a
tese de que foi melhor perder 10 bilhões de cruzeiros
do que a confiança no sistema financeiro. Quando a
Nação é tratada com esse menosprezo, tudo se pode
esperar daqueles que nos governam, em contrapartida, porém, eles devem saber que, ainda que se tenha
mantido a confiança no sistema financeiro, se abalou
a confiança no Governo, o que é pior para a País.
JORNAL DO BRASIL
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Prejuízo i!:tico
O Ministro da Fazenda vai afirmar, hoje, na Câ.-

mara dos Deputados, que a Nação bras!lelra perdeu
- segundo suas estimativas, nada mais do que estimativas - Cr$ 10 bilhões de 1974 até 30 de junho
deste ano em operações de "saneamento" do mercado
financeiro. O mercado financeiro foi saneado? Esses
recursos efetlvamente ajudaram a saneá-lo? Diante
dessas. perguntas cabe contrapor prellmlnarmente: o
"prej UlZO efetlvo" causado ao Erário velo a ser um
preço multo alto - financeira e eticamente.
O que se poderia ter feito com Cr$ 10 bilhões?
Multo. Já foi mostrado que se poderia equacionar o
problema da importação de fosfato e provavelmente
de cobre. Poderia ser reforçado o conjunto de programas sociais, e de forma expressiva, se fosse levado
em consideração que o Orçamento da Secretaria de
Educação do Município do Rio de Janeiro será este
ano, de Cr$ 2,1 bllhões; o da Secretaria de Saúde,
também em 1977, não ultrapassará Cr$ 940 milhões.
Por aí tem-se uma idéia do custo financeiro desse
saneamento.
E o custo ético?
Como pode o Ministro expllcar, diante de um
auditório de representantes do contribuinte, o fato
de terem sido gastos tantos recursos em operações de
discutível eficiência?
São efet!vamente Cr$ 10 bilhões? Diz o próprio
Ministro que esse número é uma estimativa. Claro que
se trata de estimativa - tão precária quanto qualquer outra - porque, a essa altura, não se pode ter
ainda uma idéia precisa sobre o desfecho das !!quidações dos ativos e da busca dos bens dos administradores das epmresas sob intervenção ou liquidadas
extrai udicialmen te.
Tudo foi feito em nome do Investidor e do depositante. Por que, em nome do mesmo depositante e do
mesmo contribuinte, não se Impediu que os problemas
chegasem aos níveis alarmantes que impllcaram um
desembolso de Cr$ 21 bilhões? Por que o Banco Central não acendeu sua luzes mais cedo? Por que não
se tornou mais vigilante e impediu, com a devida
presteza, que os problemas se tornassem tão dispendioso?
Não teria sido necessário gastar tanto se em lugar da lerda e ineficiente estratégia adotada' tivesse
o Governo arbitrado a Incorporação das empresas
claudicantes por outras mais saudáveis. É certo que
haver!~ um desembolso para facllltar as operações de
absorçao - mas seria, certamente, um desembolso
menor e, antes de tudo, um desembolso em forma de
empréstimos.
Fica sempre abalado o sistema financeiro quando
se tem notícia de uma explosão de empresa ineficiente; porém, fica mais abalado com a falta de confiança num sistema que se nutre, principalmente, da
confiança. E a confiança se constrói, também com a
certeza de que o Governo está sabendo administrar
crises: seja porque Impediu que elas se tornassem
maiores do que deviam, seja porque encaminhou compradores capazes <!e absorver problemas.
E, acima de tudo, a confiança no sistema financeiro - e em todo o sistema económico - se constrói com o respeito ao contribuinte. Com a convicção
de que as autoridades tratam os recursos do Erário
como recursos do público, recursos de propriedade de
toda a sociedade.
É animador que o Ministro da Fazenda se disponha a comparecer à Câmara dos Deputados para
fornecer os dados mais claros passiveis sobre tema
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tão delicado. Mas - ainda assim - é deplorável que
a Nação brasllelm tenha de suportar esse "prejuizo
efetlvo" em sua con tabllldade ética.
Os Frutos da Impunidade
No comunicado oficial dedicado à Intervenção
no grupo financeiro Independência, o Banco Central
esclarece que a decisão foi calcada "na constatação
continua de práticas Incompatíveis com a legislação
que rege o mercado financeiro e de capitais" Ou seja: a autoridade monetária admitiu a COiltlnuada
prática de atas Ilícitos por aquelas empresas, embora o Banco Central continuasse injetando recursos
públicos nas mesmas.
Descartado o aspecto moral desse procedimento,
que corresponde ao ato de premiar o faltoso e estimular a fraude, o episódio revela tanto as falhas de
legislação como os defeitos de fiscalização que patrocinam o regime de impunidade que Infeccionou
o compartimento talvez mais melindroso do sistema
econômico, o da Intermediação financeira.
. A Impunidade é a matriz de todos os crimes. Não
e de causar surpresa, pois, o saber-se hoje da existência de 132 instituições financeiras privadas em
regime de liquidação extrajudicial e mais 13 sob Intervenção do Banco Central. Todas surpreendidas
nos últimos anos, em situação Irregular e Insolvente'
seja por má-fé, seja por incompetência.
'
A Inexistência de diplomas legais exemplarmente punitivos e a ausência de fiscalização preventiva
explicam os desregramentos de setores do sistema flna?ceir?, .cuja perd~ d~ credibilidade, junto à oplnlao publica, podera significar um preJuízo talvez
até maior para o futuro da Nação que os 181 bilhões de cruzeiros injetados pelo Tesouro Na~lonal
na cobertura do passivo das 145 empresas insolventes, dos quais 6,1 bilhões já confessadamente admitidos como irrecuperáveis pelo próprio Ministro da
Fazenda.
A Imagem do mercado financeiro é tão importante que o Governo procurou preservá-la a qualquer preço. No que errou. Ao armar um dispositivo
de socorro financeiro para empresas em situação
pré-fallment.ar e ao inmt!Wl'nr um crematório para
casos Irremediáveis de dissolução extrajudicial o Governo simplesmente fez uso do dinheiro públléo para
sustentar um esquema de assistência a empresários
incompetentes e/ou desonestos que, em certos casos
foi muito além do ampar.o oficial a empresas vitima~
das por "acidentes de mercado". E violou os limites do que o Interesse social recomendava e a consciência jurídica admltla.
A ação profll:itlca e saneadora do Governo não
deve ser confundida com o patrocínio de "continuadas práticas Incompatíveis com a legislação". Multo
menos quando esse patrocínio envolve aplicações a
fundo perdido da poupança social. A estatização dos
prejuízos de terceiros, provocados por Incapacidade
imprudência ou má-fé, não pode ser tolerada como
instrumento de politica econômlca. E a preservação
da "imagem do mercado" ou da fé pública no sistema financeiro não pode servir de justificativa pam a redistribuição social dos prejuízos. A sociedade
como um todo não deve pagar pelo crime de Intermediários fraudulentos, pela Incompetência de empresários aventureiros e nem mesmo pela Imprudência dos mutuários do sistema. O mercado flnance!ru, por definição, é de risco e como tal deveria ser
entendido e aceito.
Obviamente, .cabe no Governo proteger a poupança popular. Mas a verdadeira garantia oficial deve ser dada não por essa permissividade piedosa dos
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cofres do Tesouro Nacional, mas pela decretação lnadlbel de diplomas legais mais rígidos e normas de
controle Implacáveis.
O Instrumental até aqui disponível, embora reforçado pelo Decreto-lei n.0 1.342 e pela Lei n.o 6.024
de março de 1974 - dispondo sobre Intervenções e
liquidações elCtrajudlclals em empresas financeiras e
sobre o confisco de bens pessoais dos empresários Implicados -, tem-se revelado Insuficiente, como bem
o den;tonstra o caso atual do Grupo Independência.
O proprlo Ministro da Fazenda admitiu ontem que
a legislação é rarefeita e que o quadro de fiscais do
Banco Central formou-se apenas no ano passado e
"continua a se estruturar".
Isso significa que, malgrado decorridos 13 anos
de criação do chamado mercado de capitais em bases
modernas, ainda não dispomos de um arcabouço jurídico consolldado e estamos longe de contar com
um eficiente serviço de fiscalização das regras do jogo financeiro. Portanto, um sistema sujeito a distúrbios e sem fiscalização adequada.
Foi preciso a eclosão desse. rombo recorde de 3,4
bilhões de cruzeiros - montante que se estima terá.
o Governo de inj etar no braço financeiro do grupo
União de Empresas Brasileiras para remediar o que
não conseguiu prevenir - para que fosse dramatizada a busca de uma solução definitiva para os desregramentos Intermitentes do sistema financeiro nacional. .E foi preciso que o MDB se mob!llzasse na
cnnvocaqão de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os escândalos da área para que o ElCecutlvo, finalmente, levantasse a cortina de segredos que
escondia da opinião pública a verdadeira extensão
do problema.
Agora, pelo menos, já são conhecidos os número~ oficiais do fenômeno: quantas e quais empresas,
qual o montante dos prejuízos à economia popular,
qual o montante do desfalque contra o Erário. Na
maioria dos casos, porém, ainda faltam esclarecimentos sobre a natureza das Irregularidades, os responsil veis por elas, as penalidades aplicadas e cumpridas e as possibilidades que terá o Tesouro Nacional de se ressarcir dos créditos especiais concedidos
em nome da salvaguarda de credores e investidores.
1!: um bom começo para o muito que resta por
fazer. A divulgação das Irregularidades e dos nomes de seus autores e beneficiários, somente agora
ensaiada, tem pelo menos o mérito de Incorporar
ao serviço de controle das regras do jogo econômico um fiscal poderoso e implacável, mas geral!nente menosprezado em regimes autocráticos: a pressão
da opinião pública Informada e ressentida.
O longo braço da coerção moral da sociedade haverá de cair sobre a lniqüldade dos ricos mafiosos da
Indústria da falência, Que poderão até continuar como ricos, mas não mais desfilar como honrados.
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
(Pausa.)
S. Ex." desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. <Pausa.)
S. Ex." não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Oslres Teixeira. <Pausa.)
S. Ex." não estã presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Murllo Paral.so.
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O SR. MURILO PARAíSO (ARENA PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. senadores:
O Rio caplbarlbe, por suas periódicas e catastróficas enchentes, vem se constituindo, nos últimos
anos, não rnals em fonte Inspiradora de poetas mas
em fonte de apreen.são e de tragédia para as populações de Limoeiro, Carplna, Paudalho, São Lourenço da
Mata. e Reci!e.
De 1966 para cã, o fenômeno tem se repetido com
maior freqüéncla, devastando extensas áreas rurais e
urbanas, levando impiedosamente a miséria a milhares de
lares de todas as classes sociais.
Das seis barragens Inicialmente projetadas para,
rio Inverno, conter a fúria do Caplbarlbe e dos seus
principais afluentes, apenas uma, a do Rio Tapacurá,
fora construída até 1975, quando uma nova enchente,
sem precedentes, com descarga de 3.400 ma;seg. se
abateu sobre o Recife, com reflexos nas cidades vizinhas, esfacelando lares, ceifando vidas, comprometendo parques Industriais, afetando o comércio e atingindo a economia do Estado.
A partir daí, o Governo Federal, através de pronunciamento d,o -próprio Presidente Gelsel, além de
aclonar um extenso elenco de medidas que visavam a
recuperação, a curto prazo, dos enormes prej uizos materiais havidos, se propunha a imprimir às obras o
carâter de absoluta prioridade, condição que permitiria proporcionar a sua rápida conclusão, e, com ela,
trazer a tranqüllldade e a segurança tão almejadas
por aquelas sofridas populações.
Todavia, por mais paradoxal que pareça, o sacrifício que o Caplbarlbe, em 1975, novamente Impôs a
todos aqueles municípios, notadamente ao Recife, não
foi em vão. Trouxe suas vantagens: permitiu que os
técnicos da SUDENE e do DNOS observassem vários
ângulos do problema, até então desconhecidos. Uma
extensa rede de postos de observação distribuídos em
toda a bacia do baixo, médio e alto Caplbarlbe permitiu obter dados mais precisos que, após Interpretados
e manipulados tecnicamente. ensejaram uma oportu•na e racional modificação do projeto Inicial, simplificando-o substancialmente.
Em vista que, recentemente, fiz â a.a Dlretorla
Regional do DNOS, pude constatar que as obras prosseguem em excelente ritmo.
Antes do próximo período invernoso, estarão concluídas mais duas barragens, além da do Rio Tapacurá, a do carplna. e a do Rio Goltá. As obras finais,
para a defesa do Recife - alargamento da calha do
Rio em toda a zona urbana e a substituição de duas
pontes - serão Iniciadas ainda em 1977 e concluidas
em 1979. Representarão, quando concluídas, a segurança contra as enchentes que se formarem à jusante
da barragem do Carpina, e que poderão, no maXlmo,
atingir â descarga de 1.600 m"/seg. Metade dessa descarga, ou seja, 800 ma;seg, poderá ser contida pela
atual calha do Rio, independentemente do seu alargamento, mesmo que haja simultaneidade entre a ocorrência dessas enchentes e a maré alta. Se tudo Isso
vier a acontecer, nessa hipótese pessimista, as conseqüências serão diminutas. Esse o pequeno risco a correr até a conclusão das novas pontes.
A perspectiva para as populações do Recife, São
Lourenço e Paudalho, é, pois, nesse aspecto, das mais
alvlssarelras.
Na oportunidade em que faço este pronunciamento, não poderia deixar d~ externar a gratidão pelas
medidas da primeira etapa das obras que já se apresentam na sua fase final, e que se originaram dos
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apelos do Governo do Estado, dos parlamentares, do
Instituto Joaquim Nabuco e das lideranças empresariais, logo após os dramáticos momentos vividos em
1975 e em maio último.
O Sr. Italívio Coelho (ARENA·M'r) - V. Ex."
permite um aparte?
O SR. MURILO PARA1SO (ARENA-PE) - Tem
V. Ex• o aparte.
O Sr. Itai.Wio Coelho (AR.ENA·MT) . - Estou
ouvindo V. Ex."' com multo prazer, máxime depois
do discurso do Ilustre representante do MDB pelo
Rio Grande do Sul, todo calcado no exagero com relação a algumas Irregularidades cometidas por empresas já punidas ou em punição pelo Banco Central.
São sobretudo acusações que pre>curam atingir lnjustamente aquele quadro de excepcional valor de
funcionários do Banco Central, advindes do Banco do
Brasil, pela seleção, ou pela longa dedicação profissional à maior Casa de Crédito que ampara o nosso Interior, o Estado que representamos. Seleclonados por concursos, o Banco Central põde formar um
quadro de funcionários que não merece críticas, sobretudo injustas e exageradas, como as pronunciadas
pelo Ilustre representante do Rio Grande do Sul, que
vem, aqui, e nos ocupa mais de uma hora com um
libelo acusatório todo fantasioso. Jl: um dramaturgo!
Agora V. Ex.• demonstra que em pouco tempo - pois
foi a segunda enchente verificada neste Governo o Presidente Gelsel tomou as iniciativas, juntamente com o Ministério do Interior e com os demais Ministérios responsáveis pelo setor, para o atendimento das reais necessidades da valorosa população do
Estado que V. Ex.a representa. Providências Iguais
a estas foram tomadas no Estado de Santa Catarina,
quando atingido por enchentes, como também no Estado de Mato Grosso, também seriamente atingido
por esta mesma calamidade. Dou Inteira solidariedade a V. Ex."
O SR. MURILO PARAíSO (ARENA-PE) to obrigado, Senador.

Mul-

Agradeço ao Ministro Rangel Reis pela seriedade
com que enfrentou o problema, visitando a obra com
assiduidade e liberando, em tempo hábil, os recursos
necessários; A sua equipe do DNOS, na pessoa do seu
Diretor-Geral, Engenheiro Harry Amorim Costa e do
Engenheiro Artur Lopes de Araújo, da 3.11 Diretorla
Regional, o reconhecimento do recifense pela dedicação e senso de responsabilidade com que se têm desempenhado nessa tarefa.
E, finalmente, ao Presidente Ernesto Gelsel, figura maior em todo esse episódio, a eterna gratidão
dos habitantes daquela extensa área, em todas as
suas camadas sociais, pela sensibilidade que o problema lhe despertou e pela pronta ação do seu Governo na complexa e onerosa obra cujo término j â
se pode divisar para tranqü!lldade do povo da nossa
Capital que, dentro em breve, poderá repetindo o
poeta, voltar a chamar o caplbaribe de "0 PapaEstrelas". (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)
- Concedo a palavra ao nobre Senador José L!ndoso.
O SR. JOS:Jl: LINDOSO (ARENA·AM, Pronuncia
o seguinte dl~curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há, no Brasll, muitos desafios a serem vencidos
e, dentre estes, poucos são da magnitude dos refe·
rentes aos complexos problemas de transporte, na
Amazônia.
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Os transportes aéreos, terrestres e fluvial na minha região com desempenhos distintos, como é natural, no plano de movimentação do homem e de
seus negócios, pressupondo, no entanto, a politica da
ocupação e afirmação da soberania brasllelra, exigem
sejam, globalmente, considerados.
Reclamamos, por isso, a construção de aeroportos no Interior, mesmo da categoria dos que servem
à chamada navegação aérea de terceiro nível, que
presta ao meu Estado - enfrentando sérias dificuldades financeiras e técnicas - notáveis serviços na
ligação entre municípios distantes da Incomensurável geografia amazônica. Ocupar-me-e!, especificamente, desse assunto, em outra oportunidade.
Pretendo, hoje, tecer algumas considerações a
propósito do transporte hldrovlário e terrestre, suscitadas por eventos administrativos ocorridos na semana passada em Manaus, e presididos pelo General
Dyrceu Nogueira, Ministro dos Transportes, aos quais
assisti, por deferência daquela autoridade.
Tenho me preocupado com a navegação fluvial, na
Bacia Amazônlca, não só na busca de aumentar as
unidades de tráfego, como, também, de sistematizar
e racionalizar a atlvldade da frota de pequenas embarcações. Ao lado disso, e de outras questões, pleiteio
a derrocagem no leito dos rios, retirando pedreiras,
alargando trechos, pois, sendo navegáveis, no entanto,
cm determinada época do ano, ao secarem, ficam,
alguns, cheios de obstáculos, perfeitamente removiveis.
A Bacia Amazõnica banha, aproximadamente,
6.200.000 km', e ao Brasil pertencem 62,5% dessa
área, cabendo 15,3% e 10,3%, respectivamente, ao
Peru e à Bolívia. E os 12% restantes, aos outros países
lindelros.
No Brasil, desses 62,5%, os Estados do Amazonas
(25,2%) e Acre (2,5%), e os Territórios de Rondônia
(3,9%) e Roraima (3,7%), que constituem a Amazônia
Ocidental, detêm 35,3%. A Amazônia Oriental (Estado
do Pará e Terltório do Amapá), pertencem 15,7%, e
11,5% ao Estado do Mato Grosso.
Esses dados devem ser considerados como preliminares para a política nacional de navegação fluvial na
Amazônia americana e brasileira.
Sob o ângulo da navegação da Amazônia Continental, estou defendendo o restabcleclmen to da linha
para Iqultos, no Peru. Este pais, com o petróleo na
região da selva, e o Brasil, com parque Industrial, em
Manaus, têm elementos para o desenvolvimento de
comércio significativo.
A política de transporte fluvial na Amazônia Brasileira é dificultosa pela extensão dos rios. A ENASA,
que é a empresa do Governo, sucessora do SNAPP
(Serviço de Navegação da Amazônia e Administração
do Porto do Pará), que, historicamente, sucedera à
companhia Inglesa Amazon Rlver, luta por um desempenho eficiente, porque, dispondo de pequena frota,
só tem sido contemplada com escassos recursos ante
as enormes tarefas que tem de enfrentar.
No esforço de modernizar-se, e para atender ao
seu Programa, foi elaborado o Plano de Pesquisa e
Projeto, desenvolvido pela Divisão de Engenharia Naval do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (lPT),
dimensionando uma frota de navios fluviais para
passageiros e cargas, prevendo-se a construção de
cinco unidades, em duas etapas, a saber: 3 navl(js
mistos, classe popular, e 2 na vlos mistos, classe turis'tlca.
A excelente revista especializada Portos e Navios,
no seu n. 0 201, cuja capa estampa vista panorll.mlca do
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Porto de noss:J. Capital, traz excelente artigo sobre
os na vlos Catamarã para a Amazônia, exatamen te o
tipo de bat:co não convencional, há pouco referido,
como soluçao do IPT e objeto da programação da
ENASA. Essa publicação descreve:
" ... a embarcação mais adequada para a região
é uma embarcação do tipo Catamarã, por apresentar, em relação a uma embarcação convencional, uma área de convés multo maior (cerca de
25% a 30% l, possibilitando que se tenha um
convés de carga contínuo e com área suficiente
para que seja u tllizado como um armazém de
carga, com corredores ln ternos para movimentação de carga por emp!lhade!ras, permitindo a
entrada e saída de carga, tanto por movimentação vertical pela escotilha central, com auxilio de guindaste da própria embarcação, como
por movimentação horizontal, através de aberturas laterais ao nível do convés de carga."
O fato auspicioso é que nessa viagem do Ministro
Dyrceu Nogueira, ele, além de assistir à entrega, pela
ENASA, do navio recuperado "Plácido de Castro"
para fazer a linha do Solimões, atendendo a reivindicação das populações que vivem às margens do rio,
presidiu a solenidade de assinatura de contratos para
a construção dos dois barcos tipo Catamarã, que deverão ser entregues à ENASA dentro de dois anos.
É Imperativo o aumento da frota da ENASA para
que não se prolongue um processo doloroso de estrangulamento da economia do Interior do meu Estado.
Agora, atendido o Solimões, insisto na necessidade de
serem estabelecidas linhas regulares para o rio Negro,
o Purus e o Juruá. A empresa está recuperando, ainda,
os n:J.v!os "Pimenta Bueno" e "Irlneu Evangelista", e
entendo que devem ser colocados nessas linhas, até
que se conclua a construção das novas unidades.
Na visita ministerial. também foram lnspeclonadas as obras de ampliação do Porto. Suponho que a
PORTOBRAS' e o Governo do Amazonas têm de enfrentar não só a questão de ampliação do Porto, já
definida pela Engenharia, mas, o da construção de
um novo. O crescimento da Indústria e do comércio de
Mana 1,1s não pode sofrer por falta de condições portuárias. O espaço para o movimento de caminhões de
carga e descarga está tomado por construções urbanas
de alto valor, e receio que a ampliação das Instalações
portuárias de que se cuida, Importe, de certa forma,
em recurso protelatór!o para se enfrentar a difícil e
caríssima obrn do novo Porto.
Porém, não enxergo outra saída.
Já temos o Aeroporto, precisamos do Porto e dos
terminais hldrovlárlo e rodoviário. São problemas que
surgem ante o grande desenvolvimento daquela Capl·
t:J.l, e o Senhor Ministro dos Transportes tem de obter
recursos orçamentários para enfrentá-los, acompanhando o esforço de outros setores no processo desenvolvlmentlsta.
O Senhor Ministro, em Manaus, não se ateve
somente ao tema de navegação e porto. Também ele,
encerrando a 6.• REDORE, que congregou os administradores dos órgãos rodoviários de todo o Brasil, deu
a sua mensagem sobre a significação do rodovlarlsmo.
Para a Amazônia, a estrada de rodagem tem sido
Instrumento de revelação. Não compete com o rio,
completa-o de modo extraordinário. Não escondo os
meus aplausos entusiásticos à Transamazônlca, que
deve ser concluida à Manaus - Porto Velho, à Porto
Velho - Culabá ..:... Brasílla, que deve ser asfaltada,
pois é estrada vital para Mato Grosso no seu destino
!nquftstlonavelmente amazônlco, marcado pela divisão, como é vital, repito, para o Acre e o Amazonas.
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Não escondo, por outro lado, minha frustração com
a Interrupção dos trabalhos da Perlmetral Norte, embora compreenda as dificuldades financeiras que levaram a Isso.
Algumas tarefas administrativas devem ser enfrentadas no campo da Administração rodoviária, tais
como a Consolidação das Leis Rodoviárias, e Manual
Prático para aplicação e prestação de contas, no ámblto da Administração, da quota rodoviária, bem como
Instruções e modelos para ação perante o Judiciário,
no caso disso ser necessário, de maneira que não se
estanque a remessa dessas quotas aos Municípios, empilhando-se processos, às vezes, por decênios, no
DNER. Reter a quota, anos e anos, de pobres Municípios, desvestldos de recursos de qualquer espécie, é
,uma malvadeza e não ajuda o progresso deste Pais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazendo o registro
da viagem do Senhor Ministro dos Transportes à
Amazônia e tecendo as observações sobre navegação
fluvial e administração rodoviária, queremos fixar,
como Imperativas, as reivindicações que ora faço a
favor do Amazonas, pedindo ao Senhor Ministro que
lute por maiores recursos no próximo Orçamento para
os programas de sua Pasta naquela região. Com Isso
não desconhecemos o esforço da SUNAMAM e do
DNER, órgãos do Ministério dos Transportes que, com
sensibilidade, se empenham em ajudar a construir o
Brasil grande. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO CMDB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É lastimável que ainda existam em nosso Pais
empregadores que se recusam a cumprir a legislação
trabalhista, numa atitude retrógada e profundamente
lesiva para seus empregados. Após tantos anos de
Implantação da Consol!dação das Leis do Trabalho, é
Inadmissível que trabalhadores sejam espoliados no
tocante a direitos e proteção que lhes são assegurados
por lei. É preciso que o Governo aja com rigor _contra
tais abusos, fazendo recair sobre os responsáve1s todo
o peso da lei, até mesmo em proveito da maioria dos
empregadores, que cumprem com seus deveres sociais.
A observação nos vem após leitura de ofício do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Sal, de Camoclm, no Estado do Ceará, ell."]lOndo
a situação de desamparo em que se acham os sallnelros naquela localidade. De forma escandalosa, os
empregadores Ignoram a CLT, a legislação referente
ao PIS, FGTS, férias proporcionais, Insalubridade, recusando até mesmo assinar as Carteiras de Trabalho
daqueles que empregam, num labor duro e nocivo à
saúde. Em vão aquele Sindicato propugna pelo cumprimento das leis, inúteis resultando todos seus esforços. Os donos das saUnas alegam que as leis sociais
não se aplicam ao setor, na afirmação de um absurdo.
Descrevendo a situação lastimável dos trabalhadores nas salinas de Camoclm, o Sindicato nos faz
candente apelo para que Intercedamos por eles junto
às autoridades, especialmente os Ministérios do Trabalho e Previdência Social.
Sr. Presidente, é evidente que o Governo não aceita condutas como a dos empregadores de Camoclm.
ll: empenho seu que as leis sejam obedecidas e implacavelmente punidos os que as transgridem. Nenhum fundamento tem a assertiva desses maus empregadores, que agem como se sequer tivéssemos tido
a Lei Aurea. Ao contrário, ao burlarem as leis não
apenas agem anti-soclal e desumanamente, como pra-
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t!cam crimes, ao se apropriarem do que não lhes pertence, corno se dá com as Importâncias devidas ao
PIS, INPS e FGTS.
O Governo fez ampla e acertada campanha publ!c!tár!a visando Instruir os trabalhadores bras!le!ros a obter Carteiras de Trabalho e exigir que nelas
sejam feitos todos os apontamentos necessários. O
caso exposto do Sal de Camoc!m, reclama ação pronta
e enérgica por parte dos Ministérios do Trabalho e da
Previdência Social, a fim de que o desplante de maus
empregadores tenha fim imediato. Neste sentido, formulamos apelo aos eminentes Ministros Arnaldo Prieto e Nascimento e S!lva, para que socorram trabalhadores vítimas de insól!ta exploração e façam com que
as leis sociais sejam cumpridas por todos em Camoc!m, no Estado do Ceará, Estado do nobre Senador
V!rgil!o Távora, tão devotado Líder do Governo nesta
Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE !Henrique de La Rocque) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourlval Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Há várias maneiras de servir à sociedade. Mas
em todas elas existe uma constante que é a do trabalho, com os olhos voltados para a dignidade do
viver. E os que vivem assim, colaboram com a sua
terra, pelo esforço, e com a sociedade pelo exemplo,
e por isso mesmo, quando desaparecem, fazem jus ao
reconhecimento dos seus concidadãos.
Foi o sincero e justo desejo de reverenciar a memória de um homem dessa natureza que me traz a
esta tribuna, para um registro especial do falecimento
de João Hora Ollvelra.
Nascido em Rlachão do Dantas, a 22 de dezembro
de 1906, foi sempre um lutador pela terra do seu berço e do seu Estado. Sergipano, do melhor qullate, de
origem humllde, com um simples curso ginasial em
Aracaju, já que a falta de recursos não lhe permitiu
outros diplomas, enveredou pelo comércio, onde pelo
trabalho e pela honradez, conseguiu projetar-se em
todo o Estado, numa trajetórla de 51 anos do mais intenso e profícuo labor. O seu desejo era ser útil, e
por Isso mesmo, foi pioneiro em multas iniciativas.
Dai ter sido ele o primeiro a construir um edifício
com vários pavimentos, na capital do Estado, e todo
ele dedicado a at!vldades comerciais, além de abrigar
consultórios médicos.
Durante c!nqüenta e um anos, João Hora Ollvelra
atuou at!vamente no comércio, na agricultura e na
pecuária, tornando-se líder progressista nesses setores e, dessa forma, contribuindo para o desenvolvlmen to serglpano.
Foi uma notável figura humana, dotado de qualldades e virtudes que lhe granjearam Inúmeras amizades, trazendo a notícia de sua morte sincero pesar.
'

Sentindo a preferência de uma grande parte da
população pelo esporte, sobretudo a constltuida por
jovens, decidiu-se a doar um terreno para a construção de um estádio que foi, com justiça, batizado com
o seu nome - Estádio João Hora - e ao qual, quando Governador do Estado, me coube a tarefa de ampliar e dotá-lo de melhores Instalações.
1!1, com Isso, parece que se contaminou do gosto
pelo esporte, pois, durante seis períodos, foi presidente do Esporte Clube Sergipe, do qual, depois de
também servir como conselheiro, passou, por dellberação da dlreção do Clube, a ser seu Patrono.
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Foi esse o homem que desapareceu no dia 9 deste
mês, cercado dos desvelos e do carinho de sua esposa
e companheira, D. Risolina Andrade Hora, e dos seus
fllhos: Marta, Iara, Maria Clara, João Hora Filho e
Sérgio, A estes e a sua digna viúva, genros, nora e
netos, expresso o meu sincero sentimento de pesar,
compartilhando de sua dor.
Justa, portanto, Sr. Presidente, a reverência que,
neste momento, presto a João Hora Oliveira, homem
bom e que soube ter uma vida de trabalho construtivo, sua energia permitindo-lhe atuar com destaque
em setores diversos. A sociedade serglpana e os meios
esportivos de meu Estado estão de luto, pelo desaparecimento da excelente figura que foi João Hora Oliveira. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquel Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevldes.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em Assembléia-Geral, ontem realizada em Fortaleza, foi eleita a nova dlretorla da Federação do Comércio do Estado do Ceará- uma das mais antigas e
prestigiosas entidades sindicais do Nordeste braslle!ro.
A sua frente, encontra-se o líder empresarial Clóvis Arrais Mala, que vem sendo sucessivamente reconduzido à Presidência daquele conceituado órgão, mercê de uma atuação dinâmica e equlllbrada, que o torna depositário permanente da confiança de seus colegas de categoria econõmlca.
Como um dos entusiastas do slndlcallsmo patronal no País, Clóvis Arrais projetou-se perante o comércio cearense, e as autoridades de todos os níveis,
real!zando um trabalho dos mais profícuos como dirigente máximo da referida Federação.
Homem dotado de acendrado espírito público e
notável clarividência, Importantes tarefas lhe têm sido atrlbuidas cumulativamente com o cargo de Presidente da Federação do Comércio, no desempenho
dos quais põe em evidência o seu descortino e patriotismo, além de uma pertinácia extraordinária, assim
reconhecida por quantos o conhecem de perto.
Como Presidente da Administração Regional do
SENAC, por Imposição legal, e membro do Conselho do
SESC, não lhe falta tempo, nem experimenta diminuição o seu constante entusiasmo, para o cumprimento
dos encargos que lhe são cometidos nas duas Instituições.
Obras de grande porte no campo da formação e
quallflcação profissionais, disseminadas no Ceará,
.atestam, cabalmente, o seu fecundo labor e o credenciam à admiração e ao reconhecimento de todos os
cearenses.
Quanto, por mais de uma década, comandou,
também, o Regional do SESC, Importantes empreendimentos foram vlablllzados, como a Colônia de Férias de Iparana, o Gimnasiu.m Coberto e o Centro Social - todos eles destinados à classe comerclárla do
meu Estado.
Apoiado, lndiscrepantemente, pelas classes empresariais, que prestigiam as suas Iniciativas, Clóvis
Arrais Mala tem contado com o valloso apoio das demais entidades representativas do comércio, da indústria e da agricultura, o que lhe posslblllta renllzar
administrações modelares, voltadas para o atendimento de legitimas e nobll!tantes aspirações.
Como colaboradores dos mais destacados encontram-se os Vlce-Presldentes Ellseu de Sousa Pereira,
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José Afonso Sancho e João Moisés Ferreira, os quais
jil. o têm substituído, em eventuais Impedimentos.
Na íntegra, é a seguinte a composição da nova
D!retorla:
.Clóvis· Arrais Mala - Presidente
· Ellseu de Souza Pereira - 1.0 - Vlce-Presldente
José Afonso Sancho - 2.0-Vlce-Presldente
José Leite Martins - 3.0 - Vlce-Presldente
João Moisés Ferreira - 4.0-Vlce-Presldente
Plauto Benevldes - 1.0 -Secretárlo
José Romcy - 2. 0 -Secretárlo
Everardo Moisés Ferreira - 3.0-Secretárlo
José Osmar Coelho - 1.0-Tesourelro
Jorge Barbosa Viana - 2. 0 -Tesourelro
Dlretores:
'·
Luís Carvalho
Olívlo Costa
Sebastião Arrais Mala
· Otacíllo Arrais Mala
Otacíllo Moreno de Carvalho
tes:

Para o Conselho Fiscal serão votados os seguinReanto Mota - (EfetlvoJ
Antônio Dutra Nunes - (EfetlvoJ
Raimundo Oliveira dos Santos - (Efetlvo)
Luzanlro Araújo Cruz - <Suplente)
Antônio Soares de Ollveira - (Suplente>
Pedro Casimiro Araújo Neto - (Suplente)

. Delegados junto à confederação Nacional do Comércio:
·
Clóvis Arrais Mala - (Efetivo)
José Afonso Sancho - <Efetivo)
José Leite Martins - <Suplente)
José Romcy- (Suplente>
Suplentes da Dlretorla:
Francisco Roberto A. Maia
Roberto Borges B. de Vasconcelos
Lauro Ramos Torres de Melo
Francisco Alberto Menezes
Ogenlr Alves Brilhante
Antônio Aires Benevldes
Jório Gondim Juaçaba
Francisco Jackson Vasconcelos
Celso Nogueira Sobrinho
Expedito Serafim da Silva
Olegárlo Holanda Lima
Jonas de Oliveira Maclel
Rafael Moreira Beckman
Hlidefonso Augusto Lessa
Abílio Rodrigues da Silva
Dentro de um Inquebrantável espírito de equipe,
a dlretorla da Federação certamente se comportará
no período social prestes a Iniciar-se, levando a cabo
uma programação de trabalho das mais Intensas e
benfazejas.
Com os Governos Federal, Estadual e Municipal,
a tradicional entidade mantém vincules de reciproca
cooperação, que se ampliam a cada ano, em proveito dos Interesses do Estado e do Brasil.
A nova gestão da Federação do Comércio, que
principia a 30 de setembro vindouro, seqüenclará as
anteriores, no mesmo ritmo de progresso, já que
em sua Presidência continuará o Sr. Clóvis Arrais e
os que compõem, ao seu lado, a diretorla ontem eleita em memorável pleito.
Ao registrar o expressivo acontecimento, faço votos por que ..os escolhidos se deslncumbam com proficiência e dignidade, servindo no Ceará e aos cearenses. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Brag-a Junior,
O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A luta contra o analfabetismo no Brasll, principalmente a partir do Segundo Governo da Revolur,ão,
além do êldto obtido, demonstrado pela linguagem
fria dos números, tem merecido o reconheclmen to
Internacional. Diversas missões de educadores de outros países, principalmente das jovens nações africanas, que pretendem queimar etapas nesse terreno,
têm vindo ao Brasil, para missões de treinamento
junto ao MOBRAL, a fim de obter, aqui, o know-how
que as capacitará a um salto sobre o futuro, reconhecendo, desde logo, que na solução do problema educacional está o equacionamento satisfatório de todos
os demais problemas nacionais.
O Deputado alemão Hermann Gorgen, na revista
Cadernos Alemães, referente ao bimestre setembrooutubro de 1974. declarava, num artigo Intitulado
"Cruzada Brasileira contra o Analfabetismo":
"O ex-Presidente da República Emílio Garrastazu Médlci qualificou duas circunstitncias do
País como "vergonha nacional": 1) a vida mlrável de mui tos brasileiros, principalmente no
Nordeste; 2) e o analfabetismo."
Na verdade, quem primeiro q ualifieou de "vergonha nacional" o problema do analfabetismo no
Brasil foi o Senador João Calmon, ao hncar a campanha nacional denominada ''Década da EducaçfLo",
num brado que, sensibilizando o Governo, resultaria
na criação, em 1967, do Movimento Brasileiro de Alfabetização, que comemora, em setembro deste :mo,
o seu primeiro decênio.
Decerto houve, anteriormente, alguns movimentos de âmbito nacional, tentando livrar-nos do analfabetismo: a campanha de Alfabetização de Adultos,
logo depois da Revolução de 1930, sem maior amplitude ou profundidade; a Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos, defla~rada pelo MInistro Clemente Mar!ani, em 1947, que alfabetizaria,
em dois anos, dois milhões de Brasileiros: uma Campanha Nacional contra o Analfabetismo, lançada em
1958 no Governo Juscelino Kubitschek e inspirada
pelo' grande educador que foi Anísio Teixeira.
.
Segundo o Anuário Estatístico do Brasil, divulgado em 1973 tinha o País, em 1900, 65,1% de analfabetos quase' dois terços da população, Vlnt~ anos
depois esse percentual descia em apenas dois decimos
por cento, enquanto o número de analfabetos crescia em cifras absolutas, de pouco mais de seis milhÕes e trezentos mil para onze milhões e quatrocentos mil, Nos dois decênios seguintes, houve uma re'dução de quase 11% no percentual, mas, mesmo
assim, o número de analfabetos de 11 milhões e 400
mil foi para 13.200 mil, em números redondos.
Entre 1940 e 1950, a redução foi pouco maior, no
percentual, ou seja, quase nove por cento no decênio,
pois a população de analfabetos era de 50,4 por cento.
Mas o número absoluto se elevou de cerca de 13 milhões e 200 mil para mais de 15.400 mil analfabetos.
O melhor desempenho, no passado, encontra-se
na. década entre 1951 e 1960, quàndo aquele percentual baixou a 39,4%, havendo um acréscimo inferior
a 350 mil no número absoluto de analfabetos no País.
Mas. no decênio 1961 a. 1970, se a proporção desceu para. 33,6%, ho·11ve um. aumento, em número abso-
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lutos, de mais de 2. 300 mil analfabetos, o correspon- campanha, mas não devemos esquecer o grande
dente à população total da Albânia ou do Estado de número de soldados que tornaram possível esse mllagre e estão promovendo a sua continuidade, até que,
Israel. Somávamos mais de dezoito milhões de analno próximo decênio, não haja mais analfabetos no
fabetos.
Pais.
Esse contingente de analfabetos correspondia a
Assim, segundo dados coletados por Hermann
uma população superior à de qualquer País da América Latina, com exceção do México e da Argentina, Gõrgen, para divulgação na Alemanha. - dados de
um pesquisador - Insuspeito - em 1974 apenas 1,5%
embora fosse de um terço do povo brasileiro.
dos alfabetlzadores eram estudantes universitários,
Fundado há dez anos e com oito anos de atlv!- enquanto nem alto por cento haviam terminado a.
dndes, o MOBRAL conseguiu melhorar esse triste paescola primária e 24% haviam completado esse curso
norama. Assim é que, no primeiro quadriénio de fundamental em quatro anos, 25% tinham o primário
desempenho, ou seja, até 1973, havia alfabetizado seis
de cinco anos, enquanto apenas cinco por cento pose meio milhões de brasllelros entre 15 e 35 anos de suíam o diploma de curso normal.
~dade e já atingira a totalidade dos 3.955 municípios
Se a simples alfabetização pode ser, assim, obtida,
brasileiros, com 120 mil postos de alfabetização e mais
com a moblllzação possível até dos simplesmente alfade cem mil alfabet!zadores.
betizados, forçoso é reconhecer a necessidade de emO percentual de cerca de 32% de analfabetos, prestar-lhe continuidade, ao mesmo tempo em que se
cm princípios 'dp 1971, caia, em fins de 1973, para Incentive o desenvolvimento da rede primária de ensi22%. ou seja, à mais forte decréscimo relativo obserno, para que ninguém mais chegue, aos quinze anos,
vado em toda a nossa História e, pela primeira vez,
sem as luzes do alfabeto e o domínio da gramática. e
obtinha-se a queda do número absoluto de cerca de
aritmética fundamentais, pelo menos.
dezoito milhões, para 13,5 milhões na população de
Decerto o Governo do eminente Presidente Ge!sel
analfabetos no Pais, que, atualmente, não ultrapassa
vem se preocupando com o problema, tanto que ·o
de 11 milhões, ou seja, dez por ccnt<J do povo bras!. !eira.
II Plano Nacional de Desenvolvimento, cuja execução
foi iniciada em 1975, prevê, antes do fim da década,
Observe-se que cerca de setenta por cento desse
a alfabetização de oito milhões e oitocentos mil pescontingente. ou seja, uns sete milhões de analfabetos
soas, para que tenhamos, em 1980, menos de dez por
- número maior que a população total do Uruguai cento de ·analfabetos.
reside na zona rural, no interior do Pais.
Precisamos assinalar, nesse cometimento, o papel
Já no segundo quadriênio de desempenho do
desempenhado pela mobilização dos melas de divulgaMOBRAL, foi possível dar maior atenção à continuição, não só a Imprensa e o rádio, mas, principalmente,
dade dos estudos do alfabetizado adulto, com o plano
a televisão. Triunfou o ponto de vista de Calmon, Pasde "educação integrada", que mobiliza, hoje, cerca de
sarinho e Simonsen, segundo o qual esta é uma em50.000 professores, uma centena de supervisores fepreitada nacional, acima de qualquer fronteira ideoderais, quase mil regionais e mais de 3. 700 locais.
lógica, abrangente da totalidade das nossas fronteiras
. ·:·
É um truísmo afirmar-se que cada povo tem a
cívicas e territoriais.
· .educação que pode pagar. Por Isso tal desempenho
Hoje, há escolas instaladas em Casas Paroquiais
se deveu não apenas à conscientização do povo para
e
sacristias,
em Igrejas protestantes, em quartéis e,
o problema, senão também à maior soma de recursos
praticamente, o MOBRAL resolveu o problema do
destinada ao setor, proveniente de quatro fontes:
espaço fis!co para o seu alunado. Quando Governador
do Maranhão, o Senador José Sarney construiu escoa) cerca de trinta por cento da renda da Loteria
Esportiva;
las segundo a ecologia local, modestas, mas eficientes.
O Rotary Club, o Llons Clube, a Maçonaria, apelab) receitas de pessoas jurídicas, que podem desram a campanha. Isso explica o verdadeiro "milagre
contar 2% dos impostos, destinando-as ao MOBRAL;
brasileiro" do MOBRAL, que repercute no mundo
c) contribuição do Orçamento Federal;
Inteiro.
Mas é preciso emprestar continuidade ao movid) contribuições voluntárias de pesosns físicas e
jurídicas, ou seja, de fontes diversas.
mento, na plenitude do seu aspecto cultural.
Um dos seus mais importantes ramos constituiEm 1974, a Loteria Esportiva contribuiu com qua·se dois terços dos recursos do MOB&AL, mais de 150
se, sem dúvida, no programa intensivo de J;>reparo de
milhões de cruzeiros; os Incentivos fiscais somaram
Mão-de-Obra, que já atendeu a mais de cem mil
pouco mais de 56 milhões de cruzeiros; as fontes
alunos, em convênio com o Departamento Nacional de
diversas chegaram a mais de 28 milhões de cruzeiros.
Mão-de-Obra; na difusão de pequenas bibliotecas e
na promoção de clubes; na criação de revistas e panRealizara-se, assim, aquele "mut!rão nacional" . fletos
de divulgação do trabalho do :MOBRAL e de
pretendido pelo Senador João Calmon e logo compreconsclentização
cultural do alfabetizado, quando muiendido, como apelo do mais forte patriotismo, pelo
tos,
egressos
do
Movimento, já obtiveram a ultimação
então Ministro da Educação, o eminente Senador
de outros cursos e alguns conseguiram matricular-se
Jarbas Passarinho, que deu ao movimento o apoio e
o suporte necessários ao .seu desenvolvimento,. !ns.cre•. em universidades.
·. .Nã~ é bastante saber ·ler e escrever. o MOBRAL
vendo desta forma o seu nome nessa Cruzada n:ac!ii-'
na! em prol da educação brasileira.
sabe disso e pratica métodos conscient!zadores, de
Integração cultural.
Ao vê-los, hoje, nesta Casa, juntos e no mesmo
Por Isso Hermann Gõergen, citando o educador
Partido a que temos a honra de pertencer, Senhor
Presidente, não é difícil manifestar a crença de que
alemão Ach!m Scharader, num livro dlvulgo.do em
os nossos homens púb!lcos, também e principalmente
Münster, em 1972, assinala:
depois da Revolução de 1964, se têm colocado à altura
"Na realidade, o método do MOBRAL constitui
dn. vocação deste Pais para elevados destinos.
um processo social dinâmico que, de sua regulaMas houve, nn. verdade, uma verdadeira mob!Uzaridade Interna, produz, no seu decurso, o alfa.çií.o nacional. Costumamos lembrnr os generais da
bet!zado tunclonal. Sua formação pro!lssional
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- mesmo que fique só no estágio inicial - e
o senso comunitário para essa sociedade, que
lhe foi lnflltraclo com jeito, despertam nele um
novo espírito de responsabilidade que o redime
do isolamento de oprimido, moth·ando-o e capacitando-o para uma participação atlva na
vida comunitária. Também Schrader é obrigado
a reconhecer que "as metas do MOBRAL são as
mais realistas e cumpridas multo mais amplamente."
Continuando nessa visão da MOBRAL, fora do
Bras!!, corno verdadeira resposta às críticas apaixonadas, produzidas Internamente, salientemos os acordos feitos com o MOBRAL, para a adoção ·dos seus
métodos e processos, por autoridades educacionais da
Jamaica, do Senegal, da Bolívia, do Paraguai, do
Chile, do México, da Calõmbla, da Panamá e vários
países africanas.
Em vista do desempenho do MOBRAL, o Brasil
recebeu, da UNESCO, o Prêmio Reza Pahlevi, para o
mais eficiente sistema de alfabetização em 64 nações
do mundo.
E, numa publicação especializada, "A Experiência.
Brasileira de Alfabetização de Adultos", cita a
UNESCO as características que transformam o
MOBRAL no "maior movimento do mundo para a.
alfabetização de adultos": . apoio claro do. Governo,
autonomia técnica;: e flnanc;elra d-a fundaçao, flnanclam·ento ,à . altura· das. :suas:··necessldades, Informação
interisà do póvo e ,mobilização·. de· múltiplas ajudas
propulsoras, de caráter nacional.
E quem o classificou de fato milagroso foi, numa.
reunião de 23 países, o "Seminário Interarnerlcano
parlJ, a educação de adultos", em abril de 1973, no Rio
de Janeiro, o Prof. Amadeu Mata N' Bow, vlce-dlretor
para assuntos educacionais da UNESCO.
Sr. Presidente, seria injusto não assinalar a importãncia. da contribuição dada à educação, por um
homem que, hoje, embora em outro setor, continua.
no desempenho de sua missão de incrementador do
desenvolvimento nacional. Refiro-me ao preclaro MInistro Slmonsen, que sem dúvida à frente do
MOBRAL, deixou a marca da sua Inteligência, capacidade, e visão, pois foi o verdadeiro organizador dessa notável campanha que se converteu numa das
maiores litórlas do movimento de 1964. Está, assim,
o nome do Ministro Slmonsen, ligado ao desenvolvimento educacional em nosso Pais.
Mas falar em MOBRAL, no momento, é o mesmo
que assinalar o exerciclo de uma proficua gestão, que
vem cumprindo, com absoluta fidelidade, os planejamentos governamentais, os elevados objetlvos do desenvolvimento nacional. Queremos nos referir ao trabalho que o atual Presidente do MOBRAL vem reallzando na condução da política educacional do órgão
que dirige. De fato, Sr. Presidente, o Dr. Arllndo Lopes
Correa tem-se destacado nesta luta permanente contra o analfabetismo, ampllando o campo de ação do
MOBRAL, a. fim de que, dentro em breve, tenhamos
erradicado esse mal social, que tanto prejudica as
nossas aspirações de progresso.
Queremos terminar, Sr. Presidente, citando apenas autoridades Internacionais Insuspeitas, quando o
MOBRAL comemora seu primeiro decênio de Instituição e oito anos de operação, revelando a nossa
confiança em que, graças ao seu trabalho, não haverá, na próxima década, analfabetos no horizonte do
tempo, !!- maior realização, Inconteste e llmplda, da
Revoluçao de 1964 no Pais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquel Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAB (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: .
o Clube Beneficente dos Sargentos da. Marinha,
presidido pelo eficiente e digno Tenente Mário Gomes
da. Rocha, comemorou o 50.0 aniversário de sua. fundação.
,
A solenidade foi presidida pelo Exmo Sr. Ministro
da. Marinha Almirante-de-Esquadra· Azevedo Hennlng. Ali compareceram, Igualmente, inúmeros oficiais da nossa valorosa Marinha, entre os quais diversos Almirantes-de-Esquadra.
Aquela organização é de caráter cultural, recreativo e beneficente, oferecendo assistência. médica, seguro de vida e outros auxilias, entre eles o funeral.
Dou ênfase a que essa entidade, constituida por
velhos marinheiros, retemperados nas constantes e
duras atlvldades sobre o mar, Imenso e cheio de mlstét:los sujeitos ao fluxo e refluxo das ondas, batidos,
não' raro, pelos ventos e os terríveis temporais, aqueles marinheiros, Insisto, cujos trabalhos árduos e arriscados, a solidão, os sofrimentos, retesam os nervos,
no entanto, Inspirados pelo coração, constroem e realizam uma obra interessante para os seus camaradas e
respectivas familias, de cunho sobremodo assistencial,
e: com uma Impregnação cristã, de uma fraternidade
que merece mensão honrosa.
Consigno aqui e agora as mais efusivas congratulações pelos esforços de quantas dlretorlas por a.li
passaram, avultando a atual, dinâmica. e estimada
marcando as suas atlvidades com feitos e fatos que
merecem a gratidão daquela grande sociedade de sargentos da nossa querida ·Marinha.
E por que esses briosos militares trabalham dentro da ordem e respeito aos seus superiores hierárquicos, têm merecido o apoio e o acatamento das autoridades navais.
Na solenidade em causa, o Sr. Ministro da Marinha se dirigiu àquela. comunidade com palavras serenas e cheias de estímulo e bondade, num entendimento cívico que evidencia a compreensão dos chefes,
bem assim, a. harmonia, para a grande tarefa. comum
de servir, cada qual no seu setor, atendendo hoje corno ontem, amanhã como sempre, a conclamação de
Barroso, na Batalha de Rlachuelo: "O Brasil espera.
que cada um cumpra com o seu dever. (Milito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La. Rocquel Concedo a palav·ra. ao nobre Senador José Sa.rney.
O SR. JOSÉ SAR.NEY (ARENA - MA. Pronuncia.
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo fazer, perante o Senado, um registro que,
pa.ra. nós do Maranhão, tem uma. grande significação.
Comemorou o escritor Josué Montello 60 anos e
recebeu de seus conterrâneos justa. e carinhosa. manifestação. É que Josué Montello representa a grande
tradição de cultura do Maranhão e sua obra. literária
é toda ela dedicada a motivos de nossa. terra.. Jornalista., ensaista, romancista, orador e professor, Josué
Montello merece este registro que ora. fazemos, no
cumprimento do dever de rnaranhense, para que, dos
Anais do Senado, conste o apreço de todos nós a-esse......... "',~
grande maranhense.
"Josué Montello nasceu em São Luis, aos 21 de
agosto de 1917. Seus pais: Antônio de Bernardo Montello, dló.cono da Igreja Presblteria.na. Independente e
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D. Mânc!a de Sousa Montel!o. Iniciou seus estudos na
Escola Modelo Benedito Leite e no Liceu Maranhense,
concluindo neste o curso secundário. Foi o primeiro
aluno da Turma. Dirigiu A Mocidade, periódico estudant!l. Em 32, fez parte de uma sociedade literária que
congregava os escritores de tendências modernistas
do Maranhão: Cenáculo Graça Aranha. Colaborou em
vários jornais locall!: A Tribuna, Folha do Povo e O
Imparcial. Em Belém do Pará, para onde se transferiu, lançou, com Nél!o Reis, seu livro de estréia. Com
18 anos apenas, foi eleito membro efetlvo do Instituto
Histórico do Pará. Na Capital paraense, escreveu erii.
O Estado do Pará e outros órgãos da Imprensa local.
Mudou-se para o Rio em 1936, incorporando-se ao
grupo intelectual que fundou a Revista Dom Casmurro, dirigida por Alvaro Moreira, colaborando nas
revistas A c;a.reta, O Malho, Dustração Brasileira, nos
jornais A M:mhã, Correio da Manhã, O Jornal, Diário
ele Notícias, Jornal do Comércio e, como crítico teatral, em A Vanguarda.
Outros brasileiros, com tal acervo de conquistas,
recolher-se-lam à comodidade do nicho, empolgados
com os aplausos da glória. Mas Josué Monte!Jo preteriu oro.ssegulr, trabalhando para d!latar as fronteiras·da cultura e projetar o nome do Bras!!. Publicou inúmeras obras literárias: romances, críticas
teatrais etc., premiadas pela Academia Brasllelra de
Letras: "Teatro" (Escola da saudade), "Ensaio e Crítica" (Histórias da vida literária) e "Romance" (0
Labirinto de Espelhos). Exerceu o cargo de lnspetor
Federal de Ensino Comercial ( 1937). Em 1939, sua tese, em concurso de Técnico de Educação - O Sentido
Educativo da Arte Dramática, logrou destacaCia classlflcação. A convite do Governo do Maranhão, redigiu plano de reforma do Ensino Primário e Normal do
Estado, transformando em !e!. Josué Montello foi organizador e professor de cursos de blblloteconomla, Dlretor da Biblioteca Nacional e do Serviço Nacional do
Teatro. Comissionado pelo Itamarati, realizou cursos
de Estudos Brasileiros nas Universidades de Lima,
Lisboa e Madrid. Como catedrático de Estudos Brasileiros na Universidade Nacional Mayor de San Marcos, organizou a primeira Exposição de Livros Brasileiros, e, em 1955, o Teatro da Universidade encenou o
Verdugo, por ele especialmente escrita para aquele
teatro. Em junho de 1955, foi eleito para a Academia
Brasileira de Letras, tomando posse da cadeira n.0 29,
na vaga de Cláudio de Sousa: Recebeu-o Viriato Correla.
Josué Montello foi adido cultural junto à Embaixada Brasileira em Paris.
Bibliografia: Romance: Janelas Fechadas, 1941.
A Luz da Estréia Morta, 1948. Lab!rin to de Espelhos,
~952. A Décima Noite, 1959, Os Degraus do Paraíso,
1965, Novela: Numa Véspera de Na tal, Rio, 1967. Uma
Tarde, Outra Tarde, SP, 1968. Ensaio: Gonçalves Dias,
1943. Histórias da Vida LI ter ária, 1945. O Hamlet de
António Nobre, 1950. Discurso de Posse na A.B.L.,
Discurso Acadêmico, 13.0 vol. pág. 329. Discurso, 1951.
Fontes Tradicionais de Antônio Nobre, 1952. Ricardo
Palma, Clássico da América, 1954. Caminho da Fonte,
1959. A Oratória Atual do Brasil, 1959. O Presidente
Machado de Assis, 1964. Pequeno Anedotário da Academia Brasileira de Letras, 1964. Na Casa dos 40
(anedotário acadêmico), SP 1967. Literatura Infantil:
o Tesouro de D. José, 1944. As Aventuras do Calunga,
1945.0 Bicho do Circo, 1945. A Viagem Fantástica,
1946. A Cabeça de Ouro, 1948. Educação: O Sentido
Educativo da Arte Dramátlca,1938. Reforma do Ensino no Maranhão, 1946. História: História dos Homens de Nossa História, 1936, (de colaboração com
Nélio Reis). Os Holandeses no Maranhão, 1940. Theremln, 1940. Blblioteconomla: Curso de Organização
e Admlnlstraçüo de Bibliotecas, 1943. Problemas da

Ago•lo de 1977

Biblioteca Nacional, 1948. Teatro: Precisa-se de um
Anjo, 1943. Escola de Saudade, 1947. O Verdugo, 1954.
O Anel que Tu nie Deste, 19.59. Através do Olho Mágico, 1959. A Miragem, 1059. Alegoria das Três Capitais
(Inauguração de Bras!lla), 1960. Tambores de S!io
Luís, Cais da Sagração - 76 livros.
Fontes: Mário M. 'Meireles, Pan. da Literatura
Maranhense, pág. 235. R. Magalhães Júnior, O Conto
do Norte, (Pan. do Conto Brasileiro), vol. 2, pág. 145.
Idem, o Conto Burocrático, (Pan. do Conto Brasileiro), pág. 263. Antologia da Academia Maranhense, de
Letras, pág. 248. J. Galante de Sousa, O Teatro no
Brasil, II, pág. 365, Múcio Leão, Autores e Livros, vol.
X n. 0 8 (1-5-1949, pág, 88-89). Anuário da Academia
Brasileira de Letras, 0957-1959), págs. 146-150, Viriato Correia, Discurso Acadêmico, vol. 13.0 pág. 378.
Iconografia: Autores e Livros, clt. Anuário da
Academia pág. 146. D. Ismailovltch, blco-de-IPena,
1962."
Senhores Senadores:
Josué Montello passou mais uma página de sua
vida, no dia 21 do mês corrente, orgulhoso certamente de seu passado ..
Poucos homens no Brasil têm Igual coleção de vitórias, conquistadas pelo trabalho e talento. Produziu
obras que engrandecem qualquer um de nós. Josué
abriu novos espaços à cultura. Seus triunfos envaidecem o talento nacional. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Otto Lehmann.
O SR. OTTO LEHMANN

(A~ENA

-

I
J
''

SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) -:- Sr. Presidente, Srs.
Senhores Senadores:
Desde a sua Instituição, há. trinta e cinco anos, o
Serviço Nacional da Indústria tem-se constituído
num vigoroso estimulo ao aperfeiçoamento da mãode-obra qualificada e, parisse, ao desenvolvimento do
País, tornando conhecida a sigla SENAI em todo o
cone sul do Continente, quando chamado a oferecer
o seu know-how aos países vizinhos.
Seu desempenho, principalmente 'no Estado de
São Paulo, o centro industrial mais progressista. da
América do Sul, revela a criatividade da classe patronal, capar:idnde de organização, interesse pela racionalização do trabalho, propiciando crescente estimulo ao aperfeiçoamento do trabalhador.
Mas, nesse particular. ui trapa.ssou a eficiente
prática do taylorlsmo, porque além da eficiência do
homem que trabalha, propiciando-lhe crescente
aperfeiçoamento tecnológico em cursos cada vez
mais amplos, cuida em ampliar-lhe as condições de
cidadania, não o encarando apenas como fonte de
riqueza, senão como a maior de todas as riquezas de
uma nação.
A atuação do SF1NAI em São Paulo se marca pela
constante rcnovaçfw técnico-pedagógica, absorvendo
os frutos da ciência e da tecnologia e, em multas caISos, assumindo papel renovador em cometimentos
pioneiros, em pesquisa incessante, paciente e devotada.
Antes mesmo da Instituição do SESC, o Estado
de Sito Paulo, com a Escola de Mecânica, inspirada,
em 1924, pelo En~enhelro Roberto Mange, professor
da Polltécnicu, introduzia n aprendizagem Industrial
a serviço das ferrovias paulistas.
Mas n cresc"n te ind ustriallznçlio do Estado exigia urgC'nL<: ruu;Lqillcnçüo ua müo-de-obra qualificada, para atender a uma demanda não apenns qualitativa senilo t.nmhém quantitat.lva, capaz de acom-

..
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panhar o progresso tecnológico, hoje slnt.ct!zado no.
Levam~s à Presidência da FIESP, do' cmSP e.do
milagre dd. cibernética.' • . · · ·.;
Consélho Regiqnal. do .SENAI nossas. congratulações,
· O grande precursor foi/, sem .dúvida, .Roberto. Si,·. ' p~lo, transe;urso desta efeméride ·marcante na Histómon.sen, que, quando J,>resJdcnte ..da F.ederação dn.s · .ria .do ·Brasil e .na arrancada desenvolviment!sta de
I~dustr!as do Estado· de Sao Paulo, Inspirou a. cri~-. 'Siio··Pa.ulo· esperando que:·compartllhe . com os seus
çao de um Instituto que promovesse a cstahJIIzaçao . .
· '
'
de uma estrutura capaz de alicerçar, cm bases sól!- companheiros de trabalho, esse· nQsso preito de jusdas, o desenvolvimento e aprimoramento da mão-de-' , t!oa. (Muito bem!)
· '·. •0 ' ,SR. PRESIDENTE (Henriq1,1e de La Rocque)
obra que Impulsionaria a indústria bandeirante: .
Dessa aspiração surgiu o SENAI. que, em ' 3~ - Nada· mais havendo que ..tratar, vou . encerrar a
qualidade, o mais presente sessão, de.s!gnando para a ··extraord·!nària
anos, propiciou, em quantidade
habllltado pessoal para atender ao glgnnt'csco pr~- das 18 horM e 30 minutos a seguinte ' ',' ' ·
gresso Industrial do Estado.
· ·
ORDEM DO DIA
Hojé, são mais de 7[} unidades escolares, na Ca-lpital e no Interior do .Estado, atendendo a mais de
duzentos e vinte mil alunos, nos níveis de aprendiDiscussão, em turno único, do Parecer da Comiszagem, qual!ficnção, aperfêlçoam.;nto c espccinl!zação profissional e, no ano passado, mais de !05 mil são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0
operários receberam diplomas de conclusão de cur- 145, de 1977 (n,0 227/77, na origem), de 28 de junho
sos, de estágios, de treinamento.
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
As escolas-oficinas do SENAI, diturnamente, for• :República submete ao Senado a escolha do Sr. Aldo
mam rnenores-aprcndi~es, aperfeiçoam Lmba!hado- de Freitas, Ministro de Segunda Classe, da ·.:Carr~!ra .
res adultüs e o:. 'seu renome ultrapa~sn fronteiras, de· Diplomata, para exercer a .função :de Erhh~Í~~~p~ :
chamados seus peritos à Organização Internacional· 'do Brasil junto à República de Bangltidesh/·: ;'.''::··: · ··
do Trabalho, ao Centro. lnteramericano .de Inves.> : ' . ~
tigação e Documentação sobre ~·armação Profissio- ·.·
v,., .... ,.
na!, ao SENA da Colômbia, ao INCE da Venezuela,
Discussão, em turno único, do Parecer da Coao SENATI do Peru e à Universidade do Tmbalho,
do Uruguai:
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0
Sem o SENAI, não sabemos o que seria da nos- 147, de 1977 (n. 0 260/77, na origem), de 26 de jusn produtividade industrial; nem se teríamos absor- lhv próximo passado, pela qual o Senhor Presidente
vido o acervo que dominamos da modernn tecnolo- da Repúbllca submete ao Senado a escolha do Sr.
gia; nem se teríamos aberto tantas oportunidades
à qualificação do tra~balhador bmsileiro, lncltlsive Octávio Luiz de· Berenguer Cesar, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exerpara a cidadania.
cel' a função de Embaixador do Brasil junto ao GoPor Isso, Senhor Presidente, nesse rápido registro, configuramos um voto de louvor à atuação do verno da República de Honduras.
SENAI, lembrando também n figura ímpar do seu
O SR. PRESfD·ENTE (Henrique de La Rocque) idealizador, Roberto Símonsen, que teve seguidores Est:í. encerrada a sessão.
à altura do seu Idealismo, complementando a obra
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.!
gigantesca e eficiente que a todos nos desvanece.

e

..

.·

. .:. . : z ..:.. :.

>::.:. ;: ; ' .: ·.

ATA DA 127.a SESS.:{O, EM 25 DE AGOSTO DE 1977

3.a Sessão Legislativa Ordinária, da 8. 11 Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
PRESID.ú:NCJA DO SR. MAURO BENEVIDES
AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENt1DORES:

Adalberto Sena -- Altevlr Leal --José Gulomard
- Braga Junior - Evandro Can·e!ra - José Llndoso
- Cattetc Pinheiro - Jarbas P:.ssadnllo - Renato
Franco - Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
-José Sarney- Helvldlo Nunes - Pctrón!o Portella
- Mauro Bencvides - Wilson Gonçalves - Agenor
Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire - Domíclo
Gondhn - MI!Lon Cabral - Cunha Lima - Marcos
- Freire - Murllo Pal':liso - Arnon de Mel!o Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela -- Augusto Franco
- G!lvan Rocha -- Lour!vall3aptista ·- Heitor Dias
- Luiz VIana - Ruy Santus -··· Dirc.:;u Cardoso Eurico Rezendc - João Calmou -· Amaral Peixoto
- Roberto Saturnlno - Vusconcclos Torres - Ben-

jamim Fnrah- Danton Job!m- Nelson carneiroGustavo Cnpanema - Itamar Franco - Magalhftcs
Pinto - Franco· Montara - Orestes Quérc!a - Otto
Lehmann - Benedito Ferreira - Lázaro Barbozn Osires Teixeira - Italivlo Coelho - Mendes Co.nn.le
- Saldanha Derzi - Acclo!y Filho - Leite Chaves
- Mattos Leão - Evellis!o Vieira - Lenolr Vargas Otalr Becker - Daniel Krleger - Paulo Brossard Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevi<1cs) - /, 1.ic' ·
de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. :;; .. ,.
dores. Havendo Iiúme~o regimental, declaro :t:.,... ·
sessão.
Sobre a mesa, comunicação que
Sr. 1.0 -Secretárlo.

~~r:i 1';' ,, ~·~'·
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t Ilda a seguinte:
25 de agosto de 1977

Do Vlce-Lider da Minoria
Ao Exceleptisslmo Senhor Presidente Petrônlo Portella
DD. Presidente do Senado Federal
Brasllla - DF
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, tenho a honra de Indicar
a Vossa Excelência o nome do Senhor Senador Cunha
Lima para Integrar, como Titular, a Comissão de Finanças, e, como Suplente, as de Constituição e Justiça,
Legislação Social e Saúde, em vagas ocorridas em virtude do falecimento do Nobre Senador Ruy Carneiro.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os meus
protestos de estima e distinta consideração. - Lázaro
Barboza, Vlce-Líder da Minoria,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De
acordo com o expediente que acaba de ser lido, a Presidência designa o Sr. Senador Cunha Lima para
membro titular da Comissão de Finanças e Suplente
das Comissões de Constituição e Justiça,· Legislação
Social e Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre
a mesa, comunicação que serâ Ilda pelo Sr. 1.0 -Secretârio.
·

t lida a seguln te:
GSIF-C N. 0 155/77
Brasília, 24 de agosto de 1977
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Petrônlo Portella
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de com unlcar a .Vossa Excelência,
de acordo com o disposto no art. 43, alínea a, do Regimento Interno, que me ausentare! dos trabalhos da
C11sa .~ partir .do dia 1.• de setembro de 1977, para
viagem ao exterior, a convite do Governo dos Estados
Unidos da América.
Aproveito a oportunidade para reiterar os meus
protestos da mais alta estima e consideração. Itamar Franco, Vlce-Líder do MDB.
O SR. PRESlJ)ENTE (Mauro Benevides) -APres.ldêncla fica ciente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n,o 145, de 1977 (n.O 227/77, na origem),
de 28 de junho do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete ao
Senado a escolha do Senhor Aldo de Freitas,
Ministro de· Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embalxa,.,,~ do Brasll junto à Repúbllca de Bangladesh.
Discussão, em turno único, do Parecer da

l:L· 1lssão de Relações Exteriores sobre a Men-

A&ooto de 1977

sagem n.o 147, de 1977 (n.• 260/'i7, na origem),
de 26 de julho próximo pasasdo, pela qual o
Senhor Presidente da Repúbllca submete ao
Senado a escolha do Senhor Octavlo Lulz de
Berenguer Cesar, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo
da República de Honduras.
As matérias constantes da Ordem do Dia, nos
termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno,
devem ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funclonãr!os as providências necessãrlas a fim de ser mantido o preceito regimental.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35
minutos e volta a ser pública às 18 horas e 50
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro· Benevldes) - Hâ
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
No último dia 12, o Ministro Arnaldo Prieto assinou portaria determinando que as empresas com mais
de clnqüenta empregados Instituam Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, ao que estavam
obrigadas apenas as empresas com mais de cem empregados.
Segundo o Ministro do Trabalho, empenhado em
mostrar o significado da medida por ele adotada, as
"Inovações Introduzidas na legislação prevenclonlsta
visam maior proteção aos trabalhadores, redução e
controle de risco, racionalização do trabalho, melhoria da produtividade e economia para as empresas e o
Governo, com a diminuição de investimento em conseqüência de acidentes".
Sr. Presidente, felicitamos o Ministro do Trabalho
pela sábia e justa decisão, que favorecerá a milhões de
trabalhadores num Pais onde os acidentes de trabalho atingem recordes escandalosos. E nossas fellcltações são tão mais sinceras desde que o Sr. Arnaldo
Prleto nada mais fêz do que transformar em Portaria
que assinou, projeto de lei de nossa autoria, que tramitava por esta casa sob n.O 57/77, través do qual
alterãvamos a redação do art. 164 e seus parãgrafos
da Consolidação das Leis do Trabalho, para forçar as
empresas com mais de clnqüenta empregados a criarem serviços de proteção contra acidentes de trabalho.
Mais uma vez os trabalhadores brasileiros são
beneficiados pela ação do Executivo, transformando
projeto da Oposição em norma obrigatória.
De qualquer forma, nossas iniciativas vão triunfando e delas resultando novos benefícios para o sofrido povo brasileiro. A melhoria do bem-estar social é
uma de nossas bandeiras e é, portanto, com satisfação
que me congratulo com o Mlni'ltro do Trabalho ao
tornar projeto de minha autoria em portaria ministerial que tanto favorecerã os trabalhadores. como estes,
nos sentimos vitoriosos, ainda mais que o Ministro não
regateou elogios à iniciativa que tomei nesta Casa,
quando mostra tl alcance da medida corporltlcada na
aludida Portaria. Estão de parnbéns os trabalhadores
e, com eles, me sinto fellz pois meu esforço não foi em
vão. Resta., porém, que a Portaria, de fâcll revogação,
se torne lei, para que duradouros sejam seus efeitos.
Era o que tinha a dizer. (Multo bem!)

..,...
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O SR. PRESIDENTE (M,a.uro Benevides) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer
n.0 369, de 1977), que retlflca, para os fins de direito,
a Resolução n.0 8, de 1977.

ORDEM DO DIA

-6Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado n.0 237, de 1976, do Sr. Senador Itamar
Franco, que dispõe sobre o ensino obrigatório, em
todos os cursos jurldicos do Pais, da disciplina "Direitos Humanos Fundamentais", tendo

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 232,
de 1977, do Sr. Senador Braga Júnior, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado ·Federal, do artigo
sob o titulo "Esforço Secundário", de autoria do Senador Jarbas Passarinho, publicado no Correio Bra.zlliense de 7 de agosto de 1977.
'·
-2·DÍscussão, em turno único, do Projeto de Lei da.
Câmara n.0 59, de 1977 (n.o 3.397-B/77, na Casa de
origem), de Iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pensão especial a Dulce Evers de
Abreu, viúva de Manoel Dias de Abreu, tendo
.PARECER FAVORAVEI., sob n.~ 530, de 1977, da
Comissão:
- de Finanças.
-3Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n.0 28, de 1977 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer
n.0 313, de 1977), que suspende a execução em parte
do § 1.0 do art. 21 do Decreto-lei n.o 203, de 1970, do
Estado de São Paulo.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n.0 29, de 1977 (apresentado pela Comlss.ão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer
n.• 314, de 1977), que suspende a execução dos arts. 251
e 252 da Lei n.o 699, de 1967, modificada pela Lei
n.• 816, de 1970, do Munlclpio de Mesquita.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 32, de 1977 (apresentado pela Comissão de

PARECERES, sob n.os 405 e 406, de 1977, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldlcidade; e
- de Educação e Cultura, favorável, com voto
vencido do Sr. Senador Cattete Pinheiro, e
voto vencido, em separado, do Sr. Senador
Otto Lehmann.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Estã
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 7 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE
N.• 13, de 1977

O Presidente do Senado Federal. no uso das atribulçées a_uc lhe conferem os arts. 52, !tem 33 e 97,
Inciso IV, do Regimento Interno e na forma do art. 2.0 ,
letra a, do Ato n.O 2, de 1973, da Comissão Dlretora,
Resolve nomear Aiman Guerra Nogueira da Gama, Assessor Legislativo SF-DAS-3, para exercer o
cargo, em Comissão, de Dlretor-Gera1, Código.
SF-DAS-101. 6, do Quadro Permanente ddo SendadojulhFe- >. ::·<
dera!, lnst!tuldo pela Lel n.0 5. 900, e 9 e
o
·
· ·
de 1973.
Senado Federal, em 25 de agosto de 1977. - Petrõnio Portella, Presidente.
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Locolz Sola "Cic:ívis Bovilcicquo"- Ane.:o 11 - Ramal623
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO
Prosidente1 João Calmon

Presidente: Wilson Gonçalves

Vice·Presidente1 Evelásio Vieira

Vice-Presidente1 Itamar Franco
Titulares

Titulares

Suplen!es

Suplen!es
ARENA

ARENA

1.
2.
3.
4.

1. Tono Outra

1. Heitor Dias

1. Augu~t~ Franca

2. Murilo Paraíso

2. José Sarnoy

3. Cattete Pinheiro
4, Osires Teixeira

3. Braga Junlor

S. Soldanho Derzi

S. Luiz CavalcaMe

4. Al!evir leal

6. Wilson Gonçalves

2. Gustavo Capanoma
3, João Calmon
4,

Otto lehmann

Helvidio Nunts
Ruy San!os
Arnon de Mello
Hei!or Dias

5. Jarbas Passarinho
ó. Caflete Pinheiro

MDB

7. Virgilio Távora

1. Evelcisio Vieira
2. Paulo Brossard
3. Adalberto Sono

8. Alexandre Costa

MDB

1. Itamar Franco
2. Lózoro Barboza
3. Adalberto Sena

1. Franco Montara
2. Itamar Franco

1. Evandro Carreira
2. Nelson Carneiro

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal 598
Reuniões: Quintas·feiras, Cs 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Rama1623

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306
Reuniàes: Quintos-feiras, às 10:00 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17 membros)

COMPOSIÇÀO
Pi'esidente1 Paulo Bronard
Vice·Presidente, Oomicio Gondim

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE)
(11 membros)

Titulares

Suplen!11

COMPOSIÇÀO

ARENA
1. Teotõnio Vilela

Presidente: Marcos Freire
Vic:e·Presidente: Vasconcelos Torres
Suplen!es

Titulares

ARENA
I. Mil!on Cobrai

1. Cattete Pinheiro

2. Arnon de Mollo

2. Augusto Franca

3. Jose Guiomard

3. José Sarnoy
4, Oomh:io Gondim

4. Luiz Cavalcante
5. Murilo

S, Jarbas Passarinho

Parai~o

6. Vasconcelos Torres

3, Wilson Gonçalves

1. Ca!lo!o Pinhoira
2. Hoilor Dlos
3. Lourival Baptista

4. Domicio Gondim

4. Ooniol Krlogor

S.
6.
7,
8.

S. José Guiomard
ó. Jos' Sarnoy
7. Saldanha Derzl

2. Alexandre Casta

Helvidio Nunes
Lenoir Vergas
Mattos Leõo
Ruy Sanio,

9, Braga Junior

10. Torso Outra
11, Virgilio Tavora
12. Magalhóes Pinto

7, Oinorte Mariz

MDB

8. Otair Becker

1, Paulo
MDB

1. Franco Montara
2. Marcos Freire

Bro~sord

2. Evelasio Vieira

1. Agonor Maria
2. Orestes Quércia

3. Roberto Soturnino
Auistontc21 Daniel Reis do Souza- Ramal675
Reuni6es1 Quartas·feiras, as 10130 horas
Locol1 Sala "Rui Barbosa"- AneKO 11- Ramah 621 e 716

3. Gilvan Racho
4, Roberto Saturnino
5. Ruy Carneiro
A~sistento:

1. Dan!on Jobim
2. Olrcou Cardoso
3, Evandfo Carreira

Candido Hippertt- Ramol676

Reunióes: Quil'ltas·leiros, às 9:00 horas
Local1 Sala "Clovis Be11ilócqua"- AneKo li- Romal623
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÀO

Prosidente1 Jeuê Freire

Yice·Presidonto1 Orestes Quórcia

Presidente! Magalhóes Pinto
l9·Vice·Presidente, Saldanha Derzi

Suplentes

Titulares

29·Vice·Presidenhtl Nelson Carneiro

ARENA

1. Jesse Freire

1. Braga Junior

2. Ruy Santos
3. lenoir Vergas
4, Jarbas Possarinl'lo
5. Lourival Boptista
6. Accioly Filho

2, Virgllio Távora
3. Osires Teixeira
4. Oomlcio Gondim

MDB
1. Franco Montara
2. Orestes Ouercia
3, Nelson Carneiro

1. Lázaro Barboza
2. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675
Reuniões1 Quintas·feiros, Ca 11,00 horas
local: Solo "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo H- Ramal 623

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

Titulares

Suplentes
ARENA

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

Magalhães Pinlo

1, Accioly Filha

AleKandre Costa

2, Fausto Castelo·Braneo

Virgílio Távora

3, Holvldio Nunes

Jessé Freire

4, Domlclo Gondlm

Arnon de Mollo

S. Jarbas Passarinho

Saldanha Oerzi

6. Luiz Cavalcante

José Sarney
JoOo Calmon
Augusto Franco

1O. Otto lehmann

MDB

(7 membros)

1. Danton Jobim
2. Gilvon Rocha

COMPOSIÇÃO
Presidente1 Jarbas Passarinho
Vice·Presidente: Luiz Ccvalcante

Suplentes

Titulares

1. Marcos Freire

2. Paulo Brossard

3. Itamar Franco
4, leite Chaves

3. Roberto Saturnino

5, Nelson Carneira

ARENA
1 , José Guiomard
2. Murilo Paraíso
3. Virgllia Távora

1. Milton Cobrai
2, Domlcio Gondim

3, Arnon do Mello
4, Lui: Cavalcante
.5, Jarbas Passarinho

Assistente: Cóndido Hipportt- Ramal 676
Reuniõest Terças·feiras, às 10130 horas
Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB
1, Gllvan Rocha
2, Franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2, Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306

COMPOSIÇÃO

Reuniões1 Qucrtcs·feircs, Os 10100 hora~
Loco h Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais621 e 716

Presidente: Ruy Santos

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR)

Vice·Presidentet Altovir leal

(5 membros)
Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidente1 Adalberto Sena
Vice·Presidente1 Helvidio Nunes
Titulares

2. Ol!o lehmann
3. Saldonha Cerzi

1. Saldanha Oorzi
2. ltolivia Co•lho
3. Osires Teixeira

3, Cattete Pinheiro

1, Virglllo Távora
2, Arnon do Mollo
3. Jarbal PauariRho

5. lovr!vol Baptista

MDB
1, Oonton Jobim
2. Adalberto Seno

1. Altevir leal
2. Ruy Santos

Suplentes
ARENA

1. Httlvidio Nuncn

Suplentes

ARENA

1. Dirceu Cardo'o

Assistonte1 Mario Carmen Castro Souza - Ramal 134
Reuniões, Quintas·feircs, as 12t00 horas
Local: Sala "ClOvis Be.,.ilcicquo"- AneKo 11- Romal623

4. Fausto Castelo·Branco

MDB
l. Adalborto Sono

1. Benjamim Fora h

2, Gilvon Rocha

2. Ruy Carl'lelro

A~\lUonfiJI

ledo Furruirc do Roc:ho- Ramal312

Reuniotts: Quintos·foiroi, os 11:00 horas
local: Sola "Rui

Borbo~a"-

Anexo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

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

(7 membros)

(7 membrosj

COMPOSIÇÀO
Pre1idente1 Milton Cabral

COMPOSIÇÃO

Vic:e·Presidenles Augusto Franco

Titulares

Presidente: leu rival Baptista
Vice·Presidente: Alexandre Costa

Suplentes

ARENA

1, Josê Guiomard
2. Vasconcelos Torres

1, Alexandre Costa

Titulares

2. Braga Junior

3. Virgilio Távora

Suplentes
ARENA

3. Olnarte Mariz

1. Alexandre Costa
2. Lui% Cavolc:ante
· 3. Braga Junior
4. lourival Baptista
5. Mattos lt~ão

4. Augusto Franco

S. Milton Cobrei
MDB
1. Adalberto Sena
2. Ben(amlm Farah

Sexta·felra 16 4097

1. Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

1, Otto Lehmann
2. Teotónio Vilela
3. Wilson Gonçalvei
MDB

1. Evcndro Carreira
2. Evelasio Vieira

Anistente, lêda Ferreiro da Rocha - ~amai 312
Reuni6"1 Quartas·feiras, Ca 9,00 nora'
Loca h Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramal' 621 e 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL- (CSPC)

1. lózaro Barboza
2. Roberto Saturnino

Auistente1 Renal do Pacheco de Oliveira - Rame~l306
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas
lacalz Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramals621 e 716

(7membros)

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
EDE INQUeRITO

COMPOSIÇÀO
Presidentes Benjamim Farah

Vice·Presidontes Lena ir Vergas
Titulares

Comisl6es Temporcírias

Suplentes

ARENA
1, lenoir Vergas

Cheft1 Ruth de Souza Castro
local! Anexo 11 -Térreo
Tolefon., 25·BlOS- Ramal303
1) Corni11011 Ttmporórias paro Projetas do Cangrtsso Nacional
2) Corni116t1 Ttmparórias para A~rtciaçóo de Vetos
3) Comlss6ts Especiais o dotnquerito, o
4) Comissóo Mista do Praioto de Lei Orçomontória (art, 90 do Regimento
Comum),

1. Alexandre Casta
2. Gustavo Capanemo
3, Mattos let.o

2. Accialy Filho

3. Augusto Franco
4. Heitor Dias
S. Saldanha Derzi
MDB
1, Ben(amim Farah

1. Danton Jobim
2. Lázaro Barboza

2. Itamar Franc:o

Anistente1 Sónia Andrade Peiltolo - Ramal307
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas
Local; Sala "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716

Assistontos de Comi•-• Horoldo Peroira Fornondts - Ramal 674,
Aliou de OIJ..ira- Romol 6741 Cloide Mario 8, F. Cruz - Ramal 598;
Mouro Lopes do Só - Ramal 3tO.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
'
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES
PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
P.CR.IS

TERÇA

c.r.
l0100

• 7l6

QUIMTA

RONALDO

09:00

C.P.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ru~l .. 623

CWDillO

09:)0

c.s.P.c.

R:JY El;.REos;.

sarai\.

C,E,C,

ctov;s s::n.ucQUA

LEDA

C.A.

CLOVIS BBVIL.ICQUA
Rumal - 623

CUUDIO

Rü'i BARaOSii
Rurto.ul .. 621. tt 71.6

Cr.!IDt:>O

C,D,F,

RU't BÃRSOSA

ASSI~TENTE

C,L,S,

CLOVIS BEVIL.ICQUA

c.s.

RU'i BARBOSA

c. a.

CLOVU Bl!VIIJCQUA
Ramal - 623

''J;.P.U

c.s.r:.
c.c,J

l0100

101)0

6~l

~

HORAS

CLOVIS BEVIL.ICQUA
Rtu:.al. .. 623

c.a.a.

og,oo

RUt BARBOSA

1\u.mu.u ...

a A L ;..

,;SSlS'!EN':E

c•.:...R.

lO: JO

P.OP.;S

5 AL A5

SAI.AS
RUY BARliO~A
RIU:rtiU.o - 621 e ?l6
CL0'/1~

SEVIUCQUA

Ro.mal .. 623

CCIS':A

ll100

l.:AR!.;.
HELENA

c,I«,B,

RUY BARliOSA
Rtllll.ül.IS .. 62l • 7l6

ROMALDO

C,E,

l\U'i BAanosA
RllmiU .. 62l o 71.6

IJANIEL

12100

- 621. 11 716

Ram!&l - 623

lO:OO

I.!tlh

R:~.mtr.~D

Ro.II&.~B

ASS!S":E::I'!E

.. 621. o 71.

Rar.".ul - 623

Ralliii.U - 621. I 1l

CLEIDE
RONAI.to

D/JIIEL
UDA
liA lUA
CA!IXIIX
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SÁBADO, 27 DE AGOSTO DE 1977

BRASlLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 118• SESSÃO, EM :16 DE AGOSTO DE
1977

1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
t.l.l - Qficlos do Sr. 1•..Secret,rlo da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos scguin·
tcs projetas:
- Projeto de Lei da Câmara n• 68/77 (n• 1.823·8/76, na
Casa de origem), que introduz modificações no Código Nacional
de Trânsito, no que diz respeito à fixação de multas para o cxccs·
so de velocidade. ·
-Projeto de Lei da Câmara n• 69/77 (n• 1,91 5·8/76, na Casa de origem), que estabelece prazo para andamento c solução
dos documentos de qualquer natureza protocolados nas repartições públicas federais.
-Projeto de Lei da Câmara n• 70/71 (n• 2.430-B/76, na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 5.108, de 21 de
setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). ·
1.1.2 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 84/76 (n• 2.110-B/76, na Ca·
sa de Origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de
Português nos cursos superiores de graduação.
- Projeto de Lei dó Senado n• 276/76, que introduz
modificação na Lei n• 4,591, de 16 de novembro de 1964, que
dispõe sobre o condom!nio cm edificações c as incorporações
imobiliárias.
1.Z.3 - Comunlcaçilo da Presidência
- Arquivamento. do Projeto de Lei da Câmara n• 96/76
(n• 1.201-B/75, na Casa de origem), que lixa critérios para instituição de datas comemorativas de profissões regulamentadas,
por ter recebido parecer contrllrio, quanto ao mérito, da
Comissão u que foi distribu!do.

1.2.4 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n• 157/77, de autoria do Sr.
Senador Jarbas Passarinho, que obriga as emissoras de televisão
a incluir, nas suas programações semanais de filmes estrangeiros,
um filme, pelo menos, com legenda cm português.
·1.2.5 - Requerimento
N• 275/77, de autoria do Sr. Senador Cattctc Pinheiro,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da
Ordem do Dia baixada pelo Sr. Ministro do Exército Sylvio
Couto Coelho da Frota, pelo transcurso do "Dia do Soldado", c
do discurso que proferiu S. Ex• por ocasião das solenidades
comemorativas do evento.
1.2.6 - Discursos do Expediente
SENADOR ROBERTO SATURNINO - Considerações
sobre projeto de lei que encaminha à Mesa, que introduz alterações no art. I• da Lei Complementar n• 19, de 25 de junho de
1974, que dispõe soble a aplicação dos recursos gerados pelo PIS
c pelo PASEP.
.
SENADOR BRAGA JUNIOR- Comcntârios referentes ao.
discurso pronunciado pelo Senhor Presidente da República, cm
Silo Paulo, no dia 12 de agosto último, por ocasião da solenidade ·
de assinatura de atos entre o Governo do Estado de São Paulo e
oBNH.
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Considerações sobre
o Projeto de Lei do Senado n• 155/77. de autoria de S. Ex•,
alterando preceitos constantes da Lei n• 4.870, de I• de dezembro
de 1965, que dispõe sobre a agroindústria do açúcar c do âlcool.

1.2.7 - Requerimento
- N• 276/77, de uutoriu do Sr. Senador Franco Montoro,
solicitando, ouvido o Plcnllrio, que seja submetida 11 Comissão
de Constituição c Justiça, pura exame do aspecto constitucional,
os Decretos n•s. 80.135, 80.136 c 80.137, de li de agosto de 1977.
Aprovado.
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1.3 - ORDEM DO DIA

SENADOR HELV!DIO NUNES- Solenidade de inauguração do prédio da Associação Comercial do Estado do Pia ui,

- Requerimento n• 232/77, do Sr, Senador Braga Junior,
SENADOR GILVAN ROCHA- SentenÇa da Justiça Fesolicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do arti·
go sob o titulo "Esforço Secundário", de autoria do Senador deral condenando a CODEVASF a pagar indcnizaçilo aos me·
Jarbas Passarinho, publicado no Correio Brazlllense de 7 de ciros do Fazenda Betume, localizada em Propriá-SE,
agosto de 1977. Aprondo,
1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA
-Projeto de Lei da Câmara n• 59/77 (n• 3,397-B/77, na Ca· PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO,
sa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que concede pensão especial a Dulce Evers de Abreu, viúva de
2 - CONSULTORIA-GERAL
Manoel Dias de Abreu, Aprondo, após usarem da palavra na
-Parecer n• 62, de 1977,
sua discussão os Srs, Senadores Itamar Franco, Evandro Correi·
ra. Ruy Santos c Roberto Saturnino, Ã sanção,
3 - INSTITUTO DE PREVID2NCIA DOS CONGRES.
-Projeto de Resolução n• 28/77, que suspende a execução SISTAS
cm parte do § I• do art, 21 do Decreto-lei n• 203, de 1970, do
-Atas de reuniões do Conselho Deliberativo.
Estado de Silo Paulo, Aprovado. Ã Comissão de Redução.
-Balancete Patrimonial cm 30-6-77.
- Projeto de Resolução n• 29/77, que suspende o execução
-Demonstração da conta "Receita c Despesa" do mês de
dos arts. 251 c 252 da Lei n• 699, de 1967, modificada pela
junho de 1977.
Lei n• 816, de 1970, do Municlpio de Mesquita. Aprovado. Ã '
- Demonstração da conta "Receita c Despesa" Comissão de Redação.
Balancete
Acumulado de 1• de janeiro a 30 de junho del977.
- Projeto de Resolução n• 32/77, que rctifica, para os fins
Demonstração
da conta "Receita c Despesa" do mês de
de direito, a Resolução n• 8, de 1977, Aprovado. Ã Comissão de
julho de 1977.
·
Redação,
-Balancete Patrimonial em 11 de julho de 1977.
-Projeto de Lei do Senado n• 237/76, do Sr. Senador Ita·
-Demonstração de conta "Receita c Despesa"- Balance·
mar Franco, que dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os te Acumulado de 1• de janeiro a 31 de julho de 1977
cursos jurfdicos do País, da disciplina "Direitos Humanos Fun·
damentais". Dfscussilo encerrada, tendo sua votação adiada por
4 - ATASDECOMISSOES
falta de quorum, após usarem da palavra na sua discussão os Srs.
5- COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUt.
Senadores Itamar Franco, Hclvfdio Nunes, Marcos Freire c PauRITO
lo Brossard.
-Atas sucintas e circunstanciadas da li• e 12• reuniões.
1.4- DISCURSOSAPÚSA ORDEM DO DIA
6 - MESA DIRETORA
SENADOR CATTETE PINHEIRO- Necrológio do Sr.
Felisberto Cardoso Camargo.

7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

SENADOR EVANDRO CARREIRA - fixação de preço
justo para a borracha.

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 128• SESSÃO, EM 26 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESID~NCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOS~ LINDOSO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adulbcrto Sena - Braga Junior - Evandro Carreira - José
Lindoso- Cuttetc Pinheiro - Renato Franco - Henrique de La
Rocque- Helvldio Nunes- Pctrônio Portclla- Mauro Bcncvidcs
-Wilson Gonçalves - Cunha Lima - Marcos Freire - Murilo
Puruiso - Luiz Cavalcunte - Ruy Santos - Dirceu Cardoso Roberto Suturnino- Mugulhilcs Pinto- Lázaro Barboza- Osircs
Teixeira- ltulívio Coelho- Mendes Canale- Saldanha DcrziAccioly Filho.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- A lista de presença
ucusu o eompurecimento de 25 Srs. Senadores, Havendo número
regimcntul, decluro ubertu u sessilo.
O Sr. )o.secretúrio procederú ii leitura do Expediente.

Elido o seguinte
EXPEDIENTE
OFI CIOS
/)o Sr. ''·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à
rt••'istlo do Senado alllógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•68, DE 1977
(n' 1.823-B/76, na Casa de orlaem)
Introduz modificações no C6dlgo Nacional de Trânsito, no
que diz respeito ii fixação de multas para o excesso de velodda·
de.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ·1, O item XVI do urt, 89 do Código Nacional de Trünsito,
uprovudo pelu Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, passa a
vigorar com u seguinte reduçi\o:
"Art. 89. , ... , ........ , , ..... , .......... , ... , , .
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XVI - transitar cm velocidade superior à permitida
para o local:
Penalidade- grupo I, com a apreensão da Carteira de
Habilitação, cm caso de acidente."
Art. 29 Esta lei cntrarâ cm vigor na data da sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposiçõc cm contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9S,I08, DE21 DE SETEMBRO DE 1966

voluntariamente a· procrastinaçilo de documento por prazo supcrio1·
ao estabelecido no art. )9
ParAgrafo único. No caso de rcincidancia, a pena será de perda
do cargo, função ou emprego,
Art. 39 O Poder Executivo rcgulamentarâ esta lei no prazo de
noventa dias,
·
Art. 4• Esta lei cntràrâ cm vigor na data da sua publicaçiio.
Art. S• Revogam-se as disposições em contrário.

(À Comissão de SerViço Público CM.)

Institui o Côdlao Nacional de Trinalto.
CAPITULO X
D01 Domes e Prolblçies

.............................................................
Art. 89.

2 proibido a todo condutor de veiculo:

XVI - Transitar cm velocidade superior à permitida para o
local.
Penalidade: Grupo 2.
CAPITULO XI
Dulnfnçles
Art. 107. As infraçõcs punidas com multas classificam-se, de
acordo com a sua gravidade, em quatro grupos:
1·- As infraçõcs do Grupo "I" serão punidas com multas de
valor entre cinqUenta por cento c cem por cento do salário mfnimo
vigente na região.
. 11 - As infraçõcs do Grupo "2" serão punidas com multas de
valor entre vinte por cento c cinqUenta por cento do saUirio mfnimo
vigente na região.
III - As infraçõcs do Grupo "3" serão punidas com multas de
valor entre·dcz por cento c vinte por cento do salârio mfnimo vigente
na rcaillo.
IV - As infraçõcs do Grupo "4" serão punid'as com multas de
valor entre cinco por cento c dez por cento do salârio mfnimo vigente
na região.
§ 19 As multas serão aplicadas cm dobro, quando houver
rcincidencia na mesma infração dentro do prazo de um ano.
§ 29 O Conselho Nacional de Trânsito fixarâ o valor das
multas para os Territórios, bem como para os Estados e Distrito Fe·
dera!, por proposta dos respectivos Conselhos de Trânsito,

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 69, DE 1917
(1'1.91~1/76 1 a Caaa de ori1111)
Ellabelece prazo para andamento e 10luçio d01
docu-tot de qualquer natureza protocoladot naa repartfçles
. pllbllcu federala.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os requerimentos c demais documentos de qualquer
natureza protocolados ·nas repartições p11blicas federais, da
Administração Dircta c lndircta, assim como nas sociedades de
economia mista c empresas pl1blicas vinculadas à União, deveria ser
solucionados no prazo máximo de sessenta dias.
§ 19 O prazo fixado neste artigo correrá a partir da data da
protocolização do documento.
§ 29 Na hipótese de absoluta impossibilidade de cumprimento
do prazo ora fixado, podcrA haver uma só prorrogação, por ldentico
pcr!odo, por decisão fundamentada do dirigente do.órgão pablico ou
de entidade paracstatal.
Art. 29 IncorrerA cm crime de rcsponabllidade, pun!vc1 com
suspensão atb sessenta dias, o servidor ou empregado que provocar

SAMo r7 41G1

PROJETO DE LEI DA C~MARA N•70, DE lf77
'.

(at2.430-I/76,MCIII .. Ot....)

Altera dlapotldna da Lal ~ 5,101, • 21 .. ..u•re
1966 (Côdlao Naclollal de Trtaalto),

*

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A Lei n• S.IOB, de 21 de setembro de 1966, que instituiu
o Código Nacional de Trânsito, passa a visorar com as scauintea
alterações:
"A~.10 . ................ ·....................... ..
§19 ............................................ ..

§.ZV ......................................... ,; ..

§3• ........................................... ..
§ 49 A inscrição poderá ser deferida a candidato com
dezcsscte anos de idade, desde que comprove haver conclu!do
o curso de 29 Grau.

......................................................
Art. 74. Para habilitar-se a dirigir os vc!culos menciona·
dos no artigo precedente, o condutor deverA ter, no m!nimo,
vinte c um anos de idade."
Art. 2• Esta lei cntrarâ cm visor na data da sua publicaçlo.
Art. 39 Revogam-se as disposições em.c~ntrârio.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEIN9 S.I08,DE21 DE SETEMBRO DE 1966

llllltul o Côdlp Nadollal de TriMito.
CAPITULO IX
Dos Condutoretde Vtlcu!OI
Art. 70. A habilitação para dirigir ve!culos apurar-se-A atravb
de exame requerido pelo candidato à. autoridade de trAnsito, instrui·
do com os seguintes documentos, albm de outros. que exija o Reaula·
meto deste Código:
t) carteira de identidade ou documento reconhecido por lei como prova de identidade;
b) folha corrida ou atestado de bons antecedentes, passado pela
repartição competente.
§ 19 Não se conccdcrâ inscrição a candidato que:
I- não contar dezoito ou mais anos de idade;·
11- não souber lere escrever.

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

Art. 73, Scrâ exigido o exame pslcot~nico aos condutores de
transporte coletivo c aos de cargas perigosas.

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

Art, 74. Para habilitar-se a dirigir vc!culos mencionados no artl·
go anterior, o condutor deverA ter, no mfnlmo, Vinte c um anos de
idade c dois anos de cxcrc!cio cfctlvo da profissão.

(Às Comissõts de Constituição t Justiça, de TraMportes,
Comunicações e Obras Públicas.)
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Por outro lado, julgamos, o projeto inconveniente porque,
pretender ministrar obrigatoriamente aulas de Portugucs em todos
os cursos superiores, "é querer corrigir o que não roi feito quando
deveria ter sido, isto é, até o término do 2• Ciclo",
Pelos motivos expostos, somos pela rejeição do projeto.
Sala das Comissões, em 29 de junho de 1977.- Joio Cal-,
Presidente- Enlúlo VIeira, Relator - A•albarto Staa - lta•ar
Fnaco- Cattete Plalltlro, eom restrições,

. Jlllator: StaMoe E•el'-h VIeira
PARECERES N•s SC8 E 549, DE 1977
O pracnte projeto, cujo texto reproduz a Emenda Subatltutlva
da Comisalo de Educaçlo e Cultura da Câmara doa Deputado• ao
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 276, de 1976, que "In· projeto de lei da ilustre Deputada Lygia Lena Butos, viu a tomar
troduz
modlficaçio na Lei n• .C.5!11, de 16 de aonmbro de
obriaatório .o ensino de Português nos cursos superiores de gra1964, que "dlapõe 10bre o condomlnlo em ediOcaçÕCI e aalncor·
. duaçlo, ficando a carao do Conselho Federal de Educaçlo a reaulaporaçõea lmoblll,rlas"•
. . : mentaçlo da medida no prazo de 60 dias.
· ·
Em sua rcdaçlo orisinal, determinava a propoliçlo que todoa
· oa curaos auperiorea, em nlvel de sraduaçlo, rouem obriaadoa a
PARECER N• SCII, DE 1977
. . minter o Portuaue., com uma cara• horAria mlnlma de 45
Da Comluio de Conatltulçio eJuldça
: ·: hcirufaula. Para oa cursoa noa quais ·a llniU• c 1 literatura
Relator: Senador Helvldlo NuiiH
. portUJUeats rosacm mat6riaa billcu, pnvaleceriam u ca11u horA·
~~~ mlnlmujl definidas por aquele earetclo Conaclho.
De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, visa o Projeto
·· ·.A Comilllo de Educaçlo c Cultura da outra Cau do Coftll'l- sob estudo a alterar o§ I• do art, 12 da Lei n•4.59J, de 16 de dczem·
bro de 1964, de modo a tornar obrigatória para ereito de rateio de
10, apm:iando o m6rito do projeto, julJOII proccdcntea u al111Q6ca
· de sua autora, vez. que, como ob~erva 1e11 llustn Relator, "eatt no despesas em condomínio, a fixação da quota em corrcspondencia
. CODICniO Jeral o empobrecimento de nosu lln1111, aobntudo pilO com a rração ideal de terreno de cada unidade.
2. Na justificação, mostra o Autor que, na redução atual do
.. mail. uao que dela razem u novas 1eraç&a que nlo 1 eatudam,
. Bllficientemente, que nilo têm o hAbito da leitura e que, para se dispositivo, que contém a expressão ·"salvo disposição cm contrârio
comunicarem, 11tllizlrn um n6mcro reduzido de vocAb11los, aos quais da Convenção", o que acontece quase sempre é serem fixadas quotas
' ,..
idênticas para todos os condóminos, isualando·se nos ónus os
.. empicatam mOltiplo aisnificado".
Contudo, aq11elc órgio ttcnico entendeu oport11no razcr alsuns possuidores de unidades maiores c os proprietârios de unidades me·
nparoa'no tocante à fiuçio da caraa horiria para a disciplina uma nores. Como os primeiros geralmente detem o poder de decisão,
· vez que "o aas11nto tem vArias implicaç3ca de ordem ttcnica, impõem a repartição, por igual, das despesas, o que não é justo,
3. Constitucional e jurídica, a proposição estâ rundada em só·
.. · pcdaaóJica e lesai que desaconselham sua lnclusilo na lei".
···. ' · · · Conienta-ac, ultimamente, com inaistencia, que, cada vez maia, lidos motivos de justiça, portanto merecedora de acolhimento.
o catudante brasileiro, cm todos os nlveia, Ie menos, escreve menos e
4, Face ao exposto, o parecer é pela tramitação do Projeto e,
no mérito (art. 100, item I, n• 6, do Regimento Interno), por sua
conhece menos a llnaua portusuesa.
·. Nlo 6 apenas o ensino da l!ngua materna que vem sendo acusa- aprovação.
do, de inaatiaratório, ainda que, na ãrea de Comunicaçio e ExpreaSala das Comissões, cm 27 de abril de 1977. - Daniel XriCJer,
. aio, u deficienciasaejam mais acentuadas. O próprio grupo de traba· Presidente- HelYidlo NuiiH, Relator- Nelaoa Cal'lltlro - Dirceu
lbo inatituldo por Portaria do Senhor Ministro Ney Brasa para apre- Card- - Heitor Dias - Accloly Filho - Saldlllha Denl - Ollrea
sentar suaeatõea acerca do apcrrciçoamento do ensino do Portugucs, Teixeira.
· iaeluaivc em nlvel superior, constata uma triste realidade quando
·.. afirma, textualmente: "A bem dizer, hl, atualmente, uma insatisraPARECER N• U9, DE 1977
çio com todo o enaino; em todu as Arcas tem os estudantes
Da Comluio de Ecooomla
demonstrado insuficiente rendimento da aprendizasem, manifesto,
por exemplo, nos resultados de provas e exames rreqUentemente
Relator: Senador Otalr Becker
citadon! ·criticados pela imprensa e pelos meios educacionais, por
A proposição sob anâlise introduz modificação na Lei n• 4.391,
. revelarem inrormação desordenada, pedaços de conhecimentos,
de
16
de dezembro de 1964, com o intuito de alterar o crit~rio de fi •
. fraamentos de id6ias, ralsas usociaçiles".
xação da quota de rateio das despesas condominiais.
Ca11aaa de natureza sócio-cultural, sócio-económica (massifica2. Segundo o autor, a modificação proposta se faz imprescinçlo. do enÍino) e pcdasógica (rormaçio deficiente do piofeaaor de
dível,
vez que, merce dela, a quota-parte scrâ estabelecida em razão
· portuauea) aio mponaAveis pela insufh:i~ncia, entre nós, do ensino
da
r
ração
ideal de imóvel de cada unidade vinculada ao condomlnio,
dallnaua materna.
razcndo·se justiça aos pequenos proprietllrios, onerados, pela sisteSomos de opinilo que providencias paralelas e concomitantes mâtica vigente, com parcelas idênticas às dos que detem porçlo
podem acr teimadas, para obviar as dcficieneias apontadas, tanto na maior no imóvel comum.
Arca curricular dos cursos de rormaçlo de proreasorea em n!vel de 2•
3. Sem embargo dos meritórios propósitos da iniciativa, rorçoGrau, como nos cursos superiores de Letras, adotando t6cnicas so se torna reconhecer-se que o Projeto do Código Civil (634, de
· objetivas e métodos mais pr~t.ic~s de ensino da cliseipllna g,11ra o I• e 1975), ora cm tramitação no Congresso Nacional, absorveu as
2• Graus, bem como organizando equipes móveis de proressorcs normas reguladoras da esp~cie. Diante disso, nilo é conveniente
·paro ministrarem cursos intensivos de reciclagem.
prosperem as iniciativas isoladas, vez que o assunto deve ser
Quanto ao projeto cm exame, parece·nos que ele quebra a siste- apreciado de maneira global no novo Estatuto Civil, acorde com a
mitica da Iesislaçlo que rege a esp6cie.
melhor doutrina civilista moderna,
Serll mais aconselhAvel que, reapeitando·ae a autonomia das
4, Ante o exposto, opina·se pelo sobrtstamento do projeto,
Universidades, se deixe aos seus con11Cihos a in,luslo do ensino de
Sala das Comissões, cm 24 de agosto de 1977.- Mareoa Freire,
Comunicação c Expressão, nos seus cursos bAsicos, como jA ocorre ·Presidente - Otalr Becker, Rel.ator - Milton Cabral - Aup11to
. em diversos centros unlversitllrios.e {Qculdadea do Pai•·
Franco - Murtlo Paralao - Lulz CaYOicante- Oreatea Qu~rcla.
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O Expediente lido
vai à publicação.
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Cli·
mara n• 96, de 1976 ~n• I ,201-B/75, na Casa de origem), que fixa
critérios para instituição de datas comemorativas de profissões
regulamentadas, por ter recebido parecer contrário, quanto ao méri·
to, da comissão a que foi distribu!do.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Sccretârio.
~lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 157, DE 1977
Obrlaaas emluoras detel ..lsio a Incluir, nu 111u prolra· ·
maçiies ~emanais de filmes estranaelros, um filme, pelo menos,
com leaenda em'portupês.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• São as emissoras de televisão em todo o Pais obrigadas a
incluir, nas suas programações semanais de filmes estrangeiros- de
preferência aos sábados- pelo menos I (um) filme com legenda cm
português, sem prcjulzo do disposto no Decreto n• 544, de 31 de janeiro de 1962.
Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias contados da sua publicação.
Art. 3• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.
JuiiiiOcaçio
O presente projeto objetiva reparar uma situação que se criou
com a edição do Decreto n• 544, de 1962, que instituiu a dublagem
obrigatória dos filmes para telcvisilo. Pelo citado diploma legal, os
filmes estrangeiros para televisão passaram a 5cr dublados em português, fato que representou uma significativa ajuda aos nossos artistas. Uma circunstância, porém, ficou esquecida, a de que, com a
medida, os surdos ficariam .Privados do entendimento dos lilmes.
uma vez que, com a dublagem, foram erradicadas as legendas então
adotadas para pel!culas estrangeiras.
Tratou-se, realmente, de uma providência que beneficiou a muitos, mas que, cm verdade, prejudicou uma coletividadcjá tão infortunada pela deficiência sensorial que ap,rescnta.
O assunto tem sido alvo de constantes reclamações por parte
das Associações de Surdos, sem que, contudo, se tenham alcançado
resultados positivos na espécie.
Desta sorte, o projeto que apresentamos supre uma lacuna da
lei, recolocando-a segundo a sua escorreita função social, sem discriminações prejudiciais c contrárias ao seu verdadeiro objctivo.
Sala das Sessões, cm 25 de agosto de 1977. - J arbas Paaarlnho.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO N• 544, DE 31 DE JANEIRO DE 1962
R"'o11 o Decreto n• stUSO, de 1Z de abril de 1!161, que
"JIIIa a projeçio de peiiC111u clnematoar,ncu e 1 propaa~
comercial atravfs das emluoraa de televlsio e lnlllltul novu
normas que pauario a reaular 1 mesma mat,rla.

......... ·········································
(As Comissõts de Constituição • Jusriça e de Educação e
Cultura.}

O SR. PRESIDENTE (Pctrônlo Portclla) - O projeto setA
publicado c encaminhado às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que serA lido pelo Sr. 1•-SccrctArio.

~ lido o scgninte

REQUERIMENTO N• 275, DE 1977
Nos termos regimcnt~is, requeiro a transeriçio nos Anaia do
Senado da Ordem do Dia baixada pelo Sr. Ministro do Ex6tcito Sylvio Couto Coelho da Frota, ao transcuno do "Dia do Soldado", e·
do discurso · que proferiu S. Ex• por ocasiio du solenidades
comemorativas do evento.
Sala das Sessões, em 26 de agosto de 1977.- Can.te I'IIIIIIN.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - O requerimento
scrA publicado c encaminhado ao exame da Comjasio Dlrétora.
H~ oradores inicritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnlno,
O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB - RJ. Pronuncia o.
seguinte d'iscurso. Sem revisito do orador.) - Sr. Praidca.teo' Sra.
Senadores~

Estou apresentando, hoje, a esta Casa, um projeto de lei que
estabelece que 50%, metade dos fundos do PIS e d'o PASEP seja
destinado às aplicações em subscrição de açóes novu, isto 6, mcrca•
do primário e ni!o ações no mercado secundário, mas açõea novas de
empresas brasicleiras, de capital nacional.
·

1:: uma idéia, Sr. Presidente, que não 6 original- nio 6 minha.11ois tem sido defendida por homens eminentes c conhei:eclora a.,
economia brasileira como, por exemplo, o ex-Ministro Hblio Beltrlo
c o ex-Ministro e Prof. Gouvea de Bulhõcs, a qual tem, como escopo,
fortalecer a empresa privada de capital nacional.
Ainda anteontem, Sr. Presidente, o Governo tomou deciaiies,
um conjunto de medidas com, aproximadamente, o mesmo objetívo:
o-fortalecimento da empresa privada nacional- m6día e pequenao que, vulgarmente, jâ a Imprensa chamou de pacotínho e a opiniio
oúblíca aceitou.
·
Não se pode dizer que o pacotinho de anteontem tenha sido um
conjunto de medidas cm si mesmo negativo; ao contririo, acho que ir.
resultante foi positiva, e que o co111entârio a fazer 6 rcconhec:cr que se
tratou de .uma soluçio, antes de tudo, pequena, menor, para grande problema que é o fortalecimento das empresas pequenas e 111~
dias nacionais, uma solução que nasceu com aquela marca
inconfud!vcl do Ministro-Reis Velloso, isto 6, com uma compgnnta ·
dcclaratória. uma componente intencional ou um palavrório, bem
maior do que a componente cfctiva real. E é óbvio que as empresa
nacionais precisam do capital de giro, de linhas de crbdito, de dinhei·
ro barato, enfim, para a movimentação dos seus neaócicis, poli,: ··:
atualmcntc, esse capital de giro está sendo conscguidà ·a cultót·<,::
elcvad!Rsimos, exorbitantes.
·· · ·
Então, naturalmente, destinar cerca de 4 bilhilcs para. abrir, ·
digamos, novas linhas de crédito, a juros baixos, para pequénu. e
imdias empresas 6 uma solução que nilo é ruim. Apenas, prefeririaJ lltho que t~lvcz ~·g111ade ·11llliWia elos emprairios uaim Iam~
se manifestasse·- que· esse barateamento do capital ~e. Jiro, :!IC!. . . ,
custo financeiro das empresas, fosse obtido atrav6s de medidas miis'. '-"· ··.'
eficientes, com uma limitaçilo, um tabelamento mesmo ·dos. juroi ,... ·
bancârios e a fiscalização mais cfctiva do Banco Ceritral, paralm[»
dtr as prdticas abusivas que silo hoje comuns, corriquciru, no ·
sistema bancdrio brasileiro. Mas, se se reconhece que as cmprau·
nacionais precisam do capital de giro barato, 6 tambbm forçoso ·
reconhecer que o de que elas precisam mais t de fontes de capitaUza·~ ·
çilo, fontes de captaçi!o de recursos nilo exig!veis, para fortalec:cr o
seu capital, dado o n!vcl do endividamento a que chegaram •. na m~;
dia, c que é inteiramente absurdo, comparado com qualquer reaime
que se possa considerar normal às empresas privadas, cm qualquer
parte do mundo.
O Sr, Sald1111ha Denl (ARENA - MT)- Permite V, Ex• um·. ·:··;
aparte?
·O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com prazer.
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O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Nobre Senador Ro·
berto Saturnino, V, Ex• cstâ sendo um pouco injusto com o Mi·
nlstro Reis Vclloso, porque, sobre as medidas que o Governo iria
tomar cm defesa ou cm auxilio às· pequenas c médias empresas,
S. Ex• preveniu que, elas nilo eram salvadoras, nem cxtraordinllrias,
mas providências menores, que viessem realmente minorar as suas di·
ficuldadcs, que todos nós conhecemos. Nesta hora o País tomou
para si a tarefa da contençiio da intTaçilo, c é necessário que se
reconheça que essas medidas do Governo, para 77, 78, vêm com dois
anos de atraso- aliás, V, Ex• havia disto isso, cm disçursos antcrio·
rcs, aqui nesta Casa. Então, é natural que 77 c78 sejam anos crlticos
para a economia do Pais, mas não dilo um alento de que, cm 79 c 80,
o Br~sil possa entra~ realmente. numa euforia ou numa situação
melhor do que a que nós estamos atravessando. Acredito que nilo se
volte 11 ~poca de 71, 72. O Sr. Ministro Reis Vclloso declarou que
seriam medidas pequenas, não iludiu os emprcsârios. Ele disse que
eram providências poasfvcis a serem tomadas neste momento cm que
o País vive esta fase ditlcil. Foram, entretanto, medidas que real·
mente vêm dar uma ajuda indiscutível à pequena c média empresas,
como V. Ex•, honestamente, bem o reconhece. Muito grato a V, Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- O aparte de
V. Ex•, Senador Saldanha Dcrzi, em nada discrepa do que cu havia
dito. Realmente, reconheço que as medidas têm um saldo positivo,
mas que são medidas menores. Por isso mesmo, eu disse: medidas
com a marca inconfundível do Ministro Reis Velloso, que se caracterizou por ser o Ministro das soluções pequenas, isto é, sempre
achando que as soluções maiores ainda nilo têm tido a sua oportunidade no Pais, porque ainda nilo se atingiu o momento apropriado.
Mas acho que cstâ na hora de se tomarem medidas mais profundas,
que venham em socorro das empresas brasileiras, que sofrem deste
mal crónico, que é a deficiência de capitalização. As linhas de
cridito, por mais baratas que sejam - c é claro que são bcnvindas
- por si sós não serão suficientes para promover o florescimento,
enfim, a consolidação da empresa privada brasileira que, antes de
t11do, cstã precisando de fontes de capitalização.
O Sr. Lúaro Barbou (MDB - GO) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com prazer.
O Sr. Lúaro Barbou (MDB- GO)- Eminente Senador Roberto Saturnino, quero congratular-me com V. E~• pela aprescn·
taçlo desse projeto tão oportuno que, sem dO vida alguma, mereccrã
a atchção do Senado, pois visa dar cfctivas condições à pequena c
média empre.1as brasileiras, ofcrcccndo·lhcs maior competição
dentro do mercado, para que se possam desenvolver c, assim, produ·
zir mais. ~muito importante o papel da pequena e média empresas.
No mundo inteiro, é um fator reconhecido. Recentemente, empre·
slrlos da Alemanha c homens de estado daquele grande país europeu
declararam, aq11i, li Imprensa nacional, o papel preponderante que
curccm ali, no processo do desenvolvimento, a pequena e médiu em·
presas nacionais. V. Ex• tem-se caracterizado nilo apenas como
prof11ndo conhecedor do problema, mas, como Senador, realmente
vive preocupado cm trazer para ele algumas sugestões de fôlego, No
seu já famoso discurso aos brasileiros, V, E~•. de uma maneira
multo clara, enfatiza a necessidade do florescimento da pequena e
m~dia empresas nacionais, O projeto de lei que V. E~•. traz, agora, à
consideração do Senado, sem dtlvida alguma, objetiva levar, para o
plano concreto, as id~ias que V, Ex• c~pcndeu, naquele trabalho já
tão conhecido no Brasil inteiro. Parab~ns, Senador!
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço o
aparte de V, Ex•, que lembrou muito bem o c~cmplo da Alemanha.
Naquele pais, o apoio à pequena empresa vai ao ponto, tal ~ b rc·
conhecimento da necessidade da sua existência c do seu floresci·
mente que o Governo chega a ter programas de estímulos especiais
para o cmprcsllrio Individualmente, quase que para a empresa in·
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dlvidual. Nas universidades alemãs ou nas escolas técnicas, aquele in·
divíduo que se sobressai, como potencialmente portando as carac·
terísticas de um futuro empresário, recebe auxOios do governo
alemão para o desenvolvimento desse potencial que ele apresenta. E
de um modo que isso possibilite a formaçi!o da empresa desde o seu
ntlc!eo, a sua célula primeira, que ~ a figura do empresário. E ·o de
que precisamos no Brasil é de soluções dessa profundidade, c ni!o.do
soluções pequenas, que atacam o problema apenas pela rama, sem ir
ao âmago da questão, sem instilar, no ntlclco central do problema; o
cmbrii!o das soluções realmente grandes c de maior profundidade.
O Sr. Uuro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um
apartc1 (Assentimento do orador.) Eminente Senador Roberto Sa·
turnino, parece-me, e nilo apenas a mim, mas acho que a V, Eit• c l
maioria dos Senadores com assento nesta Casa, que dois problemas
assumem amplitude no quadro económico do País: a falta .de medi·
das vigorosas de apoio à pequena c à m~dia empresas c o fortaleci·
mento do mercado consumidor interno.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Inteira·
mente de acordo com V, Ex•
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Qualquer Governo que
marche para solucionar esses dois problemas, que encontre soluçat:s
de fôlego para eles, indubitavelmente, tcrâ o prazer de experimentar
o sucesso, de ver o País sair da condição de afogamento cm que se en·
contra. V, E~• estll cfetivamcntc de parabéns, nlo apenas com o projeto que apresentou nesta tarde, mas com as considerações que tece c
o justificam plenamente,
O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço
imensamente o aparte de V. Ex• que c~prime id~ias com as quais es.
tou de inteiro acordo.
Ouço, com prazer, o nobre Senador Braga Jtlnior.
O Sr. Br111 Junlor (ARENA - AM) - Eminente Senador
Roberto Saturnino, reconhecemos a preocupaçlo de V. Ex• cm
querer dar a sua contribuição para solucionar problema que todos
nós consideramos da maior importância para a vida da nacionalidade. Como cmprcsârio c politico, precisamos esclarecer a V, Ex•
que o Governo cstâ tomando medidas acertadas, V, Ex•, Professor
de Economia, além de estudioso da matéria, que vem, realmente,
publicando trabalhos extraordinârios, cm que pese a alsuns cu nlo
concordar com a tese de V. Ex•, cnfoco aspecto sobre o qual queremos chamar a sua pcrcuciente atenção: o de um passivei
tabelamento de ta~a de juros. V, E~• como economista sabe que
estamos marchando para uma diminuição da taxa infiacionãrla c que
a taxa de juros é conseqUência da inOaçi!o, c, assim, sabe tamblm
perfeitamente que se o Governo, através da Secretaria de
Plancjamcnto c do Ministério da Fazenda, fixasse outra dirctriz
nesta altura que a infiaçilo estâ, cm dccesso, estaria causando prcjulzo à economia nacional. Sob este aspecto, nlo estamos de acordo
com o ponto de vista defendido por V. Ex• na proposição apresentada a esta Casa. que agora mesmo estamos rcsistrando uma baixa
considcrâvel na taxa inOacionâria c talvez tenhamos a extraordinária
e bcnfazcja comunicação de S. Ex• o Ministro da Fazenda,
anunciando ao Brasil que a taxa inflacionâria do mês de agosto serâ
bem menor do. que a do mês de julho passado. Então, podemos
adiantar a V, Ex• que igualmente os juros sofrerão nova baixa. E
com referência ao c~emplo dado pelo eminente Senador Lâzaro
Barboza, ni!o podemos também com ele concordar, porque a
Alemanha nilo tem a e~tcnsilo territorial continental do Brasil. A
Alemunha nilo pode servir de paradigma à politica filosófica c ·
económica do Brasil, V, E~• o sabe perfeitamente, Louvamos, todavia, a intcnçilo de V. Ex•, o seu desejo de ajudar o Governo nesta
8rande prcocupaçilo de amparar a pequena c a m~dia empresas brasileiras. Alills, anteontem, o Presidente da Reptlblica foi, pessoalmente, prestigiar a reunião, que se r~alizou cm BrasOia, de todo• os
Presidentes de Bancos, particulnrcs c estatais. numa demonstraçilo
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lnaofiamâvcl de que se alcance esse dcaidcrato, que tanto é o de
V. Ex• como o do Governo. Muito obrigado!
O SR, ROBERTO SATVRNINO (MDB - RJ)- Nobre Se·
nadar, cu~ quem agradeço o aparte de V. Ex•, respeitando muito a
sua opiniiio, e apenas insistindo um pouco cm que nesses fenómenos
econ<lmicos, frcqacntcmcntc, a causaçiio ~ circular, isto é, algo que
se chama de "o circulo vicioso". Então, no caso de juros e inflação, é
claro que sempre um pouco a inflação é causa de alta de juros, e alta
de juros, por sua vez, é causa de inflação, isto é, um é causa c conse·
qaencia de outro, ao mesmo tempo. No caso brasileiro de hoje, na
circunstlincia particular de hoje, acho que a inflação é mais efeito da
alta de juros do que causa da alta de juros, mas é uma apreciação
subjetiva, cuja discussão demandaria tanto tempo que acho que não
caberia no pouco espaço que me resta.
Gostaria também de dizer, asradcccndo o aparte de V. Ex•, que
quanto a nós aproveitarmos soluções praticadas na Alemanha, estou
de acordo. Hã diferença de realidades, c é preciso sempre fazer acha·
mada redução à realidade nacional, ou seja, ver o que hã de bom cm
outros paiscs é adaptar essas soluções à rQalidadc nacional.
Sr. Presidente, dizia cu que o objctivo do projeto é o fortaleci·
mcnto da empresa privada nacional. Continua-se falando, a insis·
tencia da campanha prosscsuc contra o chamado fenômeno da cstati·
zação da economia brasileira. Mas o fato é que muito pouco, para
não dizer nlfila, se faz para fortalecer a empresa privada. Então, a
solução que se quer adotar é aquela solução sempre menor, a solução
restritiva, isto é, cercear, limitar, reduzir, aniquilar, se passivei, a
empresa estatal; quando a solução positiva, a solução grande, seria
não limitar nem cercear a empresa estatal, mas fortalecer a empresa
privada,· dar-lhe condições de crescimento e de consolidação de que
ela estA precisando. E qual seria o caminho?
O Sr.lllli'flo Coelbo (ARENA- MT)- V. Ex• permite um
apllllc?

O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB- RJ) -O caminho
seria o fortalecimento, a criação de sistemas de capitalização dessas
empresas, porque a verdade é que se quer construir capitalismo num
Pais sem o mercado de capitais, sem ·o mercado primário de capitais,
que é caractcristica fundamental c primeira de qualquer sistema
capitalista. Então, através do incentivo cxtraordinârio ao mercado
secundârio, às bolsas'dc valores, tentou-se chegar indirctamcnte ao
mercado primârio. E houve aquele retumbante fracasso, que chegou
•s raias do csclndalo da Bolsa cm 72/73. Reduziu-se a zero,
desmoralizou-se o pouco· que havia de mercado primârio no Pais.
E ficaram as empresas privadas nacionais sem nenhuma
possibilidade de obter capital de risco, capital de investimento dircto,
capital não cxislvel para .os seus ncsócios. A tentativa é a de criar
uma fonte de capital não exislvcl através de aplicações dos recursos
do PIS c PASEP.
Ou~o, com muita atenção, o aparte do Senador ltalivio Coelho.
O Sr. lliiiYio Coelbo (ARENA - MT) - Eu é quem estou
ouvindo o seu discurso com muita atenção c prazer. De minha parte,
estudarei' com tollo Interesse o projeto de V, Ex•, no sentido de levar
maior protcção à empresa brasileira. V. Ex• fez referência à taxa de
juros. Atualmcntc dos depósitos bancArias do publico na rede
particular, porque o Banco do Brasil c a Caixa Económica têm outra
sistcmiti~a, 35% silo destinados ao compulsório, a fim de se fazer lls
vicissitudes do Banco Central, pormenorizadamente examinado
ontem nesta Casa; 12% ao juro subsidiado para a pequena empresa;
8% o encaixe normal ncccssArio para a atividadc bancAria; c 15%,
também à taxa subsidiada, para o crédito rural. ·Então, 70% do
depósito resultante de atlvldade particular na rede bancAria privada
jA têm dcstinaçilo certa. Fica para os azares da sorte um percentual
de 30%. V. Ex• estA fazendo aprccia~õcs sobre os esforços para o
fortalecimento do capital da empresa nacional. Concordo com algu·
•mas nuanças. A Lei das Sociedades Anónimas, que foi um grande
passo, um grande esforço, procurou ela, cm si mesma, c

concomitantemente com a lei que criou a Comissão de Valores, procurou fortalecer o mercado de açõcs c também a posição do acionista
minoritârio. Hii poucos dias tive o prazer de ver, nos jornais, aviso
de uma grande empresa multinacional, para compras, por cinco ou
seis vezes o valor de mercado, das ações dos acionistas minoritários,
cm obediência às autoridades brasileiras. Na parte relativa ao lmpos·
to sobre a Renda, também jâ se tomou diversas providencias no senti·
do de melhorar a posição da empresa nacional, sobretudo vencendo
um vicio muito antiso, no Brasil, qual seja, a contabilidade não
refletia bem o lucro real, eis que a inflação, corroendo os valores
contâbeis durante o ano todo, havia um resultado contábil, no fim
do ano, muito distorcido. A própria Lei das Sociedades Anónimas
inovou neste sctor, estabelecendo diversos requisitos, para que o
resultado liquido seja, tanto quanto passivei, correspondente à
realidade. Estudarei- volto a dizer- com toda aten~io, no campo
das minhas atribuições, aqui, no Senado, o projeto de V, Ex•
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- A&radcço a
atenção de V, Ex•, que sei muito valiosa.
Nobre Senador ltallvio Coelho, cm relação aos seus comentA·
rios, permita-me deles discordar, ainda que lisciramentc. Referentemente às aplicações obrigatórias orientadas no sistema bancârio,
apenas acrescentaria que é com essa faixa restante, que V. Ex•
considera estreita c com a qual os bancos, com os azares da sorte,
podem fazer os seus livres negócios, é com essa estreita faixa que os
bancos vêm obtendo os resultados expressivamente altos que estilo
nos balanços de todo o sistema bancârio, comparativamente aos
balanços das empresas produtivas brasileiras. Quanto às outras medi·
das que têm sido tomadas cm favor da empresa privada, concordo
que o saldo é positivo, mas o considero muito pequeno. ·Em
particular, a Lei das Sociedades Anónimas, tenho até receio. Por
ocasião da discussão dessa lei manifestei esse receio, c continuo a
manifestá-lo, agora respaldado cm dados da realidade que começam
a aparecer- o grande objetivo, que seria a formação, a constituição
do mercado primário, a meu ver vai ser inteiramente frustrado.
Tenho receio até que, cm termos de capitalização das empresas, na .
medida em que se tende a obrigar as empresas à distribuição de
dividendos minimos, possa a Lei das Sociedades Anônimas ter um
resultado negativo, isto é, obrigar as empresas a se dcscapitaliurcm
ainda mais, visto que, mal ou bem, a única fonte real de capitalização
que elas possuem é o lucro não distribuldo ainda, na falta do
mercado primAria de açõcs.
'
O Sr. ItaliYio Coelbo (ARENA - MT) - Permite V. Ex•
apenas uma complementação ao raciocinio de V. Ex•? (Assenti·
menta do orador.) Os jornais de ontem revelavam que as negocia·
çõcs da Bolsa de Valores do Estado que V. Ex• representa monta·
ram- se ní\o me engano- a 54 bilhões de cruzeiros no mesmo dia.
e: um mercado forte. Não vamos analisar as açõcs qÜc estavam cm
jogo, mesmo porque nilo sei c a Imprensa nilo informava.
O SR. ROBERTO SATVRNINO (MDB - RJ) - Senador
ltallvio Coelho, volto a dizer o que já declarei muitas vezes aqui:
Bolsas de Valores aqui, no Brasil, nilo têm nada a ver- c teoricamente deveria haver alguma ligação - com o mercado primário.
Mas, no Brasil, não tem. O que se desenvolveu foi um esquema
especulativo, de tal forma que a Bolsa de Valores hoje pode estar nos
céus c a economia das empresas bem abaixo da terra.
Se fosse assim, o mercado primário c a capitalização das cmpresas teriam sido fo'rmidtlvcis durante aquele boom, aquela verdadeira explosão da Bolsa que houve há poucos anos. No entanto, não
houve nenhuma repercussão cm termos de capitalização.
O Sr.ltaiiYlo Coelho (ARENA- MT)- Naquela ocasiilo, era
especulativa. Atualmcntc nilo hd especulação, que cu saiba, Ontem
ou anteontem, o BNDE anunciava o compromisso de compra, no caso de não subscrição no mercado primário, de valor bem substancial
de uma média empresa, para assegurar a intcgrallzação c o cumpri·
mcnto do aumento de capital.
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O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - De fato, o
· BNDE .está agindo no merendo primário, mas sem sucesso até agora,
. A própria Dircçilo do Banco reconhece que o sistema PROCAP, cria·
do com este objctivo, acabou transformando-se num processo de
financiamento nos próprios acionistas, porque o mercado primârio
nilo funciona. O mercado secundário c a Bolsa silo uma simples
compra c venda, troca de ativos entre terceiras pessoas, sem que
ingressem nuxos de recursos nas empresas, Podem ir muito bem cm
uma semana, cm um mês ou cm um ano, sem que isso reflita,
absolutamente, no fortalecimento da capitalização das empresas. Se
é especulativa ou nilo, é questão de apreciação, V, E~• entende que
não é, e cu tenho cá as minhas d6vidas, Enfim, silo outros pontos de
vista.
O Sr. Enlúlo VIeira (MDB - SC) - Permite V.
aparte?

~·

um

O SR. R'l>BERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Com muito
prazer.
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fiança para a distribuição de dividendos c de lucros, é claro que a
economia popular procura a caderneta de poupança porque tem nela
todas as garantias não só do Governo, como de uma rentabilidade
adequada. Esta a idéia que trago à discussão, no momento cm que o
Senador Evclásio Vieira levanta problema que de vez cm quando é
trazido à discussão, sem uma resposta.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rl) - Concordo,
Senador Cattctc Pinheiro, com a exposição de V. Ex• Agora, V. E~•
há de reconhecer que é da essência do sistema capitalista a inversão
com os riscos correspondentes a essa inversão. Quer dizer, querer
montar um sistema capitalista onde não há risco, onde tudo ~ ga·
rnntido pelo Governo, não se compreende. Estou de acordo cm que a
garantia seja dada ao pequeno investidor, ao homem pobre que faz a
sua pequena economia c que, claro, quer vê-la, antes de tudo,
garantida.
·
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - Se V. Ex• me
permite, a filosofia da caderneta de poupança 6essa.

O Sr. EYeldalo VIeira (MDB- SC)- Infelizmente cheguei com
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Exalo.
atraso, jâ com o ~cu pronunciamento cm andamento, c provavcl· Então, a caderneta de poupança deveria, talvez, ser limitada aos
mente venha a chover no molhado. V. E~• falou cm o Governo pequenos investimentos, Agora, o que estamos observando é que
criar, ampliar as condições para maior capitalização para o fortalc· mesmo os grandes investidores estilo aplicando maciçamente cm ca·
~ilnonto da cmprcu, privada, para que possa desenvolver-se, dar
dcrnctas de poupanças. Por quê? Porque não querem correr o risco,
contribuição maior ao Pais, principalmente para absorver a grande quando é da essência do sistema capitalista, é da essência da inversão
milo-dc-obra que surge anualmente neste Brasil. Parece-me que com haver o risco, porque sem isso não há inversão. Então, este Pais
a instituição da cadcmcta de poupança se esvaziou o processo de passa a ser um Pais não capitalista, mas essencialmente prestamista;
capitalização, porquanto tenho ouvido, tenho escutado empresários · aquele que empresta a juros c quer ter a sua garantia; não quer correr
a dizer: nilo estou ampli•ndo, nilo vou ampliar minha empresa, por- risco nenhum,
que na caderneta de poupança a rentabilidade é muito maior, o lucro
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA)- Permita-me V. Ex•
é muito maior. Indago a 'V. Ex•: o objetivo social da aplicação dos
O
SPB
de V. Ex• é uma questão da mentalidade do empresário
récursos da caderneta de paupança é superior a esse enfraquecimenbrasileiro c nilo um problema ou um defeito do sistema instituldo.
to das empresas no aspecto '\c capitalização?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Certo.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ)- A ppgunta Estou de acordo com V, Ex• Apenas acho que essa mentalidade 6
de V. Ex• tem muita procedência c é •nuito bem posta. Apenas, con- bastante cultivada, digamos assim ...
fesso que nilo saberia dar-lhe uma resposta, porque os I'ICUrsos de caO Sr. Ollrn Teixeira (ARENA- GO) - V. Ex• me permite
derneta de poupança estilo sendo aplicados cm construção de casas,
cuja componente social, todos sabemos, MDB c ARENA, é muito um aparte? (Assentimento do orador.) Só para prestar um~ informa·
pequena. O grosso das aplicações do Sistema Financeiro Habi- ção à luz da •~posição de V. ,Ex• (;que o espirita do Governo está
tacionai"nilo é para casas realmente populares, mas, cm todo caso, cxatamcntc dentro dessa tônica que V. E~• desenvolve, porque a
·existe uma componente pequena que é aplicada com finalidade caderneta de poupança, no Brasil, 6 garantida pelo Governo até o
social, e existe o beneficio económico e a geração de empregos, limite de mil UPCs. Vale dizer que ao grande investidor que corra o
enfim, toda a ind6stria da construção civil c a ind6stria de materiais risco, o Governo pretende proteger o pequeno investidor.
de construção, que é alimentada com esses recursos. !: diflcil fazer
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Formalmcnum julgamento, mas, de qualquer forma estou de acordo com V. Ex• . te é assim, nobre Senador.
em dizer que, pelo menos, era preciso haver uma divisão nesse bolo
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Lindoso. Fazendo soar a camde rcc:ursos. O que acontece é que esse Sistema Financeiro HabitacioQal está como que monopolizando praticamente a poupança pri- painha.)- Peço a V. Ex• que conclua o seu discurso.
vada que se gera nos diferentes pontos do Pais,
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- Rl)- Encerrarei,
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um Sr. Presidente.
Formalmente é como V. Ex• está dizendo. Apenas; os depósitos
aparte?
que silo feitos na Caixa Económica, eles são garantidos por si mesO SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Precisá- mos, isto é, embora a garantia formalmente seja até mil UPCs, o
vamos constituir outros mecanismos, de modo a dividir um pouco c invéstidor sabe que ali ele tem um porto seguro, que jamais haverá
canalizar essa poupança para outras finalidades, que nilo apenas a .um naufnlgio.
construção de casas.
O Sr. Paulo Brouud (MDB- RS)- Desde a criação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a
campainha.) - Peço ao orador considerar que seu tempo estA esgoO SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Exato. Destado, regimentalmente;
de a sua criação.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, estou encerrando c volto a dizer
O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Gostaria
que
o
objctivo do meu discurso é o fortalecimento da empresa privamuito de ouvir o aparte do Senador Cnttctc Pinheiro.
da. Que se construa uma solução que não seja a limitaçi!o, o cerO Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Com a permissão da ceamento da empresa estatal, mas o fortalecimento do outro pilar,
Presidência, cu perguntaria se o problema levantado com relação aos que é o da empresa privada,
recursos que são colocados nas cadernetas de poupança não seria
Aproveito estes minutos finais para, a propósito desse tema da
uma questão de confiança. Se a empresa privada não oferece con- estatização, chamar a atenção da Casa para um artigo publicado no
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Jornal do Brasil. cm 21 do mês corrente, do Advogado José Geral·
do Piquct Carneiro, sob o titulo "Como controlar a empresa estatal".
Trata-se de um urtigo cxtremamentcl6cido, interessante c origi·
nal. O caminho que o articulista cstlt sugerindo é o que me parece
promissor, vlhcl para se resolver o problema dos abusos e das distor·
ções que muitas das empresas estatais estão cometendo e que estão,
em parte, apenas na origem desta campanha que se vem movendo pc·
la Imprensa brasileira.
Ent~o. o que é preciso é estabelecer os mecanismos de controle
politico sobre a empresa estatal, e me parece que o Congresso Nacio·
nal teria um grande papel a exercer neste particular.
. ,.
Estou estudando o assunto, analisando e prometo à Casa
trazer, cm breve, uma sugestão concreta a este respeito, isto é, a ins·
tituiçilo dos mecanismos de controle politico das empresas estatais,
sugerido c muito bem fundamentado neste artigo do Sr. Piquct Car·
nciro, publicado no Jo,nal do Brasil. ao qual me referi.
Mas, Sr. Presidente, feitas estas considerações, o meu objetivo
era, apenas, justificar a apresentação do projeto que faço hoje a esta
Casa. (Muito bem i Palmas.)
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Braga Júnior, por 'cessão do Sr. Senador Renato
Franco.

O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o seguin·
te discurso, Sem revisão .do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Ocupamos, hoje, a tribuna desta Casa para tecermos comentA·
rios cm derredor do discurso de improviso pronunciado por Sua
Excelência o Presidente da Rep6blica, General Ernesto Geisel, em
São Paulo, no dia 12 do corrente mês, por ocasião de assinaturas de
atosentrco Governo de São Paulo c o BNH.
Iremos encaminhar à Mesa requerimento pedindo a inserção,
nos Anais da. Casa, do referido discurso. Porém, como se trata de
um pronunciamento que defende a soberania nacional, não poderia·
mos deixar de fazer comcntltrios a respeito.
O Presidente da Rcp6blica preocupou-se em dar satisfação ao
Brasil c ao mundo, de que aqui em nosso Pais os direitos humanos
comccam pela não discriminacão racial, pela entrega, pelo Poder
Público, ao usuãrio brasileiro, de habitaÇão, ltgua, saúde c esgotos.
Essa colocação que Sua Excelência o Senhor Presidente da Rcpúbli·
ca fizera nesse seu pronunciamento é o bastante para dizer à Nação c
ao mundo que, realmente, nós respeitamos os direitos humanos
conicçandopelas infra-estruturas que implantamos cm todo o tcrritó·
rio nacional para tornarm~s o povo brasileiro snudltvel e feliz.
Da!, Sr. Presidente c Srs. Senadores, estas nossas considerações
cm torno do requerimento que encaminhamos à Mesa, enaltecendo a
fala de Sua Excelência o Presidente Ernesto Geiscl, em São Paulo,
com relação à entrega desses serviços públicos para que o povo de
São Paulo usufrua dos bencf!cios que o Governo lhes cstâ proporcio·
nando, que não é favor nenhum, estâ apenas devolvendo o tributo
que recolhe dos impostos, que são pagos pelo povo cm serviços públi·
cos para esse mesmo povo. Muito obrigado. (Muito bem i Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Pronuncia o se·
guintc discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se·
nadorcs:
Submeti, ontem, à alta consideração desta Casa, projeto de lei
alterando preceitos constantes da Lei n• 4.870, de 1• de dezembro de
1965, que dispõe sobre ngroind6strin do açtlcnr e do âlcool.
São unicamente duas as modificações visadas pelo meu projeto:
primeiramente, transferir pura as associações de fornecedores de
cana o encargo, bem como recursos, de assistência médica nos tra·
balhndores do campo, porquanto referidas associações jâ dispõem de
ampla c cliclcntc rede hospitalar e umbulutorinl, em todos os Estados
cnnavlciros. Assim, não muls se justincn que assistência médica seja
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obrigação individual de cada um dos 42 mil" fornecedores existentes
no Pais, conforme reza o art. 36 da Lei n• 4.870. Essa atual dispersão
de recursos é prejudicial, sobretudo, ao camponõs, obviamente.
·A segunda modificação que me parece oportuno fazer é elevar
para 2% a vigente contribuição de 1,5% sobre o prcco da tonelada de
cana, a fiin de fortalecer as cooperativas de fornecedores c possibilitar 'a manutenção dos órgãos de classe, isto é, as associações de
plantadores de cana c respectiva federação nacional.
.Creio; pois, Sr. Presidente, que minha proposição rcccberlt
unânime apoio dos nossos eminentes colegas, visto que sua aprovação scrâ simples preito de reconhecimento do ltrduo e patriótico
labor de quem tanto concorre para a riqueza nacional -os milhares
de fornecedores de cana c mais de um milhilo de anónimos Cavalheiros da En~ada.
Era o que tinha o dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri·
mcnto que serâ lido P.clo Sr. I•·Secrctltrio.
E lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N•l76, DE 1!177
Senhor Presidente,

Nos termos do inciso VI do nrt. 100 do Regimento Interno,
requeiro a V. Ex•, ouvido o Plcnãrio, que seja submetida à douta
Comissão de Constituição e Justiça, para •~ame do aspecto consti·
tucional, os Decretos nos 80.135, 80,136 c 80.137, de li de agosto de
1977, publicados no Diário Oficial do dia seguinte, através dos quais
o Senhor Presidente da República, com invocação ao § 2• do art. li
da Constituição, suspende a execução de Leis do Estado de Goilts cm
atendimento a oficias da Presidência do Supremo Tribunal Federal
(doc.j.).
A medida se impõe, uma vez que, de acordo com o disposto no
inciso VIl do nrt. 42 da Lei Maiorr a compcténcia para suspender a
execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal é deferida privativamente ao Senado Federal e não ao
Presidente da República.
O § 2• do art. li, combinado com o inciso VI do art. 10 da
Constituição, estabelece a competência do Presidente da República
para decretar a intervenção nos Estados, a lim de prover a cxecuçilo
de lei federal, ordem ou decisão judiciâria, limitando-se, no entanto,
a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida tiver cficâcia.
E como estabelecem aquelas normas. verbls:
"Art. li. Compete no Presidente da Rcptíblica decretar
a intervenção:

·····················································
§ 2• .Nos casos dos itens VI e VIl do artigo 10, o decreto
do Presidente da Reptlblicn limitar-se·â a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida tiver eficltcia.
Art. 10. A união não intervi rã nos Estados, salvo para:
O 0
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VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão
judiciãrin; c

······· ············································"

Ora, niio hã dúvida que, na espécie, a intervenção do Poder .
Executivo somente seria lícita, em situaçilo diversa. Isto é, para
fa:er cumprir fel federal, ordem ou decisão judiciária, e nilo para
suspender u cficâcla de lei estadual declarada inconstitucional pelo
Supremo.
Importa verificar que não existem quaisquer afinidades entre as
•~pressões "suspender a execução do ato impugnado", do nrt. li,§
2•, e "suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou decreto,
declarados inconstitucionais por decisilo definitiva do Supremo
Tribunal Fcdcrul", de que fala o item VIl do art. 42, porque aqui a
Constituição cstã indicando um dos casos de comperêncla prJvariva do
Senado Federal.
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fi, sob esse aspecto - o da privatividadc da competência do
Senado para sustar a execução de lei ou decreto declarado inconsti·
tucional -, que reside a indagação, porquanto integra o texto da
Carta Magna, justamente corno elemento consagrador da harmonia
que deve nortear os principias da independência dos Poderes da
União,
Assim, entende-se que, muito embora seja o Supremo Tribunal
o intérprete rnAximo c o guardião da Constituição, o item VIl do art.
42, como assinala Sahid Maluf, "vale pela afirmação do principio de
que não hã veto judicial no sistema brasileiro, isto é, de que o Judi·
ciârio não pode trancar a eficâcia erga omnes da lei ou decreto",
ficando tal efeito para o ato suspensivo do Senado,
Tem a matéria recebido aprofundada anâlisc nesta Casa, através
de Pareceres como o do Senador Heitor Dias para o O!Tcio "S" n•
30, de. 1975, e de estudos publicados na Revista dC Informação
Legislativa, de autoria dos Senadores Aecioly Filho c Paulo
Brossard.
Em nenhum deles hã discordância quanto à legitimidade da
competência do Senado, para decidir sobre a conveniência de
mandar suspender a execução de lei ou decreto declarado inconsti·
tucional pelo Supremo.
Essas as razões do requerimento.
Sala das Sessões, cm 26 de agosto de 1977. - Franco Moatoro.
DECRETOS A QUE SE REFERE O AUTOR DO REQUERI·
MENTO:

DECRETO N• 80.135- DE 11 DE AGOSTO DE 1977
Suspende a execuçio da Lei n• 7.11~, de 13 de novembro
de 1968, do Estado de Go"s.
O Presidente da República, de acordo com o§ 2• do artigo li da
Constituição, tendo cm vista o acórdão proferido pelo Supremo Tri·
bunal Federal nos autos da Representação número 878 do Estado de
Goiâs, c atendendo ao O!Tcio número 32-77·PfMC, de 5 de agosto
de 1977, da Presidência do mesmo Tribunal, decreta:
Art. I• Fica suspensa a execução da Lei número 7.214, de 13 de
novembro de 1968, do Estado de Goiãs, que dispõe sobre as divisas
entre os municípios de Plamciras de Goiãs c Jandaia, c dâ outras pro·
vidências.

Art. 2• Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação.
Brasflia, li de agosto de 1977; 156• da Independência e 899 da
República.- ERNESTO GEISEL- Ar•udo Faleio.
DECRETON•80.130-DE 11 DE AGOSTO DE 1977
Suspende a execuçio da Lei admero 8.015, de 17 de vembro de 1975, do Estado de Go"s.
O Presidente da República, de acordo com o§ 2• do artigo li da
Constituição, tendo cm vista o acórdão proferido pelo Supremo Tri·
bunal Federal nos autos da Representação número 950, do Estado
de Goiâs, c atendendo ao Offcio número 25-77-P/MC, de 22 dcju·
nho de 1977, da Presidência do mesmo Tribunal, decreta:
Art. I• Fica suspensa a execução da Lei número 8.025, de 27 de
novembro de 1975, do Estado de Goids, que desmembra Arca do Dis·
trito de Domiciano Ribeiro, do Municlpio de Ipamcri, para ancxâ·la
ao Munic!pio de Cristalina.
Art. 2• Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação,
Bras!lia, li de agosto de 1977; 156• da Independência c 899 da
República. -ERNESTO GEISEL- Armando Faldo.
DECRETON• 80.137- DE 11 DE AGOSTO DE 1977
Suspende 1 execuçio da Lei número 8.106, de 14 de maio
de 1976, do Estado de Go"s.
O Presidente da República, de acordo com o§ 2• do artigo li da
Constituição, tendo cm vista o acórdão proferido pelo Supremo Tri·
bunal Federal nos autos da Representação número 957, do Estado
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de Goiâs, c atendendo ao Offcio número 26-77-P/MC, de 22 deju·
nho de 1977, da Presidencia do mesmo Tribunal, decreta:
Art. 1• Fica suspensa a execução da Lei número 8,106, de 14 de
maio de 1976, do Estado de Goids, que desmembra faixa de terras do
Munic!pio de Sanclcrlândia, c dd outras providencias.
Art. 2• Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação.
Bras!lia, li de agosto de 1977; 156• da Independência e 899 da
República.- ERNESTO GEISEL- Arullllo Faleio.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em conscquencia da
deliberação do Plenârio, a Presidência tomarâ as providências neces-
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COMPARECEM MA/SOSSRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Agcnor Maria Dinartc Mariz - Jcssé Freire- Milton Cabral - Augusto Franco
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- João Calmon- Benjamim
Farah - Itamar Franco - Franco Montoro - Orestes Qu~rcia Benedito Ferreira ;_ Evclâsio Vieira - Otair Bcckcr - Paulo
Brossard.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estâ finda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I
Votação, em turno único, do Requerimento n• 232, de
1977, d'o Senhor Senador Braga Júnior, solicitando a tranllllrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo sob o titulo
"Esforço Sccundârio", de autoria do Senado Jarbas Passari.
nho, publicado no Correio Brazlllease de 7 de agosto de 1977.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Scrâ feita a transcrição.
to seguinte g arti1o cllia iranscrição é solicitada:
ESFORÇO SECUNDÁRIO
Jarbas G. Pauarlnho
Certa feita, o saudoso Presidente Castcllo Branco me disse
francamente que na sua estratégia de governo, dado inclusive o
pequeno espaço de tempo com que contaria para governar, a.
Amazônia seria "esforço secundârio". Convém explicar o jarsilo de
tâtica militar. O esforço sccundârio cstâ cm contraposição ao esforço
principal, é claro. Para este é que se destinam os principais meios, no
ataque ou na defesa.
Por mais que doesse ao Governador do Parâ, que cu era, ver a
Amazônia relegada a plano sccundârio, o insigne Presidente me
demonstrou, lógica e judiciosamente, que, para a Revolução de 64, o
objctivo mais imediato c premente era o Nordeste, visto segundo a
velha frase feita como o "barril de pólvora" capaz de explodir, a
qualquer instante. ·A pressão demográfica de uma ârea onde
praticamente se acotovela um terço da população brasileira, num
solo incapaz de lhe proporcionar tranqUila sustcntaçi!o, ~ evidente
que pesa muito mais sobre os planos c as preocupações de um
estadista, do que, como ocorre na Amazônia, uma drca que, embora
seja significativa c represente mais da metade da super!Tclc
brasileira, ~ escassamente povoada. Ademais, força é convir, as
representações nordestinas, talvez por isso mesmo, silo mais agres·
slvas na postulação de seus pleitos, do que as amazónicas. E hã mais:
quando o Presidente Médici decidiu construir a TransamazOnica,
vencendo a resistência de seus Ministros nordestinos, quem velo ata·
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car a obra? Quem a inquina, ainda hoje, de faraónica c dcsncccs·
sllria? Nilo silo os nordestinos, mas os nortistas, isto é, alguns
nortistas, que chegam a fazcr.coro com autores americanos do norte,
que temem pela transformação da Amazônia cm um imenso deserto.
Hã mesmo, o absurdo de argumentar-se que a estrada é dcsncccs·
sllria, porque "ocorre paralela ao Amazonas" ...
Que um sulista diga isso, cm nome da Oposição, c num comlclo
eleitoral, entende-se como tâtica clcitorcira, mas que o diga um
cabloco do. nosso Norte é demais! Em primeiro lugar, porque
esquece a liçi!o de Euclides da Cunha, quando lapidarmentc definiu a
timidez com que os brasileiros ocupamos a mais exterisa c densa
floresta do mundo, utilizando apenas as "estradas que correm", ou
seja, os rios. A colonização, disse Euclides, ni!o se expandiu; apenas
se esticou ... Em segundo lugar, porque a distância que vai da calha
do Amazonas ao traçado da Transamazdnica, mede-se po~ centenas
de quilómetros, o que desde logo invalida a imagem da rodovia
paralela à via liquida. Mas, ainda que a rodovia fosse marginal,
porque dizer que seria um dcspcrdlcio? Nilo cstâ a geografia humana
cheia de exemplos de que a rodovia ou a ferrovia marginal a grandes
rios foi c tem sido altamente conveniente, como forma de dobrar os
meios de transporte? Que dizer do Missisipi? Do Reno? Do Ródano?
Ou, apenas para falar cm caso concreto relacionado com o próprio
rio Amazonas; que dizer da estrada Manaus-Itacoatiara? Não é
ela, al sim, verdadeiramente marginal ao Amazonas? E, no entanto,
quem a diria supérflua?
Volto, porém à tese inicial. Nós, da Amazônia, compreendemos
que não temos poder de barganha, para obter melhor prioridade
para a problcmlltica do grande vale. O que nos deprime, porém, é ver
que mesmo quando a estratégia nacional nos contempla, a sorte não
nos ajuda.
Houve tempo cm que cheguei a admitir que a redenção da
Amazônia, assim entendida a sua integração no todo da economia
brasileira, viria talvez mais rapid~mentc de seu subsolo que de seus
rios c suas terras. Ainda hoje contemplo a hipótese de que a foz do
Amazonas nos proporcionarâ a auto-suficiência cm petróleo, ou até
mesmo a nosso ingresso no rol dos palscs exportadores de óleo.
Ocorre que as correntes marltimas silo tão poderosas que a
perfuração que se faz, na foz do Amazonas, apresenta dificuldades
técnicas quase insuperáveis, sem dúvida· bem mais sérias que aquelas
que as multinacionais enfrentam no Mar do Norte.
O projeto Radam evidenciou que as potencialidades minerais da
Amazónia silo enormes. A bauxita do rio Trombetas c o ferro de
Carajâs surgiram como as grandes esperanças de nossa sofrida
Amazônia, Estâvamos no caminho certo, que nos daria a almejada
base para o desenvolvimento regional. Chegamos a nos embriagar de
euforia,
Quais são, porém, as ~ecisõcs mais recentes? A Vale do Rio
Doce nilo encontrou os parceiros desejados para substituir a Unltcd
Steel, que se retirou do projeto Carajâs. Cinco bilhões de dólares silo
muito dinheiro para que assumamos sozinhos a responsabilidade pclo empreendimento. Ainda assim, podcr-sc:-ia tentar, se houvesse
garantia da colocação de nossas IS milhões de toneladas/ano de
minério no mercado comprador mundial. Não a obtivemos, Esta,
principalmente, levou o Governo brasileiro a reconsiderar a decisão,
resolvendo dcsativar o projeto, o que significa tremenda decepção
ni!o só para a Amazônia propriamente dita, como para o Maranhão,
que é Amazônia c é Nordeste.
Como se fosse pouco, segue-se a noticia da "dcsacclcraçi!o" do
projeto da construção da maior hidrelétrlca totalmente brasileira, a
de Tucurul. li que também o mercado mundial cstâ a mosttar slnaia
de recessão quanto 80 alumlnio, c a hidrclétrlca, entre· as suas m~lti·
pias finalidades, visa a proporcionar energia barata para a rcduçilo
da bauxita c a produçilo de alumlna, numa primeira fase, para chegar-se ao alumlnio, numa segunda.
A oferta de emprego para o Parâ, que significa o dcscnvolvlmen·
to do projeto de Tucurul cm sua plenitude, vai sofrer atraso danoso c
frustrante.
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Nem é o caso de ensaiar protestos cm nome dos interesses
amazónicos, dado que a dccisi\o governamental é, teoricamente, per·
feita, Se se atrasa a possibilidade de explorar com êxito o mercado de
minério de ferro, nos anos correntes, e se o mesmo ameaça o mercado de alumlnio, por que investir maciçantc numa hidrclétrica que
nilo é um lim cm si mesma, mas apenas um meio?
Triste sina a da Amazônia. Os fados conspiram contra ela, que
se vê relegada ao plano secundllrio dentro da politica de natureza glo·
bal do Brasil. Entrementes, aumenta, a cada dia, o seu papel de
insubstitulvel ãrca verde à disposição do mundo, Enquanto cresce o
seu papel, no sentido universal, onde a Amazónia aumenta de importância, decresce a sua participação na tcmlltica nacional.
Nilo seria isso, por si só, suficiente para que o Bnsil pensasse de
maneira lógica, menos empresarial, na Amazônia?
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-lte111l:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 59, de 1917 (n• 3,397-B/77, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede
pensão, especial a Dulce Evcrs de Abreu, vi6va de Manuel
Dias de Abreu, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• S30, de 1977, da
Comissão:
- deFinançu.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
O Sr; Itamar Franco (MDB- MO.) - Sr. Presidente, peço a
palavra, para discutir o projeto,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Itamar Franco, para discutir o projeto,
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO .. Sem revisão do
orador,)- Sr. Presidente, o justo projeto de lei, enviado à Câmara e,
agora, ao Senado pelo Senhor Presidente da Rep6blica visa conceder
pensão especial a viúva do cientista Manual de Abreu, senhora Dule4
de Abreu.
Apenas, Sr. Presidente, poucas palavras para complementar o
envio dessa mensagem, mas 80 mesmo tempo estranhar que apenas
duas vezes o maior salário mlnimo do Pals seja concedido à esposa
desse cientista,
Evidentemente, ni!o podcrlamos, por preceitos constitucionais,
proceder a qualquer emenda nesse projeto de lei,
Sr, Presidente, estranhamos pois, c baseio-me, inclusive na pró·
pria Mensagem do Senhor Presidente da República ao Congresso
Nacional, quando reconhece que
"Consultado a respeito, o Senhor Ministro de Estado da
Saúde, manifestou-se favoravelmente", -c chamo a atençio
da Casa - "considerando oportuna a iniciativa, coincidente
com os 40 anos do descobrimento da Abrcugrafia, cuja rcpér·
cussão cientifica, no Pals c no exterior, resultou no Decreto
n• 42,984, de 3 de janeiro de 1958, que Instituiu o Dia da
Abrcugrafia: 14 de janeiro."
O Sr. Enlúlo VIeira (MDB - SC)- V. Ex• dA licença para
um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO {MDB- MO)- Com prazer.
O Sr. Enl,olo VIeira (MDB - SC) - Ao discutir o projeto,
V. Ex• tem razão de manifestar a sua revolta pela pensão pouco
além de dois mil cruzeiros, uma Importância irrisória, para a famnla
de um homem que foi um cientista, que prestou serviços relevantes a
esta Nação, 1\ humanidade brasileira. Que estimulo, àqueles que
atuam na área da Ciência! Temos verificado, mesmo, que o
cientista, no Brasil, cm que pese seu alto valor, é uma categoria
esquecida, abandonado até nessas oportunidades.
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Çl SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador Evclásio Vieira. V. Ex• tem toda a razão: é justo o ampa;J
que o Governo pretende dar a essa viúva, porém, seria muito mais
justo que se concedesse quantia superior a apenas duas vezes o maior
salário m!nimo vigente no País.
Sr. Presidente, fica aqui a minha aprovação ao projeto, lamentando apenas - se é que se possa dizer "apenas" - que seja
concedido, à esposa de um cientista brasileiro somente duas vezes o
salário mínimo vigente no Pa!s. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão
o projeto.
O Sr. EYindro Carreira (MDB- AM) - Peço a palavra, Sr.
Presidente..
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Evandro Carreira, para discutir o projeto.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nilo posso deixar de fazer coro com os Senadores Itamar
Franco c Evclásio Vieira, na oportunidade cm que se discute a
pensão a ser dada à senhora de um cientista, de um pesquisador, cm
termos de dois mil cruzeiros, importância verdadeiramente irrisória,
insignificante. Talvez constitua-se num insulto c não num estimulo, c
não numa ajuda, porque hoje, dois mil cruzeiros gastamos cm uma
compra semanal num mercado.
uma vergonha que a Nação subsidie ou proteja a esposa de
um cientista do gabarito de Manuel de Abreu, o autor da abrcugra·
fia, o criador da abrcugrafia, cm termo de dois mil cruzeiros. uma
vergonha, é um desestimulo à pesquisa no nosso País. justamente
por isso que os cientistas brasileiros emigram, saem do Brasil, cm
busca de outros locais onde possam aplicar as suas atividadcs,
porque no Brasil não hã nenhum estimulo à pesquisa. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão
o projeto.
O Sr. Ruy Santos (ARENA Presidente.

DA) - Peço a palavra, Sr.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Ruy Santos, para discutir o projeto,
O SR. RUY SANTOS (ARENA - DA. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Conheci, para honra minha, o Professor Manuel de Abreu c
acompanhei todo o seu trabalho.
Realmente, quando veio esse projeto, tive o cuidado de estudA·
lo, sabendo que as minhas pretensões de melhorar a pensão cs·
barrariam no preceito constitucional.
Pedi apenas a palavra para esclarecer que n,ão é essa a única
pensão da viúva Manuel de Abreu, Ela já tem pensão, simplesmente
pleiteou do Poder ExccÚtivo o aumento da pensão que tinha, como
viúva de um. ex-funcionário público, de um professor. Então, como
não podia ser aumentada a pensão, o Governo tomou a iniciativa de
suplcmcntá-la através de uma pensão especial. A pensão du viúva
Manuel de Abreu nilo é esta que cstâ aqui, esta é um acréscimo à que
clujá tem.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. RUY SANTOS (ARENA- DA)- Pois nilo.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - A quanto monta a
pensão a que ela tem direito mesmo? Para que possamos fazer um
juizo de valor.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- DA)- A! não contesto. O
Dr. Manue! de Abreu tinha - se nilo me falha a memória - dois

cargos: era professor c era técnico. Tenho a impressão que tinha dois
cargos. Então, ela deve ler, talvez- isso é uma informação que dou
sem fundamento...., duas pensões, Sou aposentado no cargo de professor c tenho oito mil cruzeiros de proventos. Nilo sei quanto a
viúva de Manuel de Abreu estará tendo: Pedi a palavra apenas para
rctificar comentários feitos, porque pelo que foi dito anteriormente
parecia que a viúva ia ter apenas essa pcnsiio consignada neste
projeto.
O Sr, Enndro Carreira (MDB- AM)- Mas se ela pediu, Ex•,
é porque a situação dela deve estar diflcil com a pensão oficial querecebe.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - DA)- Ela tem jé uma pcn·
silo c pleiteou melhoria. O que o Governo está fazendo, é numa
p~nJilp especial, uu:lhorar a pcnsio que :Cla jll; p11s1ula, pensão quç
é igual à de todas as viúvas daqueles professores da mesma categoria.
O Sr. Ewandro Carreira (MDB - AM) - Mas no caso de
Manuel de Abreu há necessidade de um estudo meticuloso, porque é
um cientista de renome internacional. vergonhoso para nós se essa
criatura sair pelo mundo inteiro pedindo esmolas para se sustentar.

e

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Ela não usufruiu nada
com a sua descoberta.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA) - Acho que nós cS·
turnos sendo levados apenas pelo sentimentalismo. ·JA disse que
tenho pela obra realizada por Manuel de Abreu o maior apreço; c
diria mesmo pela minha formação médica. O serviço que a abreugra·
fia prestou ao mundo, não só ao Brasil, é um serviço admirAvcl. Mas,
o caso é que ela já tem uma pensão c esta ~ uma especial. Este é um
esclarecimento que cu quis prestar, porque, se não me falha a mcmó·.
ria, o nobre Senador Evandro Carreira disse que ela ia viver com
esta, de dois salérios mínimos. Não é. Esses dois saiArios mfnimos
são um acréscimo à pensão que clajA tem.
Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão
a matéria.
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Sr. Presidente peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)....;. Com a palavra o nobre
Senador Roberto Saturnino, para discuti-la.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Sem revisão do
orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Quero subscrever inteiramente tudo aquilo que foi dito pelos
meus colcaas de Bancada, Senadores Itamar Franco c Evandro Car•
rcira, quanto ao projeto cm pauta. Realmente, dois saiArios mlnimos
não representam algo que se pode considerar condigno com relação
à viúva de um homem que tantos serviços prestou à causa da Ciência
c da Ciência no Brasil cm particular.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, para dirigir nesta ocasião um
apelo ao. Senhor Presidente Ernesto Gciscl. Eu não posso apresentar
projeto neste sentido, porque esbarraria no preceito constitucional a
que aludiu o Senador Ruy Santos,
Mas, há neste País, a viúva de um grande brasileiro que, durante
30 anos ou muis, não sei ao certo, prestou serviços como servidor
público exemplar; um homem que dedicou toda sua vida ao interesse
público c que tão desprendido era que nem sequer cuidou de regula·
rizur a sua situaçi!o como servidor público c morreu sem deixar à
viúva nem sequer u pensão.
Truta-se do grande brasileiro morto Jesus Soares Pereira, pessoa
que o Presidente Ernesto Gciscl conhece muito bem: pessoa a quem
o Brasil pode-se dizer quase que deve n criação da PETROBRÁS u nossa grunde empresa, orgulho de todos os brasileiros- c que tem
u viúvu hoje nestas condições passando dificuldades. Posso atestar à
Casa que rculmcntc Jesus Soares Pereira não deixou bens a não ser a
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casa onde morava, a casa própria e nem sequer uma pensão. Essa
senhora- em homenagem à grande figura de brasileiro que foi o seu
marido - merece uma pensão, por mais modesta que seja. E na
impossibilidade de apresentar um projeto nessas circunstâncias,
aproveito a oportunidade para dirigir, daqui, um apelo ao Presidente
Ernesto Geisel que sabe quem foi Jesus Soares Pereira, conhece as
suas qualidades de homem público desinteressado c .inteiramente
devotado à causa do interesse brasileiro. De tal forma que poderia
mesmo ser hoje, ta!VCl, considerado o Patrono do servidor público
brasileiro...
, 1•
O Sr. Itamar Fr.nco (MDB- MG)- Permita-me V, Ex• um
aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... nilo tem
sequer, não deixou sequer, nilo teve sequer uma aposentadoria.
Ouço com praler.V. Ex•
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Retornando ao caso da
Senhora Dulce Abreu, a explicação do Senador Ruy Santos não con·
vence. Porque cu perguntaria, por exemplo, a V, Ex• se o aposen·
tado, no nosso Pais, tem direito a paridade. Evidente que não tem
sido dada essa paridade. E cu posso falar isso porque, quando fui
prefeito da minha cidade, dei paridade aos aposentados. Então,
quanto é que pode receber a Sr• Dulce de Abreu pelos benctlcios
prestados pelo srandc cientista Manuel de Abreu?
O Sr. Enndro Carreira (MDB- AM)- Meio salârio minimo.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MO) -Se essa senhora pede é
porque ela estii precisando.
·
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) -Tem toda
ralãO V. Ex• Deve ser uma insignificõncia, embora não se possa ter
aqui à mão os números certos.
. Sr. Presidente, era este o apelo que cu queria falcr, aprovei.
tando a oportunidade.
Agradeço a V. Ex• (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto continua cm
discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar faler uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
~ o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 59, DE 1977
(n• 3J97·B/77, na c- de orlaem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Cencede pendo etpeelal a Dulce Evers de Abreu, vldn de
Manoel Dias de Abreu.
O Congresso Nacional decreta:

a

Art. I•
concedida a Dulce Evers de Abreu, viúva do cicntis·
ta Manuel Dias de Abreu, inventor da Abrcugrafia, pensão espccl'l
mensal, vituUcia c intransfcrfvcl, equivalente a duas vezes o maior
salário mlnhno do Pais.
Art. 29 As despesas decorrentes desta Lei serilo atendidas à
conta da dotação orçamentAria de Encargos Gerais da União Recursos sob a supervisão do Ministério da Falenda, destinada ao
pagamento de pensionistas.
Art. 39 Esta Lei entrarA cm vigor na data da sua publlcaçi!o.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrArio,

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução
n• 28, de 1977 (apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça como conclusão de seu Parecer n• 313, de 1977), que
suspende a execução cm parte do§ I• do art. 21 do Decreto·
lei n• 203, de 1970, do Estado de Silo Paulo.
Em·discussilo o projeto. (Pausa.)
Nilo havendo oradores que queiram discuti-lo, declaro-a
encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma·
necer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdaçio.

1:: o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 21, DE 1977
Suspende a execuçio em parte do fiÚPIIO 1• do art. 21
do Decreto-lei R' l03/70 do Eatado de Slo Pulo.
O Senado Federal resolve:
Artiso único, asuspensa por inconstitucionalidade, nos termos
da decisão definitiva do Supremo Tribunal proferida em 6 de aaosto
de 1975 nos autos do Recurso Extraordinllrio n• 80.537, do Estado
de São Paulo, a execução do parllgrafo I• do art. 21 do Dccreto-lei
n• 203/70 daquele Estado, na parte que se refere ao recu~o ~x
traordinârio, suprimida a expressão "nos recursos extraordmllnos
ou".
O SR. PRESIDENTE (Josl: Lindoso) -Item 4:
Discussão, em tu~no único, do Projeto de Resolução
n• 29, de 1977 (apresentado pela Comissão de Constituição c
Justiça como conclusão de seu Parecer n9 314, de 1977), que
suspende a execução dos arts. 25 I e 252 da Lei n• 699, de
1967, modificada pela Lei n• 816, de 1970, do Municlpio de
Mesquita.
Em discussão o projeto, (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma·
necer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·
A matéria vai à Comissão de Redação,
~

o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 29, DE 1977
Suspende a execuçio dos artlaoe251 e 252 da Lei •• 699,
de 1967, modlftcada pela Lei n• 816, de 1970, do Maaldplo de
Mesquita.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. t:: suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
em 28 de agosto de 1975, nos autos do Recurso Extraordinllrio
n• 81.145, do Estado de Minas Gerais, a execução dos artigos 251 e
252 da Lei n• 699, de 1967, modificada pela Lei n• 816, de 1970, do
Munlcfpio de Mesquita, Estado de Minas Gerais.
O SR, PRESIDENTE (José Llndoso)- Item 5:
Discussão, em turno Onico, do Projeto de Resolução
n• 32, de 1977 (apres;ntado pela Comissão de Constituisi!o e
luotiça como conchaão de seu Parecer n• 369, de 1977), qud
retifica para os fins de direito, a Resolução n9 8, de 1977.
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Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra para discuti·
lo, declaro-a encerrada.
Em votaçilo. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma·
ncccr sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Rcdação.

eo seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 32, DE 1977
Rettnca, para oa Ona de direito, a Rnoluçio n• 008, de
1977.
O Senado Federal resolve:
Artigo \\nico. A Resolução n• 008, de 26 de abril de 1977, passa
a vigorar com a seguinte rcdação: "fi suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida cm 3 de dezembro de 1975, nos autos de Recurso Extra·
ordinário n• 78.466, do Estado de Silo Paulo, a execução das expressões: " ... c 20% (vinte por cento) ao Juiz de Direito da Comarca,
parcela que será recolhida ao Banco do Brasil S.A., c levantada quan·
do das corrcçõcs a que se refere o art. 40", constantes do parágrafo
único do art. 34 c:" .. , ao Juiz de Direito da Comarca", constantes
do§ 2• do art. 36, ambos do Decreto-lei n• 167, de 17 de fevereiro de
1967, do Governo Federal".
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco,
que dispõe sobre o ensino obrigatório, cm todos os cursos
jurídicos do Pais, da disciplina "Direitos Humanos Funda·
mentais'\ tendo
PARECERES, sob n•s 405 c 406, de 1977, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade; c
- de Educaçilo e Cultura, favorável, com voto vencido
do Senhor Senador Cattctc Pinheiro, c voto vencido, cm sepa·
rado, do Senhor Senador Otto Lehmann.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, sendo a
discussão adiada, a requerimento do Sr. Senador Franco Montoro,
para a presente sessão.
Em discussão o projeto.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Peço a palavra, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Itamar Franco,
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Para discutir o projc·
to. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o art. I• do nosso projeto diz o seguinte:
Art. I• 1:: obrigatório, cm todos os cursos jurídicos do
Pais, o ensino da disciplina "Direitos Humanos Fundamcn·
tais",

Parágrafo único. Na elaboração dos respectivos pro·
gramas, as instituições de ensino, compreendidas nas disposi·
çõcs deste artigo, tomarão por base, além de outros, os princi·
pios inscrtos na Declaração Univcrsal dos Direitos
Humanos, na Declaração Americana dos Direitos c Deveres
do Homem c no Direito Constitucional Brasileiro, relativos
aos direitos e garantias da pessoa humana, assinalando os
fundamentos das convenções internacionais relacionados
com a protcçilo dos Direitos Hum anos.
Art. 2• A disciplino Direitos Humanos Fundamentais
poderá, a critério dos 6rgilos compctc,1tcs nu Arca do ensino,
ser ministrado cm quaisquer outros cursos superiores,
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Vale recordar à Casa que esse projeto foi aprovado na Comissão
de Constituição c Justiça, bem como na Comissão de Educação c
Cultura, com parecer favorável do nobre Senador Evclásio Vieira.
Na justificativa do projeto, Sr. Presidente, dizia cu o seguinte:
A Carta das Nações Unidas- a que o Brasil também se
associa como membro du Organização dos Estados Americanos - depois de ressaltar, cm seu preâmbulo, a "fé nos
direitos fundamentuis do homem, no vulor c na dignidade do
ser humano, na igualdade de direitos dos homens c das
mulheres" assinala, como objetivo prccipuo, o propósito de
"promover c estimular o respeito aos direitos humanos c às
liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça,
sexo, llngua ou rcligiilo. Aprovando a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, recomenda u necessidade de que cada
indivíduo use esforce, através do ensino e da educação, por
promover o respeito a esses direitos e liberdades".
A partir dessa recomendação, vãrios países têm,
ultimamente, dado ênfase à divulgação do ensino dos
Direitos do Homem, no âmbito universitário, alguns até,
como u França, criando institutos internacionais vinculados
precipuamcntc a esse objetivo. De modo semelhante se
comportou o Congresso do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Internacional que se realizou cm Lima, de 2 a
12 de outubro de 1970, ao reconhecer a necessidade de se
intensificar o estudo dos direitos do homem. Já a Internacional Law Association, por ocasião da SS• Conferência,
realizada cm Nova Iorque, em outubro de 1972, proclamou a
indeclinável necessidade de desenvolver o ensino dos direitos
humanos.
Em nosso Pais, constitui fundamento histórico do
Direito Constitucional Brasileiro, o respeito aos princípios c
garantias ligados aos direitos do homem. os quais têm sido
consagrados em nossas Cartas Politicas como verdadeiros
direitos fundamentais, marcados até pela intocabilidadc que
lhes configura a marca de supra-estabilidade.
Continuava cu, nessa justificativa, Sr. Presidente, pura, no seu fi.
nal, chamar a atenção da Casa pura uma experiência feita na Univer·
sida de Federal de Juiz de Fora:
De resto, convém salientar a expcrif:ncia que, sob a
clarividente direção do Professor Almir de Oliveira, já se
desenvolve na Universidade de Juiz de Fora, onde, segundo
somos informados, há um destaque especial para o ensino
dos Direitos Humanos.
Assim sendo, o presente projeto tem, no particular, uma
função supletivo, na busca de solução que garanta à juventude estudiosa do Brasil meios de acesso a uma formação que
lhe reforçará a confiança nos destinos da humanidade,
contribuindo, ainda, para uma compreensão maior c mais
clara dos problemas politicas da nossa época e reforçando
as csperunças em uma pátria sempre digna, justa c idcntifi·
cadu com os principies intangiveis do cristianismo.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1976 -Itamar Franco,
Sr. Presidente, vou ler também pura u Casa, para justificar a
apresentação deste projeto com mais um reforço, a carta dirigida ao
Professor Almir de Oliveira, du Universidade Federal de Juiz de
Fora, escrita pelo Professor Ronuld dos Santos Valladarcs, professor
regente da disciplina de Direito Constitucional da Faculdade de
Direito da Universidade Federal.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite um aparte,
nobre Senudor?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB prazer.

MG) - Com muito

O Sr. Paulo Bro.,ard (MDB -RS)- Estou ouvindo com a
maior atenção o seu discurso, como ouvirei a cnrtu que vallcr. Mas
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se V, Ex• pretende justificar o projeto, creio que isto scrâ ocioso, porque o projeto encontra sua justificação no seu próprio enunciado.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado,
Senador Paulo Brossard.
Realmente, cu me vi na obrigação de, aproveitando a oportuni·
dadc da discussão desse projeto, reforçar esses argumentos porque
houve uma tentativa na Comissão de Educação c Cultura de que esse
projeto não fosse aprovado, justificando que essa mat~ria jâ ~
tratada na Faculdade de Direito.
Sr. Presidente, não vou ler toda a carta desse professor. Peço
licença a V, Ex• para transcrevê-la, Mas gostaria apenas ...
O Sr. Paulo Bro.ard (MDB- RS)- Permite o nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB prazca

MO) - Com muito

O Sr. Paulo B,_rd (MDB - RS) - Realmente, oa direitos individuais ·constituem um dos capltulos do Direito Constitucional. Ocorre que o que pretende V. Ex• ~que este assunto venha a
ser objcto de um tratamento exaustivo. E aqueles que jâ tiveram a
responsabilidade de lccionar a cadeira de Direito Constitucional, que
no currlculo das nossas faculdades ~ dado cm apenas um ano, sabem
que não~ posslvcl versar toda a mat~ria de Direito Constitucional no
pcrlodo escolar. De modo que tem inteira procedência o projeto tamb6m sob esse ponto de vista. Com o deslocamento, com a transformaçilo desse capitulo do Direito Constitucional numa cadeira autónoma, haveria duas vantagens: a primeira, era permitir que esse
assunto fosse tratado com a amplitude, com a profundidade que ele
merece ser tratado, E liberaria a mat~ria restrita - vamos chamar
assim - de Direito Constitucional, de modo a que ela pudesse ser
dada, integralmente, c não apenas cm parte, como vem ocorrendo
hoje. De modo que, sob este ponto de vista, se esse foi o argumento,
data nnla, ele não procede,
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Exatamcntc, no·
bre Senador Paulo Brossard, este foi o argumento. Chamo a atenção
da Aliança Renovadora Nacional, nesta Casa, para o depoimento de
V, Ex• Espero que a Bancada do Governo atente para o que acaba
de dizer o Senador Paulo Brossard, Esse é o mesmo pensamento do
Professor Almir de Oliveira, da Universidade Federal de Juiz de
Fora.
Quero esclarecer, aqui, jâ que S. Ex•, numa carta, me disse não
pertencer ao meu Partido, que o Professor Almir de Oliveira na
minha cidade, pertence, à Aliança Renovadora Nacional, mas 6 um
homem batalhador dos Direitos Humanos Fundamentais c entendeu
de fazer, na Universidade Federal de Juiz de Fora, essa experiência.
Trago também carta do Professor Ronald dos Santos Valladarcs,
que complementa o brilhante aparte de V. Ex• nesse aspecto. De la,
vou ler apenas alguns tópicos para depois mostrar, mas uma vl:z, ao
Senado Federal, a procedência deste projeto, ouvindo, depois,
novamente v. Ex•
"Juiz de Fora, 18 de agosto de 1977
Prezado Professor Almir de Oliveira:
Tenho o prazer de responder a sua indagação a respeito
do eventual conflito entre o programa de Direito Constitu·
cional 11 c o objctivo didâtico da nova disciplina que estuda
os Direitos Humanos Fundamentais c que jâ integra o
currlculo do curso de Direito da UFJF.
O estudo da unidade dldâtica que cuida da Declaração
de Direitos dentro do programa de Direito Constitucional
trata, apenas, dos assuntos ligados a uma das cinco unidades
cm que se divide o programa da disciplina, O contcOdo da
referida unidade versa sobre o estudo objctlvo das mat6rlas
posicionadas c disciplinadas pelas regras jurldicas constantes
dos artigos 145 a 159 da Constituição Brasileira. Entre elas
cncontro111·sc os Direitos c os Garantiaslndividuois, que a lei

maior do Estado assegura aos brasileiros c aos estrangeiros
residentes no Pais, discriminados no artigo I53 c cm seus 35
parâgrafos, numa enunciação não taxativa, ou seja, que não
exclui do regime dcmocrâtico c dos princlpios que lhe são
próprios. Esse estudo, hoje cm dia, por~m, ~ feito, dentro da ·
anâlisc sistcmâtica que se faz dos assuntos constantes do
programa da disciplina, de uma maneira um tanto superficial
. c mesmo râpida, tendo em vista o tempo ncccssârio ao exame
das outras partes da programação. No tempo destinado ao
cumprimento do programa de curso, hã uma previsão de 12
créditos (12 aulas) para a exposição, estudo c trabalhos a
respeito dos assuntos contidos na Unidade III do programa,
dos quais, S são dedicados ao trato dos .Direitos c das
Garantias Individuais.
A vôo de pâssaro c como justificação ou intróito ao estu·
do da disciplinação constitucional sobre os Direitos
Individuais c para situar o estudante no contexto atual da
mat6ria, procuro, nas minhas aulas, salientar que a doutrina
dos Direitos Fundamentais do Homem corresponde à
substância de todos os movimentos liberais, dcmocrâticos c
constitucionalistas que dominam a ciência do Estado, a
partir do século XVIII, com o cnfoquc de que as suas raizes
filosóficas se estendem aos Dez Mandamentos revelados por
Deus a Moisés, no Monte Sinai, hã mais de vinte séculos,
pois, nos deveres do homem, consubstanciados no antigo c
sempre novo Dccâlogo, estão implicitamente contidos os
direitos da pessoa humana. Ademais, saliento que foi
haurindo a seiva das doutrinas do cristianismo c do direito
natural que a doutrina dos Direitos Fundamentais do
Homem floresceu durante a Idade M~dia, para eclodir com
real esplendor ao alvorecer do mundo moderno. Assim foi
que, desde as primeira declarações de direitos, ou pactos
politico-civis, limitadores do poder de governo, na Idade
M6dia c que foram marcando a lenta, gradativa c constante
C"t'blução liberal dos ingleses, passando pelas declarações de
Jefferson c de Mason na Virgfnia, cm 1776, que registraram
os fundamentos da independência norte-americana, a doutrina dos direitos fundamentais do homem corporificou-se
nas declarações francesas de 1789 c 1793, passando a
representar, no nascer do constitucionalismo, a partir do
final do século XVIII, parte substancial de todas as constitui·
çõcs escritas. Depois de constar dos idcârios com que
nasceram os Estados de Direito demo-liberais, as declarações
de direito sofreram transformações, no seu aspecto dogmâti·
co, se cclctizando, com a adoção de princlpios novos rcsultan·
tcs das novas condições de vida cm sociedade, a partir do
momento cm que as questões sociais passaram a ser discipli·
nadas cm um plano objctivo. Por isso as mais recentes
Constituições dcmocrâticas, a par dos direitos da pessoa
humana, revigorados pela Dcclaraçilo Universal dos Direitos
Humanos, adotada c proclamada pela Assembléia Geral das
Nações Unidas, cm 10 de dezembro de 1948, estenderam o
seu campo de regulamentação c passaram a disciplinar, tam·
bém, os modernos direitos sociais que fazem parte dos tltulos
que tratam da Ordem Económica c Social, da FamOia, da
Educaçilo c da Cultura.
Entretanto, a rigor, cinco aulas para o estudo do capltu·
lo IV, do titulo 2• da Constituição, ou doze cr~ditos para o
trato de toda a unidade didâtica que versa sobre a Declara·
ção de Direitos, é muito pouco para ensinar aos futuros
bachar6is cm Direito inat~ria tão essencial à sua formação
jurldica c profissional.
Se as disciplinas do curso jurldico estão posicionadas de
tal forma que uma vai servindo de base a outro ou outras,
considero extremamente Otil que os estudantes aprendam,
com mais profundidade c com incursões históricas c at~
mesmo ~o direito comparado, cm uma disciplina especial, a
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matéria que versa sobre os Direitos Humanos Fundamentais.
Assim, se o meu depoimento puder contribuir pura dissipar posslvcis dúvidas sobre o campo de cada uma das disciplinas, ele é no sentido de que, o estudo da Dcclnraçilo de
Direitos, no terreno do Direito Constitucional, não esgota a
matéria relativa aos Direitos Humanos c, pelo contrário, scrâ
ótimo que o estudante encontre nu disciplina Direitos Humanos Fundamentais os ensinamentos que lhe permitam melhor
avaliar o disciplinamcnto jurldico do direito objctivo
brasileiro sobre os direitos c as garantias da pessoa humana,
no contexto do seu posicionamento dentro do nosso Estudo,
ou que, ao estudar a nova disciplina, medite sobre a situação
do direito pútrio a respeito da matéria que já tenham estudado com a desejada c necessária profundidade histórica,
sociológica c mesmo jurldicu.
Por certo que, cm carga nos currfculos, simultaneamente, as duas disciplinas se complcmcntarilo c se ajustarão para
a melhor formação cultural do homem, do direito dos nossos
dias.
Com os meus protestos de elevado apreço e especial
admiração, atenciosamente. - Ronald dos Santos Valladarn,
Professor Regente da Disciplina Direito Constitucional 11 da
Faculdade de Direito da UFJF."
Esta, Sr. Presidente, a carta do professor Ronald dos Santos
Valladares; solicito a V. Ex, faça-ã constar, integralmente; do meu
pronunciamento.
Esse professor, regente da disciplina de Direito Constitucional,
confirma o que acaba de dizer V, Ex•, Senador Paulo Brossard.
O Sr. Marcos Freire (MOB - PE)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito prazer, Senador Marcos Freire.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Senador Itamar Franco, a
iniciativa de V. Ex• só merece elogios, sobretudo partindo de alguém
que é engenheiro, porque nos últimos tempos, tem-se procurado fa·
zer pouco da inteligência nacional, chegando-se ao cúmulo de sequer
dizer que direito humano é âgua, é esgoto, Evidentemente que o ntcn·
dimcnto a essas necessidades humanas individuais e colctivas ntcn·
dem -permita-me a redundância- às aspirações dos homens. No
entanto, a própria conquista material desses objctivos nilo pode ser
resultante de paternalismos de cima para baixo, mas deve representar, sobretudo, uma conquista num clima de liberdade. Ora, o que estamos assistindo no Brasil de hoje, com o eclipse do Direito na nossa
Pâtriu, é a tentativa de mistincar a verdadeira dimensão e todo o seu
sentido abrangente de direitos humanos. Inserido no currlculo do Direito Constitucional, o~ direitos humanos nilo podem ser, como muito bem acentuou V. Ex• c o Senador Paulo Brossard, cxuustivnmen·
te estudados nus instituições de ensino jurfdico. Portanto, congratulo-me com V, Ex•. Seria o caso, apenas, de indagnr·s·c se o Governo,
admitindo o projeto de V, Ex•, nilo pretenderia colocar nesta Cadeira nulas de hidrâulicn c de engenharia sanitária, para poder atingir os
objctivos deles, que nilo silo os de V. Ex•
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- 00)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB- MG)- Muito obrigado
pelo aparte do Senador c do Professor Universitário. São depoimcn·
tos, Srs. Membros da Maioria, para os quais chamo atenção da Ca·
sa. Evidentemente, o homem que defende este projeto, jâ o lembrou
o Senador Marcos Freire, é um simples Engenheiro, mas creio que,
com os apartes dos nobres Senadores Paulo Brossard c Marcos Frei·
re, a Maioria, nesta Casa, não poder/i, sinceramente, rejeitar esse pro·
jcto.
Ouço V, Ex• com multo pruzer, Senador Osires Teixeira.
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O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- 00)- Interrompo V, Ex•,
nobre Senador, pura manifestar minha estranheza c mais até do que
estranheza, o que caracteriza de repulsa, ao que falou ainda hã pouco, cm aparte a V, Ex•, o nobre Senador Marcos Freire, Na rcalida·
de S. Ex• torceu a verdade, quis usar da justificação do discurso de
V. Ex• para se colocar, como sempre faz, contra o Governo. Nilo se
pode deturpar o que diz uma autoridade, um homem público. O que
disse Sua Excelência o Senhor Presidente da República, quando inau·
gurnvu os serviços de âguas c esgotos cm Silo Paulo, é que também os
esgotos sanitários, é que também a água pottlvc) representam defesa
dos Direitos Humanos. Nem S. Ex• nem ninguém, nesta Casa, con·
testa isso, porque nu verdade isso é melhor qualidade de vida, c de·
fender direitos humanos é defender melhor qualidade de vida. Por is·
so, não se pode, sob pena de se estar querendo fazer desta tribuna pa·
Ianque eleitoral, no instante cm que V. Ex• defende um projeto de
sua autoria, aproveitar-se disso para colocar posições meramente cJcitorciras. Aliás, esta tarde está, de certa forma, estranha. Ainda htl
pouco votava-se um projeto que dava uma pensão especial à viúva
do autor, do inventor da abrcugrana. Projeto de autoria do Governo, que representava c representa a manifestação clara de prestigio a
um homem que dedicou a sua vida à pesquisa. Um Governo que to·
dos sabemos não se encontra cm condições de dar a todo instante c a
todos que mereçam, melhor pensilo porque não é só a viúva do inven·
tor da abreugrafia que a merece, que a necessita, neste Pais, aquele
gesto representava uma tomada de posição c, no entanto, nessa Mensagem do Executivo, tentou-se aproveitar do momento para se colocar contra o Governo, nesta Casa. E agora, no instante cm que se dis·
cutc um projeto de V. Ex•, cm que houve manifestação favorável da
Bancada do Governo nas várias Comissões, V, Ex•, no sentido de
justificá-lo, já começa a receber apaitcs dos seus eminentes compa·
nhciros de Bancada, querendo se situar contra o Governo, c inclusi·
ve, deturpar situações como se tentou deturpar quando se discutiu o
projeto anterior, para fazer crer à Nação que a ~i6va daquele inventor só recebia 2 mil cruzeiros, ou pouco mais, quando, na verdade,
era uma mera complementação da pensão a que ela tem direito, por
ter sido seu marido Professor da Universidade. Muito obrigado, a
V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Agradeço a
V. Ex• o aparte. Mas, gostaria de dar, apenas, um esclarecimento.
Os Senadores Paulo Brossard c Marcos Freire, todos dois professores de universidades, aprovaram o projeto.
O Sr. Oslrn Teixeira (ARENA- GO)- Só para informação
de V. Ex•- cu também sou professor universitário.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Folgo cm saber.
O Sr. Oslrn Teixeira (ARENA- GO)- Embora nilo tilo bri·
lhantc quanto eles.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Acredito seja
V, Ex• tilo brilhante quanto os dois. Por isso mesmo, faço uma pergunta dircta a V, Ex•- vai V, Ex• aprovar este projeto?
O Sr. Oslrn Teixeira (ARENA- GO)- Acho o projeto perfeitamente válido.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Mas, votará
V, Ex• a favor?
O Sr. Oslrn Teixeira (ARENA- GO)- Na votação nominal,
se for o caso, votarei a favor.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado
a V, Ex• .. Essc voto de V. Ex• me faz cntilo, estar convencido de que
a Casa vai aprovar o meu projeto. (Muito bem i)

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discusailo
a matéria.
O Sr. Hehldlo Nunes (ARENA- PI) - Peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Hclvldio Nunes, pela Liderança.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para discutir projc·
to. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Decididamente estou defasado no tempo. Há mais de duns décn·
das, freqUentei a Faculdade Nacional de Direito da Universidade do
Brasil, c tive a honra de receber magistrais aulas de Hermes lima,
Joaquim Pimenta, Bilac Pinto c Santhiago Dantas, para nilo citar outros. E, cm todos esses ramos do Direito, a prcocúpaçi!o màxima de
.cada professor nilo era esgotar aquele roteiro, aquela programação
que, ao.inlcio dos anos, a cada um deles cabia elaborar. O cuidado
primacial de todos os professores era despertar a atenção dos alunos'
para o estudo daquela matéria, numa palavra, ensinar os estudantes
a estudar. Refiro-me, particularmente, ao Professor Santhiago Dan·
tas, que nos acompanhou da segunda a quinta séries c que nunca foi
visto cm aula conduzindo o Código Civil, uma ficha, uma anotação
sequer.
Decididamente, estou dcsafado, porque teria, também, muita .
honra se tivesse sido aluno do Senador Paulo Brossard, que revelou,
no seu aparte, uma preocupação mais formal do que de ordem didáti·
ca, ao afirmar que, no estudo das liberdades públicas, dos direitos c
garantias individuais, não cabe, absolutamente, o estudo dos direitos
humanos.
O Sr. Paulo Bro111rd (MDB - RS)- Não apoiado! Nilo dccla·
rei tal!
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI) -Só tenho um
caminho, Sr. Presidente: é voltar aos bancos universitários.
O nobre Senador Marcos Freire cxtcrnou aquilo que cu não te·
ria coragem de dizer: que o projeto foi apresentado por um cngcnhci·
ro, que se antecipou, cm poucas palavras, que deu um quinau nos
cméritos professores de Direito - a lista já agora enriquecida pelo
Sr. Senador Osircs Teixeira- que militam nesta Casa c que a ela
servem com denodo, dedicação c patriotismo.
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Por este motivo, Sr. Presidente, c mais uma vez reconhecendo a

importância da matéria, mas, ao mesmo tempo, sabendo que não se
deve acrescentar mais uma noção àquele ensino que vem sendo minis·
trado suficientemente em nossa Pátria, ê que a Maioria votará
contrariamente uaprovação do Projeto de Lei n• 237, de 1976. Não
o furá porque seja inconstitucional\ mas por ser inteiramente des-

necessário, por nada acrescentar aos currículos existentes, porque
tem o sentido evidente de tÜmultuar. (Muito bem!)
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Peço a palavra, Sr.
Presidente.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Sr. Presidente, cm
aparte ao ilustre Senador Itamar Franco, tive a oportunidade de
registrar a minha satisfação de enfatizar que o autor do projeto de lei
que ora se discute tem como profissão a Engenharia. Tal fato provo·
ca uma grande alegria, porque demonstra, à sociedade, que um ho·
mem que poderia estar voltado tilo-somcnte para os problemas técni·
cos deste Pais, que poderia estar preocupado exclusivamente com as
chamadas Ciencias Exulas, este homem, que honra o nosso Partido c
honra a nossa Casa, vem, novamente como o tem feito reiteradas vc·
zes, demonstrar sua sensibilidade para com os problemas que dizem
respeito aos Direitos da Pessoa Humana.
Neste sentido é que louvei S. Ex•, embora confesse que talvez o
ilustre companheiro esteja sendo movido por um tanto ou quanto de
ingenuidade, admitindo que possa conseguir, por parte daqueles que
representam o Governo, aquiescência parn iniciativas que consubs·
tanciem, dircta ou indiretamcntc, restrições, obstáculos, diques, uo
urbitrio que se estabeleceu no Brasil.
Lembro-me de que, há alguns dias, o Senador Itamar Franco
upelava para que o Governo reunisse o Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, isto é, que o Governo fizesse nada mais
nada menos do que cumprir as leis deste Pais, porque é sabido que cs·
te órgi\o nilo se reúne há vã rios c vários anos, embora isto implique,
de fato e de direito, em violaçi\o u dispositivos legais. Aliás, isso não
causa espécie, porque os desrespeitos às leis é uma constante daqueles que vi:m governundo nossa Pàtria.
Eu diria até no ilustre colega Itamar Franco que, mais uma vez,
se pntenteit1 u sua ingcnuidnde, admitindo que, cm sendo convocado
o Conselho de Defesa dos Direitos da Pcsson Humana, alguma coisa
de positivo d11i resulturi11.

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI) Longe de mim fa·
zcr com que se mude o valor da Universidade da cidade de V, Ex•.
Mas, se não tenho mais, pelo menos, o mesmo respeito eu guardo
pela Universidade de Pernambuco.

:
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O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Sr. Presidente,
a Maioria entende que embora relevante esse ensino, tanto que dois
grandes educadores patrlcios ministram Direitos Humanos, com i:n·
fase especial nas suas respectivas Faculdades, os Professores Paulo
Brossard c Marcos Freire, espera que os demais mestres deste Pais
dêem igualmente ênfase especial ao ensino do Direito, exatamcntc ao
estudarem não apenas a Constituição brasileira, mas todas as leis
que ·regem os destinos das nações mais civilizadas. E cm assim fa·
zendo, todos estarão ensinando Direitos da Pessoa Humana, trans·
cendem da pessoa humana, para serem de todos, para serem direitos
da coletividade, para serem direitos da Humanidade.

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Com muito pra·
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nobre Senador Helvldio
Nunes, com relação a este aspecto, devo dizer que nilo me adiantei.(;
que, talvez, na minha cidade, uma Universidade Federal tenha-se
adiantado cm proceder a essa cxpcriencia.

i'

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Eu não disse isso,
porque respeito todas as Faculdades.
·

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- Tem a palavra o nobre
Senador Marcos Freire.

zcr.

I

Mas, de certo tempo para cá, há uma preocupação de divcrsifi·
car. Se nos dermos ao trabalho de pesquisar o número de projetes
cm tramitação nas duas Casas do Congresso, que criam a obri·
gatoricdadc de ministar·se óoçõcs de trânsito, noções de turismo, no·
çõcs de saúde, ·noções de atendimento, c "n" mais noções, chega·
riamos à situação cm que apenas as noções seriam transmitidas, po·
que na realidade os estudantes nada poderiam aprender. Evidcn·
temente, os Direitos Humanos são ensinados não apenas na Facul·
dade de Direito de Juiz de Fora, mas cm todas as Faculdades deste
Pais.

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Permite V. Ex• um apar·
te?

I
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O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Nilo estamos campa·
rnndo Universidades, Ex•. Damos, como exemplo, uma expcriencia
fundamental. V. Ex• está comparando o estudo do seu tempo com o
atual. Isso é outra coisa.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Mas, Sr. Prc·
sidcntc c Srs. Senadores, cm todos os ramos do Direito que me foram
ministrados na universidade, partes substanciais dos direitos huma·
nos estavam integradas naquelas disciplinas, sobretudo na área do
Direito Constitucional, cujas aulas eram dadas pelo Professor Pedro
Calmon c, também, de modo particular, o Direito Internacional
Público, cadeira, a meu tempo, a cargo do Professor Lincu de Albu·
querquc, c até mesmo no Direito Internacional Privado, nos choques
das diferentes normas do direito dos povos, onde também pontiti·
cuvu o Professor Arnoldo de Medeiros, que fornecia u melhor oricntuçilo jurldicu pura os embutes nu vida internacional: c cm todos eles,
repito, essas noções fundamentais eram csclurccidus, propiciadas,
ensinadas.
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Do meu testemunho. Deputado Federal na Legislatura anterior,
acompanhei, através do grande Llder do meu Partido naquela Casa,
o Deputado Pedroso Horta, o espetáculo melancólico das reuniões
que ali se realizavam. Aquele Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana nada mais era do que um colegiado constituldo com
propósitos previamentes estabelecidos, tanto assim que quando a
votação de determinado caso especifico colocou em risco os intentos
governamentais, o Executivo não titubeou em mandar mensagem ao
Congresso Nacional, modificando-lhe estrutura e criando novos inte·
grnntcs pura assegurar uma maioria tranqUila, no abafar n apuração
das denúncias feitas.
O Sr. P1ulo Browrd (MDB - RS}- E depois estabeleceu o
sigilo.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE}- E mais, Sr. Presi·
dente, como lembra o Senador Paulo Brossard, chegou à preocupa·
ção de evitar que as decisões ali proferidas, os votos ali elaborados,
mesmo que vencidos - sobretudo, por certo, os vencidos - pudessem ser publicados, para que a Nação deles tomasse conhecimento.
O Sr. Paulo Brouard (MDB - RS}- Nem sequer no Diário
Oficial.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE} - Exatamente. Para
que a Nação não tomasse conhecimento dos votos ali prolatados, CO·
mo aquele do então Presidente da OAB ...

Aao.todel!n7

ria, igualmente, conhecer melhor o que eram sindicatos livres ou ha·
beas corpus. Realmente, o estudante facilmente poderia entender a
coisa, porqae ele mesmo, iniciando-se nas lides forenses ainda como
estudante, poderia ir em favor de algu!m que tivesse sido preso ilegal·
mente c, com a petição de habeas corpus. sentir na prática o que era
esse instituto, mais do que atrav!s de ensinamentos teóricos.
Mas o que vemos hoje ! diferente. O estudante de hoje cstâ na
Faculdade de Direito com vinte, vinte c um, vinte c dois c vinte c três
anos de idade. Muitas vezes aprende institutos que jamais conheceu.
Aprende, por exemplo, no Direito Constitucional, que a Constitui·
çi!o! a Lei Maior de um pais. No entanto, aquilo que dizem que! a
nossa Constituição .não ! a Lei Maior do nosso Pais. Ele ouve falar
que hã três Poderes, independentes c harmónicos entre si, no Pais.
No entanto, ele vê o Congresso ser fechado pelo poder da força, por·
que ousou certa vez rejeitar um projeto oriundo do Executivo ...
O Sr. Láz1ro B1rboza (MDB- GO}- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE} - Ele ouve falar num
Judiciârio livre. Contudo, lê, pelas folhas dos Diários Oficiais, atra·
vés destes últimos treze anos, juizes sendo demitidos ou aposentados,
Ministros do Supremo sendo mandados para casa ...

\

O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS}- Sem proccr.so c sem julga·
mento.

\

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE} - Sim, sem processo
c sem julgamento. Os Direitos Humanos, que o Senador Itamar
Franco gostaria fosse ensinado, especificamente, numa cadeira
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE} - Sim, o Dr. José autõnoma, falam no sagrado direito de defesa. Todavia, dezenas,
Cavalcante Neves, se não me engano num processo relativo a um centenas, milhares de brasileiros nestes últimos treze anos têm sido
prisioneiro morto em xadrez de uma Secretaria de Segurança Públi· julgados, sem sequer saberem por que, sem direito de defesa c sem
ca. Aquele Presidente da OAB pedia, então, realização de sindicân· processo regular.
cia, porque o atentado clamava nos céus, e foi voto vencido. t: que
Representação popular, regime representativo. Como, se os que
aquele Conselho jamais levou adiante investigações, não se tendo co· detêm mandatos elctivos podem ser despojados deste mandato, por
nhecimcnto de alguém que tenha sido punido por responsabilização uma simples penada do Executivo?
de casos ali denunciados.
Nilo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, não nos iludimos. Este
Portanto, Srs. Senadores, não é de admirar que a Maioria jâ te· projeto - lamentavelmente, Senador Itamar Franco - não pode
nhn comunicado que este projeto também serâ derrotado, apesar de passar, porque seria a consagração de mais um caminho "subversi·
aprovado nas Comissões técnicas desta Casa.
vo", porque iam ser ensinadas coisas que não silo observadas pelo
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ} - Apesar do voto do Governo da República. ConseqUentemente, não se poderia exigir
deste Governo- como V. Ex• mesmo não conseguiu que ele reunisSenador Osires Teixeira.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE}- Inclusive, ao que se se o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - que dê
ênfase a uma matéria que não merece ênfase por parte dos que go.
informam, com o voto do Senador Osires Teixeira.
·
A recusa constitui uma regra normal aqui. Só passam aqueles vcrnam este Pais.
Congratulo-me com V, Ex•, Sr. Senador Itamar Franco.
projetas para os quais se consegue luz verde de outros órgãos que
Por outro lado, não creio se possa considerar a criação de uma
não oa desta Casa.
O Senador Hclvldio Nunes relembrou, que, vinte anos atrâs, cadeira autónoma de Direitos Humanos na mesma dimensão qoando estudante de Direito, recebia lições ministradas por grandes como o paralelo aqui feito -de Direito de Trânsito, de Turismo, de
mestres, que não tinham preocupação de exaurir o estudo das Jibcr· atendimento. Evidentemente é forçar demais.
Ouço o nobre Senador Lázaro Barboza.
dades públicas. Até compreendemos que isso pudesse ocorrer vinte
anos atrâs. Mas estamos em 1977, e não mais cm 1957.
O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO} - Eminente Senador
O Sr. Paulo Browrd (MDB- RS}- Não era das liberdades, Marcos Freire, V. Ex• tem razão. Ao tempo cm que o nobre Llder
do Governo, Sr. Senador, pelo Piaul, Hclvldio Nunes, assistia às
mas o estudo das matérias que Jecionavam ...
aulas magistrais daqueles grandes mestres, vivia o Brasil sob a !gide
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE}- ConscqUcntemen· da Constituição de 1946. Naturalmente S. Ex• aprendeu, naquelas
te, no estudo do Direito Constitucional, aquelas que dizem respeito aulas, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi o
aos direitos do homem. Talvez não se precisasse aprofundar tanto tal mais belo documento que um grupo de homens livres já pôde cscrcmat!ria porque, quando se falasse, por exemplo, cm liberdade de cer. Ao passo que cu, nobre Senador, cursando a Universidade, ain·
expressão ou em liberdade de associação, o aluno, na vida prAtica, da há poucos anos - e já tive ocasião de prestar este depoimento
saberia conhecer melhor o que eram esses direitos.
aqui, no Senado - numa nula que rcccblamos sobre os Direitos e
No que se refere à liberdade de imprensa, ele jamais compraria Garantias Individuais, o professor, ao dizer que a Constituição era a
um Tribuna da /mpren.ra pura ver as suas páginas em branco, ou sa· Curta Mugnu, no nos explicar o valor deste documento básico para a
ber de semanários fechado, graças àquela censura pr!via que atinge, vida de qualquer pais, de qualquer nação civilizada e culta, ele dizia:
at! mesmo, um órgão da Arquidiocese de São Paulo, confundindo-se e ar estão, acima da própria Constituição, a protege-ln e ampará·la,
com o que seja esse e outros direitos, transformados em letra morta .;s Atns Institucionais. Veja V, Ex• como os tempos silo outros,
do texto que entre nós$e diz constitucional. Em outras !pecas, sabe· Lumentavclmcntc, V. Ex• tem ruzão. O nobre Senador Itumur Fran·

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS}- O Dr. José Cavalcante
Neves.
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co e a Bnncadn do Movimcnto Democrático Brnsilciro não terão o
prazer de ver aprovado este projeto.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - V. E~• deu
conhecimento à Casa de um episódio que representa muito bem o
clima cm que estamos vivendo, o clima cm que vive a Universidade
brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Scnndores, este projeto fica ...
O Sr. Hehldlo Nunes (ARENA- PI)- V. E~• permite ligeiro
intcrrupçilo1
: •.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Com toda sntisfn·
ção, ilustre Senador Hclvídio Nunes.
O Sr. HeiYidlo Nunes (ARENA - PI)- Apenas paro corrigir
dado que não tem muito importância, mas que me cabe revelar neste
instante. 1:. quc.inicici meus estudos jurldicos no tempo do I• Go·
verno do Dr. Getúlio Vargus. E, em segundo lugar, com o seu discur·
so, eminente Senador c Professor Marcos Freire, V. E~• revela e~a
tamcntc a motivação da projeta que foi oferecido a esta Casa pelo
nobre c eminente Senador Itamar Franco. V. E~•s não se preocupam·
cm criar mais uma cadeira, a cadeira de Direitos Humanos. V. Ex•s
querem o ensejo c desejaram esta oportunidndc pura mais uma vez
lançar flechas acesas contra o Governo, contra a peculiar situação
jurídico-institucional em que o País vive.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Antes de mais na·
da, a rctificação que V. Ex• faz da época cm que estudou Direito é
umn rctificaçüo a sua própria pessoa, porque, como se pode consta·
tnr nas notas tnquigráficas, V. Ex• falou "20 anos atrãs" c n primeira
fase do Governo de Getúlio Vargas acabou há 32 anos. Portanto a
rctificação fica endereçada a V. Ex•, mesmo. Apenas, baseei-me no
que V. Ex• havia afirmado.
O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA- PI)- V. Ex• revelou a minha
verdadeira idade.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Como assim, se foi
V. Ex• que se encarregou de dar o númcro1
Sr. Presidente, o MDB não procura tirar partido eleitoral de ma·
térias como esta. Acho mesmo que a assertivo do ilustre Senador
Helvídio Nunes constitui uma agressão descabido ao Senador Itamar
Franco ...
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V, Ex• tem toda a razão.

S'bado 17 4117

Se ocorreu ou não n prãticn de torturns é, às vezes, realmente
difícil csclnrccer. Mas acontece que, no relato do ndvogado, Dr.
· Heleno Fragoso, pressupunhu-se n existência, no quartel por ele
especificado. de câmaras de torturas.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, n coisa é mais fãcil: Para
dcsfnzcr as acusnções, o que precisava cru a afirmação, que talvez,
por lapso, não tenha constado da noto do I Exército, - de que,
nnquelc estabelecimento militar, c cm nenhum outro daquele 1
Exército, ou de qualquer outro Exército do País, existem câmaras de
tortura.
Cortnr-se-in, assim, o mui pela raiz, porque, se existem,
porventura, então o mui primeiro cstnria, aí. 1:. que, por menos que o
Sr. Presidente dn República concorde com as torturas, por mais que
os Comnndantes de Exército scjnm contras as torturas, se,
porventura, forem mnntidas câmaras de tortura, ninguém pode
evitar que, nus coladas dn noite, escondida mente, sub·rcpiticiamcntc,
fugindo nté à ntcnção dns autoridades superiores, outros dententorcs
de funções públicos, com suas mentes doentias - encontrando,
repita-se, instrumento de tortura, - c tendo, sob sua guarda, pessoas
indefesas, possam extrapolar às suas atribuições c abusos do poder
de que disponham. Portanto, parece-me que o Governo, que tem
dndo demonstrações de não permitir violações mais graves dos
direitos humanos, cm relação a prisioneiros, deveria esclarecer à
Nação se e~istem ou não câmaras de torturas cm estabelecimentos
militares, neste País, conforme cstã claro na dcnú_ncia feita pelo
ndvogado Heleno Fragoso.
Sr. Presidente, Srs. Senudorcs, o projeto do Senador Itamar
Franco permiti riu que a nossa mocidndc ...
O Sr. Odres Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois não, Ex•
O Sr. Oslrea Teixeira (ARENA- GO)- Se V. Ex• mesmo é
quem diz, e depõe à Nação da preocupação do eminente Presidente
Ernesto Gcisel de não permitir abusa aos direitos da pessoa humana.
Seria um contra-senso· que, sendo preocupação do Governo nilo
permitir abuso nos direitos da pessoa humana, viesse a permitir, cm
cstnbclecimentos militares, a existência d~ cãmnras de torturas.
Obviamente que isso não existe, nobre Scnaúor.

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Esta é uma
O SR. MARCOS FREIRE (MOB- PE) - ... c, por repercus- informnçiio que, com muito prazer, nós registramos, estranhando,
cmborn, que isso não tivesse sido dito cm resposta à denúncia feita
>ão, n nós todos.
pelo Dr. Heleno Fragoso, que foi quem fez a acusação.
A bandeira dos Direitos Humanos é daquelas que não pertenO Sr. Oolres Teixeira (ARENA - GO) - E a informação, se
cem a ninguém. O MDB a traz desfraldada pcrmnnentemente, mns,
nem sequer, pretende ser o dono dessa bnndcira. Essa bandeira deve V. Ex• não permite, não foi prestado, porque é o óbvio. Se o
ser içndn por todos aqueles que têm consciencin dos seus deveres de Governo tem dndo as reiteradas manifestações de preocupação da
cidadão, sobretudo os que são representnntes do povo, os que têm defesa dos direitos da pessoa humano, tem tomado medidas severas a
mnndnto cletivo, esses têm obrigação de buscnr o mnior número de quantos dcnúncins nqui apareçam nesse sentido c até punindo
instrumentos que possnm cultivnr o respeito nos direitos h•Jmnnos.
responsáveis por nlguns nbusos,- c é, evidente, que cm toda a época
Sr. Presidente, Srs. Scnndores, o MDB não vai se afnstnr dessn da Histórin Brasileiro, cvcntunlmcntc um ou outro comete abusos
trilho a que se troçou; essa trilho tem sido perigosa. Muitos jll no uso do exercício de nutoridnde - se o Governo tem tomado me·
sucumbiram, porque tiveram n corngcm de denuncinr violnçõcs de didns, dessa ordem obviamente nilo existem câmaras de tortura. O
direitos humanos ocorridos no Brnsil. O MDB, no entonto, não pode que me surpreende ê: que V. Ex•, hnbilmente, aindn qucirn que paire,
se arrecear dn forço e, tantas denúncias quantas cheguem, serilo trazi· sobre a Naçi\o, n dúvida de que possa haver cdmnrns de torturas cm
dns ao Plenllrio destn Caso ...,. c só teremos a exultar qunndo o estnbclecimcntos militnres, neste País. Isto é que me surpreende; nilo
Senhor Presidente da República ndote medidos de apurnçilo, de que devesse ser explicado aquilo que é óbvio.
responsabilização e de punição.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Quem jâ foi punido até
Não poderia perder o ensejo para dizer que, outro din, por agora1 ...
exemplo, o advogndo Heleno Frngoso fez dcnúncins seriíssimns de
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O Senador Paulo
torturas que teriam ocorrido em quartéis sob a jurisdição do Primei·
ro Exército. Houve umu notu do Sr. Comandante, negnndo a cear· Brossard fuz uma indasaçi\o que puirn no nr. Inúmeros denúncias
rênciu dus torturus. O que me cuusou espécie, Sr. Presidente, Srs. Se· tem sido trazidas uo Congresso Nncionnl, nesta e na Legislatura
nudorcs, cque u coisu muis importunte que poderiu elucidnr os fatos anterior. Esclarecimentos têm sido prometidos, mas nem sempre eles
têm sido dndos,
nüo foi csclurccida,
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Hã poucos dias, lia nos jornais uma carta, uma declaração de
um Deputado Estadual da Assembléia Legislativa de Pernambuco,
Sr. Marcos Cunha, onde citava dois casos de desaparecidos, c
indagava do destino desses dois cidadãos brasileiros - Fernando
Santa Cruz c Eduardo Col"·•. Nenhuma resposta foi dada.
Contudo, o que mais me admira é que S. Ex•. o Senador Osircs
Teixeira, diga que não foi negado, a existência de câmaras de
torturas; por ser o óbvio.
O Sr. Oalres Teixeira (ARENA- GO)- Porque nilo existem.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- E, no entanto, têm
sido expressamente negadas as práticas de torturas, o que parece,
cntilo, não ser óbvia a não existência delas. Se houve a preocupação,
de se negar a acusação da existência de torturas, penso que se deveria
também ter-se estendido a um fato mais concreto, material, que é do
dia·a·dhi: seria inclusive de se convocar, convidar, solicitar ao Dr.
Heleno Fragoso que fosse ao quartel, por ele especificado, para ver
que lã não existia câmara de tortura, como estava contido na sua
denúncia.
O Sr. Oslres Telxelu (ARENA- GO)- V. Ex• me permite?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- O Senador Paulo
Brossardjâ o havia solicitado anteriormente.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Primeiro S. Ex•, sem
dúvida, fico para depois.
O Sr. Paulo Brosnrd (MDB -RS)- Cedo mmha vez.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- S. Ex• dâ prcfcrên·
cia a V. Ex•
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- Muito obrigado a
V, Ex• Quero, louvar a inteligência de V. Ex• Sem dúvida ncnhu·
ma V. Ex• esgrima muito bem com as palavras. O jogo de· palavras
que V. Ex• acabou de fazer, agora, é primoroso.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V, Ex• me deu as
premissas.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Todavia, se fizermos
uma anâlisc, veremos que não tem sentido nenhum o que V, Ex• diz.
Sem dúvida Senador, foi afirmado c cu disse- V. Ex• í: testemunha
c toda a Casa também o i: -, de que cm todos os perfodos da
História do Brasil, cm todos os pcrfodos da História da Humani·
dadc, graças a Deus, só isoladamente, essa ou aquela autoridade- c
V. Ex• vê isso nas delegacias de policia na sua cidade, cm todas as
cidades brasileiras- tem praticado alguns abusos de autoridade ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Lã são vários, Ex•
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- ... O que afirmei- c
V. Ex• mesmo reconhece- é que o Governo, assim como a nobre
Oposição, têm a mesma preocupação com a defesa dos direitos
humanos. E tanto isso é verdade que todas as denúncias vãlidas,
formais, coerentes, aqui feitas, têm sido apuradas. E disse que até
tem havido punições a esse respeito. Ouvi, no tom impactual de
sempre, o nobre Senador Paulo Brossard pedido para citar nomes.
Então, vamos trocar informações. Que S. Ex• traga a esta Casa
nomes, datas, provas evidentes c por favor nilo me traga recortes de
jornais, mas provas de que existe torturas neste Pais, c cu darei, de
volta a S. Ex•, o nome, ou nomes, de quem foi punido por abusos.
O Sr. Poulo Brossard (MDB- RS)- Permite o nobre Senador?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB satisfação, Senador Paulo Brossard.

PE) -

Com toda

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Levei, com toda
seriedade, a declaração feita pelo nobre Senador por Goiús. S. Ex•
referiu casos de punição de autoridades que teriam abusado.
Indaguci quais. Parti portanto, da declaração de S. Ex• Se u minha

A....... lm

indagação desagradou ao eminente Senador, por ele nio poder !lipender, isto .é outra coisa. S. Ex• disse, aqui, neste plcntrio, que
havia os casos de. punição dos que tinham abusado. Pois que os
mencione! Porque isto mesmo cu jâ disse, há três anos, desta tribuna,
que nilo se conhecia um caso, de uma autoridade, que houvesse sido
responsabilizada. Aqui foi dito, neste plenário, por exemplo, que o
Governo não poderia responder pelo que ocorria nos porões da
administração. Foi dito, aqui, por porta-voz do Governo; c pelo que
ocorre nos porões da administração o Governo não responde? Isto~
uma condenação formal ao Governo. E estas palavras nilo. foram
minhas. De modo que o ilustre Senador pode qualificar como
entender a minha intervenção breve ao seu discurso, mas a indasa·
ção continua de pé: quais foram os punidos por abusos praticados?
O Sr. Oalret Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um
aparte, para esclarocimcntos, nobre Senador Marcos Freire?
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Pois nilo, nobre Se·
nador.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campai·
nha.)- Lembro ao orador quc'o tempo de S. Ex• citA eaaotado. A
Presidência solicita que S. Ex• conclua suas considerações, para a
discussão do projeto.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) - Jã havia concedido
o aparte ao Senador Osircs Teixeira. Depois disso, concluirei.

a

O Sr. Oolres Teixeira (ARENA- GO)- só para um escla·
rccimcnto. Repito: à preocupação impactual da intervenção do nobre Senador Paulo Brossard, S. Ex• ao deixar de aceitar o 'meu repto, talvez, porque não tenha condições de accitã-lo, ou se fez de sur·
do ou não entendeu o que cu disse. Nilo entender ~ pouco provãvcl,
porque S. Ex• é bastante perspicaz c intcliscntc, reconhecidamente,
por toda a Naçilo. Então, deve estar com problema de audição. O
que cu dizia é que cm um Pais como o Brasil, cm muitas cidades, exis·
te, por vezes, abusos de autoridades, e que hã casos de "n" pessoa•
punidas, neste Pais, por abuso de autoridade, seja nos cstabclecimen·
tos militares, seja cm estabelecimentos policiais. Quero, para dar no·
mcs a S. Ex•, que S. Ex• cumpra a sua parte: que traga provas
evidentes de que houve torturas, onde c contra quem.
O Sr. Paulo Bro111rd (MDB- RS)- Alib, há uma semana eu
ocupava a tribuna para, valendo-me de declaraçõea do General
Rodrigo Octãvio, no Superior Tribunal Militar, pedir, cxatamente,
isto.
O Sr. Oolres Teixeira (ARENA - GO) - Quero provas c nilo
jogo de palavras.
O Sr. Paulo Broaurd {MDB- RS) -Ahl V. Ex• qúcr que eu
traga para o Senado as vitimas?
O Sr. Oalres Teixeira (ARENA- GO) - Quero provas de que
hã torturas c que V. Ex• com jogo de palavras, nilo tente tumultuar a
Nação.
Absolutamente, o que nilo se pode aceitar é que, neste instante,
V. Ex• queira tumultuar a Nação, simplesmente fazendo o jose de
palavras c trazendo jornais.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A palavra cstã com o
nobre Senador Marcos Freire, que deve concluir o seu discurso, pois
o seu tempo regimental está esgotado.
O SR. )';1ARCOS FREIRE (MDB- PE)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, os casos concretos de violação de direitos humanos po·
dcm ser facilmente levantados pelo ilustre Lfdcr da ARENA, Sena·
dor Osircs Teixeira, se tiver real interesse cm identificá-los. As dcnún·
cias vêm sendo feitas, inclusive através da Câmara dos Deputados c
do Senado Federal.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E da Ordem dos Advogados.
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O SR, MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Fora daqui, como
lembra o Senador Paulo Brossnrd, por entidades vãrins, as mais·
insuspeitas, como a OAB, a Igreja, a Imprensa. E para ver quilo
patriótica é a ação de quem assim age, poderíamos lembrar nada
mais nada menos que as denúncias que vêm sendo feitas pelo Gene·
rol Rodrigo Octávio, que do alto do Superior Tribunal Militar tem
pedido providências para apuração de responsabilidade de agentes
do Governo, que têm adotado métodos violentos contra prisioneiros
pol!ticos,
,.
Sr. Presidente, o de que a gente precisa se convencer é que esses
casos, mesmo isolados ou se constituindo cm abuso de autoridades
meneies, silo, no final das contas, resultantes da violaçilo maior do
direito, que é representada pelo AI-5, porque ele é cxatnmcntc isto, é
a institucionalização do arbítrio, neste Pais.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito a V, Ex• con·
cluir o seu discurso, jâ que o seu tempo regimental se encontra csgo·
tado há bastante tempo. A Mesa pede a coopernçilo de V. Ex• para a
observação do_ Regimento.
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O. SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Acato a determina·
ção de V. Ex• dizendo que este projeto representa, sobretudo, um
símbolo, um s!mbolo das tentativas vârias, cheias de angústia com
que os representantes do povo vêm procurando oferecer à Nação
melhores instrumentos para que haja mais respeito aos direitos hu·
manos no Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Paulo Brouard (MDB - RS) - Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Paulo Brossard, para discutir o projeto.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Para discutir proje·
to,)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Nilo era minha intenção discutir o projeto depois da primorosa
c irrctorquíveljustificação que dele fez o seu eminente autor, o nobre
Senador por Minas Gerais, Sr. Itamar Franco. Mas, tendo eu ouvido
de S. Ex• um argumento que teria sido articulado para julgar o projc·
to dcsncccssâiio, qual fosse o de que essa matéria, a dos Direitos
Individuais c a dos Direitos Humanos, já consti.tuía capitulo do
Direito Constitucional, aventurei-me humildemente, a dar um
depoimento -c creio que um depoimento que poderia ser dado por
todos aqueles que silo formados em Direito - de que hâ deter·
minadas disciplinas que, pela sua extensão, não podem ser expostas
cm um perlodo lctivo. Pois bem, eu dizia que isso ocorria cm relação
no Direito Constitucional pela amplitude da matéria, que, aliâs, tem
sido ampliada desde as constituições européias elaboradas no
primeiro pós-guerra e entre nós desde a Constituição de 1934 que,
naturalmente, sofreu a influência das constituições européias. Era,
portanto, natural que um capitulo do Direito Constitucional que,
pela sua importância, pelo seu relevo, pudesse ser transformada cm
cadeira autônoma, liberando, desta forma, o restante da matéria do
Direito Constitucional, que poderia ser melhor exposta e melhor
estudada num período lctivo.
Foi isto que me limitei a dizer, quase dcsneccssariumentc, c já
não sei se me arrependa do aparte dado, porque, em razão dele, vim
a receber a palmatória de um d~s colegas que mais aprecio nesta
Casa, pelo seu cavalheirismo, pela sua gentileza, pela sua polidez: o
nobre representante pelo Piou!, o Sr. Hclv!dio Nunes, que me
advertiu de que tivera, nos seus não muito distantes tempos de
estudante- S. Ex• situou cm vinte unos, - que tivera mestres dn
eminência de Hermes Lima, de Joaquim Pimenta, de Bilnc Pinto, de
San Thiago Dnntns, que ni\o tinham a preocupação de csgotnr a
matêria dentro do período rcgulamentnr, mas que, como bons profes·
sorcs, tinham a preocupação de ensinar os alunos a estudar,
imputando a mim desde logo a preocupação, mais formal que didáti·
ca, de esgotar a matéria.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há certas matérius que, por
mais notável que seja o professor, por maior que sejn a sua capuci·

da de ditática, ele não consegue expô-ln num pcrlodo lctivo; há outras
em que isto 1: possfvcl. .
Eu jâ tive oportunidade, Sr. Presidente, de !ccionnr ,um dos
distritos do Direito Civil: o Direito das Coisas. E, com todas as notÓ·
iias deficiências que tenho, cu consegui, cm uni perlodo, cobrir toda
a matéria do Direito das Coisas, percorrer todos os seus institutos.
evidente que com uma certa disciplina, c sem pretensões de esgotar a
matéria. Até porque se o professor se deixa seduzir, por exemplo,
sobre o ponto normalmente inicial da disciplina, sobre a Posse, se
enveredar pelas teorias da Posse; cntilo ele chega no fim do ano c não
conseguiu concluir o primeiro ponto do problema.

e

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V. Ex• me permite um
aparte? (Assentimento do orador.) - O exemplo que V. Ex• traz
vem confirmar, cxatamcntc, a tese desposada por V, Ex• No fina!, o
Direito das Coisas í: uma parte do Direito Civil. Então, o que se
estava pretendendo, através deste projeto, era que uma das partes do
Direito Constitucional, como que, se autonomizasse através de uma
cadeira à parte.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ln dizer, ia conti·
nunr, que não mudando de sctor e ficando no Direito Privado c, dcn·
tro do Direito Privado, ficando no Direito Civil, ia dizer que seria
impossível, mesmo a um professor da altfssima categoria de um San
Thiago Duntas, dar toda a matéria do Direito das Obrigações. Por
quê, Sr. Presidente? Pela simples razão de que o ·Direito das
Obrigações í:, em si mesmo, um mundo. E depois de vencida a parte
das Obrigações, os Contratos nominados constituem um outro
elenco numeroso de categorias que demandam tempo muito superior
ao habitualmente destinado nos estudo dessa parte.
Mas, o nobre Senador Hclvídio Nunes disse que teve por
Professor de Direito Civil, do 2• ao 5• ano, o Professor San Thiago ·
Duntas.
O Sr. Hehfdlo Nunes (ARENA- PI)- Tive essa honra.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Realmente, creio
que poucas pessoas terão tido a felicidade de ter, durante todo o curso, um mestre da hierarquia daquele eminente civilista brasileiro. O
nobre Senador não ignora que exatamcntc cm conseqUência do que
acabo de dizer, não sei se todas as faculdades, mas vãrins delas aumentaram o número de cadeiras de Direito Civil que, no tempo do
nobre Senador Helvídio Nunes, como no meu tempo de estudante,
era dado em quatro anos, do 2• ao 5•: e que, desde algum tempo, passou a ser !ecionado cm cinco anos, do I• no 5• Por que? Exntamcntc
porque niio seria possível estudar o Direito Civil, ainda que pcrfuntoriamente, ainda que sem aprofundar instituto por instituto, não seria
poss\vel cobrir a área do Direito Civil em quatro anos.
Ora, o que cu disse, com toda a simplicidade, é que cm relação
ao Direito Constitucional também ocorria isso, que não era possfve!
dar toda u matéria em um ano. Creio que nenhum professor deve ter
a preocupação de dar de qualquer maneira toda a matéria, para dizer
no fim do ano que esgotou o programa. Creio que o professor deve
ensinar o estudante, cm primeiro lugar, a estudar, até porque o estudante vui continuar estudando até o fim dos seus dias c ainda morre·
rá sem ter estudado o que devia c o que precisava. Mas deve também,
no meu modo de ver, ensinar ao estudante aquilo que só um bom
professor pode ensinar, que é, mesmo sem conhecer cm profundidn·
de os institutos todos, saber situar-se diante de um problema, saber
localizar, no vasto mundo jurídico, onde o problema se insere. E isso
niío se fuz de forma atabalhoada. Nilo se faz com pressa. preciso
um pouco de tempo. Foi apenas isso que quis dizer quando ponderei
que a mutí:riu de Direito Constitucional nilo poderia ser dada senão
muito esquematicamente cm um período c que se o argumento usado
contrn o projeto cru este, o argumento não procedia porque, embora
figurando nu Cadeira de Direito Constitucional, dificilmente, dando·
seu mntl:rin com seriedade, o professor consegue chegar atê este cap!·
tulo do Direito Constitucional cm apenas um período. Era apenas is·
to, nobre Senador, o que cu queria dizer, não merecendo, por isso, a

e
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censura de que u minha preocupação era formal, e não didâtica; se· era estudado c nem era tido como um ramo do Direito. Os contratos
agrários estavam lá entre os contratos regidos pelo Código Civil ...
ria, digamos assim, de quantidade c não de qualidade.
Peço vênia para embargar o seu julgamento, tiio fercmptório c
O Sr, Lázaro Barboza (MOS- GO)- Exatol
tão severo. De mais a mais, tão autorizado c cu sou o primeiro a pro·
clamar a sua alta autoridade,
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... na parte
Eu gostaria de lembrar ao nobre Senador Hclvídio Nunes, que o especial do Direito das Obrigações - no contrato de locação, no
que está sendo sugerido neste projeto já aconteceu em outros sctorcs. contrato de arrendamento, no contrato de parceria ... Lá estavam as
Houve tempo cm que nas Faculdades de Direito não se estudava Di· regras relativas à economia agrária, c, hoje, já é copiosa a lcgislaçiio,
rcito do Trabalho, por exemplo, porque o Direito do Trabalho esta· c abundante a bibliografia a respeito,
va contido cm meia dúzia de regras inscrtas lã no livro das obriga·
Mas, Sr. Presidente, não vou prosseguir nesta dissertação. Fui
çõcs, na parte especial do livro das obrigações, que é um 'dos livros obrigado a fazê-la cm embargos à sentença tão severa do meu
do Código Civil. No entanto, o Direito do Trabalho veio a adquirir eminente Mestre, o nobre Senador Hclvídio Nunes, que, de ordiná·
relevo tal, importância tão grande, que se transformou cm ramo do rio, tão generoso para comigo, hoje resolveu ser tão implacável, tudo
Direito, ganhou títulos de cidadania, no niundo jurídico e desde mui- cm torno de um aparte que cu imaginava fosse inocente. Mas, cu pc·
to tempo figura no rol das disciplinas ensinadas nas Faculdades de diria licença para fazer apenas uma observação final, a fim de mos·
Direito e não apenas nas Faculdades de Direito, V, Ex• sabe disso, trar que pretender fazer dos Direitos Humanos ou dos Direitos
cqmo disciplina autônoma.
lndivi~uais uma disciplina autónoma não é algo tão insensato como
O Sr. Láz~ro Barboza (MDB- GO)- O Direito Agrârio, por poderia parecer, se nós aceitássemos como verdade o que aqui foi
dito de que era "inteiramente desnecessário." Não era apenas desnc·
exemplo.
cessârio, mas "inteiramente desnecessário.''
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Antes do Direito
O nobre Senador conhece, seguramente conhece, um pequeno
do Trabalho, já ocorrera antes o mesmo relativamente ao Direito
Mercantil, hã tempos tratado como um setor do Direito Civil. E tan· grande livro de Burdcau, que foi Professor cm Bordéus c desde muito
to um sctor que o nosso Teixeira de Freitas, cuja genialidade nunca é Professor de Direito Constitucional, na Faculdade de Direito, da
assaz será por demais louvada, teve a ambição científica de fazer pa· Universidade de Paris, 1: um Manual de Direito Constitucional, que
ra o Brasil, há mais de cem anos, niio um Código Civil, do qual fora já tem mais de lO edições, bem mais de 10 edições. ti um livro primo·
incumbido pelo Governo Imperial, mas o Código de Direito Priva· roso, que sempre se lê com proveito c com prazer. Do mesmo autor,
do, porque ele negava a separação científica entre o Direito Comer- V, Ex• há de conhecer o Grande Tratado de Ciência Politica, cuja
cial e o Direito Civil e aquilo que parecia um sonho tresloucado do primeira edição apareceu com oito volumes, c agora, já muito rcfun·
eminente jurista transformou-se na ambição do codificador europeu. dida c ampliada, vem de aparecer cm nove volumes, V. Ex• também
Não precisaria dizer a V. Ex• que o Código Civil da· Itália conccn· não ignora que esse autor, a despeito de uma obra tão admirável,
trou na sua estrutura e os seus dispositivos preceitos do velho Código tenha dedicado a este tema, exatamentc este tema, que constituiria o
do Comércio. E V. Ex• não ignora o esforço que tem sido feito entre conteúdo da disciplina proposta pelo nobre Senador mineiro, um
juristas franceses e italianos, por exemplo, para a unificação do direi· sólido volume que se intitula "As liberdades p6blicas", c que é nem
to das obrigações civis c mercantis c assim por diante. Mas isso não mais nem menos do que um estudo mais desenvolvido c mais
ocorreu apenas em tempos já distantes c como fenômenos que já não aprofundado dos direitos fundamentais da pessoa,
Eu encerro, Sr. Presidente, pedindo desculpas por ter gasto o
poderão mais ocorrer. O Direito do Trabalho, com a sua autonomia,
ocorreu ontem. V. Ex• há de estar lembrado, nobre Senador Helví- tempo do Senado com matéria tão singela, c tão conhecida de todos.
dio Nunes que não faz muito tempo dois juristas da categoria cientlfi· Mas, para encerrar cu me permitiria apenas fazer uma obscrvaçãoi é
ca de um François Gcny ou de Trotabas discutiam sobre a natureza que há várias maneiras de tratar uma matéria, Se o professor tem a
do Direito Fiscal. Gcny, civilista, o grande Geny, um dos renovado- obrigação de dar, durante um período lctivo, toda a vasta matéria
res da ciência jurídica francesa, no fim do século passado c no come· que se encerra nos quadrantes do Direito Constitucional, ainda que·
ço deste, negava autonomia ao Direito Fiscal sustentando apenas o não tenha a pretensão de esgotar a matéria, porque essa pretensão
"particularismo do Direito Fiscal" ao passo que Trotabas sustentava seria insusceptível de ser satisfeita, mesmo assim, o professor fica
a autonomia científica do Direito Fiscal, hoje mais conhecido como num dilema: ou dá com certa propriedade, com certa profundidade
Direito Tributãrio ou Direito Financeiro, conforme a extensão que alguns temas, ou amplia um pouco o leque dos temas tratados,
se dê ao seu conteúdo.
sacrificando a qualidade, Dir-sc-11 que é possível dar, inclusive, esta
V. Ex•, eminente Senador Helvidio Nunes, não estudou na Fa· questão na cadeira de Direito Constitucional, depende da maneira
culdadc Direito Tributário, como eu não estudei. Ma~ hoje, senão como for dadu a matéria. Depende da maneira.
em todas, em muitas Faculdades de Direito, para não falar cm OU•
Agora, o nobre Senador Hclvídio Nunes mencionou alguns
tras, estuda-se Direito Tributário como disciplina autónoma, E foi o Professores da Faculdade Nacional de Direito, que ele teve a
Mestre Aliomar Baleeiro quem, na Constituinte de 1946, fez inserir oportunidade de cursar c que cu não tive. A minha escola é a de
dispositivo que viria a ser o art. s•, inciso 15, da Constituição de 18 Porto Alegre; não mencionou, S. Ex•, entre os grandes professores
de setembro daquele ano, a competência du União para legislar so- que teve, talvez por não o ter tido como Professor, não mencionou
bre "normas gerais de Direito Financeiro", tirando-o da massa onde Francisco Campos. Nilo sei se S. Ex• chegou a ouvir nula do
se confundia outros ramos do Direito.
Professor Francisco Campos. Se bem entendo o seu gesto, não teve
De modo que, nobre Senador Hclvídio Nunes, o mundo não esta oportunidade, Eu lembraria que, a propósito daquela cláusula,
pára c a Ciência do Direito também. O nobre Senador não estudou, daquele parágrafo:
como não estudei, Direito Económico,
"Todos são iguais perante a lei",
o§ 1• do art. 141 da Constituição de 1946, Francisco Campos, cm
O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- E o Direito Agrário,
face de um caso concreto, analisando a constitucionalidade de um de·
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - E, hoje, há uma crcto-lci que obrigava a utilização do guaranâ- essa bebida de uso
literatura opulenta - opulenta - que obedece à denominação popular que ocorre com o nome de guaranâ c que parece que de
genérica de Direito Económico, c creio que, não nos cursos de guaruná só tem o nome, emitiu um parecer, ...
bacharelado, mas nos cursos de especialização já se estuda o Direito
Económico como disciplina autónoma, O nobre Senador Lázaro
O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA - PI)- Tem apenas o nome
Barboza me socorre, lembrando o Direito Agrário, que também não científico,
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - ... examinando que, hll mais de 40 anos, o Professor Cicu jll sustentava e defendia a
apenas um dos aspectos desta regra, aparentemente tão insignifican- tese da publicidade ao invés da privatividadc do Direito de Famflia.
te, tão mlnima: "Todos suo iguais perante a lei," emitiu um parecer
O projeto do eminente ...
magistral, no qual ele mostrava que esse preceito não era dirigido
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Sem pretender interrom.
apenas ao juiz c ao administrador, mas que era dirigido, também, ao
legislador c constitui um limite ao poder de· legislar, ao Poder per a oração de V. Ex• permitir-me-ia observar que no Direito Civil,
quer dizer, no Direito Privado, h6 normas cogentcs de ordem pGbli·
Legislativo.
Pois bem, apreciando apenas uma faceta desta regra, Francisco· ca, o que não quer dizer que sejam normas de Direito Público.
Campos emitiu um parecer que não hesito cm ·dizer que é invejâvcl,
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- V, Ex• concluiu
tal a sua luminosidade, a sua grandeza, a sua erudição, tal o plano o aparte?
cm que o jurista se colocou para mostrar a insubsistência jurldica. de
O Sr. Paulo Browrd (MDB- RS)- Apenas como um regisum decreto-lei emitido sabe lã Deus como. De modo que hã
tro
lateral
à oração de V. Ex•
maneiras e maneiras de tratar o problema.
De modo que, Sr. Presidente, sem pretender fazer com que as
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- ... Foi o que fiz
Faculdades de Direito - peço que o nobre Senador me ouça, para também ao citar o mestre italiano, por todos conhecido c respeitado,
amanhã não me atribuir, também, um pensamento que ni!o tenhoMas, no parágrafo Qnico do projeto do eminente Senador Ita·
sem pretender que as Faculdades de Direito, repito, se transformem mar Franco, ele chega ao ponto, Sr. Presidente, de obrigar o ensino
cm acadciniàs de altfssimas investigações cicntfficas, nas quais· o do Direito Constitucion.al brasileiro nas escolas superiores. Isto estâ
trato do direito deva ser feito como se cm uma escola de altos estu- escrito no parãgrafo Gnico do art. I•, do Projeto de Lei n• 327 de
dos, tendo nitidamente presente que em nenhuma faculdade o 1976...
estudante deve aprender o fundamental, para que dela saia munido
O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Recordação da Casa.
dos instrumentos imprescindíveis a saber como estudar, onde situar
um problema, como resolvê-lo após os estudos adequados, caso a
caso, quer me parecer, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que ni!o seria
se pedir demais que fosse criada a cadeira de direitos fundamentais
do homem,' como pretende o projeto apresentado pelo nobre
Senador Itamar Franco. E, especialmente, que a criação dela cm
caso algum poderia ser tida como "inteiramente dcsneccssâria", para
repetir a sentença do eminente contendor.
.
Apenas isto, Sr. Presidente, que me pareceu oportuno deduzir
perante este alto c esclarecido Plenârio. (Muito bem!).
O Sr. Hel•ldlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a
palavra;
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Concedo a palavra ao
nobre Senador HeMdio Nunes, nos termos do art. 16, item III, allnca "a", n• 2, do Regimento Interno, uma vez que S. Ex• foi Relator
da matéria na Comissão de Constituição eJustiça.
O Sr. Hehldlo Nunes (ARENA - PI. Para discutir projeto.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Embora com palavras amenas, queixou-se o eminente Senador
Paulo Brcissard de que lhe fiz urna agressão. Se o fiz foi invonluntâria.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Nilo cheguei a falar crn
agressão.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Mas, mesmo involuntariamente, sinto que deveria ter feito esta provocação, esta
agressão, porque S. Ex• teve a oportunidade de ministrar a todos
quantos aqui estamos uma magnifica aula de Direito PQblico e de
Direito Privado.
O Sr. Paulo Broasard (MDB- RS)- Depois da censura, a gentileza. gentileza de V. Ex•

e

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI) - Mas, sabe também o Senador Paulo Brossard que lhe devoto cm dobro todos aqueles conceitos com que me distinguiu no inicio do seu discurso, ainda
porque, em vllrias oportunidades, tenho manifestado publicamente o
elevado conceito c os altos méritos intelectuais e morais que vejo c enxergo na pessoa de S. Ex•.

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Outro ponto
que, embora rapidamente, gostaria de referir, Sr. Presidente, guarda
ainda relação com o discurso proferido pelo eminente Senador Paulo
Brossard.
que, quando cm nome do Governo dei as razões pelas quais a
Maioria votarã contrariamente à proposição, eu não afirmei que os
professores que ministraram aulas na minha faculdade tinham a
preocupação de esgotar~ matéria.

e

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Eu não lhe atribuí esse
pensamento.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) -O que eu afirmei, c deve figurar nos Anais desta Casa, é que eles não tinham a
preocupação de csgot~r o programa. outra coisa bem diferente.
E, implicitamente, deixei claro que eles- os por mim citadoscomo reconheço também no Professor Paulo Brossard, no Professor
Marcos Freire, no Professor Osires Teixeira- todos tiveram e têm a
preocupação da sistematização, de dar aqueles elementos indispensâvcis, fundamentais, para o aprendizado do Direito.
1:: evidente que o Professor S~n Thiago Dantas, ao concorrer à
cãtedra, elaborou uma tese baseada exclusivamente nas servidões ...
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Direito de Vizinhança.

e

e

O SR, HELVIDIO NUNES (ARENA- PI) evidente que
qualquer instituto jurfdico pode merecer a elaboração de compêndios c de tratados, sobretudo, o Direito de Posse, que foi objcto das
preocupações de vârios c eminentes juristas que discutiam se da
posse haveria a necessidade do anlmus, se ao contrArio, à posse deveria ser adicionada uma causa detentlonls ou se a posse era apenas um
fato.
O Sr. Paulo Brosaard (MDB - RS) - Se é um fato, se é um
direito real, se é um direito pessoal ... veja só o m:.mero de questões.

Ex•

O SR. HELVIDJO NUNES (ARENA- PI) -Pouca importa.
O que cstâ cm jogo, o que se estll decidindo, neste final de tarde, é a
sorte do projeto do eminente Senador por Minas Gerais, que dispõe
sobre o ensino obrigatório, cm todos os cursos jurídicos do Pais, da
disciplina "Direitos Humanos Fundamentais",
A defesa principal da proposição foi feita pelo Senador Marcos
Freire c, tivemos, sem nenhum demérito para o nobre representante
de Minas Gerais, que é um engenheiro c não um jurista ...

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, prefiro, ao invés de versar segmentos do Direito, ver
apenas o Direito Pabllco. E sube o eminente Senador Paulo Brossard

O Sr, Itamar Franco (MDB - MG) - O que importa Isto?
V, Ex• às vezes debato assuntos econômlcos, aqui, sem ser economista.

O Sr. Paulo Bro,.ard (MDB- RS)- Muito agradecido a V.

l
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seu racioclnio não foi correto. Esta i: a primeira obscrvuçilo. Segunda
observuçilo: eu me detive, apenas. na justificativa do meu projeto, na
defesa dele. trnzcndo o subsidio de professores universitário de outras cidades, bem como os apartes dos eminentes Senadores Paulo
O SR. HELVIDJO NUNES (ARENA - PI)- ... c o que u Brossard, Osires Teixeira c Marcos Freire. V. Ex• estranha que um
Casa toda ouviu~ O que u Cusu toda presenciou~ O nobre Senador c engenheiro apresente um projeto desses. Eu, até, vou pedir a V. Ex•
Professor Marcos Freire não fez u defesa da proposição, mas dcscum·
que sugira ...
bou pura o ataque frontal uo Governo; feriu como pôde e quanto
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Eu nilo esquis, resvalando, inclusive, paru u denúncia de que existiriam prisões
tranho, quem estranhou foi o Senador Marcos Freire.
onde se flagelam os presos neste Pais.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Solicito uos nobres
Senadores que, quando tiverem de interferir nos debutes, solicitem o
aparte, nu forma regimental.

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Não é cxuto, Ex•. Nilo fiz
essa ucusaçào. Disse que essu acusação foi feita, e disse por quem.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito aos Srs. Sena·
dores que observem o Regimento pura dar coordcnamento aos debates. A Mesa espera a cooperação dos Srs. Senadores.
O SR. HELVIDJO NUNES (ARENA - PI) - V. Ex• u
cncampou e u trouxe ao conhecimento deste Plenário e, por viu de
conseqUência, ao conhecimento do País.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. HELV!DIO NUNES (ARENA- PI)- Com prazer.
O Sr. Marcos frelre (MDB- PE)- Mais uma vez V, Ex• está
sendo inexuto. Apenas teci considerações a respeito de denúncias que
vêm sendo feitas neste País u respeito de violações de Direitos Humanos. Tão-somente isto e nada mais do que isto.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Ao que V, Ex•
chama de inexatidào, cu vejo apenas um problema de convicções pessoais. Acostumei-me na vida a só trazer ao conhecimento público fatos cm relações aos quais cu tenha absoluta ciência, c de cuja veracidade eu esteja absolutamente convencido.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)-!: uma questão
de ponto de vista, uma questão de formuçilo, uma qucstilo de filosofia de comportamento.
Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Estamos num regime
fechado, de estrutura ditatorial de pÓdcr, cm que cube aos rcprc·
scntantcs do povo questionar todos os aspectos sobre os quais pai·
rem dúvidas. E ninguém nega- V. Ex• nilo negará, por certo- que
violações de direitos humanos têm sido praticadas neste Pais. Portun·
to, quando um professor, um advogado da autoridade do Dr. Heleno Fragoso faz denúncias é natural que nós queiramos ver esclarecidas todas as denúncias feitas. Como representante do povo, aqui
tenho sido porta-voz de denúncias que me têm sido transmitidas.
Acho que esta é uma maneira de cumprir o meu mandato, sem,
evidentemente, ter condições de saber se nos porões sombrios do regi·
me forte, realmente, ocorrem ou não violações de direitos humanos.
Mas, desde que pessoas responsáveis, familiares de presos sejam portadores dessas denúncias, temos obrigação de trazê-las ao conhecimento da Casa, como o Governo tem obriguçilo de esclarecer devidamente todos os fatos cm que ele esteja incriminado.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)-!: uma posiçilo
pessoal de V, E~•. posiçilo - poderia dizer - personalista que
V. Ex• ado ta, mas que, infelizmente, cu nilo ado to.
O Sr. Itamar Franco(MDB- MG)- Permite V. Ex• um apar·
te?

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Estranhei, nilo: Eu louvei,

Ex•

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V, Ex•, uo citar o pará·
grafo único do art. I• do projeto de minha autoria, laborou em erro.
Seria interessante que V. Ex• relesse esse parágrafo pura ver que o
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O SR. HELV!DIO NUNES (ARENA- PI)- Mas, estranhar
é uma forma de louvar, Ex•
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Vou até solicitar a
V. Ex• que sugira uo Presidente do Senado que, antes do nome parlamentar, coloque: "Senador engenheiro, fulano de tal": "Senador
bacharel, fulano de tal": Senador economista, fulano de tal": "Senador médico, fulano de tal": porque assim, cada um só discutiria;
aqui, as matérias de que tem conhecimento, quando nilo é o caso do
Senado Federal. V. Ex•. sinceramente, hoje- peço até desculpas
por falar isso e com o maior respeito -está fraco na defesa dos seus
argumentos.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)-!: outra posiçilo
que respeito c com a garantia antecipada de que as suas restrições
nilo me ferem absolutamente: a nossa amizade continuará a mesma c
a minha admiração por V. Ex• talvez aumente a partir desta restrição que V. Ex• faz.
O que quero deixar explicito é que jamais fiz qualquer restrição
ao eminente Senador por Minas Gerais. Quem invocou, neste Plenário, usua qualidade, a sua condição de engenheiro, nilo fui cu, mas, o
seu nobre colega, o eminente Senador por Pernambuco, Marcos Freire.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um uparte?
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O SR. HELV!DIO NUNES (ARENA- PI)- Pois não, nobre
Senador Marcos Freire.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Quando fiz referência à
profissão do ilustre Senador Itamar Franco, não foi para expressar
nenhuma restrição: pelo contrário, foi para exaltar, pura louvar, que
sendo ele um engenheiro, tivesse a sensibilidade para essa matéria de
direitos humanos, como ele já tem demonstrado reiteradas vezes. Cabe a minha louvação porque, aqui mesmo, nesta Casa, tenho visto c
ouvido pessoas que, apesar de serem bacharéis em Direito, apesar de
serem advogados, apesar de serem professores, de terem estudado,
cm universidades, liberdades humanas, vivem a justificar os utos de
urbitrio que se praticam neste Pais. Entilo, quando vejo um homem,
como o Senador Itamar Franco, engenheiro, que nunca cursou a
Faculdade de Direito, preocupado com isso, louvo meu colega, que
poderia, até, estar por fora do assunto, poderia nilo ter a sensibilidade pura nssuntos dessa natureza. Portanto, nilo foi restrição alguma;
foi louvuçilo, foi aplauso, foi exultação, c quisera cu exultar com todos os colegas desta Casa que, exatamcntc, estivessem na defesa
intransigente dos direitos humanos, c nilo, muitas vezes, a encobrir, a
distorcer e njustiflcnr ntos de força.
O SR. HELV!DIO NUNES (ARENA - PI)- As restrições
fcitus por V. Ex• nilo me atingem, absolutamente.
O Sr. Marcos Freire (M DB- PE)- Nilo foi a V. Ex•

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Pois nilo.

I

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Apenas, V, Ex•
está preocupado, naturalmente, por ter invocado uma qualidade, ou
umn qunliflcuçiio profissional que não assentava bem - niio sei no eminente Senador Itamar Franco. Durante a minha primeira
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intervenção c ncstu, não fiz qualquer restrição no Senador Itamar
Franco. pelo fato de ser engenheiro c ter sido o autor deste projeto.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nem V, Ex•. nem cu,

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria
du Ordem do Diu.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cattctc Pinheiro.

constunt~

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Faleceu, no Rio de Janeiro, o engenheiro agrônomo Felisberto
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI).,.. Mas, Sr. Prcsi· Cardoso Camargo.
dente c Srs. Senadores, o projeto, na opinião da Maioria é desnecesterminou uma vida dedicada ao serviço da Pâtria, c, cm grande
sário. embora o inteiramente desnecessário fira a aguçada ,cnsibilida- parle, da Amazônia c do Pará.
dcjurfdicu c filológica do eminente Senador Paulo Brossard.
De 1941 a 1952, dirigindo o Instituto Agronómico do Norte,
O certo é que o eminente Senador Marcos Freire deixou claro a deu-lhe cxpressüo nacional c renome internacional, como entidade
este Plenário, deixou mais do que explicito, que as razões que o leva- cicntffica c de pesquisas.
ram u dercndcr este projeto são outras, inteiramente - com pcrdio
Na década de 40, implantou cm Fordlândia, região do Tapajós,
do Senador Paulo· Brossard - diferentes daquelas que informam o um dos maiores centros de criação c sclcção de gado Nclorc do Pafs.
projeto oferecido pelo Senador Itamar Franco, c contra o qual, a
Criou a Estação Experimental do Baixo-Amazonas, cm Monte
Maioria opõe restrições prorundas.
Alegre. Pará, paru promover a introdução c a selcção do búralo,
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - 1:: outra distorção de como animal de corte c fcitc, que demonstrou extraordinária adaptação à ecologia da Regiilo Amazônica. Concentrou, então, naquela
V, Ex•
área, o maior plantel de bubalinos das Américas.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão
Felisberto Camargo lançou as bases de um programa de
àmatéria,
plantação de seringueiras cm larga escala, na Amazônia: à iniciativa
Não havendo quem queira discuti-la, vou submetê-la a votação. sõ raltou a necessária conlinuidadc, após o arastamento do grande
Em votação.
técnico da direção do IAN. cm 1953, quando passou a ocupar alto
Os Srs. Senadores que u aprovam, queiram permanecer senta· cargo no Ministério da Agricultura, ao qual serviu com extrema dcdi·
dos. (Pausa.)
cação.
Rejeitada,
Promoveu a selcção c o melhoramento da juta, c o dcscnvol·
vimcnto
dessa cultura nas várzeas da Amazônia.
O Sr. Lázaro Barbou (MDB- GO)- Sr. Presidente, solicito
Lutou pela criação da Escola de Agronomia da Amazônia, cm
verificação de quorum, para votação do projeto.
Belém, até conseguir colocá-la cm runcionamcnto, em 1951, Hoje é
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Vou proceder à dos maiores centros de ensino das ciências agrárias, no Brasil.
verificação de quorum rcrcrida pelo nobre Lidcr da Minoria.
Culto, de personalidade brilhante c espfrito pioneiro, Felisberto
Solicito aos Srs. Senudorcs ocupem os seus respectivos lugares, Camurgo roi homem naturalmente polêmico. Mas o idealismo,
pois a votação vai ser reita pelo processo clctrônico, (Pausa.)
baseado no amor à Pátria, sempre se revelou nos seus atos, na sua
Os Srs. Lideres já podem votar. (Pausa,)
maneira de ser, nas !~tas que cnrrentou c em tudo o que construiu.
Conhecidos os votos dos Lideres, os Srs, Senadores já podem Por isso mesmo, ao registrar-lhe o passamcnto, cumpre o dever de
votar. (Pausa.)
prestar-lhe o testemunho, a homenagem c o tributo da gratidão que
' Todos os Srs. Senadores já votaram?
o meu Estado jamais poderá esquecer.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O Sr. L'zaro Barboza (MDB- GO)- Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência associa·
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre se à manircstação de pesar prestada pelo nobre representante do
Senador Lázaro Barboza.
Estado do Pará, alusiva ao ralccimcnto do agrônomo c cientista
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Para uma questão Felisberto de Camargo.
'A Nação c o Senado têm noticia da cultura, da dedicação c dos
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, era apenas para
solicitar a V, Ex• que não procedesse à apuração, porque é evidente a serviços prestados à Amazônia por esse grande brasileiro: Felisberto
de Camargo, um cientista c um dcbatedor, um polémico c um
falta de quorum regimental, no plenário, para decisão da matéria.
patriota.
O SR. PRESIDENTE (José Li~doso)- A Presidência acatou a
A Nação c a ciência perdem um dos nomes mais ilustres, Scrvin·
solicitação do Lfder da Minoria, procedendo à verificação de vota· do à Amazônia com a sua dedicação c o seu ardor, Felisberto de
ção, .
Camargo deixa, realmente, um vazio que todos nós lamentamos.

O Sr. llamar Franco (MDB- MO)- Só gostaria que V, Ex•
aprovasse o projeto. (Risos,)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Lfdcr do MDB - L6zaro Barboza, Osircs Teixeira,
Renato Franco, Cunha Lima, Dirceu Cardoso, Evclásio Vieira, !ta·
mar Franco, Marcos Freire, Mauro Bcncvidcs, Pauló Brossard,
Roberto Saturnino, Evandro Carreira.
VOTAM"NÃO" OSSRS. SENADORES:

Udcr da ARENA - Hclvfdio Nunes, Braga Junior,
Cattctc Pinheiro, Mendes Canalc, Otair Bcckcr, Saldanha Dcrzl, Wil·
soo Gonçalves, Henrique de La Rocquc,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Votaram "SIM", li
Srs. Senadores: "NÃO", 6.
Nilo houve quorum pura deliberação. Fica adiada a votação pa·
ru próxima sessilo.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador ltalfvio Coelho. (Pausa.)
S. Ex• não está presente,
Concedo a pafavrn ao nobre Senador Evnndro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA
DISCURSO QUE:, E:NTREGUE À REVISÃO DO ORA·
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:.

O SR. PRESIDENTE (José Llndoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Hclvfdio Nunes.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senndorcs:
Rcnlizaram·se na última tcrça-reira, dia 23, nn cidndc de Tcrcslna, presentes o Governador Dirceu Arcovcrdc, o Secretário-Geral
do Ministério do Plnncjamento - Dr. Antônio Augusto Veloso,
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representante do Pinuf nas duns Casas do Congresso Nacional,
Dcputudos Estaduais, Secretários de Estudos, os Desembargadores
Edgar Nogueira, Vicente Ribeiro Gonçalves, Paulo Freitas c Manocl
Bclisário dos Santos, D. Edilbcrto Dinkelborg, Bispo da Diocese de
Oeiras, c o Monsenhor Joaquim Chaves, vlgàrio-gcrnl da
Arquidiocese de Tercsinn, Comandantes Militares, lideres 'do
comércio e da indústria, presidentes de várias entidades tcrcsincnses
c de congéneres do interior, representações de outros Estados, além
de grande massa popular, us solenidades de. Inauguração do
imponcnté prédio da Associação Comercial Piauicnsc Pah\cio do
Comércio;
·
. fundada exutamente no dia 23 de agosto de 1903, setenta c qua,
tio unos após u notável entidade, que no longo de sua existência, tem
presta dó os mais relevantes. serviços cm favor do desenvolvimento do
Piauí, incorporou à paisagem da capital pinaicnsc, oficialmente, as
suas belas e modernas instalações llsicas, fruto do trabalho realizado
pelos ilustres homens de empresa que compoem a sua diretoria, à
frente o dinâmico presidente, Dr. José Elias Tnrjra.
· Sócio benemérito da septuagenária instituição, no belo edillcio
da ACP estou ligudo por vínculos sentimentais. i: que, quebrando
orieritnçuo que me tracei quando na .diri:ção do Governo do Piaur,
presidi a cerimônia do l~nçamcnto de sua pedra fundamental, que se.
multiplicou ntravé.s de oito anos, para atingir, finalmente, a magnitude do empreendimento recém;innugurndo.
Claro que durante o período de construção a ACP sempre con·
teu com o apoio e a colaboração do Estado, que por sua vez muito
deve ?!laboriosa classe dos comcrcinntcs do Piauí.
Assim, a novu c funcional cdificnçilo constitui, sem sombra de
dúvida, um atcstud9 eloqUente .da compreensão e dá mútua c
permanente colaboraÇão do.comt:rcio c do Poder Pllblico, cm beneficio da Capitule do Estado do Pia ui,
.
Presto, nesta tarde, assim, ainda que ligeiramente, .as minhas
homenagens a todos os comerciantes piauicnscs, de Tcrcsina, das
cidades interioranas e das zonas rurais. Grandes, médios c pequenos··
comerciantes, no dia de mais um aniversário da pioneira Associação
Comercial Piuuiense e da solene inauguração do prédio que passou a
abrigá-la definitivamente,
.
. .
Daqui envio, de modo particular, à Diretoria atual dn ACP, que
tem a dirigi-lu o dinamismo do Dr. José· Elias Tajra, as minhas mais
sinceras congratulações; pedindo a todos c a cada qual que recebam
efusivos parabéns pela vitória alcançada, já que ganharam,:ao longo
dos anos, o respeito e o reconhecimento de todo o Piauí.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Scnador.Gilvun Rocha.
· ·
O SR, GIL VAN ROCHA (MDB .:_SE. Pronuncia o ;cguintc
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: ·
·
A região do bidxo Silo Fran'cisco em Sergipe, principalmente a
minhu querida cidade natal, Propríá, vive dias de angdstia.c inccrtc·
zus.
Tendo sido uma das cidades de maior progresso do meu Estado,
tradicional centro do cultivo de arroz, de indllstrin têxtil c pólo
nutural dos interesses comerciais da região do Norte do Estado,
Propril1 tinha tudo pura se transformar cm ponto gerador de
desenvolvimento c irradiador de trabalho e paz social.
,l'rivilegiudn pela presença do Rio da Integração Nacional, c
mantendo uma trudiçilo secular de pecuária e rizicultura, minha rc·
giào, cntrctunto, nas duns llltimas décadas, assiste a um rápido
processo de decadência, sem sentido e sem lógica para um dos mais
ricos c futurosos vales llmidos no Brasil.
A miopiu governamental dos últimos unos, tanto dos dirigentes
estaduais, como c principalmente do modelo de desenvolvimento
que se adotou neste Puís, com u impressionante incupacldndc de lixar
o homem no campo e no interior, fez cqm que cidades da potenciali·
dudc de Propriú visse frustradas suas vocações naturais de progresso
c riquczu.

O que se assiste na minha cidade c que se repete em tantas
outras, dentro deste vasto Nordeste brasllclio, 6 o rnaior,atcstado da
ineficiência de um modelo economicista, técnocrata, que valoriza o
supérfluo, burocratiza o simples cvi.olenta vocações rcslônals.
.
A decadência que ocorre naquehi résiio b a repctlçlo do que ·
·acontece na maioria das cidades do Interior do Brasil, que continuam.
na espera dos resultados práticos da imensidade de planos, projetes,
de seminários c conferências que ao tomaram a llltlrna moda entre os
homens que tentam resolver os' pequenos problemas do Interior, no
refrigério de auditórios atapetados. · . .
·
Em Propriá, a frustraçilo já entrou na perisosa fase da impaclen·
'
cia.
Primeiro, começou a derrocada da pecuária.
Crédito dillcil c caro, aumento de insumos, ausência de aulst&n·
cia técnica foram paulatinamente dim'inuindo as atividailcs da cria·
çilo, hoje reduzida à expressão rnaiuimples; · · · ·
.
Depois, o fechamento da fábrica de iccidos, Importante c tradl·
clonai na região, que não resistiu à incomprcenslvcl lnvaslo daa
fibras sintéticas derivadas de matérias-primas. que o Brasil nlo
possui.
.
··. ·:
· .... ·
.. ·.
·
Por fim, a queda vertiginosa da ind6strla de beneficiamento do
algodão c arroz.
. . . ... ·
.
i . De uma-à uma, foíaín ié apajando ás fumcaanies cbamlnb de .
nove fábricas que dominavam a paisaicm sempre verde daquele vale
da promissão.
. ·
;
· ·
·
.
Restava-nos a esperança sempre acenada do aproveitamento do
"velho. Chico" na irrigação da área c modcrilizaçJo da lavoura c
pecuária com conseqUente rcssurrciçilo do progrclso. · :
·
· . Nos 61timos anos a chegada de'guindastcs, "bulldolzcrs" c um ·
'enorm·c s~quito de burocratas com iilas mAquinas de escritório e seus
aparClhos de ar refrigerado c seus carros. oficiais, serviu de 61tinto. c
vigoroso alcnto,para os meusjli descrentes contcrrAncos.
:
· Não foram necessários muitos .anos para que a desolaçlo qora
irrcmcdiávci voltaisc à minha Cidade. ' ' . ' .
'
O que prometia ser a redenção transformou-se num desastre.
o·quc·séria· a riqueza tcrmino~·séndo o motivo da. maior cri~ social já vista na minha cidade.
. . . .
.
.
. . Copiando modeleis estrangeiros, é dcsrapcitando tradiçC!es
·seculares, a CODEVASF iniciou a implantaçlo de um insólito plano
·de irrigai;ão, que tumultuou c empobreceu mais ainda a sofrida
região.
·
·
· ·
·
Expulsas de suas "lagoas ·de arroz", numerciaas faniDiu vi;amsc,' de. uma hora para oútra, com iodo o trabalho de aeraç&a
~cduiidp.á poucos.c~uzciros.dc "ind'ertizlçiojusta", numa' mio c a ·. ··
ordem dç despejo de suas propriedades na outra. '
· ·. O êxodofoi inccintrolávcl. Mais uma vez, a 11rande e fl'llltrad11
·aventura· de "fàzér São Paulo". Onibus e "paus-de-arara" a levarem
dezenas e centenas de pessoas pará a srande cidade novamente a
frustração c a volta diflcil de mãos vazias.
Os que ficaram, atOnitoi homens de 1'6, ainda conviviam com a
longínqua esperança de que aquele plano suntuosa dcssó ecrto. ·
.
Implantado o projeto, a grande dcSCJperança começou a ser
unânime.
Os poucos que conseguiram parar no· rlsoroso c alienado vesti-.
bular para serem "posseiros" das terras a serem irrisadas viram o
fruto dos seus trabalhos desaparecerem ·na Irracionalidade da burocracia e na comercialização oliclal d.o seu arroz.
.
Recomeçou o ciclo vicioso...;, 'esperança, substitulda pela desola·
çilo, novas promcssas,.novas frustrações.
O grande plano da CODEVASF, Sr. Presidente, hoje não tem
nenhuma pessoa na minha cidade a defendê-lo c,nclc acreditar.
A constatação desta verdade b simples: basta que os tecnocratas
de Brusflia desçam das suas mordotnlas c se misturem ao povo da
minha terra, ouçam suas verdades c vejam suas realidades.
O próprio Senado em visita do sua Comlsdo de Assuntos
Regionais é testemunha do drama. Daqui c de outras casas do povo
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surgiram os mais pat!ticos gritos por socorro, nilo só para aquela
Es'peramos mais ainda, que reconhecida a injustiça das
cidade,, mas para .todo .o vasto Vale do S; Francisco, que cansou de desapropriações, o Sr. Ministro do Interior reexamine o plano da
esperar seu Eldorado. ·
CODEVASF no Baixo Sll.o Francisco,
· O Bispo de Propriâ iniciou uma corajosa campanha cm defesa
A situação vexatória daquela região jâ chegou a limites
dos pobres "mcciros", injustamente expulsos pela grilngcm oficial.
perigosos.
·Bastou isto para que a surrada o inconscqücntc acusação
Nll.o bastam indenizações justas, mas todo um rcmanejnmento
chegasse: o Bispo é comunista,
•·
do plano, que permita a fixação de todos os expulsos c que,
A' mhiha rcgiilo, esta Casa c a Câmara dos Deputados saíram principalmente, proporcione progresso àquela cidade e rcgill.o sofri·
cm. defesa do prelado, mais uma vitima da irracionalidade dos da c humilhada, mas ainda crente na vocação de grandeza do Brasil,
incompetentes,
' (Muito bem!)
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senador-. um fato recente veio
O SR. PRESIDENTE (Jos! Lindoso)- O Sr, Senador Roberto
demonstrar a justeza das nossas queixas,
·
Saturnino enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o
Leio o jornal A Defesa, da minha cidade, de 15 de agosto de disposto no art. 259, III, "a", 3, do Regimento Interno, deverâ ter inf·
1977:
cio nu Hora do Expediente, e será, portanto, anunciada na próxima
"VITÓRIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO . sessão,
O Sr. Senador Osircs Teixeira enviou à Mesa projeto cuja trami·
BETUME
tação, de acordo com o disposto no art. 259, li!, "a", 3, do Regimcn·
' A Companhia de Desenvolvimento do S~o Francisco to Interno, deverá ter inicio na Horn do Expediente. A proposição se·
CODEVASF.;.. vai pagar mais de I milhilo e 200 mil cruzei· rá anunciada na próxima sesão, dependendo de justificação que será
ros como indcnizações devidas a 268 trabalhadores rurais, feita pelo próprio autor.
mceiros da fazenda Betume, cm Ncópolis onde a empresa
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo
desapropriou terras para realizar um grandioso projeto de
que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a se·
desenvolvimento rural na área.
guinte
DcpóÍs de SO audiências na Justiça Federal, a sentença
ORDEM DO DIA
foi' csiabclei:idà, dando ganho de causa aos reclamantes, que,
neste caso, serão indenizados apenas em funçilo do efeito
-Idcsapropriatório, restando ainda as reivindicações que vão
Votação, em turno único, do Requerimento n• 249, de 1977,
fazer para recebimento de outra indcnizaçilo referente a
dos
Srs.
Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a
bcnfcit~rias realizadas na Fazenda Betume,
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pc·
'Esta. questão trabalhista está sendo travada desde lo Senhor Presidente da República, General Ernesto Gciscl, no dia
. març9, quando a Féderacião dos Agricultores do Estado de 12deagostodel977,
·
Sergipe esgotou seus .recursos na tentativa de uma solução
pacifica c administrat.iva. O problema de Betume, o primeiro
-z' no Brasil · a ser levado à Justiça, muito embora casos
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
semelhantes estejam se verificando nos Estados da Bahia,
Alagoas, Pernambuco e Minas Gerais, todos contra a n• 237, de 1976, do Sr. Sénador Itamar Franco, que dispõe sobre o
ensino obrigatório, em todos os cursos jurídicos do Pafs, da disciçfi.
CODEVASF.
" , · Além desses 268 trabalhadores, agora indenizados, cxis· nu "Direitos Humanos Fundamentais", tendo
, .tem ,mais dois casos de reclamações que serão levados à Justi·
PARECERES, sob n•s. 405 c406, de 1977, das Comissões:
·ça conva a Companhia de Desenvolvimento do São
-de ConadiUiçio e.Justlça, pela constitucionalidade c juridiciFrancisco: o de 60 posseiros indenizados no ato da compra
da Fazenda Betume, mas que receberam menos que 60% do dude;c
- de Educação e Cultun, favorãvcl, com voto vencido do Sr,
que lhes era, devido,. segundo as avaliações de mercado; e
ainda o caso muito grave de I ,074 trabalhadores rurais, que Senador Cattcte Pinheiro, e voto vencido, cm separado, do Sr. Senaestilo preparando seus documentos para ingressarem na J usti· dor Otto Lchmann.
-3ça cont.ra a. CODEVASF,"
Discussão, cm turno único, da Redação Final (apresentado pela
Ainda, da mesma edição:
Comissão de Rcdação em seu Parecer n• 499, de 1977), do Projeto
"ESPERANÇA
de Resolução n• 26, de 1977, que suspende a execução do art, 1• da
Lei n• 3.111, de 24 de novembro de 1911, do Estado de Mato Grosso.
O Juiz Federal da Secção Judiciária cm Sergipe, Dr.
Hércules Quaslmodo, acaba de emitir sentença favorAvcl aos
-4camponeses do Betume que pleiteavam o reconhecimento
de seus direitos trabalhistas, na primeira ação, sesundo
Discussão, em turno único, da Rcdaçll.o Final (oferecida pela
consta, no Brasil, movida ·por simples homens do campo Comissi\o de Redução cm seu Parecer n• 500, de 1977), do Projeto
contra uma companhia ligada ao Ministério do Interior,
de Resolução n• 27, de 1977. que suspende a execuçll.o dos artigos 1•,
2•
e 3• du Lei n• 7.847, de 13 de agosto de 1974, do Estado de GoiAs.
Os que acompanham os sofrimentos dessa gente, desde
-!quando teve inicio o trabalho da irrigação podem avaliar a
satisfação que a invade, após essa vitória tão significativa.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
Congratulamo-nas daqui com a Fctasc c especialmente n• 234, de 1976, do Sr. Senador Franco Montoro, que assegura direi·
com seus advogados Wcllingtan c Jacinta,
tos à promoção e aproveitamento do empregado cm atividndc privaBrilhou a luz de uma grande esperança na existência tiva de habilitação qualificada, tendo
sofrida do povo do Betume",
PARECERES, sob n•s 135 e 136, de 1977, das Comissões:
-de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
Esperamos Sr. Presidente, que agora cs nossos juízes não sejam
dade e, no mérito, pela aprovação; c
acusados de comunistas,
-de Lfalslaçlo Social, favorâvcl.
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Oiscussiio, em primeiro turno (nprccincão preliminar da cons·
titucionulidadc, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 103, de 1976, do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que dú nova redaçiio ao nrt, 2• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, tendo
PARECER, sob n• 361, de 1977, da Comissão:
-de Constituição e Justiça (ouvido o Ministério da Pr;vidência
cAssistência Social), pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está encerrada a ses·
sti.o.

ILevama·se a sessão às /8 horas e 30 minutos.)

CONSULTORIA·GERAL
PARECER N• 62/77
Sobre consulta do eminente Senhor Senador Milton
Cabral.
O Excclcntfssimo Senhor Senador Milton Cabral, cm 17 do
corrente, enviou-nos a seguinte consulta:
a) o INOCOOP, entidade privada, orientadora de cooperativas
habitacionais que se habilitam nos programas operados por agentes
financeiros do BNH, com jurisdição no Rio Grande do Norte c
Paraíba, encaminhou proposta ao próprio BNH, para aquisição cie
uma área de 128 hectares, na cidade de Campina Grande, Paraíba,
pertencente n Dona Ana de Assis Cabral, com a finalidade de ali ser
construido um conjunto residencial;

b) acontece que Dona Ana de Assis Cabral é gcnitora do
Consulente;
c) a referida propriedade foi havida por Dona Ana de Assis
Cabral na partilha de bens deixada por Severino Bezerra Cabral, seu
marido c pai do Consulente, falecido cm março de 1970;
d) a área cm apreço foi escolhida pelos interessados compradores cm assembléia, através de votação secreta, entre meia dúzia de
outras áreas de pessoas convidadas a apresentar propostas de venda
e após cuidadoso exame de localização c preço;
e) prevaleceu, na escolha pelo interessado comprador, o critério
do melhor preço c melhor situação do imóvel;
f) o INOCOOP pretendia realizar a aquisição dirctamcntc, com
apoio financeiro do BNH, conforme Resolução n• RD-40, mas esta
Resolução expirou em dezembro de 1976, c, consultado pelo
INOCOOP, o BNH prontificou-se a adquirir dirctamcntc a área
para, oportunamente, repassá-la ao INOCOOP; c
&) dada a sua condição de filho de Dona Ana de Assis Cabral,
solicita-nos o eminente Senador examinemos o assunto c sobre ele
opinemos, "face das restrições legais que porventura possam signifi·
car algum impedimento à referida transaçilo ou que possam afctar" a
SUII upCSSOB

de parlamentar'',

2. A questão levantada pelo eminente Representante da Parai·
ba é, essencialmente, de natureza jurídico-constitucional, pois diz
respeito a hipotéticas incompatibilidades legais, entre o cxcrcfcio de
seu mandato c atividadcs privadas de um membro de sua famflia,
matéria devidamente prevista c disciplinada nos arts. 34, I c 11,
allncu a, c 35, I, da Constituição.
Determinam os referidos dispositivos:
"Art. 34. Os Deputados c Senadores nilo poderão:
I -desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito
público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista ou concessionária de serviço pObllco, salvo quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes;

.........

' ' ' ,, ,,,

............................... .
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11 - desde a posse:
a) ser propcitários ou dirctorcs de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito
público, ou nela exercer função remunerada;
b) ""' "' '"' "' ""'' """"" ""' """"
c) .............. , " .. " .... , .... , .. , " .. " .. ..

d) patrocinar causa cm que seja interessada qualquer
. das entidades a que se refere a àlfnea a do item I.
Art. 35. Perderá o'mandato o Deputado ou Senador:
I- que infringir qualquer das disposições estabelecidas
no artigo anterior."
3. Verifica-se, dos textos acima transcritos, que a Constituição
Federal, no capitulo referente ao Poder Legislativo, ao disciplinar a
conduta politico-parlamentar do Senador c do Deputado, apesar dos
preceitos éticos rigorosos que estabeleceu, cm nenhum momento
estendeu, para além da pessoa do parlamentar, as proibições que
sobre ela recaem, como: também, não dilatou, além dela, as vanta·
gcns que lhe concedeu.
Favores c ônus, de que usufruem os Parlamentares ou que sobre
eles pesem, têm, portanto, um carátcr eminentemente pessoal, cm
nenhum momento alcançando os seus familiares.
Aliás, o mandato que o Parlamentar, ao ser eleito, recebe do
povo, é intransferível cm todos os seus termos c aspectos, compromc·
te apenas a figura do mandatário, mas, por isso mesmo, seria uma
aberração jurfdica se nesse mandato se procurasse, de algum modo,
prender os parentes do Parlamentar.
Na espécie, convém assinalar que até mesmo a proibição de
transacionar com pessoas de direito público c assemelhadas não tem
um cunho absoluto, vez que pode o Parlamentar firmar contratos
com elas, se os contratos obedecerem a clâusulas uniformes.
Afinal, o Parlamentar não deixa de ser um cidadão c nem de ter
uma profissão, c seria eliminar da politica o médico, o advogado, o
engenheiro, o banqueiro, o industrial, etc, se, profissionais de grande
competência c prestigio, constituindo uma elite, fossem encontrar na
atividadc parlamentar vedações abusivas, capazes de anulá-las cm
sua carreira, quando voltassem ao pleno exercício de suas profissões
normais.
Se isso é válido para o próprio Parlamentar, que dizer, então, de
seus parentes, tantos deles desinteressados da politica partidária c
muitos até militando cm agremiações diferentes ou adversários das
de seus parentes Senadores ou Deputados?
As preocupações éticas com as atividadcs dos Parlamentares se
esgotam nos limites precisos que a Constituição lhes· traça, cm
nenhum momento incursionando na área da conduta de seus parentes.
4. No caso sub judice, o que está cm jogo é uma transação
imobiliária normal entre o BNH c Dona Ana de Assis Cabral, transação a ser feita cm termos válidos para quantos se situem na posição
de vendedores que satisfaçam as condições gerais universalmente
exigidas por aquela entidade.
Dentro de suas normas habituais de procedimento o INOCOOP
c o BNH, interessados na aquisição de um terreno para construção
de habitações populares, procederam à sclcção de imóveis ofereci·
dos, dentro das condições exigidas, recaindo a preferência no terreno
de propriedade da gcnitora de um Parlamentar, por atender aos
requisitos exigidos, principalmente os de localização c preço.
A rigor, trata-se, na hipótese, se confirmado o negócio, de um
contrato obediente a cláusulas gerais c uniformes, pelo que, até
mesmo um Deputado ou Senador, se proprietário de imóvel
semelhante, poderia vendê-lo ao BNH.
Nilo é esse, porém, o caso cm apreço, eis que nenhum liame se
estabeleceu, se estabeleceria ou se estabelecerá, entre o Consulente c
o BNH ou o INOCOOP, relativamente ao imóv.cl cm tela.
O Parlamentar, evidentemente, está impedido de certos ates,
como os indica tos no art. 34, c isso, por motivos éticos inelutáveis:
"Todo o contrato importa, para cada uma das partes
contratantes, direitos c deveres. Uma forma de corrupção ou

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

IJ

I

Ii

I
~

1

I
~

•

1

l

I

I

suborno seria favorecer, num contrato, o Deputado ou o
Senador contratante, conccdcndo·lhc favores, seja como
direitos especiais, ou seja como obrigações atenuadas, Mais
grave, ainda, seria essa concessão de favores se ela partisse do
Estado ou de suas descentralizações ou de seus conccssionll·
rios, jâ que todos estes estão sob a fiscalização do Parlamcn·
tar. Por isso, a Constituição mantém o principio, que jâ vem
da Constituição de 1891 (art. 27), de que desde a clciçilo
nenhum Deputado ou Senador podcrâ celebrar contrato com
pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sacie·
dadc de economia mista ou empresa conccssionâria de servi·
ço público. Abre, porém, cxccção. Visando a norma cm
exame impedir sejam os Deputados ou Senadores favoreci·
dos por meio de condições especiais, não estilo eles proibidos
de celebrar contratos com as pessoas enumeradas, sempre
que o contrato obedecer a cláusulas uniformes. O que quer di·
zcr, sempre que o contrato não fizer acepção de pessoa, cbnti·
ver clâusulas iguais às que são postas, cm geral, ,para
qualquer particular" (MaAoel Gonçalves Ferreira Filho "Comcntârios à Constituição Brasileira" -.Vol.l)
Como· se vê, a norma constitucional consubstanciada no
art. 34, que o eminente Senador Wilson Gonçalves qualifica de "alto
alcance moral e politico, inspirado no elevado propósito de asscgu·
rar condições de independência ao Poder Legislativo", norma que,
acentua o eminente Senador pelo Ceará, "intenta evitar que o
Parlamentar, em razão do mandato que exerce, possa obter para si
tratamento especial ou vantajoso junto a pessoa de direito público",
essa norma, repitamos, de elevado teor moral, nem por isso se
apresenta em termos absolutos, pois cxcepciona para as transações
sujeitas a cláusulas universais .
S. Ora, se o INOCOOP c o BNH, com o objctivo de adquirir
lotes urbanos para construção de casas populares, estabelece um
elenco de condições gerais a serem preenchidas pelos interessados, cs·
tariam, estes, fosse qual fosse a sua qualidade politica, habilitados a
vender seus imóveis.
Estamos que, na espécie, até mesmo um Parlamentar não estaria
proibido de vender sua propriedade.
Assim entendendo, achamos que só por um excesso de zelo o
eminente Senador Milton Cabral formulou a presente consulta, visto
que esta, cnfocada nos exatos contornos jur!dico-constitucionais, só
pode merecer uma resposta afirmativa, isto é: nada impede que a
gcnitora de um Parlamentar disponha livremente de seus bens,
inclusive, vendendo-os para uma entidade de direito público, pois
nem as imunidades, nem as proibições que cercam a conduta de um
Parlamentar alcançam os seus parentes.
~o parecer.
Brasnia, 26 de agosto de 1977. - Paulo Nunn Aupllo de
Flpelredo, Consultor·Gcral.
INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
ATA DA DUOCENT~SIMA TRIG~SIMA
REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29DEJUNHO DE 1977
Ãs dczcssctc horas do dia vinte c nove de junho de mil novccen·
tos c setenta c sete, presentes os senhores Senador Nelson Carneiro e
Dcpuwdos José Bonifâcio Neto, Passos Porto, Laertc Vieira c Raul

Bernardo, sob a presidência do Senhor Senador Henrique de La Ro·
cquc, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, a fim de tratar assuntos diversos. - Lida c apre·
vada a ata da reunião anterior, são relatados verbalmente, pelo Se·
nhor Conselheiro Deputado José Bonifâcio Neto, e aprovados por
unanimidade, os processos de concessão de pensão a: Ncuza Buono
de Freitas, João Romeiro de Carvalho, Pedro Silvério dos Santos,
Orlando Ferreira, José Augusto Alves e Camerino Raul Conforte.Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas é encerrada a rcuniilo.
-E, para constar, eu, Zélia da Silva Oliveira, Sccrctâria,lavrei e pre·
sente ata que, depois de lida c aprovada, serâ assinada pelo Senhor
Presidente.- As.: Senador Henrique de La Rocquc Almeida - Pre·
sidentc.
INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
ATA DA DUOCENT~SIMA TRIG~SIMA PRIMEIRA
REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 10 DE AGOSTO
DE 1977
As dczessctc horas c trinta minutos do dia dez de agosto de mil
novecentos c setenta c sete, presentes os Senhores Senador Heitor
Dias c Deputados Lacrtc 'vieira, Hugo Napolcio, José Bonificio
Neto, Raul Bernardo, Passos Porto, c do Senhor Vice·Presidentc,
Deputado José Carlos Teixeira, sob a presidência do Senhor
Henrique de La Rocquc Almeida, reuniu-se o Conselho Deliberativo
do Instituto de Previdência dos Congressistas, a fim de tratar assuntos diversos. - Lida c aprovada a ata da rcuniio anterior, o Senhor
Deputado Passos Porto propõe seja consignado cm ata um voto de
pesar pelo falecimento dos Senhores Senadores Paulo Guerra c Ruy
Carneiro,' o que é aprovado por unanimidade. - Em seguida, o
Senhor Conselheiro Deputado Lacrtc Vieira relata processo de
restabelecimento de pensão do ex-parlamentar Ruy de Almeida
Barbosa, com apoio no artigo oitavo da Lei n6mcro seis mil,
trezentos c onze, de dczcsscis de dezembro de mil novecentos c
setenta c três. O parecer, concluindo pelo deferimento do pedido a
devolução das pensões pagas indevidamente, conforme disposto no
artigo acima citado, é aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o'
Senhor Conselheiro Deputado José Bonifácio Neto relata, favoravelmente, c são aprovados, os pedidos de conccssilo de pcnsilo dos
Senhores ex-deputados Albino Zcni c José Parasifal Barroso, que
renunciaram ao mandato para o cxcrc!cio, respectivamente, dos
cargos de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina c Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
- A seguir, o Senhor Conselheiro Deputado Passos Porto relata,
favoravelmente, e é aprovado, o processo de concessão dc' pensão à
Senhora Militina de Aguiar Ribeiro, viúva do ex-parlamentar c
pensionista, João Baptista Ribeiro Júnior.- Dada a necessidade de
se ausentar, às dezoito horas c quinze minutos, o Senhor Presidente
Senador Henrique de La Rocque Almeida passa a presidência ao
Senhor Vice-Prcsidentc Deputado José Carlos Teixeira, que distribui
ao Senhor Conselheiro Deputado Laertc Vieira o pedido de
concessão de auxilio-doença formulado pelo Senhor Deputado
Lcônidas Sampaio Fernandes, c ao Senhor Conselheiro Deputado
José: Passos Porto idêntico pedido apresentado pelo Senhor Depu·
tado Jorge Moura.- Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas
c quarenta e cinco minutos é encerrada a reunião.- E, para constar,
cu Zélia da Silva Oliveira Secrctâria, lavrei a presente Ata que,
depois de lida c aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente,
As.: Senador Henrique de La Rocquc Almeida- Presidente
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ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃ-O DE ('ONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA
21! REUNIÃO, ORDINÃRIA, REALIZADA
EM 24 DE AGOSTO DE 1977.
Às dez horas do dia vinte c quatro de agosto de mil novecentos c
setenta c sete, na Sala Clóvis Bevilâcqua, sob a presidência do Sr.
Senador Accioly Filho, Primciro-Vicc-Prcsidcntc no cxcrcfcio da
Presidência, presentes os Srs. Senadores Mattos Leão, Wilson
Gonçalves, Nelson Carneiro, Leite Chaves, ltalfvio Coelho, Otto
Lehmann, Osires Teixeira c Heitor Dias.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Daniel Kricgcr, Dirceu Cardoso, Eurico Rczcndc,
Gustavo Capanema, Hclvfdlo Nunes, Orestes Quércia e Paulo
Brossard.
Huvondo número regimental, o Sr. Presidente dã inicio aos
trubulhos du Comissilo. Dispcnsudu a leitura da ata du reunião ante..
rior, qut: ú, cm sl!guidn, dudn como uprovudu.

Passa-se à apreciação das proposições constantes da pauta:
I) Projeto de Resolução dn Comissão de Economia à Mensagem n•

140/77 do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vãrzca
Paulista (SP) a elevar o montante de sua divida consolidada cm
CrS 4.822.000,00. Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer:
constitucional c jurfdico. Aprovado. 2) Projeto de Lei do Senado n•
141/77- Altera as contribuições c pensões que serão concedidas
aos Deputados Federais c Senadores pelo Instituto de Previdência
dos Congressistas. Relator: Senador Hclvfdio Nunes, Parecer:
constitucional e jurfdico, oferecendo a Emenda n• 1-CCJ. O Sr.
Presidente comunica que o Relator, Senador Hclvfdio Nunes, está
ausente por motivo de força maior, deixando, porém, seu parecer
assinado. Assim, submete à aprovação da Comissão que se proceda a
leitura do parecer c a sua discussilo c votação. Aprovada a propostu,
é o parecer lido. Em discussão c votaçiio, é aprovado, por unanimidade. 3) Projeto de Lei da Cdmurn n• 21/76 (Substitutivo du Comi&·
siio de Finanças) -Torna obrigatória a declaração d<' preço · ·tal
nas vendas a prestação c d6 outras providências. Relutar: Scn .jor
Nelson Carneiro. Parecer: constitucional c jurfdico. Aprn .J,•
4) Projeto de Lei da Cdmara n• 69/76- D6 nova rcdaçi\o ao a1.

~
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da Lei n• 1.060, de 5·2·1950, que estabelece normas para a concessão
de assistência judiciária aos necessitados, Relator: Senador Paulo
Brt>ssard. Parecer: favorável no mérito. O Sr. Presidente informa que
corno Sr. Senador Paulo Brossard ocorre o mesmo motivo exposto
no item 2 c propõe a Comissão que seja lido c apreciado o parecer.
Aprovada a sugestão, é lido o parecer que é aprovado por unanimi·
dade, S) Projeto de Lei do Senado n• 186/76: Acrescenta parllgrafo
ao art. 164 do Decreto-lei n• 5.452, de 1-5-1943 c Projeto de Lei do
Senado n• 75/77- Introduz modificação na Consolidação das Leis
do Trabalho. Relator: Senador Osircs Teixeira. Parecer: constitu·
ciorul ejuridico. Audiência do Poder Executivo conforme sugerido
pela Comissão de Legislação Social. Aprovado. 6) Projeto de Lei do
Senado n• 16/77 -Introduz alterações na Lei n• 1.046, de 2·1·1950,
que "dispõe sobre a consignação em folha de pagamento". Relator:
Senador Nelson Carneiro. Parecer: pela prejudicialidade. Aprovado.
7) Projeto de Lei do Senado n• 182/75 -Acrescenta um parllgrafo
ao art. 469 da CLT (dispõe sobre a transfer!ncia do empregado) c
Projeto de Lei do Senado n• 16/76 - acrescenta parllgrafo ao art.
1169 da CLT. Relator: Senador ltalivio Coelho. Concedida vista ao
•r. Senador Osircs Teixeira. 8) Projeto de Lei do Senado n• 279/76Prof:be a importação ou a comercialização de filmes
i:.incmato11r6ficos cm lotes. Relator: Senador Osircs Teixeira
Parecer: inconstitucional e injurídica. Aprovado. 9) Projeto de Lei
do Senado n• 139/77 - Acrescenta dispositivo à Lei n• 4.090, de
13·7-1962. que "instituiu a gratificação de Natal para os
trabalhadores". Relator: Senador Osires Teixeira. Parecer: constitu·
cional e jurídico. Aprovado. lO) Projeto de Lei do Senado n• 273/75
(Substitutivo da CEC) - Institui o dia Nacional da Bíblia e dá
outras providências. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer:
constitucional c jurfdico. Contrário no mérito. Aprovado.
li) Projeto de Lei do Senado n• 177/76- Revoga o parllgrafo
~nico do art. 25 da Lei n• 3.807, de 26-8-1960 c Projeto de Lei do
Senado n• 308/76 - Dll nova redação ao parllgrafo ~nico do art. 25
da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960. Relator: Senador ltal!vio
Coelho. Parecer: constitucionais e jurídicas as proposições, porém,
contrArio no mérito o PLS n• 177 e favorllvel no mérito o PLS 308.
Aprovado. 12) Projeto de Lei do Senado n• 221/76- Autoriza a
aposentadoria do aeronauta independctcmcnte de sua idade,
equiparando-o aos segurados que têm direito à aposentadoria
especial. Relator: Senador Heitor Dias. Parecer: constitucional e
jurídico. Aprovado. 13) Projeto de Lei do Senado n• 205/76- Dis·
põe sobre o regime de trabalho, remuneração e demais vantagens dos
empregados nas empresas signatllrias dos contratos de pesquisa de
petróleo corn "claúsula de risco". Relator: Senador Otto Lehmann.
Parecer: inconstitucional c injurídica. Aprovado, votando vencido o
Sr, Senador Nelson Carneiro. 14) Projeto de Lei do Senado n•
125/77- Amplia os efeitos da Lei n• 3.577, de 4·6-1959, para que a
lsençll? .nela prevista alcance os sindicatos, nas condições que
especifica. Relator: Senador ltal!vio Coelho. Parecer: inconstitucional e injurídica. Aprovado. I5) Projeto de Lei do Senado n•
218{76 - Determina a aplicaçi!o de 20% do Fundo de Participação
dos Municípios em programas de educação pr~·cscolar c de I• Grau
e Projeto de Lei do Senado n• 1/77- Inclui no conceito do ensino
de 1• Grau, para fins do disposto no art. 5• da Lei n• 5.692, de
11·8-71, o ministrado a crianças de idade inferior a sete anos. Rela·
tor: Senador Nelson Carneiro. Concedida vista ao Sr. Senador Otto
!..chrnann. 16) Projeto de Lei do Senado n• 101/77 - Dll nova
redução ao item I do art. 76 da Lei n• 3.807, de 26-8-60 - Lei
Orgânica da Previdência Social. Relator: Senador ltallvio Coelho.
Parecer: inconRtltuclonal. Aprovado, vencido o Sr. Senador Nelson
Carneiro. 17) Projeto de Lei do Senado n• 266/76 (Emenda n• lPlenário) - Crin o Conselho de Integração de investimentos,
destinado n avaliar oporações de qualquer natureza, referentes 11
ft••' ·
orporn~l!c:;, <•quisiçilo de controle aclondrio c cessão de
·nslonrlf " imroucto do investimento externo dircto de
angcir''J R~·I;Hor: Senador Osires Teixeira. Parecer:
~provudo, •·cr1o:idt1 o Sr. Senador Leite Chaves.

18) Projeto de Lei do Senado n• 136/77 - Disciplina o exercício da
profissão de oficial-barbeiro c de oficial-cabeleireiro c dâ outras
providcncais. Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer: injur!dlco.
Aprovado, vencido o Sr. Senador Nelson Carneiro. 19) Projeto de
Lei da Câmara n• 60/77- Autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Nacional para o Menor Excepcional - FUNAEX.
Relator: Senador Otto Lehmann .. Parecer: injurídica. Aprovado.
20) Projeto de Lei da Câmara n• 85/76- Dispõe sobre pensões a
dependentes de servidor público falecido no gozo de dupla
aposentadoria. Concedida vista ao Sr. Senador Osires Teixeira.
21) Projeto de Resolução da Comissi!o de Economia à Mensagem n•
168/77 do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado
Federal, para que seja autorizado o Governo do Estado da Paraíba a
elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS 50.000.000,00.
Relator: Senador ltal!vio Coelho. Parecer: constitucional e jurídico.
Aprovado. 22) Projeto de Resoluçi!o da Comissão de Economia à
Mensagem n• 178/77, do Sr. Presidente da República, propondo ao
Senado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Ouarulhos (SP) a elevar o montante de sua dívida consolidada cm
CrS 47.300.000,00. Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer:
constitucional cjurídico. Aprovado.

1:
1·.

1:

'I

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Maria Helena Bucno Brandão, Assistente, a presente ata que, lida c
aprovada, scrllassinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
8• REUNIÃO REALIZADA
EM 25 DE AGOSTO DE 1977
As dez horas do dia vinte c cinco de agosto do ano de mil
novecentos c setenta c sete, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs.
Senadores Wilson Gonçalves - Presidente, Adalberto Sena, Sal·
danha Derzi, Braga Junior, Ldzaro Barboza, Heitor Dias, Osires Teixeira, Alexandre Costa c Itamar Franco, reúne-se a Comissão do Dis·
trito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Se·
nadorcs Murilo Paraiso, Cattctc Pinheiro c Virg!lio Tâvora.
Costatada a existência de n~mcro 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
Saldanha Dcrzi, que emite parecer sobre as emendas de Plcnllrio ao
Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1977-DF, que "dispõe sobre a organização bâsica da Pol!cia Militar do Distrito Federal, c dâ outras
providências", concluindo pela rejeição das de n•s I, 2, 3, 5, 6, 7, 9 c
10, aprovação da de n• 8 e, ainda, aprovação da de n• 4, nos termos
da subemcnda n• 01-DF.
Colocado o parecer cm discussão, usam da palavra os Srs. Se·
nadares Itamar Franco, Heitor Dias, Saldanha Dcrzi, Alexandre
Costa e Lázaro Barboza, oportunidade em que este último solicita
destaque para as emendas de n•s 4, 6, 7, 9 c 10.
Submetido o parecer 11 votação, ressalvadas as emendas destaca.
das, é o mesmo aprovado.
Em prosseguimento, passa-se 11 discussilo das emendas supra
citadas, manifestando-se sobre elas os Srs. Senadores Itamar Franco,
Lázaro Barboza, Saldanha Dcrzi, Alexandre Costa c Osircs Teixeira,
com intervenÇões esclarecedoras da Presidência. Colocadas cm vota·
ção, vencidos silo os Srs. Senadores Lázaro Barboza e Itamar Franco.
Nada muis havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu,
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida
c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

.,
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São lidos, discutidos, votados e aprovados os seguintes parece·

COMISSÃO DE SAÚDE
rcs:

4• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA)
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 1977
Às dczcssctc horas do dia vinte c seis de agosto do ano de mil no·
vecentos e setenta c sete, sob a Presidência do Senhor Senador Ruy
Santos c a presença dos Senhores Senadores Cattctc Pinheiro,
Adalberto Sena c Benjamim Farah, na Sala "Ruy Barbosa", reúne·
se a Comissão de Saúde,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Altevir Leal, Fausto Castelo-Branco, Lourival Baptista e
Gilvan Rocha.
(;dispensada a leiturn da Ata da reunião anterior que, cm segui·
da, é dada como aprovada.

Pelo Senhor Senador Cattete Pinheiro
Parecer por audiencia da Comissão de Segurança Nacional ao
Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1976, que dispõe sobre a fabrica·
çào de detergentes nào·biodegradávcis, nas condições que especifica:
Parecer por audiência do Ministério da Saúde ao Projeto de Lei
do Senado n• 292, de 1976, que dispõe sobre a adição obrigatória de
vitamina .. A.. ao açúcar.
·
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Lõda Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que
uma vez aprovada. será assinada pelo Senhor Presidente.
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MESA

LIDERANÇA DA ARENA
E DA MAIORIA
Llder

Presidenta,

3'·5ecretdrio;

Petrônio Portella (ARENA- PI)

Henrique do La Rocque (ARENA- MA)

Eurico Rezende
Vice·Lideres
Heitor Dias
Helvídio Nunes
José Sarney
Matfos leão
Osíres Teixeira

l'·Vice·Presidente:
José Lindoso (ARENA- AM)

4'·5ecretório;

Otto lehmann
Saldanha Dorzi

Renato Franco (ARENA- PA)

Virgílio Távora

2'· Vice·Presidente:

LIDERANÇA DO MDB
E DA MINORIA
Lidor

Amoral Peixoto (MOB- RJ)

Suplentes de S<.icretário,
l9·Secretórioz
Mendes Canale (ARENA- MT)

Franco Montara
Vice·Líderes
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Gilvan Rocha
Lázaro Borboza
Danton Jobim

Altevir Leal (ARENA- AC)
Braga Juniar (ARENA- AM)

29-Sacretá rio:

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

Mouro Benevides (MDB- CE)

COMISSOES

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

Di rotor; José Soares de Oliveira Filho

, COMPOSIÇÃO

Local: Anexo 11- Térreo

Presidente: .Dinarte Mariz. ~
Vice·Presidantai Evondro Cárreira

Telolone" 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 o 257

Titulares

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Claudio Carlos Rodrigues Cos1a
Loc(ll: Anexo 11- Térreo

Suplentes
ARENA

1. Heitor Dias
2. Jarbas Possarintlo
3. Dinarte Mariz
4. Teotônio Vilela
S, Braga Junior

1. Saldanha Dorzi

2. ·Jose Sarney
3. Otair Becker
MDB

Telofon" 25·8505- Ramois301e313

1, Agenor Maria
2. Evandro Carreira

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA)

1, Evelásio Vieira
2. Gilvan Rocha

Assi1tente; Litda Ferreira da ROCha- Ramol312
Reuniõtosr Terças-feiras, Os 1OrOO noras
Local: Sola 11 CLóvis Bevllócqua"- Anexo 11 - Ramal 623

(7membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO EJUSTIÇA- (CCJ)
COMPOSIÇÀO

(15 membros)

Presidente, Agenor Maria

Presidenter DCniel Krieger
1~-Vice·Pres.identer Accioly Filno
2~.Vice·Pros.identer Leite Ct\aves

COMPOSIÇÃO

Vice·Presidente: Otair Becker
Titulares

Suplentes
ARENA

1. Otair Becker

1. Oinarte Mariz

2. Benedito ferreiro

2. Saldanha Dorzi

3, ltalivio Coelho

3. Mat!os Leão

4. Murilo Paralso

5. Vasconcelos Torres
1. Adalberto Sena

2. Roberto Soturnino

2. Evaldsio Vieira

Clciudio Cario~ Rodrigua1 Cos.ta- Ramali301 e 313

locnlt Snln "Cic\..,i:.

os l0r30horas.
Anexo 11- Ramal 623

·1ilrir~Po" -

1. Accioly Filho
2, Gustavo Capanema
3, Daniel Krieger
4, Eurico Rezando
S. Heitor Dias
6, Helvídio Nune1
7, Wilson Gonçalves
8, ltalivio Coelho

1. Mat!os Leão
2, Lenoir Vergas
3. Arnon do Mello

4, Vasconcelos Torr"
5. Milton Cabral
6, Benedito Ferreira .

MOB

1, Agunor Mario

Rouniot.'~; TtliÇil\·foirn~.

Suplentes
ARENA

9. Ot!o Lehmonn
10, Osiras Teixeira

MDD

,-.~shlun!et

Titulares

1.
2.
3,
4.
5,

Dirceu Cardoso
Leite Chaves
Nelson Carneiro
Paulo Bronord
Orestes QuOrclo

1, Franco Montara
2. Lázaro Barboz:a
3. Cunha Lima

Assistente r Maria Heleno Bueno Brandão- Ramal 305
Reuniões, Quartas-feiras, às lOrOO horas
Local r Solo 11 Cióvh Bevllócqua"- Ane~to 11- Ramal 623

li
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL ;;,; (CDF) ·
(11 mombr~1) · ·
.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)
(9 membro1)
COMPOSIÇÃO

. . • .COMI'O~IÇÀO
Pr11idont11 Wll10n Gonçal .., ·
Vlci-Prosldontto Itamar Frcinco
·. Suplonto1.

Titulárol
. 4RENA'
1·. ~ltorDias

. 1•. 4ugulto Franca
2. Joo4Samojl
3. traga Junlor
~. Àlte~lr Loal

2. Murllo Parai10
3. CaHoto Plnholra

~. Oslroi Telaeira
5. Saldanha Dorzl
6. Wll10n Gonçalves

S'b•do 17 4137

5. Lulz Cavalcante

Prosidente1 João Cclmon
.Vice·Presldente, Evelá1io Vieira

...

Titulares

Suplentes

ARENA
1. Tar.o Outra

1. Holvldio Nun••

2. Gustavo Capanemci

2. Ruy Santos

3. JoOo Calmon
4. Otto lehmonn

3. Arnon do Mollo
4, Heitor Dias

5. Jarbas Passarinho
6. CaHete Pinheiro

MDB

7. Vlrglllo Tdvora
8. Aloaondro Costa

~ Franco Montoro
2. Itamar Franco

1. Eveldsio Vieira

2. Paulo Brossord

MDI
I . .l'ámar franca ·

1. Evandro Carreira
2. Nol10n Carnolro

2. Lózarolarbozo
3. Adalberto So~o

3. Adalber1o Sena
Auistont11 Cloido Maria a. F. Cruz- Romol 598
ReuniõctS1 Quintcs·feiras, às 10:00 horas
Local! Sela "Cióvi18evilócquan - ~nexo 11- ~amai 623

Allllltn'-o Ronaldo Pach,.o do Ollvtlra - Ramal 306
'Rtuni6tll Quintal•,.lr(ll, à1 10o00 hora1
Localo Sala "Rui lorboso~'- Anoxo 11 - Ramols621 t 716

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membro1)

COMPOSIÇÃO
Presidente1 Paulo Brouard
Vice·Pr11ident11 Oomlcio Gondim

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE)

I

(I !'mtmbral)

.I

I

Suplentes

Titulare~

COMPOSIÇÃO

ARENA

Pro1ldontoo Marcos F~lro
Vict-Prtlldoritoo Vasconctlal Torrtt
Titula roo

Suplanto•
4RENA

I. ·Milton Cabral

I. CaHtlo Plnholra

2. Arnon dt Mollo
3. Ja•l (iuiomord

2. Auou•to Franco

~.

~· Domlclo Gondlm
5. Jorbo1 Pa11arlnho

3. Jo14Sarnty

Luiz Covolcontt

5. Murilo Paral1o
6. Vasconcelo• Tcrrtl

3. Wilson Gonçolv01

l, Cattete 'Pinheiro
2. Heitor Dias
3. lourlval Baptista

4. Oomicio Golidim

4. Daniel Krieger

5. Holvldio Nun01
6. Lenoir Vargc1
7. Mattos loOo
a. Ruy Santos
9, Braga Junior
10. Tor~o Outro
11. Virgilio Tcivora
12. Magotnã01 Pinto

S. José Guiomard
6. José Sarnoy
7. Saldanha Cerzi

1. Teotónio Vilela
2. Alexandre Costa'

7, OinOrtt Mariz

a.

MDB

Otolr ltcker

MDB
1, Franco Montoro

2. Marca• Pralrt

I. Agonor Mario
2, Oro1t11 Qui rela

3. Roberto Saturnlno
A11l•tonl11 Daniel Rol1 do Souaa- Ramol675
RouniOtll Qua~c,.•ftlral, à1 10o30 hora1
local o Sala "Rui Barbosa"- Aneao 11- Ramal• 621 o 716

1. Paulo Brouard
2. Evoláslo Vieira
3, Gllvan Rocha
4. Rabo~a Saturnino.
S. Cunha Lima

I. Donton Jobim

2, Oircau Cardoso
3. Evondro CC\rreira

Ani•tontoo Cândido Hipperll- Ramal 676
Reuniões: Qulntal·folros, às 9100 horas
LOca h Sala "Clóvis Bavilácqua" ~ Ane~o li-' Rnmnl623

.•

SlibàÍI~ 271;1}

4138

Aeosto de 1!177

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

Prosldentez Jessé Freire
Vice·Presidentez Orestes Quércia

Prelidento, Magalh611 Pinta
l•.VIce·Presl.dentfl Saldanha Oerzl
2•·Vict·Presldentll Neloon Carnolro

Suplentes

Titulares

ARENA
1, Jesse Freire
2. Ruy Sentes
3. lenoir Vergas
4, Jarbas Passarinho
S. Lourival Baptista
6. Accioly Filho

1. Braga Junior

2. Virgllio Távora
3, Oslrts Teixeira
4, Oomlclo Gondlm

MOB
l. Franco Montara
2. Orestes Quêrcia

I. Lózaro Barboza
2. Cunha lima

3, Nelson Carneiro
Assistente, Daniel Reis de Souza- Ramal 675

Reuniões, Quintas·feiras, às llzOO horas
Locclz Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA- (CME)

Titulares

Suplentes
ARENA

1, Magalhàeo Pinto

1, Accloly Filho
2. Fauoto Castelo-Bronco
3, Helvldio Nunes
4, Oomlclo Gondlm
S. Jorbas Passarinho
6. Luiz Cavalcante

2.
3.
4.
5.
6,

Alexandre Cooto
Virgílio Távora
Jessi Freire
Arnon de Mello
Saldanha Oerzi
7, José Sarney
8. Joóo Calmon
9. Augusto Franco

10. Otto Lehmann
MOB

(7 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidente, Jarbas Panarinho
Vice·Presidentez luiz Cavalcante
Suplentes

Titulares

1.
2.
3.
4.

Oanton Jobim
Gilvan Rocha
Itamar Franco
Leite Cl1aves

1, Marcos .Freire
2. Paulo Brouard
3, Roberto Saturnino

S. Nelson Carneiro

ARENA
i, Milton Cobrai

2.
3.
4.
5.

1, Jooó Guiomard
2. Murilo Paraíso
3, Virgllio Tóvoro

Oomlcio Gondim
Arnon de Mello
Luiz Cavalcante
Jarbas Passarinho

Assistente, Cândido Hippertt- Ramal676.
Reuniõest Terças-feiras, às 10t30 horas
Localt Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716

MOB
1. Gllvan Rocha
2. Franco Montara

1. Dirceu Cerdoso
2. Itamar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS)
(7 membros)

Assistentet Ronaldo Pacheco de Oliveira- Aamal306
Reuniõest Quartas·feiras, Os 1OtOO horas

COMPOSIÇÃO

Local! Sola "Rui Borbo,a"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
Presidente, Ruy Santos
Vico•Prosident01 Altevlr Leal

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR)
(S membros)
Titulares

COMPOSIÇÀO
Presidente, Adalberto Sena
Vict·Preoidente, Helvldio Nuno•
Titulares

Suplent11
ARENA

1. Helvidia Nunes
2. Otto Lehmann
3. Saldanha Oerzl

1, Virgillo Távora
2, Arnon de Me !lo
3. Jarbas PassariRho
MOB

I , Oonton Joblm
2. Adalberto Sena

I. Olrcou Cardoso

Assistente, Maria Carmtn Castro Souza- Romal134
Reuniões, Quintas·felras, às 12,00 horas
Local, Sala "Clóvis Bevllácqua"- Anexo 11- Ramal623

Suplent11
ARENA

1. Altevi r Loal
2. Ruy Santo•
3. Cattete Pinheiro
4. Fausto Castelo• Branco
5, Lourivol Baptista

1, Saldanha Oorzi
2, ltallvio Coelho
3, Oolres Teixeira

MDB
I. Adalberto Sena
2. Gllvan Rocha

I. Benjomlm Farah
2. Cunha Lima

A11l1tente, Lôda Ferrolra da Rocha- Ramal312
Reunióeo, Qulntao·felras, à o 11,00 horas
Local, Saio "Rui Barbooo"- Anexo 11- Romalo 621 e 716
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
EOBRAS PÚBLICAS- (CT)

(7 membros)

(7mombros)

COM,OSIÇÃO
Prooidenttu Milton Cabral
Vlc.. Prt&idtnte, Augusto Franco
Titulares

1.
2.
3,
-4.
5.

COMPOSIÇÃO
Prtsidonto, Lourivol Baptista
Vict·Prllidontoo Aloxandro Costa

Suplontoo

José Gulomard
Vasconctlos Torres
Virgllio Távora
Augusto Franco
Milton Cabral

ARENA
1. Aloaandro Costa

.Titulor11

2. lrago Junior

1. Aloaandro Costa
2. Luiz Cavalcante

1. Otto Lohmonn
2. TootOnlo Vllolo
3, Wilson Gonçalvos

3, Braga Junior

MDB

1. Adalberto Sono

.4. Lourivol Baptista
S. Manos Loào

1. Agonor Mario
2. Dlrcou Ccndooo

2. Benjamim ~aroh

Suplontll
ARENA

3. Dlnarto Mariz

MDB
1. Evandro Carreira

Alliltonto, Ltda Forroira da Racho- Romol312
Rounl6ts, Quartas-loiras, à o9o00 horas
Local o Sala "Rui Barbosa"- Anoao 11- Ramo lo 621 o 716

1. Lázaro Barboza
2. Roberto Soturnino

2. Evelásio Vleira

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

Anistont11 Ronaldo Pochoco do Oliveira- Romal306
Reuni6tlt Terça•·felras, àslOtOO horas
Local, Sola "Rui Barbosa"- Anoao ii- Ramais 621 o 716

(7mombroo)

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

COMPOSIÇÃO
Prooldontoo Benjamim Farah
Vico·Prt~ldontoo Lonoir Vargos
Titula rOl
1.
2.
3.
A.
5.

Comin611 Temporárias

Suplont11
ARENA

Lonoir Vergas
Accioly Filho
Augusto Franco
Heitor Dkls
Saldanha Dorzi

1. Aloaandro Costa
2. Gustavo Capanoma
3. Mattos Loeo
MDB

1. Benjamim Faroh
2. Itamar Franco

1. Danlon Joblm
2. Lclzoro Borbozo

Anlstonto, S&nio Andrade Polaoto - Romol307

Chofoo Ruth do Souza Castro
Local, Anoao li - r.rroo
Tolofonoo 25·8505- Ramal303
1) Comlu6os Temporárias poro Prajotoo doCongrono Nacional
2) Comlss6ot Temporárias poro Aproci~eo do Votos
3) Comi•- !spoclalo o do Inquérito, o
.4) Comi110o Miolo do Projoto do Lol ~amontdria (art. 90 do Regimento
Comum).

Alli- do Comiu6oso Haroldo Poroiro Fomand11 - Ramal 674,
Alt.u do Olheiro- Ramal 674, Ct.ldo Maria B. F. Cr111 - Ramal 598,
Mauro Lopeode Si- lomal310,

Reuni6111 Quintas-feiras, às9,00 horas

Loco h Sola "Rui Barbosa"- Anoao ii- Romols621 o 716

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
'
HO,RÁRIO DAS REUr-;iOES DAS COMISSOES
PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
HORAS

TERÇA
C.T.

10100

QUINTA

ROHALllO

09:00

c.r.

CLOVIS BEVIUCQUA
Rallll\l - 623

Cl!IPillO

09:30

c.s.P.c.

RUY BAR.BOSA
Rilii'JUIS .. 621 • 716

SOIIIA

c.z.c.

CLOVIS BBVIL.ICQIIA
Ramill - 62J

CLBIIlE

c.c.r.

RUY BAR.BOSA
Rllna•• - 621 o 711

RONIJ.llO

C.L,S,

CLOVIS BEVIL.ICQUA
Ror..nl .. 623

PAIIIEL

c.s.

RUY BARBOSA
Raa~~u.a - 621 e 71

L!PA

OL0Vl3 BIVIUCQUl

IIARIA
CARDII

llu&ia • 611 I 716

IJtCA

C.A.

CLOVIS BEVIL.ICQUA
Ramal - 623

CL.IUDIO
COSTA

RUY BARBOSA
Rama.1a .. 621 o 716

C~DICO

~~ARTA

c.s.N.

11J00

RUY Bii.RBO:iA

621

I

716

IJtiiA

c.c.J

CLdV!S !lEV!L.ICQUA
Romal - 623

IIARIA
IIBLI!NA

c.~.B.

RUY BARBOSA
Ra ..! l • 621

I

716

RONIJ.llO

RUY BARBOSA
Rooa!l - 611

1

716

10:00

C.E.

10:00

ASSISTENTE

S A L AS

RaiiiAil •

10:30

HORAS

CLdVlS BIVIL.ICQUA
Raor.l. - 623

C,R.E,

09:00

RUY BARBOSA

.ISS!SnNU

C. A. R,

10:30

HOP..IS

S A L AS

IWfiBL

12:00

C. R.

S A L AS

Ru&1- 623
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 12!1' SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 1977
I. l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Pareceres
Referentes às seguintes matérias.:

-Projeto de Lei da Câmara n• 60/77 {n• 397-C/75, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Nacional para o Menor Excepcional- FUNAEX, c
dã outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 21/76 {n• 669-D/63, na
Cilmara dos Deputados), que torna obrigatória a declaração de
preço total nas vendas a prestação, c dlí outras providências.
- Emenda apresentada ao Projeto de Lei do Senado
n• 266/76, que cria o Conselho de Integração de Investimentos,
destinado a avaliar operações de qualquer natureza, referentes a
fusão c incorporações, aquisição de controle acionário c cessão
de ativo; dimensionar o impacto do investimento externo dircto
de capital estrangeiro, c dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 273/75, que institui o "Dia
Nacional da Blblia", c dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 101/77, que dâ nova rcdação
ao item I do art. 76 da Lei n• 3,807, de 26 de agosto de 1960Lei Orgânica da Previdência Social,
-Projeto de Lei do Senado no 125/77, que amplia os efeitos
da Lei n• 3.577, de 4 de julho de 1959, para 9uca isenção nela prevista alcance os sindicatos, nas condições que específica.
'-- Projeto de Lei do Sçnado n• 136/77, que disciplina o cxerclcio da profissão de oticial·barbciro c oticial-cabclclrclro, c dâ
outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n• 279{76, que prolbc a importaçilo ou a comercialização de filmes cincmatogrâticos cm lotes.
- Prpjcto de Lei do Senado n• 205{76, que dispõe sobre o
regime de trabalho, remuneração c demais vantagens dos cmpregados nas empresas signatârias dos contratos de pesquisa de
petróleo com "cláusula de risco",

-Projeto de Lei da Câmara n• 69/76 (n• 1.242-C/75, na
origem), que dã nova rcdação ao art. 14 da Lei no 1.069, de 5 de
fevereiro de 1950, que estabelece normas para concessão da
assistênciajudiciãria aos necessitados.
- Emendas apresentadas ao Projeto de Lei do Senado
n• 85{77-DF, que dispõe a respeito da organização bãsica da
Polícia Milita• do Distrito Federal, c dã outras providências.
1.2.2- A•loo ~o Presidente do Tribunal de Contas da Unlio

- N• 144{77, encaminhando ao Senado cópias das Atas das
sessões daquela Corte cm que foram tomadas decisões aplicando
sanções aos responsáveis que discrimina.
1.2,3 - Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n• 158f77-Complemcntar, de
autoria do Sr. Senador Roberto Saturnino, que introduz altc·
rações no art. I• da Lei Complementar n• 19, de 25 de junho de
1974, que dispõe sobre a aplicação dos recursos gerados pelo PIS
c pelo PASEP.
1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Apelo às autori·
dadcs rcsponsâvcis, no sentido de que não cedam às arremetidas
contra a VASP, face noticias sobre sua privatização.
SENADOR OTAIR BECKER- Carátcr relevante das deci·
sões anunciadas ou postas cm inicio de execução pelo Governo
Federal, através do Ministro do Interior, por ocasião de recente
visita realizada ao Estado de Santa Catarina.
SENADOR ALEXANDRE COSTA - Homenagem de
pesar pelo passamcnto do ex-Senador Victorino Freire.

1.15- Requerimento
- N• 277{77, de autoria do Sr. Senador Alexandre Costa, c
outros Srs. Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento
do Sr. Senador Victorino de Britto Freire. Votaçio adiada por
[alta de quorum.
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1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 249/77, dos Srs, Senadores Lourival
Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Presidente da
República, General Ernesto Gciscl, no dia 12 de agosto de 1977.
Votaçio adiada por falta de quorum.
- Projeto do Lei do Senado n• 237/76, do Sr. Senador
Itamar Franco, que dispõe sobre o ensino obrigatório, cm todos
os cursos jurldicos do Pais, da disciplina "Direitos Humanos
Fundamentais". Votaçio adiada por falta de quorum.
-Redução final do Projeto de Resolução n• 26/77, que suspende a execução do art, 1• da Lei n• 3.111, de 24 de novembro
de 1971, do Estado de Mato Grosso. AproVIda. Â promulgação.
-Redução final do Projeto de Resolução n• 27/77, que suspende a execução dos arts. 1•, 2• c 3• da Lei n• 7.847, de 13 de
agosto de 1974, do Estudo de Goiâs. AproVIda. Â promulgação.
- Projeto de Lei do Senado n• 234/76, do Sr. Senador
Franco Montara, que assegura direitos à promoção c aproveitamento do empregado cm atividadc privativa de habilitação qualificada. Dlscu..io sobrestada, por falta de quorum para votação
do Requerimcnto'no 278/77, de adiamento de sua discussão para
reexame da Comissão de Legislação Social.
-Projeto de Lei do Senado n• 103/76, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dâ nova rcdação ao art. 2• da Lei n• 4.266,
de 3 de outubro de 1963. (Apreciação preliminar da constitu-
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cionalidadc.) DIIICuuio encerrada, tendo sua votação adiada por
falta de quorum,
1.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA

·. '

SENADOR PAULO BROSSARD- Comentários sobre no··

tlcia divulgada pelo Jornal do Brasil, cm sua edição de 27 do
corrente, a respeito da liberação pelo Governo Federal de verbas
de apoio financeiro à empresa Rio Grande Companhia de Celulose do Sul- RIOCEL.
1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESID{NCIA

..,

-Término do prazo para oferecimento 'C!c emendas ao ProResolução n• 53/77.

jct~dc

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATOS DO PRIMEIRO...SECRETÁRIO
- N•s4 c S,dc 1977.
3-ATASDECOMISSOES
4- MESA D1RETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6-COMPOSIÇÃ.O DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 129• SESSÃO, EM 29 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E JOSt LINDOSO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:

Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Junior- José Lindoso
- Cattctc Pinheiro- Renato Franco- Alexandre Costa- Henri·
que de La Rocque - José Sarney - Helvfdio Nunes - Pctrônio
Portolla- Wilson Gonçalves- Dinarte Mariz- Milton CabralCunha Lima- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy
Santos- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Orestes QuérciaMondes Canule- Saldanha Dorzi- Evclâsio Vieira- Lcnoir Var·
gas- Ota ir Becker- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo número rc·
gimcntal. declaro aberta a sessão,
O Sr. 1•-SecrotÍlrio vai proceder à leitura do Expediente.
Ê lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• SSO, DE 1977
Da Comi!São de Constltulçio e J ustlça, sobre o Projeto de
Lei da Câmara no 60, de 1977, (n' 397·C, de 1975, na Câmara
dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo a Instituir a
Fundação Nacional para o Menor Excepcional - FUNAEXe dá outras providências.
Relator: Senador Oito Lehmann
Vem à revisão do Senado Fedcrnl o Projeto de Lei da Cdmara n•
60, de 1977, de nutoriu do eminente Deputado Carlos Santos, que

autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional para o
Menor Excepcional- FUNAEX.
A proposição teve tramitação bastante movimentada na outra
Casa.do Congresso, pois:
a) foi aprovada, contra o parecer do Relator, na Comissão de
Constituição e Justiça;
b) foi rejeitada, por unanimidade, pela Comissão de Educação
c Cultura;
c) foi aprovada, contra o voto do Relator, pela Comissão de
Finanças:
d) teve parecer contrArio, solicitado pela Câmara, do Minist~
rio da Educação c Cultura.
Na verdade, causa-nos uma certa perplexidade que tal Projeto,
cm que pesem os altos propósitos que o inspiraram, tenha sido
aprovado pelo Plenário da Câmara.
Trata-se, afinal, de um Projeto autorizativo que, a duras penas,
conseguiu superar os obstáculos, ao menos na Câmara, que o
Congresso impõe a tal gênero de proposição, já que existe opinião
formada, desde hâ longo tempo, quanto à manifesta inconveniência
das propostas autorizativas. Elas, sem o earáter imperativo da lei,
comprometem o prestigio do Poder Legislativo que, cumprindo todo
o solene ritual dos nossos procesos regimentais, estaria votando uma
proposição que não obriga o Poder Executivo a cumpri-la.
O Projeto autorizativo, cm conseqUência, não passa de mera
sugestão que, de acordo com o consenso geral parlamentar devia ser
difundida da tribuna, não através de proposta legislativa,
Em relação ao Projeto de Lei da Cdmara n• 60, de 1977,,os dcta·
lhes silo especiosos c devem ser ressaltados, De logo, na sua brilhante
justificuçilo, o Autor narra a sua dramática luta cm prol do problema
do excepcional, explicando o motivo por que formulava o referido
Projeto, E conclui: "Por isto que apresento ii Casa o presente projeto

Agosto de 1977

I
f

I
11

iI,
I

!'

I
:•

i
[:

I

t

h
1:'

,.,

/.

!]·

'·

I•
I

I
I

i
I

I·

I·

,.'
I
1:

I
I'

'
I'
1:

i

1.

r;

J

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll)

de lei, instituindo a Fundação Nacional para o Menor Excepcional
- FUNAEX (...)",
Ora, o projeto autorilativo, infclilmcntc, não dll ao seu Autor
condições de instituir a Fundação do seu idellrio, Mesmo como
sugestão, sua idéia não teria a menor possibilidade de frutificar, dada
a informação do Ministério da Educação e Cultura, contida no
processado, de que o Decreto n• 72.425, de 3 de julho de 1973
"Criando o Centro Nacional de Educação Especial- CENESP" ,é
muito mais abrangente do que a fórmula utilizada pelo Projeto de lei.
Por outro lado, o Projeto fixa prazo para que o Poder Executivo
institua a nova fundação, define-lhe a personalidade jurldica, concede-lhe autonomia administrativa c financeira, regula-lhe o património com repasse da LBA, isenta-a de tributos federais, estaduais c
municipais, define-lhe os objctivos c até mesmo lhe fixa sede c foro.
Em suma, uma completa anomaliajurldica c um dcspautério cm
termos de técnica legislativa.
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto por injurfdico.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. - AC:cloly Filho,
Presidente cm excrcfcio -Oito Lehmann, Relator- Nel10n Carneiro - Leite Cbaves - ltallvlo Coelho - Oolres Teixeira - Wl110n
Gonçalves- Heitor Diu.
PARECERES N•a 551, 551 E 553, DE 1!177
Sobre o Projeto de Lei da Cimara n• 11, de 1~76 (n' 669D, de 1963, na Cimara dos Deputados), que "toma obrlllatórla a detlaraçio de preço total nas vendas a prestaçio, e d6
outras providências",
PARECER N• !SI, DE 1!177
Da Comlllio de Economia
Relator: Senador Renato Franco
Apresentado pelo ilustre Deputado Herbert Lcvy, tendo sido
aprovado pela outra Casa do Congresso Nacional, vem à apreciação
da Comissão de Economia do Senado Projeto de Lei que torna obrigatória a dcclaraçilo de preço da mercadoria na venda à vista, no
caso da compra se realizar pelo sistema de prestações.
Além do mai~ devem ser também mencionados o número c o
valor das multas eventualmente impostas às empresas c casas comerciais que infringirem as disposições estabelecidas no projeto.
cadoria c o custo de financiamento, que, adicionados, pcrfalcm o
preço final da venda.
O projeto observa ainda que o valor do acréscimo nas vendas a
prestação, em relação ao preço à vista da mercadoria, nilo dcvcrã
"ser superior ao estritamente neccssãrio" (art. 2•) para a empresa
custear as despesas de operação do seu departamento de crédito,
adicionada a taxa de custo dos financiamentos das instituições de crédito, especificamente voltadas a esse tipo de atividadc. O percentual
máximo de acréscimo scrã fixado por intermédio de ato do Ministro
de Estado da Fazenda.
Cabcrâ tamb~m ao Ministro de Estado da Fazenda estipular o
valor das multas eventualmente impostas às empresas c casa comerciais que infringirem as disposições estabelecidas no projeto.
Não é de hoje que, vez por outra, o consumidor é conduzido,
por força de hâbil c sutil publicidade, a um tipo de consumo cm que
os preços excedem, cm muito, o justo preço da mercadoria adquirida, No que respeita às compras a prestação, na maioria dos casos, o
consumidor observa muito mais o valor reduzido das parcelas
mensais do que, na realidade, o montante a pagar, que é função do
número de vezes em que realiza esses pagamentos.
Em razão disso, o juro do financiamento supera, quase sempre,
a taxa média de merendo, tornando-se exorbitante. Cabe, verdadeiramente, acautelar essas situações, porquanto, se de um lado
ampliam a margem de lucro do vendedor, tornam o endividamento
do comumidor bastante elevado, resultando, cm última anAlise, na
redução do consumo deste último.
~ justo que o capital envolvido na transação, o qual permite o
consumo antecipado seja remunerado suficientemente, mas cabe
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discernir, nesse ponto, um aspecto essencial à questão, ou seja, a venda antecipada Interessa, da mesma forma, ao produtor, pois lhe assegura reiniciar, logo a seguir, um novo ciclo produtivo, Portanto deve
haver um cquillbrio, especialmente na remuneração ao capital que se
adianta na operação, aquele representado pelo bem que se
transaciona,
Uma observação nos parece também pertinente, qual seja a de
que o projeto nilo atende tilo-só a uma situação conjuntural, de
recrudescimento inflacionãrio, Na verdade, não apenas cm época de
inflação cm alta ocorrem situações idênticas à que se objctiva acautelar. poss(vcl, mesmo, que, cm pcrfodos de maior controle inflacionârio, haja maior facilidade para a instituição de sobrcprcços, na
forma de margens elevadas de financiamento, nas vendas a prestação. que, nesses momentos, o consumidor, ao realizar uma previsão de disponibilidades futuras, mais facilmente aceita uma parcela
mensal a pagar que lhe pareça módica, dentro do seu orçamento, a
qual, no fundo, cncampa margens excessivas de juros.
Assim, não apenas cm termos conjunturais, quer dizer, cm
época de variações bruscas de preços, a medida proposta no projeto
ora cm exame é oportuna. Analisada de um outro ângulo, numa
dimensão maior de tempo, mais ainda é ressaltada a necessidade de
se dispor de um instrumento legal que possa contribuir para evitar
abusos.
Pelo exposto, diante do objetivo da proposição, cujo sentido é o
de proteger o consumidor contra prãticas que distorcem o real sentido do mecanismo de vendas a prestação, é que somos pela aprovação do projeto,
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1976, - Augusto Franco,
Presidente cm cxcrclcio - Renato Franco, Relator - Jessé Freire',
vencido, com voto cm separado - Cattete Pinheiro - J erbas Paosarlnho- Roberto Seturnlno, voto cm separado- Amon de MelloV11conce!os Torres - Lulz Cavalcante.

e

e

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR JESSt FREIRE

Diversos estudos anotam, nos pafses subdesenvolvidos e cüdesenvolvimento, mâximc na ãrea dos povos latinos, a constante dr
tendência ao paternalismo estatal.
Da organização estatal o homem espera tudo o que pretende.
não consegue alcançar com a organização privada.
O Estado, impossibilitado de operar o· milagre pretendido .
esperado por uma clientela tanto mais exigente quanto mais conhece
pelo .progresso das comunicações, o status alcançado pelos povo
mais desenvolvidos, deriva para o setor das manipulações de efcit•
psicológico.
A lei passa a ser o abre-te sé:amo para as soluções ln hlpottsy, i•
que as soluções concretas nem sempre são passiveis.
Legislar transforma-se no meio mais râpido, barato e imcdiª
tista de dar resposta psicológica às pretensões que se acumulam, se.maiorcs considerações para com a frustraçilo que poderã vir mais ta.
de diante da efctiva comprovaçilo da inexeqUibilidade do milagr
equacionado através da fórmula rcsolutiva legal.
A intcraçilo do esquema, embora vã desgastando, de um lado,
seriedade da lei c, de outro, o prestigio do Poder Legislativo, torna-s
monótona rotina que, a cada nova repetição, sempre renasce plen
de éspcrança, na pretensão de alcançar o milagre por obra c graça d•
quilo a que denominamos memória curta dos homens c dos povos.
A lcgislaçilo se torna gigantesco facilitãrio, onde os ma;
complexas problemas da economia silo resolvidos ao longo de pr·
visões c provisões normativas às vezes de impecãvcl rcdaçilo.
Nunca se cogita daquilo a que podcrlamos designar a checage,
do sistema legalmente conceituado, para aferir sua operncionalida'
prAtica.
A lei será tanto mais bem dotada de conceitos silogfstico
literariamente bem esculpidos, quanto mais distante da realidade f,
concebida c elaborada, uma linha reta com a pretensão de se just•
por à linha quebrada desse imenso terreno acidentado do perfil d
comportamento da vida económica.

e
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Se o fracasso das soluções legais de laboratório ficasse apcr, ••
na frustraçuo das expectativas, o mal seria grande, mas, tolerável,
Contudo, a força da lei acaba disparando efeitos colaterais, às
vezes mais graves c danosos do que os problemas para cuja soluçllo a
norma legal foi elaborada,
Uma parte, maior ou menor, do universo a que a lei inadequada
pretende impor regras de diiTcil ou impossfvel observância, procura a
ela se submeter, pagando o alto preço da perda de condições para
sobreviver dentro do quadro da concorrência dos que se situam a sua
margem.
Não é por outra razuo que se tornou aforismo de prestigio entre
os homens de negócio a assertiva de que o clima ideal para os aventu·
reiros é o reino das leis absurdas.
2. O Projeto de Lei da Câmara n• 21/76, embora hipoteticamente carregue condições para desempenho da missão que se lhe ntri·
hui, cm verdade deverá ser, no durfssimo mundo da rcolidade concreta dos fatos, apenas mais um elemento de perturbação da jâ cm si
muito complexa vida do comércio brasileiro.
Deus fez as coisas simples ou complexas.
Os homens as tornam complicadas.
A economia tem suas leiS' naturais.
Legislar, por vontade dos homens, cm sentido contrário, agrava
a situação econômica, pelo desrespeito aos princípios que gerem sua
atuação.
O grande regulador dos preços é o mercado,
Embora o crédito seja notável instrumento na dif!cil arte de
ampliação do consumo, este não supera nunca determinados limites
de extensão.
Ninguém vende a prazo quando pode fazê-lo à vista.
Podcrfamos dizer que o sistema do çrediârio constitui a terrfvcl
vicissitude do comércio de nossos dias.
Exatamente porque a loucura da sociedade de consumo lembra
o dramático equilíbrio instável da bicicleta, que somente se consolida
co/1'1 a velocidade crescente da roda do consumo, capaz de manter a
velocidade. da roda da produção, ao comércio se endereça a
gigantesca missão de conceber, instalar, manter c desenvolver
processos, cada vez mais eficientes, destinados a assegurar o dcscm·
penha da economia.
Na equação "cu produzo, você coloca- cu produzo mais, você
coiPca imais", vai a sfntcse do gigantismo da tarefa que a sociedade
de consumo reserva ao comércio.
Todos, sobretudo o Governo, reclamam do comércio o melhor
desempenho passivei.
Ao menor sinal de rccessilo de um selar, as atcnçôcs se voltam
para o encontro de mcios c modos que permitam ao comércio es·
vaziar os pátios das fábricas.
O aquecimento da economia depende vitalmente da
temperatura do comércio.
O agravamento da desgraça inflacionária traz problemas que,
embora difTceis para todos, chegam a ser perturbadores para a vida
no comércio, sobretudo na área das vendas a prazo.
Os acréscimos de preço precisam ser dilufdos ao longo de prazos
mais extensos, certo de que essa esticada, quanto mais penetra no
lutara incerto mais exige prudência em termos de projeçi!o do custo.
do dinheiro c da reposiçilo dos estoques.
Esse sistema de legitima defesa da estabilidade do negócio (é
preciso lembrar que quem não trabalha bem pode falir c falência
pode significar crime, castigada com terrfvcis penas), exige que o
comércio opere com justas cautelas, sobretudo para garantir margens reais de lucro.
3. Seria desnecessário advertir que a inflação permite a ingrata
aparência de mirabolantes lucros fictfcios, quando a percentagem
que a representa nilo é: descontada previamente do resultado nlcan·
çado. Assim, num cxcrcfcio onde a inflnçilo tenha sido de 40%, por
exemplo, o lucro liquido pura alcançar 10%, precisa ser de 50% (o
que corresponderá a um lucro bruto de nproximadnmcntc80%).

.....,

-

,.

Durante muitos anos, no perlodo inicial da inflação brasileira, o
empresário trabalhou à base da euforia dos lucros nominais, não
tendo sido rara a situação de chegar à falência após alguns anos de
expressivos lucros de balanço.
Hoje, felizmente, já aprendemos a difTcil convivência com a
inflação, cujos efeitos procuramos eliminar, sendo certo que para isso a lcgislaçi\o do imposto de renda nos oferece o favor da corrcção
monetária do capital de giro, embora cm extensão ainda não integral.
Todos sabemos que a inflnçilo acresce os custos c aumenta os
preços.
A espiral é drnmájicn porque até a corrcçi\o da inflação gera
inflação.
O investidor quer melhor remuneração para seu dinheiro c o
financiado deve pagar esse acréscimo, que, integrado cm sua despesa, rcflctc·sc no preço de venda de mercadoria.
Enquanto todos justificam o acréscimo cobrado, o comércio,
colocado diante do consumidor final, com seus preços nas vitrinas
iluminadas, nos anúncios de rádio c televisão c nas páginas dos
jornais, carrega o peso da diffcil missão de suportar a descarga do
sistema.
Embora todos saibamos que se a mercadoria custa mais c que se
o dinheiro para financiar sua venda está progressivamente mais caro,
deve, necessária c incvitavclmcntc, ser vendida por mais, há sempre
uma tendência para localizar c identificar o comércio como o bode
expiatório, responsável por todos os males do sistemã, que também o
atinge c subjuga,
Em meio à revolta contra a situação, surgem todos os tipos de
medidas, sobretudo as que, através da enfática coerção legal, prcten·
dem dar como que uma satisfação ao povo'
uma espécie de projcçào ntâvicn do sacrifTcio religioso à
implacabilidade da ira dos deuses pugilas.
O pior é que todos estamos certos da verdade, mas nos subtc·
mos no jogo da mentira, pouco importando que o preço da encena·
ção seja, mais uma vez, o sacrifTcio do comércio, cuja imagem é
imolada para satisfazer a exigência psicológica contra os responsá·
veis pelos efeitos da inflação.
4. O Projeto de Lei da Câmara n• 21/76 situa-se, com requinta·
da propriedade, no contexto descrito.
Trata-se de terapêutica dirigida aos efeitos da inflação, sem
sequer considerar suas causas.
Estabelece novas exigências, cujo atendimento, pelo comércio,
deverá gerar inevitáveis aumentos de custos, com reflexo natural
sobre os preços. Poderá ser mais problema do que solução.
Já são chegados os tempos de, ao instituirmos novas cxigcncins
a serem cumpridas pelos empresários, mensurnrmo5 o respectivo
custo, de modo a evitar a emenda pior do que o soneto.
A complicaçilo do simples sempre foi e será um processo de
encarecimento.
O atendimento da exigência estabelecida no parágrafo único do
art. 1•- "emissão de futura nas vendas a prestação, da qual, além
dos demais requisitos legais, deverão constar, separadamente, o valor da mercadoria e o custo do financiamento"- importará acréscimo significativo na área dos custos ndministrntivo·contábcis, cm
cuja mensur~çilo ninguém pensou.
O nrt: 2•, ostentando, na aparência, medida justa c correta, na
verdade significa invcnclvel desestimulo ao capital próprio.
O Governo, através de medidas monctnristns, procura combater
as causas da inflnçilo, sofrcnndo o crédito. Nesse quadro, o ideal seria que o maior número passivei de empresas alcançasse nfvcl de
capitaliznçilo própria capaz de permitir significativa rcduçilo das
pressões sobre o crédito.
A permissuo para corrigir o capital de giro, dada pela lei do
imposto de renda, carrega esse salutar objetivo.
Ora, ostenta ares de non•smse a providência, estabelecida no
projeto, com reflexo negativo no campo de apoio 11 cnpitnliznçilo da
empresa .

e
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O purâgrafo único do art. 2• é o retrato, de corpo c alma, da
aludida tendência latina subdesenvolvida para o exorcismo legal.
Trata-se de mais uma tentativa para, mediante lei, dar solução a
problema económico, sem considerar a lei económica,
S. À luz da experiência longamente vivida no mundo dos
negócios, aprendemos a crer somente na terapêutica das soluções
que resolvem os problemas atacando as causas c a descrer nos palia·
tivos que se satisfazem com o aparente combate aos efeitos.
Dai o porquê, largamente fundamentado, de nosso parecer
contrário à aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1976. -Jessé Freire.
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR ROBERTO
,
SATURNINO

Tramita no Senado Federal o Projeto de Lei n• 21, de 1976, do
ilustre Deputado Herbert Lcvy, que estabelece nas vendas a presta·
ção de artigo de qualquer natureza a declaração de preço para paga·
mcnto à vista, além do número c valor das prestações mensais
respectivas.
O referido projeto data de 1963, tendo sido, neste mesmo ano,
apreciado na Comissão de Constituição c Justiça da Câmara dos
Deputados, onde recebeu aprovação unânime, pela constitu·
cionalidadc. Submetido, a seguir, à Comissão de Economia, lndús·
tria c Comércio não chegou a receber parecer, Em 1967, nos termos
do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, foi
arquivado.
Três anos depois, por solicitação do autor, o projeto obteve de·
sarquivamcnto, ocasião cm que foi redistribuído no âmbito da Co·
missão de Economia, Indústria c Comércio. Aprovado na forma de
substitutivo, é remetido à Comissão de Finanças, ocasião cm que, ha·
vendo a Comissão de Constituição c Justiça solicitado anexação do
Projeto de Lei n• 1.013/68(ancxo o de n• r.OIS/68), hâ nova aprovação, nos termos da proposição aceita pela Comissão de Economia,
Indústria c Comércio.
Em 1970, o projeto vai a plcnârio. ~aprovado cm primeira dis·
cussão,
Apenas cm 1975 é anunciada a segunda discussão, quando é
apresentada uma emenda, retornando o projeto às Comissões técni·
cas, Só cm 1976 é aprovado cm segunda discussão, c remetido ao Se·
nado,
Distribuido à Comissão de Economia do Senado Federal,
solicitamos vista do projeto cm questão, uma vez que, visando igual
objctivo, tramitam duas outras proposições demandando, a nosso
ver, um estudo conjunto. A primeira, apresentada cm 1973, pelo
ilustre Senador Franco Montoro (PLS n• 80, de 1973). A seguinte, de
autoria do digno Deputado Francisco Libardoni (Projeto de Lei n•
142, de 1975).
Entendemos ser importante comparã-las, tornando mais preciso
o trabalho de claboraçilo parlamentar, desde que, ultimamente,
devido por certo ao agravamento da situação aquisitiva da maior
parte da poputaçilo brasileira, a defesa do consumidor ganha desta·
que.
Não resta dúvida, cabe salientar, que a proteção no consumidor
pressupõe, inicialmente, o desenvolvimento da consciência de cada
um, no sentido de observar os seus próprios intorosses e direitos.
Assim, a protcção ao consumidor é um processo educativo, no
seu aspecto fundamental, necessariamente longo, cm que se destaca a
formação de hâbitos alimentares c de higiene, sobretudo, enfim, prin·
clpios de bem viver que derivam de uma racionalidade maior dos gns·
tos de consumo,
Mus, a pur disso, a defesa do consumidor deve estar assegurada
também por interm6dio de mecanismos legais, quando, cada vc~
muls, t~cnieas envolventes de publicidade criam hâbitos generaliza·
dos de consumo, de modo geral voltados para a aquisição do sup~r
Ouo, postas de parte multas das necessidades essenciais c bâslcns,
A distorção ainda se agrava, na medida cm que, no lado dessas
t6cnlcna publicitArias, nem sempre ficam bem definidas as condições

cm que ocorrcrlt o pagamento desses bens, principalmente quando n
forma de venda é pelo sistema de prestações mensais, A pretensa
facilidade destaca o baixo valor dus prestações sem revelar o preço
da. mercadoria à vista, encobrindo quase sempre taxas de juros eleva·
das no fina'nciumcnto, permitindo ao comerciante auferir um sobre·
preço indevido,
Como resultado deste complexo, ocorre um distanciamento,
maior a cada dia, entre o produtor c o consumidor, crescendo pro·
gressivnmentc a parcela apropriada pela intermediação financeira
que, no Brasil de hoje, pode ser considerada uma das mais caras do
mundo,
Dai a necessidade de, num conjunto, serem estabelecidos
mecanismos legais de protcção ao consumidor, ao lado da educação
sistemática deste, no sentido de por si mesmo proteger-se. ·
Os projetas do ilustre Deputado Herbert Levy, do Senador
Franco Montara c Deputado Francisco Libardoni objctivum captar
diversos ângulos da questão, ligada à declaração dos preços nas
vendas a prestação. Não pode haver dúvida quanto à oportunidade
da matéria, porquanto ao consumidor inexperiente c de bai~a renda
importa sobretudo, numa apreciação imediata, o valor da prestação
m'ensal, sem n devida consideração ao número destas c à diferença
entre o preço à vista e o estabelecido para as vendas a prazo.
Desse modo i: fácil haver um supcrdimensionamcnto da taxa de
juros cobrada para cobrir o custo do dinheiro empregado na transa·
ção. Quem perdc,logicnmcntc, é o consumidor.
Tendo cm vista todos esses aspectos, estudamos devidamente os
dispositivos de cada um dos três projetas mencionados c procuramos
reunir num substitutivo o que de maior alcance nos parece nas
proposições examinadas. Acreditamos ser esta a melhor forma de
encaminhar essa matéria, de relevância c mérito indiscutivcis, c sim·
plifiear a sua tramitação já vagarosa, Apresentamos pois à consi·
dcração dos ilustres membros da Comissão de Economia o anexo
substitutivo.
EMENDA N•t-CE
(Substitutivo)
Torna obrigatória a declaração depreco total nas vendas a
prestaçio, e di outras·provldênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art, t• ~obrigatória a indicação do preço cm toda a mcrca·
uuriu exposta à venda em estabelecimento comercial.
Art. 2• Nas vendas a crédito de mercadorias de qualquer
natureza serão indicados também, c de forma compulsória, a declara·
ção do preço de venda à vista, além do valor c número das prestações
mensais.
§ t• A obrigação estabelecida neste artigo atinge também os
anúncios feitos fora do estabelecimento comercial, por qualquer
meio de comunicação.
§ 2• ~ obrigatória a emissão de futura nas vendas de merca·
doriu a prestação, da qual, além dos demais requisitos legais,
deverão constar, separadamente, o valor da mercadoria c o custo do
financiamento, de forma a documentar o valor lotai da operação.
Art, 3• O valor do acréscimo cobrado nus vendas a prestação,
cm relação no preço de venda à vista da mercadoria, nilo podcrA
exceder uo estritamente nccessltrio para o atendimento, pela cm·
presa, das despesas de operação com seu departamento de crédito,
udicionadu u taxa de custo dos financiamentos das instituições de cr~
dito autorizadas a funcionar no Pais.
Pnrâgrnfo único. O limite percentual mAximo do valor do
acréscimo cobrado nas vendas a prazo, em relação ao preço da venda
à vista du mercadoria, serã fi~ndo c regulado por interm~dio de atos
do Minlstro de Estado da Fazenda.
Art, 4• A Inobservância do disposto no art. 2• c seus pardgra·
fos configurarA a prAtica de crime contra a economia popular, sujeito
o infrutor à pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos c multa
de lO (dez) a SO(clnqUentn)saiArlos mlnlmos.
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Parllgrafo único. Os comerciantes que praticarem a venda de
artigos a prazo silo obrigados a facilitar a r,scalizuçilo federal c municipal, mantendo para tanto r,chúrios especiais, rigorosamente em
dia.
Art. 5• Os infrntores da presente lei serão processados c julga·
dos segundo a forma prevista na Lei n' 1.521, de 26 de dezembro de
1951 (Lei de Economia Popular).

Ago•to de 1977

Art. 6• Dentro de 60 (sessenta) dias, o Poder Executivo
bui,;arú instruções regulando a fiscalização e o comércio de que truta
a presente Ld.
Art. 7• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. &v Rc:vogam-st: ns disposições cm contrilrio.
Sal:1 das Comissões, 27 de outubro de 1976.- Roberto Suturnlno.
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Art. 40 Dentro de 90 (noventu )
diaa,o J4i:liat6rio da Fuzonda ba.ixurá
instruçõe~

ragu!ando a fiacalizuçno
e o comárcio de que trata u preaen

ld.

-

Art. 40 A falta de cumprimento
no diopooto neotu Lei, ucurroturd ,
om cudu cuao, a aplicaÇiio de multa
correupondente u um aulúrio-m!nimo
regional, nu primo~ru infruçüo,
ao dobro dooBe valor, noe.caooo de
roincidünciu, som proju!:o duo demaio penulidodoc pruvistuo em lei.
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Art. 40 Eota lei entrur&
em
vigor na dutu de suo publicaçQo.

•

'.
Art. 50 Eata lei entrurá em vi
gor na dutu de eua publicação, rev~
gbdaa as diapoaiçõee em contrário.

Art. 50 Eotu lei entrará em vi
gor nu data de auu pÜblicação, rev~
gudas us dispooiçÕes em ccntrúrio.

PARECER N• 552, DE 1977
Da Comlssio de Finanças
Relator: Senador Roberto Saturnlno
Vem a Comissão de Finanças o Projeto de Lei da Câmara, que
torna orbigatória a declaração de preço total nas vendas a prestação,
e dâ outras providências.
A proposição é de autoria do ilustre Deputado Herbert Lcvy e
mereceu aprovação da Câmara dos Deputados, após tramitar pelas
Comissões de Constituição c Justiça, de Finanças, de Economia,
Indústria c Comércio.
No Senado, o projeto obteve parecer da Comissão de Economia
pela aprovação, com um Voto cm Separado do Senador Jcssí: Freire
c outro de nosso autoria.
A matéria é de grande oportunidade na hora cm que muitos
sctorcs buscam estabelecer normas que venham proteger o consumi·
dor brasileiro, até hoje sem instrumentos eficazes de defesa.
Usualmente o consumidor atenta, apenas, para o valor da
prestação, niio se preocupando com o número de prestações que irâ
pagar c a diferença entre preço à vista e o preço de venda a prazo.
Jâ destacamos o mérito c a relevância da proposição, que mcrc·
ceu aprovação de todas as Comissões Técnicas e do Plenário da
Câmara dos Deputados c da Comissão de Economia do Senado
Federal, onde apresentamos um Voto cm Separado.
Sob o aspecto financeiro, que cabe a esta Comissão apreciar,
vale ressaltar ser o projeto instrumento legal que contribuirâ
consideravelmente para evitar os abusos atualmcntc verificados.
Ocorrendo superdimcnsilo da taxa de juros que cobre o custo do
dinheiro utilizado na venda a prazo, o consumidor cm vez de ser o
bcncficiârio do sistema passa a ser descapitalizado c prejudicado.
Neste passo, o projeto alcança seu objctivo maior que é o de
resguardar o consumidor contra práticas que tem distorcido o senti·
do salutar do mecanismo de vendas. a prestação.
Estabelece o artigo 2• da proposição que "o valor do acréscimo
cobrado nas vendas u prcstaçüo, cm rcluçilo ao preço de venda à
vista da mcrcudorin, nüo pntkril ser superior uo estritamente ncccssâ·
rio pura u empresa atender i1s !lespesus de operação com seu dcpartu.
mente de crédito, adidnnada 11 taxu de custo dos finunciumentos dus
instituições de cri:dit<l :IUtoriludus u funciom~r no Puls''.

Art. 50 Ficam revoguduo as diJ!
poaiçõoa em contrário.

O Ministro da Fazenda fixará o limite percentual mâximo do
acréscimo cobrado nas vendas a prazo, bem como os valores das muf••
tas aplicáveis às empresas que infringirem a Lei.
Em face das razões apresentadas, opinamos pela aprovação do
Projeto de lei du Câmara n• 21, 'de 1976, com a seguinte:.
EMENDA N• 1,-CF
(Substitutivo)
Torna obrigatória a declaraçio de preço total nas nndu a
prestaçio, e dá outras·pro•ldênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• ~obrigatória a indicação do preço cm toda a mercado·
ria exposta à venda cm cstnbelecimcnto comercial.
Art. 2• Nas vendas a crédito de mercadorias de qualquer
natureza serão indicados também, c de forma compulsória, a declara·
ção do preço de venda à vista, além do valor c.número das prestações
mensais.
§ I• A obrigação estabelecida neste artigo atinge também os
anúncios feitos fora do estabelecimento comercial, por qualquer
meio de comunicação.
§ 2• ~obrigatória a emissão de fatúra nas vendas de mercado·
ria a prestação, da qual, além dos demais requisitos legais, dcverno
constar, separadamente, o valor da mercadoria c o custo do financia·
mente, de forma a documentar o valor total da operação.
Art. 3• O valor do acréscimo cobrados nas vendas à presta·
çilo, em relação ao preço de venda à vista da·mcrcadoria, não poderá
exceder ao estritamente necessário para o atendimento, pela cmpre·
sa; das despesas de opcraçuo com seu departamento de crédito,
adicionada a taxa de custo dos financiamentos das instituições de
crédito autorizadas u funcionar no Pais.
ParAgrafo único. O limite percentual máximo do valor do
acréscimo cobrado nas vendas a prazo, em relaçilo ao preço da venda
à vista da mercadoria, scrú fixado c regulado por intermédio de ates
do Ministro de Estudo du Fazenda,
Art. 4• A inobservünciu do disposto no art. 2• c seus parágra·
fos configurará a prática de crime contra a economia popular, sujeito
o infrutor à penu de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) unos c multa
de 10 (dez) u 50 (cinqUentu) sulllrios m!nimos.
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Pur!lgrafo único. Os comerciantes que praticarem a venda de
artigos a prazo silo obrigados ,a facilitar. a fiscalização federal c
municipal, mantendo, para tanto, fichários especiais rigorosamente
em dia,
Art. 5• Os infratores da presente lei serão processados c julgados segundo a forma prevista na Lei no I.521, de 26 de dezembro de
1951 (Lei de Economia Popular),
·
Art. 6• Dentro de 60 (sessenta) dias, o Poder Executivo
baixará instruções regulando a fiscalizaçilo e o com~rcio de que trata
a presente Lei,
Art. 7• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 8• Revogam-se as disposições cm contrário.
Saiu das Comissões, 5 de maio de 1977. - Paulo Brossard,
Presidente - Roberto Saturnlno, Relator - Alexandre Costa Wilson Gonçalves - Saldanha Derzl -. Ruy Santos - Ruy Carneiro
- Eveláslo Vieira- Lourlval Baptista.
PARECER N• 553, DE 1m
Da Comlsaio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Vem a esta Comissão o Substitutivo oferecido pela Comissão de
Finanças ao Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1976, c que "torna
obrigatória a declaração de preço total nas vendas à prestação, c dã
outras providências".
Cumpre-nos, na forma do Regimento, opinar apenas sobre a
constitucionalidade e juridicidade do aludido Substitutivo. E nada
há, no que tange a esses aspectos, que mereça qualquer reparo,
Meu voto é, assim, pela aprovação do Substitutivo cm exame.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. - Aceloly Filho,
Presidente em excrclcio - Nel10n Carneiro, Relator- Leite Chaves
- Wilson Gonçalves - Heitor Dias - Oslres Teixeira - llallvlo
Coelho- Mattos Leio.
PARECER N• 554, DE 1977
Da Comlsaio de Conslltulçio e Justiça, sobre a emenda
apresentada ao Projeto de Lei do Senado n• Uif>/76, que "cria
o Conselho de 1ntqraçio de Investimentos, destinado a avaliar
operações de qualquer natureza, referentes a fulio e Incorpora·
ções, aqulalçio de controle aclon,rlo e· cesaio de atlvo;
dimensiona o Impacto do Investimento externo dlrelo de capital
estranselro, e d' outru providências."
Relator:

S~nador Oslres Teixeira

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Itamar
Franco, dispondo sobre a criação do Conselho de Integração de
Investimentos, retorna à nossa apreciação em decorrência de
Emenda que lhe foi oferecida pelo seu próprio Autor.
A Emenda acrescenta ao artigo S• da proposição um § 3•, no
qual estabelece a gratuidadc pelo cxerclcio da função aos membros
do referido Conselho, medida que, segundo acredita o Autor, "supc·
ra o óbice que trata o item 11 do artigo 57 do texto constitucional
referido pela Comissilo de Constituiçilo e Justiça".
Além disso, discute, na Justificação, a questão da competência
· privativa do Presidente da República, para legislar, na forma do art.
8t, item V, da Carta Magna, sobre a estruturação, atribuições c
funcionamento dos órgilos da administração federal,
No que se refere à Emenda em si, acreditamos que, mesmo admitindo a hipótese - apenas para argumentar-, de que ela sanasse a
inconstitucionalidade, incorreria em injuridicidadc, porquanto nilo é
de admitir-se a prcstaçilo de serviços graciosos, por Isso que é praxe a
remuneração, pelo menos quanto ao comparecimento dos membros
desse tipo de colcgindo às suas reuniões, tal como ocorre, por exemplo, com os integrantes dos Conselhos de Contribuintes c de tantos
outros ligados a órgilos ministeriais, empresas p~blicas, autarquias c
fundações,

Asoato de 1!177

A prcstaçilo de trabalho gracio&o seria, Inclusive, ofensiva à
dignidade dos Conselheiros, e há de considerar-se que as funções que
.exercem nilo se exaurem no pcrlodo das sessões, mas, pelo contrário,
ocupam-lhes mais tempo fora delas, quando silo obrigados ao estudo
c à elaboraçilo de seus pareceres.
Assim, não há como harmonizar-·sc a Emenda com o espirita
jurldico das nossas instituições e leis, que abominam a nilo rcmuncraçilo do trabalho, nem sequer admitem em considerar tal eventualidade, pois isso seria uma forma de servilismo,
Quanto à discussão sobre a competência legislativa, a matéria
pode ser colocada, em slntcsc, nos seguintes termos:
a) o art. 8•, item XVII, da Constituição, institui, cm sentido
amplo, n competência da União para legislar sobre as matérias que
indica:
b) o art. 43 institui a competência cumulativa do Congresso
Nacional para legislar sobre aquelas matérias de competência da
União.~ competência cumulativa, porque depende, na forma do art.
59, de sanção do Presidente da República. O artigo 56 declara a
competência formal das pessoas e entidades imbuldas do poder lcgisferante;
c) o art. 57 institui norma restritiva ao preceituado nos artigos
43 c 56, estabelecendo a competência exclusiva do Presidente da
República em casos especlficos;
d) o art. 81, por sua vez, disciplina a competência privativa do
Presidente da República em razão de suas atribuições funcionais, c
estabelece, dentre elas, no item V, a de "dispor sobre a estruturação,
atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal".
Sendo este o tópico que fundamentou, como o art. 57, 'itens .1 c
li, a declaração de inconstitucionalidade do Projeto, do que discorda
o ilustre Senador Itamar Franco, apresentando ampla argumentação, cumpre-nos verificar que, ao contrário de seus argumentos, não
é de subordinar-se a interpretação do dispositivo aos preceitos gerais
dos artigos 43 e 56, mas sim à norma restritiva do próprio artigo 81,
que, no item 11, declara a competência privativa do Presidente da
República, justamente para "iniciar o processo legislativo, na forma
c nos casos previstos nesta Constituição".
Ora, tratando a espêcic de casos configurados como da compe·
tência do Presidente da República, por isso mesmo é de sua competência privativa o poder de deflagrar o procedimento legislativo,
Diante do exposto, verifica-se nilo só a persistência óbice constitucional, cm face do Projeto contrariar o disposto no art, 81, item
11, c V, da Lei Maior, como o falo da Emenda sob apreciação ser
injurídica, por isso somos pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. - AcciÓiy Filho,
Presidente cm cxerclcio - Oslres Teixeira, Relator - Nelson Car•
nelro- Wilson Gonçalves- Heitor Diu - Oito Lehmann- ltallvlo Coelho- Leite Chaves, vencido.
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PARECER N• 555, DE 1977
Da Comluio de Constltulçio e Justiça, aobre o Projeto de
Lei do Senado n• 273, de 1975 que Institui o Dia Nacional da
Blblla, e d' outras providências."

I

Relator: Senador Nelson Carneiro
A Comissão de Constituição c Justiça, cm sua reunião de 17 de
março último, manifestou-se contrária ao Projeto de Lei do Senado
n• 273, de 1975, vencidos os nobres Senadores Guslavo Capancma c
Leite Chaves. Na oportunidade, n Comissão rejeitou igualmente o
Substitutivo du douta Comissilo de Educnçilo c Cultura, de 29 de
abril de 1976. A rcdnçilo do vencido refere-se, entretanto, apenas ao
Projeto, quando deveria fazê-lo, de acordo com n letra regimental,
expressamente quanto no Substitutivo, Essa omissilo explica que,
indo n proposição a PlenA'rio, o Sr. Presidente Pelrônio Portella haja
solicitado o parecer desta·comissilo sobre o aludido Substitutivo.
Cumpre suprir a omissão, declarando que esta Cornlssilo, com
os citados votos vencidos, se pronunciava também contra o Substltu·
tive, de acordo, nllâs, com o voto cm separado do eminente Senador
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José Lindoso, datado de 29 de novembro de 1976, ainda que constitucional ejurldico, S.M.J.
. . .
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. -- Accloly Filho,
Presidente cm cxcrclclo - Nelson. Carneiro, Relator - Leite Chaves
- Wll110n Gonçal•es - Oito Lehmann - Oalres Teixeira - Heitor
Dias - llalMo Coelho.
PARECER N• 5!6, DE 1977
·
Da Comluio de Conatltulçlo e Justiça, sobre ,o Projeh, de
Lei do Senado no 101, de 1977, que ~'d' no.. redaçlo ao Item 1
do art. 76. da Lei n• 3.807, de l6 de 11oe1o de 1!1'0 - Lei
.Orainlca da Pre•ldênda Social".
Relator: !Hnador lllll•lo Coelho
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador · Vaacon.
cclos Torres, objetiva excluir do texto do item I do art, ·76 da Lei Or·
gânica da Previdência Social - Lei n• 3.807/60, com a rcdaçio da
:Lei n• 5.890/73 - a expressão "a qualquer titulo", que complementa a frase "a remuneração cfetivamcntc percebida", para efeito
de definição do "salãrio·de·contribuição" dos scaurados
· obrigatórios do INPS.
Estabelecia a redação original do dispositivo citado:
Lei n• 3.807 f60, art. 76, I - "a remuneração cfctlva.
mente percebida durante o mês para os seguradores referidos
nos itens I, 11 c III do art .. 5•, bem como para trabalhadores
avulsos";
O texto vigente cstatui:.

salârío·basc, avaliado este, na forma do art, 13, pela escala de va·
!ores· sobre a qual. contribuem os trabalhadores autônomos, os
segurados facultativos c os empregadores.
Agora, se o propósito do Autor é reduzir, com a retirada de van·
tagcns que compõem a remuneração, o limite dos descontos para o
sistema previdenciãrlo, jA a! se configura a ínconstítucionalldadc do
Projeto, ,pois através da sangria. processada na· principal fonte de
custeio da previdência, cstar-sc-ía.innuindo negativamente na presta·
ção de seus. serviços de assistência ou de bcncflcios c, portanto, ínfrin·
gíndo, contr,rlo sensu, a vedação do parâgrafo ãnico do art. 165 da
Carta Magna, que exige, para a criação, majoração ou extcnçlo
~aqueles serviços, a lndíspcnsãvcl referência à fonte de .seu custeio
total.. Se se reduz essa fonte, obviamente, se cstã alterando a quan·
tidadc das prestações que lhe são correspondentes.
. Diante do exposto, somos , pela Inconstitucionalidade do
Projeto, por contrariar o parAgrafo 6nico do art. 165 da Carta
Magna,
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. - Acclaly· FOlio,
Presidente cm excrcfcío - ltal!Yio Coelho, Relator - WUGonçahes- Nel10n Carneiro, vencido - Heitor Diu - Odres Teixeira- Oito Lebmann - Leite Cbl'es.
PARECER N9 557, DE 1977
Da Comlsaio de Constltulçio e J ustlça, sobre o ProJeto de
Lei do Senado n' 125, de 1977, que "amplia oe efeltoe da Lei
a• 3.577,de 4dejulho·del959, pan que a llençio nela pmJ..
ta· alcance os sindicatos, nu condições que npeclftca ".
Relator.:. !Hnador ,ltall•lo Coelho

Art. 76, I,;, "a remuneração· cfctivamcntc peri:cbida, a
qualquer titulo, para os segurados referidos nos itens I c 11
· ·do art. 5•; até o.' limite de 20 (vinte) vezes o maior sa16rio
mlnimo vigente n,o Pais";
Na justificação assinala o Autor que a medida tem por escopo
compatibilizar a Lei Orgânica .da Previdência Social com a Consolidação das Leis do Trabalho, "no que se refere aos conceitos de
remuneração c sa/árlo-de-conrribulçào (grifos nossos), isso porque,
no seu entendimento, o conceito cxarado naquela vai "muito al~m
do que figura no art. 457, daCLT";
O que nos parece um engano, Em primeiro lugar, porque o dis·
positivo cm questão, acrescentado ao Projeto n• 3/73, de que rcsul·
tou a Lei n• 5.890, vi~ de Substitutivo oferecido pela Comissão Mis·
ta, tinha por objctivo, e~atamcntc "reformular o conceito do salârio·
de-contribuição (,,)adequando-o às alterações ora feitas", segundo
enfoca o item 46 do Parecer oferecido pelo Senador Lourival
Baptista. Em· segundo, porque se tal adequação deveria ser feita,
como o foi, cm relação à Lei especifica, nilo hâ .porque pretender-se
sua "compatibílízação" com a Consolidação das Leis do Trabalho,
parque matéria prevídenciária c matêría trabalhista regem-se por
normas distintas e são institutos absolutamente diferentes,
Senão, vejamos.
O dispositivo citado da CLT - art, 457 -, define rcmunc·
raçilo, como nele mesmo expresso, "para todos os efeitos lesais",
isto é, como garantia da composição do salârio. E aqui uma contradi·
ção do Projeto; afirma preconizar a eliminação da "amplitude
conceituai" da expressão "a qualquer titulo", contida na legislação
da Previdência, quando é justamente a CLT, que lhe antecedeu,
quem índico, além da quantia fixa estipulada, quais os outros valores
que integram o salârio, tais como, por exemplo, gorjetas, comissões,
percentagens, gratíticuçõcs, diárias, abonos c prestações ln natura
como alimcntaçi\o, habitaçilo c vcstuârío. Esse conjunto é, segundo o
mcncionudo urt, 457, que constitui o que se chama de remuneração,
.J;, 11 Lei Or~i~nicu dn Previdência, sem o carâtcr de Legalizar os
•·h·•n•'uln·, l'llll':lrul ivn'i d:1 rernuncrução. trntn apenas de distinguir,
111111 •l'l•·•t.~•t.~.' ,111 "·,,l,n j,,.,j,•.cnntrihuiçilo'\ o que seja, pnrn esse
dt'llll, 11n1nw• u. ,,,
,,lldHIIHd" ",,,,.; valnrcs mensais percebidos
1"1" , 1 ~o 1 ... 1··•11•· .. ulll.llln•.llu',llCII'.I• ll•lll
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O Projeto sob ·exame, de autoria do ílustrc Senador Nelson
Carneiro, objctiva estender aos sindicatos que prestem assistência
médica a seus associados o beriefTcío da isenção da taxa de contribuí·
ção previdcncíãría, ínstituldo pela Lei n• 3,577, de !959,
O referido beneficio é especifico c destina-se, na forma anun·
cíada pela ementa da lei, às "entidades de fins filantr6pícos rcconhe·
cídas de utilidade pública, cujos membros de suas dírctorias não percebam remuneração".
Não há, assim, como admitir semelhança entre essas entidades e
os sindicatos de classe, por isso a ínjurídícidadc da proposição.
De outra parte- c apenas para argumentar -, a acolher-se a
conccssão.dessc favor,.obvíamente a ele por igual fariam jus aquelas
empresas que mantêm serviço médico à diRpo•içilo de seus
empregados,
Mas, há de atentar-se, ainda, para o fato de que, se o parAgrafo
único do art. 165 da Carta Magna, veda acréscimos na prestação de
serviços c bcncflcíos compreendidos na previdência social sem a indícação·da fonte de seu custeio total, prolbe igualmente, a contrario
sensu, qualquer diminuição pela via legislativa dos recursos do
sistema prcvidcncíãrio, uma vez que tal redução implicaria cm inde·
scjúvel prcju!zo àquelas prestações,
Diante do exposto, c dispensados da aprccíaçilo do mérito na
forma do art, 104, § 1•, al!nca b, do Regimento Interno, somos pela
rcjeíçilo do Projeto por não satisfazer os pressupostos de jurídicídadc
c constitucionalidade.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977, - Accloly Filho,
Presidente cm cxerclcío - ltalf•lo Coelho, Relator - Wlloon Gon·
çahes- Oslres Teixeira - Heitor Dias - Oito Lehmann- Nel10n
Carneiro- Leite Chues.
PARECER N• 558, DE 1977
Da Comlasio de Constltulç~o e Justiça, 10brc o Projeto de
Lei do Senado n• 136, de 1977, que "dlaclpllna o exerclclo da
profiuio de oficlal·barbelro e onclal-cabelerelro, e d' outru
providências,
Relator: Senador Oito Lchmann
O i'l'l>jeto do eminente Senador Nelson Carneiro regula o cxcr·
''Íl'ÍP da rro\issnu de <lr,Cilli•htlrbcíro C de OfiCiti)•Cabe)ercirO, tornan•
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do·a, nas cidades coln população superior a ISO mil habitantes,
privativa do's portadores de certificado de conclusão de curso, cxpe·
dido por escola regular, referente àquela formaçilo profissional.
Pelo Projeto, tal privatização alcança os profission'ais autô·
nomes e empregados, a estes assegurando-se a remuneração nilnima
mensal equivalente a duas vezes e meia o maior salário mlnimo
vigente no Pais.
Acreditamos que, de logo, ressaltam-se duas objeções à tiamitaçilo do Projeto de Lei do Senado n• 136/77: a primcirà, quanto à
plena vigência da Lei n• 6.205, de 29 de abril de 197S, que estabeleceu
a descaracterização do salário mlnimo como fator de corrcção
monetâria, dctcrminando·no seu art. I• que "os valores monetários
fixados com base no salário mlnimo não serilo considerados para
quaisquer fins de direito"; c a segunda, quanto ao fato de que os
Projetas. que dispõem sobre a ·regulamentação ·de profissões não têm
correspondido' às inclinações do Congresso Nacional e, por isto, tais
proposições não têm obtido êxito.
· Na verdade, o Poder Legislativo se' faz scnslvel à regulamenta·
çào das profissões novas que, exigindo dos ·diplomandos conheci·
mentes altamente especializados, dentro de currlculos de nlvcl
superior,' suscitam situ~ções que carecem ser disciplinadas.
Não acreditamos, data vénia, que a profissão de oficial-barbeiro
c de oficial·cabelcrciro se inclua entre as que devam ser regulamenta·
das, tornando-a privativa de possuidores de diploma, o próprio
autor, o nosso ver, concorda com tal interpretação, tanto que cria a
exclusividade profissional somente para as cidades com mais de ISO
mil habitantes.
Sob o ponto de vista técnico, pois, não se faz necessária a regula·
mcntação, dado q'ue, nas cidades menores, 'o próprio Projeto
dispensa os cursos especializados· para o bom desempenho do profis·
sional.
Em termos de protcção ao trabalhador, o Projeto, a nosso ver,
não logra tal objctivo. Ao contrário, institucionaliza uma situação
discriminatória entre barbeiros c cabelcreiros das cidades grandes
tidos como profissionais de segunda categoria, em face dos seus
colegas diplomados, c estariam impedidos de se transferir para os
grandes centros, com rendas c salários melhores.
A profissão de oficial-barbeiro c de oficial-cabelcreiro merece o
nosso maior respeito c é com grande satisfação que, cm nosso Pais,
vimos acompanhando a ascensão do "status" desses incanslivcis tra·
balhadorcs.
:•:
. . Isto não implica, porém, cm que criemos a sua regulamentação
nos termos. do Projeto, situação que, a noss.o ver, não interessa à
maioria dos que compõem tal categoria profissional.
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto por
injurldico.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977.- Accloly Filho, Prc·
sidcntc cm cxcrclcio - Otto LehmaM, Relator - Wilson Gonçahn
-Heitor Diu - Oslres Teixeira - Leite Chnes - ltaiiYio Coelho
-Nelson Carneiro, vencido.
PARECER N• 559, DE 19'77
Da Comluio de Constltul~io e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 279/76, que "prolbe a lmporta~io ou a
commlallza~io de nlmH clnematoar•ncoa em lotes".
Relator: Senador Oslrn Teixeira
O Projeto de autoria do eminente Senador Vasconcelos Torres,
ora submetido ao exame desta Comi.ssão, visa a proibição da impor·
taçilo c da comercialização no mercado interno de lotes de filmes
clncmatogrâficos de qualquer tipo ou categoria,
Com tal proposição, objetiva o Autor, conforme registra na
parte conclusiva da sua Justificação, preservar "a viabilidade cconõmica, a continuidade da rede exibidora implantada no Pais",
Pelas Informações oferecidas pelo Autor, as grandes empresas
cinematogrâficas estrangeiras, produtoras dos filmes que despertam
o melhor interesse do pllblico consumidor, aprovcitam·sc dessa cir·

cunstãncia para vender, ao lado das suas boas produções, aquelas ou·
tras de nenhum nlvcl cultural. Com o prestigio de um ~nico filme que
interessa aos exibidores, pois tais emPresas estrangeiras exigem,

para venda da cópia, a comercialização de outros que, sem tid cxpc·
dicntc, não teriam curso. comercial.
Ressalta aJustificação:
"Se esses filmes fossem unitariamcntc orcrccidos à escolha do importador, ou exibidor, as prcrcrências recairiam por
motivos óbvios sobre alguns poucos, ficando os outros
muitos encalhados nas prateleiras do distribuidor, no pais de
origem.
Os filmes estrangeiros, pois, são importados ou comer·
cializados no mercado interno cm lotes de 7, 10 ou mais
· u.nidades."
Com isto, segundo o Autor, silo despendidas divisas que podiam
ser evitadas se ocorresse a proibição da comercialização de filmes
importados cm lotes.
Não se põe nenhuma d~vida ao alto csplrito p~blico que inspirou o presente Projeto, mas ocorre que, por força da Constituição
vigente, nosso Pais adota a filosofia econõmica de livre mercado
(artigo 160, 1), atribuindo ao Presidente da Rcp~blica, entre outras
numerosas tarefas exclusivas, as seguintes:
I -a dircção superior da administração federal (artigo 81, I);
2 - dispor sobre a estruturação, atribuições c funcionamento
dos órgãos da administração federal (artigo 81, V);
3- manter relações com os Estados estrangeiros (artigo 81, IX);
4 - celebrar tratados, convenções c atos internacionais, ad
r~jerendum do Congresso Nacional (artigo 81, X);
S - expedir decrctos·lcis, cm determinadas circunstâncias,
sobre finanças p~blicas, inclusive normas tributárias (artigo SS,ll);
6- dispor sobre matéria tributária (artigo S7, IV).
Por outro lado, entre outros principias que a conceituam, a
nossa ordem econômica c social adota o da "repressão ao abuso do
poder cconõmico, caracterizado pelo domlnio dos mercados, a
eliminação da concorrência c o aumento arbitrário dos lucros" (arti·
go 160, V).
.
.
Verifica-se, então, no contexto das leis c dos costumes brasi·
lciros, que os objctivos do Projeto n• 279/76 envolvem tipicamente
um ato de administração superior, necessariamente ncxfvcl c
maleável quando se vincula ao comércio internacional.
Em face dessa necessária flexibilidade, os atas de comércio
internacional fundamentam-se legalmente cm normas estabelecidas
geralmente cm Portarias, Avisos ou Regulamentos, modificáveis cm
função das variações provocadas pelo dinamismo do sctor.
Uma determinada importação de mercadorias, por exemplo,
pode resultar de um Tratado ou de uma Convenção firmados pelo
nosso Pais com um outro; ou pode resultar simplesmente de uma gcs·
tilo diplomática, ncccssárià à politica de relacionamento com um Estado estrangeiro; ou ainda pode resultar, o que se faz mais freqUente,
num simples jogo de interesses, através do qual pode eventualmente
ocorrer que importemos bens dos quais pedramos prescindir, mas
que se faz necessário comprar para que possamos vender o que
convém ao cquilfbrio do nosso balanço de pagamentos.
As nossas autoridades cconômicas, cm relação à importação de
bens supérnuos, habitualmente manobram uma listagem que se
amplia ou reduz cm função da conjuntura do comércio internacio·
nal. Nem sempre podemos deixar de adquirir partidos voluptuárias
de perfumes finlssimos, por exemplo, se a tanto somos levados pela
contingência de uma venda volumosa de café a um pais produtor de
perfumes.
·
O comércio internacional, pois, em termos jurldicos c de politica
económica, é seara que deve ser deixada ao Poder Executivo, caben·
do ao Congresso Nacional fiscalizar a corrcção dos negócios
transaclonados c fazer ecoar, das suas tribunas, as sugestões c as dcmlnclas que porventura tenha a fazer sobre o sctor.
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A idéia do ilustre Senador Vas~oncclos Torres cabe cxatamcntc
como sugestão que reflete as recriminações de uma parcela da
opinião pública ao abuso que se tem perpetrado contra o Brasil, no
que se refere à importação de filmes cinematográficos. O próprio
Ministro das Comunicações, cm mais de uma oportunidade, tem
feito restrições públicas aos ''enlatados" que importamos, agindo no
sentido de restringi-los.
Como Projeto de Lei, porém, a idéia do ilustre ·Senador
Vasconcelos Torres parece-nos inviável. Além de interferir com a
filosofia da nossa pol!tica econômica, invade atribuições que devem
caber ao ·Poder Executivo e, nos Itens I c II do seu artigo 2•, a
proposição dâ efeito rctroativo às sanções, ao utilizar-se do tempo
passado nas expressões "que tenham realizado importação", etc.
Tal falha seria corrigivcl, mas as demais, que compõem o cerne
do Projeto, niio encontrariam a solução adequada.
Isto posto, opinamos contrariamente ao Projeto de Lei do
Senado n• 279 J76, por inconstitucional e injurídico.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. Accloly Filho,
Presidente cm exercício - Oslres Teixeira, Relator - Wilson
Gonçalves - Nelson Carneiro - ltaUvio Coelho - Hellor Diu Leite Chaves- Oito Lehmann.
PARECER N• 560, DE 1977
Da Comiuio de Constltuiçio e Justiça, sobre o Projeto de
Lei do Senado n• lOS, de 1976, que "dispõe sobre o rt~lme de
trabalho, remuneraçio e demais vantaaens dos empi'CJados nu
empreou slpat,rlaa dos contratos de pesquisa de petróleo com
"ci,UIUII de risco".
Relator: Senador Otto Lehmann
O Projeto do eminente Senador Franco Montoro, n• 205/76,
pretende essencialmente que se estenda ao regime de trabalho dos
empregados das empresas signatárias dos contratos de pesquisa d~
petróleo, com "cláusula de risco", o amparo da Lei n• 5.811, de li de
outubro de 1972.
Tal proposição já foi amplamente debatida nesta Comissão que,
contra o voto do ilustre Senador Nelson Carneiro, deu pela sua
inconstitucionalidade c injuridicidade.
Anteriormente, a Comissão havia decidido de igual modo, quan·
do apreciou o Projeto de Lei do Senado n• 121/76, de autoria do ilus·
trc Senador Orestes Quércia, cujo conteúdo se. equivalia ao da
proposição que voltamos a examinar.
Como' é do nosso conhecimento, esta proposição, por decisão
do Plcnârio, voltou ao rcexamc da Comissão de Constituição c Justi·
ça, aceitando-se os argumentos do Senador Franco Montoro de que
havia ângulos novos que deviam ser ponderados neste Orgão ncnico.
Num esforço de slntcsc, podemos resumir nos seguintes pontos
as objcçõcs ao Projeto n• 205/76, sob o ângulo que a esta Comissão
cabe apreciar:
I - o Projeto foi considerado inconstitucional porque,
estabelecendo regras de equiparação salarial entre empregados de
diferentes empresas, estaria infringindo a nossa Constituição, cuja
filosofia cconômica é a do regime de competição c de liberdade de
iniciativa, ou seja, a chamada economia de mercado (artigos 163 c
170 com seus respectivos parágrafos);
2 - o Projeto foi definido como injurldico porque, pela•
mesmas motivações:
a) alterava, de modo nilo conveniente, a estrutura jurfdica cm
que se assenta a conceituação da equiparação salarial no Direito do
Trabalho Brasileiro, inclusive sob o aspecto de buscar, como
paradigmas dos beneficiários de uma empresa privada, os salários de
empregados de uma empresa pública;
b) já existe a Lei n• 5.811, de 11-10·72, que "dispõe sobre o regi·
me de trabalho dos empregados nas atividadcs de exploração,
perfuração, produção c rcfinaçilo de petróleo, industrlallzaçilo do
xisto, ind~stria pctroqulmica c transporte de petróleo c seus deriva-
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dos por meio de dutos", perpetrando-se então um bllln Idem com a
nova proposta.
.
No Plenârio, por ocasião da apreciação final da mat~ria, o Sena·
dor Franco Montoro mostrou-se inconformado com o Parecer desta
Comissilo, embora reconhecesse que, ao menos num ponto, o seu
projeto carecia de emenda. Essencialmente, argumentou o nobre
Lldcr da Oposlçilo:
t• - havia incoerência em dar·se por Inconstitucional um
Projeto e, ao mesmo tempo, fundamcnuir-se na citada Lei n• 5.811
para rejcitâ·lo. Se jâ existe uma lei cm torno do aJsunto, dada como
constitucional, uma nova lei sobre o mesmo assunto não 'podia ser
definida como inconstitucional;
2• - "o objctivo do projeto ~. portanto, mais de carâtcr
interpretativo", segundo suas próprias palavras;
'
3• - na verdade, o Projeto devia ser emendado, pois o seu
objctivo nilo foi o de atingir a todos os empregados das empresas
signatârias dos contratos de risco. mas apenas aqueles diretamentc
vinculados li. exploraçilo petrollfcra.
Este o relatório, tanto quanto posslvcl. fiel, do que at6 agora se
passou cm torno do PLS n• 20S /76.
·
A preceituação do artigo 5• da CLT- "a todo trabalho de iaual
valor corresponderA saiArio iaual, sem distinção de sexo" - ~ uma
conquista notlvel da legislação brasileira - inspirada no Tratado de
Vcrsailles, ao nm da primeira Guerra Mundial-, que nos colocou
na vanguarda das Nações que conseguiram concretizá-la. Nessa
preceituação, apenas a titulo de exemplo, estamos cronolosicamentc
na frente de palses como os Estados Unidos e a Inslatcrra,
Portanto, não se pode opor qualquer d6vida em rclaçilo a posi·
ção brasileira nessa faixa de reconhecimento da disnidadc do traba·
lho devido ao ser humano.
E tal posição estâ .especificada, com. maiores detalhes, no arti·
so 461 da CLT, no qual oferecemos a nossa interpretação - jl
consolidada na jurisprudência, cm milhares de reclamações
trabalhistas ajuizadas c julsadas - do que seja "saiArio ·igual para
igual trabalho":
"Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de
igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma
localidade, corresponderA igual saiArio, sem distinção de
sexo, nacionalidade ou idade.
§ I• Trabalho de igual valor, para os fins deste capitulo,
scrA o que for feito com igual produtividade e com a mesma
perfeição t~cnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de
serviço não for superior a dois anos.
§ 2• Os dispositivos deste artiso não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal orsanizado cm quadro de carreira, hipótese cm que as promoções deverão obedecer aoa
critérios de antigUidade c merecimento.
§ 3• No caso do parAgrafo anterior, as promoções
deverão ser feitas alternadamente por merecimento c por
antisUidade, dentro de cada catcaoria profissional.
§ 4• O trabalhador readaptado em nova função, por
motivo de deficiência tlsica ou mental atestada pelo 6rsilo
competente da Previdência Social, não servirA de paradisma
para fins de equiparação salarial".
Verifica-se então ai- c todo esse dctalhamento ~laborado pelo
respeito que nos merece o Senador Franco Montoro - que o PLS
n• 205/76jA estaria asrcdindo a estruturaçãojurldica brasileira.
Num parênteses: nilo se interprete, nessa opinlilo, qualquer
discrlminaçilo contra as inovações, sempre bem recebidas - ao menos por este Relator - quando correspondem a uma realidade
social. Concordamos cm que as leis, tanto quanto a sociedade, devem ser dinâmicas c mutáveis; acompanhando parlpassu a evolução
dos acontecimentos sociais. Exemplo: passou a ser um absurdo
jurldico, reconhecido no próprio antcprojcto do novo Código Civil
encaminhado a este Çongresso pelo Poder Executivo, manter-se,
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como motivo de anulação do casamento, o fato da dcsvirgindade da
mulher que se casou. Em primeiro, não hâ condições cientificas para
se provar com rigor qual a natureza da deficiência anatómica; cm
segundo, tal deficiência pode ser suprida por processos cirúrgicos;
cm terceiro, por se exigir virgindade da mulher c não tamb~m a do
homem, por Imposição da preceituação constitucional de que ambos
os sexos devem ter os mesmos direitos c deveres?
Ora, nilo se pode culpar os elaboradores do Código Civil de
1916- c não foi de Clóvis Bevilacqua, seja dito, esse dispositivocomo legisladores inscnslvcis c absurdos. Ao contrário, foram scnsl·
veis à realidade de uma ~poca cm que viveram c bastante sensatos ao
inscreverem no Código as preceituações que corresponderam ao está·
gio cultural vivido pela sociedade de então. Desnecessário lembrar as
restrições que o sexo feminino ainda sofria naquele perlodo, c os
Códigos c as leis teriam de refletir a realidade social daquela etapa da
nossa evolução.
Acreditamos que o eminente Senador Franco Montoro, professor ilustre de Faculdades de Direito, não oporá dúvidas doutrinárias
ou filosóficas a esse tipo de racioclnio.
Por outro lado, foi a própria Constituição que determinou, atra·
v~s do seu artigo 169, que "a pesquisa e a lavra de petróleo cm tcrritó·
rio nacional constituem monopólio da União, nos termos da lei".
Em conseqUência, dentro da nossa filosofia económica da livre
competição, estabeleceu-se uma exccção quanto à pesquisa c lavra de
petróleo, que se transferiu, com exclusividade, para a rcsponsabilida·
de da União. A Lei n• 5.811, portanto, foi elaborada sob tal inspira·
ção, aproveitando quase que exclusivamente aos empregados esta·
tais, concentrados na PETROBRÁS.
Entenda-se, assim, que a Lei n• 5.81 I, emergcncialmcntc
necessária como decorrência de uma nova realidade, foi destinada a
situações sociais criadas por um empreendimento da exclusividade
estatal, complementando uma preceituação constitucional.
Ocorre que, não havendo no Brasil, até então, a exploração
petrollfera em termos macrocconômicos, iniciaram-se praticamente
tais atividades atrav~s de uma empresa pública estatal, cm torno da
qual se teve de criar uma estruturação jurldica adequada às suas
origens c aos seus objctivos.
A Lei n• 5.811, por conseguinte, nada tem de inconstitucional,
pois, dentro das dirctrizcs traçadas pela Constituição, veio regular
situações trabalhistas delas decorrentes. Nilo é também injurldica, já
que se constitui num cmbasamcnto que se vai compondo para a
consolidação estrutural do que o Direito brasilcrio pretende nesse
·sctor de atuação económica.
A nosso ver, não há, J."ois, nenhuma incoerência cm definir-se
como inconstitucional o PLS n• 205/76, ao mesmo tempo c'm que se
reconhece a validade da Lei n• 5.811. Esta se fez posslvcl, num
determinado instante, para regular situações novas, enquanto o
Projeto, mesmo diante de situações novas, incursiona cm campos
que ofenderiam não somente nossa estruturação jurldica, mas a
filosofia da economia de mercado claramente definida no corpo da
Constituição brasileira.
Convém que se destaque, nesta oportunidade, o teor do § 2• do
artigo 170 da Constituiçuo:
"Na exploração, pelo Estado, da atividade económica,
as empresas públicas c as sociedades de economia mista reger·
se-ão pelas normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive
quanto ao direito do trabalho c ao das obrigações."
No caso da exploração pctrollfera, relativo à Lei n• 5.811,
inverte-se o equacionamento do problema. Como se trata de ati vidade monopolizada, com particularidades profissionais não previstas
pela Consolidação das Leis do Trabalho, tornou-se ncccssdria a
elaboração de uma lei especial parn regular as relações de trabalho
entro empregados o o empregador público, A participação dos cmprc·
sua prlvudua no actor, sem nonhurnu dúvida, faz com que se Inverta,
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como auto-aplicável, o cntcdimcnto do§ 2• do citado artigo 170, no
sentido de que as normas trabalhistas, mesmo que estabelecidas pura
a empresa pllblica monopollstica de exploração do petróleo, também
se aplicam aos empregados das empresas privadas com atividadcs
equivalentes.
Não se pode opor dllvida, assim, à convicção arraigada de que
jd existe legislação- no caso, a Lei n• 5.811 - que regula cxata•
mente o que o Projeto quer regular. ·
Já transcrevemos acima a opinião do Senador Franco Montoro
de que o objctivo do Projeto é: de carátcr interpretativo. Nessa
opinião, há a confirmação do próprio autor sobre o existência de lei
cm torno do assunto que o seu Projeto aobrda.
Acreditamos que o Congresso não deve dar guarida a esse tipo
de lei com objetivos interpretativos, a não ser cm circunstâncias
cxccpcionalfssimas, o que não ocorre no caso. Num Pais como o nosso, cm que a multiplicidade exagerada das normas legais já tornou
impraticável o seu simples manuseio, c no qual as consolidações
redutoras, cm todos os sctorcs do Direito, já se vão constituindo cm
crescente e justa reivindicação de especialistas ou de leigos, pareceria
um contra-senso que, à legislação comum, se acrescentasse o paralelismo da legislação interpretativa, As normas da interpretação, como
acontece nas maiores democracias do mundo ocidental, são uma
tarefa do Poder Judiciário que, através do repertório jurisprudcnciul,
vai adequando a lei vigente aos fatos sociais supervcnicntes.
Nesse ponto, pareceu-nos, "data vcnia", injusta a afirmação do
Senador Franco Montoro, na tribuna do Plenário, de que "a dllvida
da Comissão de Constituição c Justiça poderá ser utilizada pelas
empresas estrangeiras ou nacionais para negar aos seus empregados
aaplicação desses dispositivos".
Ao contrário, cm nenhum instante se registrou qualquer dilvida,
nesta Comissão ou cm Plenário, cm torno da necessária aplicação da
Lei n• 5.811 aos empregados por ela amparados, fossem ou não da
PETROBRÃS, das empresas estrangeiras com contratos sob cláusu·
las de risco ou quaisquer outras vinculadas às atividades pctrollfcras
mencionadas no referido documento legal.
O nobre Líder da Oposição, pois, pecou na sua interpretação,
esta, sim, passivei de ser utilizada por empresas de cuja usuíciu
manobrcira o Projeto quis resguardar o Pais.
Não se desconhece o alto interesse pilblico que moveu o Senador Franco Montoro ao apresentar - a pedido do Sindicato dos
Trabalhadores na Indllstria da Extrm;ão do Petróleo nos Estados do
Pará, Amazonas e Maranhão - o Projeto de Lei do Senado n•
205/76.
Contudo, não vemos como alterar a conclusão anterior desta
Comissão, de que foi relator o nobre Senador José: Sarncy, que foi
pela inconstitucionalidade c injuridicidadc.
Sala das Comissões, 24 de agosto de I977. - Accloly Fllho,
Presidente em exercício - Otto Lehmann, Relator - Nelson
Carneiro, vencido - Itallvlo Coelho - Wllson Gonçalves - Heitor
Dlus- Leite Chaves.
PARECER N• 561, DE 1977
Da Comissão de Constltulçb e Justiça, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n• 69/76 (n• 1.242-C/75, na origem), que d4
nova redaçilo ao artigo 14 da Lei n• 1.069, de S de fevereiro de
1950, que estabelece normas para conceosio da aoslstêncla judl·
clárla aos nece,.ltados,
Relator: Senador Paulo Brossard
O projeto, oriRinárlo da C4mura dos Deputados, dá nova rc·
duçilo ao art. 14 da Lei n• 1.069, de 1950, que estabelece normas para
aconcessão de assistência judiciária aos necessitados.
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2. A matéria, resulta da aprovação do Substitutivo da CCJ da
Ciimarn apresentado no Projeto de Lei n• 1.242-A, de 1975, de
autoria do ilustre Deputado José Boni[âcio Neto.
3. Na Justificnçiio do Projeto, aduzia o Autor que nilo se com·
prccndc que apenas os advogados estejam obrigados a prestar ser·
viços gratuitos aos necessitados, senilo que tal ânus deve estender-se
a qualquer profissionulliberal eventualmente designado como perito
em causas cujo autor seja carente.
O Substitutivo manteve o objctivo bllsico da proposição inicial.
4. Descabe a esta Comissilo apreciar o Projeto quanto à Constitucionalidade c juridicidade, uma vez que isso já roi [cito pela douta
Comissão de Constituição c Justiça da outra Casa do Congresso (art. .
100, item III, b; n• I, do Regimento Interno).
S. A alteraçilo proposta se inspira cm pondcrâveis razões de
ordem social. Estendcr-sc·ão a outros profissionais liberais as
obrigações que pesem hoje somente sobre os advogados c se supõe
venha tornar-se mais rápido o andamento dos pleitos cm que silo in·
tcrcssadas pessoas desprovidas de recursos suficientes para despesas
de custas c honorários.
6. Assim, quanto ao mérito (art, 100, item I, n• 6, do Regi.
mcnto Interno), pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977.- Accloly Filho,
Presidente cm cxcrcicio - Paulo Brossard, Relator - Nelson
Carneiro - Wilson Gonçalns - Heitor Dias - Ouo Lehmann ....:
ltallvlo Coelho- Oslres Teixeira- Leite Chaves.
PARECERES N•s 561 E 563, DE 1977
Sobre as Emendas apresentadas ao Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1977-DF, que "dispõe a respeito da organização
básica da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outras provi.
dênclas".
PARECER N• 562, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Wilson Gonçalves
Apresentadas emendas cm plenário, o presente processo, nos ter·
mos do art. 308, combinado com o art. 102 do Regimento Interno,
volta à consideração da Comissão de Constituição c Justiça para que
se pronuncie sobre a constitucionalidade c juridicidadc das rercridas
emendas, tendo em vista que já emitiu pnreccr quanto ao Projeto a
que elas se vinculam.
Foram, assim, orerccidas dez emendas, que passam a ser aprecia·
das exclusivamente no que tange ao aspecto constitucional c ao jurí·
dico, na [orma dus disposiçÕes regimentais IICima invocadas, dcixan.
do o mérito ao exame da douta Comissão do Distrito Federal.
A Emenda n• I, de autoria do nobre Senador Heitor Dias, sugc.
rc nova redução ao art. 3• do Projeto com o fim de subordinar a Polí·
cia Militar administrativamente, ao Governador do Distrito Federal,
c, operacionalmente, ao Secretário da Segurança Pública. Sem cxami·
nar o mí:rito da proposição acessória em que se divide a subordina·
çilo da Pollcia Militar entre duas autoridades di[crcntes, a Emenda
cm apreço contraria a orientaçilo geral adotada pclalcgislaçilo vigcn.
te, nilo só no que diz respeito à Pollcia Militar, mas ainda cm rclaçilo
ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, como se vi:, rcspccti·
vamentc, do art. 2• da Lei n• 6,023, de 3 de janeiro de 1974, (Esta tu·
to dos policiais-militares da Pollcia do Distrito Federal), c do art. 3•
da Lei n• 6.333, de 18 de maio de 1976. O primeiro desses artigos
estabelece que a Pollcia Militar do Distrito Federal é subordinada ao
Secretário de Segurança P~blica c o segundo, que o Corpo de
Bombeiros se subordina administrativa e opcrucionalmcntc ao Sccrc·
t{~rio de Segurança P~blica. Desta maneira n modificação pretendida
pela Emcndu em causa quebra um sistema geral fixado, uniror.
mcmcntc, pela legislaçilo vigente.
Quunto ~ Emenda n' 2, roi ela considerada erroneamente como
emenda, visto que, bem cxuminuda, nilo passa de uma cópia da
Emenda n• I.
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A Emenda n• 3, também da iniciativa do ilustre Senador Heitor
Dias altera o contc~do do art. 4• do Projeto, mas nilo orerccc
nenhum aspecto que mereça a apreciação desta Comissão.
No tocante à Emenda n• 4, de autoria do nobre Senador Itamar
Franco, cabe salientar que ela modifica, prorundamente, o sistema
atualmcntc vigorante para todas as Pollcias Militares dos Estados,
dos Territórios c do Distrito Federal, chocando-se claramente com a
doutri'na adotada pelo art. 6• do Decreto-lei n• 667, de 2 de junho
de 1969, que assim esta tu i:
"O Comando das Pollcias Militares será exercido por
oficial superior, combatente, do serviço ativo do Exército,
prc[ercntcmente do posto de tencntc·coronel ou coronel,
proposta ao Ministro do Exército pelos Governadores de
Estado c de Territórios ou pelo Prc[cito (atualmentc Govcr·
nado r) do Distrito Federal."
(;manifesto que o texto do art. lO do PrOJCLO nilo é mais do qc:
uma adaptação do preceito genérico do aludido Decreto-lei n• 667,
que reorganizou, cm todo o Território Nacional, as Policias Mili·
tares c os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Tcrritó·
rios c do Distrito Federal.
Relativamente às Emendas n•s. 5e 6 assinadas, respectivamente,
pelos eminentes Senadores Heitor Dias c Itamar Franco, nada há
que se oponha do ponto de vista jurídico constitucional, vez que ver·
sam apenas sobre a estrutura de órgãos internos da Policia Militar. A
Emenda n• 5 substitui, como órgão de apoio logístico, a Policllnica
por Hospital da Policia Militar. E a n• 6 transrorma, como órgilo de
apoio do ensino o Centro de Formação c Aper[eiçoamento de Praças
(CFAP) cm Centro de Formação c Aperrciçoamcnto de Pessoal
(CEFAP), dando maior amplitude à sua finalidade.
A Emenda n• 7, [ormulada pelo nobre Senador Lâzaro Barbo·
zn, embora abra evidente conflito com os objctivos do Projeto, nilo
desrespeita nenhum dispositivo legal ou constitucional. Um dos
objctivos principais da proposição principal é promover, sem prcjul·
zo de seus atuais ocupantes, a extinção do Quadro de Oficiais Policiais de Administração (QOPM/ADM) c do Quadro de Oficiais·
Militares Especialistas (QOE), enquanto a mencionada Emenda visa
à sua manutenção. !;, assim, uma questão de conveniência
administrativa ou runcional, que escapa ao estudo desta Comissão.
A Emenda n• 8, ainda do ilustre Senador Itamar Franco, sem
alterar o conteúdo do texto, oferece· lhe redução mais adequada, po·
rém, como a antcrioi, rercre-se ao mí:rito do dispositivo por ela
atingido.
Jâ a Emenda n• 9, também do nobre Senador Itamar Franco,
nos parece injurídica, porque, dando nova redução ao art. 44 do
Projeto, assegura, data venla, de rorma vaga c inprccisa, a promoção
de Oficiais de Quadros cm extinção, sem atender às condições exigidas igualmente para as demais categorias de Oficiais e sem respeitar
os limites de crctivos fixados pela Lei n• 5.622, de 1970.
Por fim, a Emenda n• 10, de autoria do ilustre Senador Bcnja·
mim Farah, assegura o acesso ao primeiro c aos demais postos do
Quadro de Oficiais de Administração c do Quadro de Oficiais c espc·
cialistas aos aluais Subtcncntcs e Sargentos que, na data da entrada
cm vigor da presente Lei, satis[açam os requisitos previstos no artigo
14 do Decreto n• 66.862, de 8 de julho de 1970. Esta Emenda, a nosso ver, concessa venia, conflita com os dispositivos da Lei n• 6,023,
de 1974, que, além de posterior ao Decreto n• 66,g62, regula os Esta·
tutos dos Policiais Militares da Polícia do Distrito Federal.
Com ereito, estabelecem os arts. 20 c 59 do aludido Estatuto:
"Art. 20. O ingresso no Quadro de Oficiais será por
promoçilo de Aspiruntc·a·Oficlal PM para o Quadro de Ofi·
ciais combatentes, pela promoçilo do Subtenente PM, quan·
do se tratar do Quadro de Oficiais Especialistas, de Admlnis·
traçilo ou de Músicos c, mediante concurso entre diplomados
por Faculdades civis reconhecidas pelo Governo Federal,
quando destinados aos Quadros que exijam este requisito."
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"Art. 59. O acesso na hierarquia policial-militar~ sele·
tlvo, gradual c sucessivo c scrâ feito mediante promoções, de
conformidade com o disposto na lcgislaçilo e regulamentação
de promoções de oficiais c de praças, de modo a obter-se um
Ouxo regular c equilibrado de carreira para os policiais milita·
res.a que esses dispositivos se r.:fcrem."
Face ao exposto, consideramos lnjurldlcas as Emendas n•s I, 2,

4, 9 c 10, bem conio constitucionais cjurldicas as de n•s 3, 5, 6, 7 c 8,
salvo melhor juizo.
·sala das Comissões, 17 ele agosto de 1977.- Daniel Krlqer,
Presidente - WU10n GODÇahn, Relator - Hel•ldlo Nunn - 11111·
!lo Coelbo - Ollo Leh11111111 - Leite CbaYet - Oratet Qufrcla Eurico Rnende- Ollrn Teixeira.
PARECER N• 563, DE 1!177
Da Comlllio do Distrito Federal
Relator: Senador Saldanha Derzl
O PLS n• 85/77-DF retorna a csta.Comissão, por imposição
regimental, com as dez emendas que lhe foram formuladas em PlenA·
rio, já apreciadas pela Comissão de Constituição c Justiça.
As de números .I, 2, 4, 9 ê 10 foram rejeitadas na referida Comis·
são, por injurldicas, aceitando-se as demais como constitucionais c
jurldicas.
Por força do artigo 105 do Regimento Interno desta Casa, a esta
Comissão do Distrito Federal cabe examinar o mérito das emendas.
No nosso primeiro Parecer, constante deste processado, jâ nos
nlonFnmos sobre o Projeto, dando·lhe inteira acolhida.
Em rclaçao às emendas, passemos ao exame de cada uma,
isoladamente:
Emenda a• I
Autoria- Senador Heitor Dias.
Dê-se ao art. 3• do projeto a seguinte rcdação:
"Art. 3• A.Pollcia Militar, como órgão autónomo sem
personalidade jurldica, subordina-se, administrativamente,
ao Governador do Distrito Federal c, operacionalmente, ao
SecretArio de Segurança Pública."
A justificativa da emenda é:, de certo modo, contraditória, con·
fundindo subordinação com responsabilidade do Comandante. A
emenda proposta, esta sim, divide a ·subordinação c deixa indefinida
a responsabilidade dos escalões superiores à Corporação, uma vez
que sempre hã uma certa margem de dependência entre os campos
administrativos c operacional.
Acresce que a emenda contraria a legislação cm vigor, toda ela
situando a PMDF com subordinação total à Secretaria de Segurança
Pública c, apenas esta, dirctamcntc ligada ao Governador.
Convém lembrar, ainda:
-que o CBDF, estruturado pela Lei n• 6.333/76, é administrativa c operacionalmente subordinado no Secretário de Segurança
Pública;
- que vem apresentando resultados plenamente satisfatórios a
subordinação total da PMDF ao Secretário de Segurança Pública.
Pela rcjciçilo da emenda.
Emenda n• 2
Autoria- Senador Heitor Dias.
A presente Emenda é absolutamente idêntica à anterior de n• I,
motivo pelo qual opinamos, igualmente, pela rejeição, com base nos
mesmos argumentos.

A&osto de 1977
Emendan• 3

Autoria- Senador Heitor Dias.
Dê-se ao nrt, 4• do projeto a seguinte rcdnçilo:
"Art. 4• O Comandante da Potrcia Militar do Distrito
Federal é o responsável pela Administraçilo c pelo comando
da Corporação, na forma da· presente lei."
~inteiramente procedente a observação salientada na justifica·
çilo da emenda. Todavia, parece mais indicado alterar-se o caput do
Art. 10, tendo cm vista que o Art. 4• trata especificamente das
responsabilidades do Comandante da Potrcia Militar, convindo
defini-las cxntamcnte, segundo seus principais campos: administração, comando c emprego.
Já o caput do Art. lO trata, cm sua essência, das exigências a se·
rem satisfeitas para nomeação do Comandante da Corporação. A
responsabilidade pelo comando e pela administração surge como um
apêndice, perfeitamente dispensável.
Em se tratando, portanto, de alteraç1io adequada, com maior
propriedade, no art. lO do projeto, opina·sc pela rejeição da presente
emenda, embora ressaltando o acolhimento da idéia na subcmenda a
ser apresentada à Emenda n• 4, que trata especialmente do assunto.

Emendan•4
Autoria- Senador Itamar Franco.
De·se ao nrt. lO a seguinte redação, suprimindo·se o art. li c
rcnumerando-se os subseqficntcs:
"Art. 10. O Comandante Geral da Polfcia Militar do
Distrito Federal, responsável pelo Comando c pela
administração da Corporação, será um Oficial PM do serviço
'ati vo c do mais alto posto existente na Corporação, nomeado
por ato do Governador do Distrito Federal.
§ t• Nesta hipótese, sempre que a escolha não recair no
Oficial PM mais antigo da Corporação, terá ele precedência
funcional sobre os demais Oficiais PM.
§ 2• Excepcionalmente, ouvido o Ministro do Exército,
o Comandante Geral poderá ser um Oficial superior
combatente, do serviço ativo do Exército, preferencialmente
do posto de Tenente·Coronel, ou Coronel, proposto no
Ministério do Exército pelo Governador do Distrito Federal."
A Emenda conflito frontalmente com a doutrina vigente sobre
Potrcins Militares, contida no Dccrcto·lci n• 667/69. Sob o ponto de
vista da segurança nacional, não se justifica contrariar essa doutrina,
sobretudo no caso particular de uma Polfcin Militar, que ficaria sob
tratamento lmpar, cm rclaçilo a suas congéneres estaduais.
A Emenda n• 4, como se verifica, é Oagrantcmentc injurldicn c
inconveniente ao interesse público, nos termos cm que está redigida.
No entanto, no sugerir a supressão do artigo li do Projeto, desperta
a atenção do lcgisládor para a deficiência contida neste artigo. Não
se regula, nesse dispositivo, o processo de dcsignnçilo c da ncccssllrin
disponibilidade do Comandante Geral da Polfcin Militar do Distrito
Federal, quer se trate de Oficial do Exército, quer se trate de Oficial
PM, E é preciso que se o faça, para que o Projeto nilo saia do
Parlamento com falhas de técnica legislativa,
Neste sentido, somos pela nprovaçilo da Emenda com a
Subcmendn que adiante formularemos.
Emenda n•S
Autoria- Senador Heitor Dias.
Substitua-se a redaçilo do Inciso II do nrt. 26 pela seguinte:
"Art. 26. Os·Orgdos de Apoio compreendem:
1- ..... . : .. ................................... .
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11- a) Centro de Suprimento c Manutenção; c
b) Hospital da Policia Militar (HPM)
11!- ......................................... .
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. ..,.. Fica suprimido o art, 43 c seu parAgrafo ánico, bem
· como o art. 44."

a

dcscjAvcl a progressiva extinção dos quadros de of PM de
Adm Esp, a ser estendida às demais PM.
O termo "políclfníca" ajusta-se melhor à Instalação que real·
Nilo se trata de bloquear o acesso de praças ao oficialato, mas
mente possui a PMDF, não sendo cxata a afirmação de que a de admitir sua promoção a oficial dentro. do próprio Quadro de
Corporação possuí um "hospital". O estabelecimento. existente faz Oficiais Policiais-Militares (QOPM), ·no qual· dcscinpcnharilo suas
atendimento ambulatorial c pequenas cirurgias.
funções peculiares, na forma a ser cstabclccida oportunamente;
O atendimento de carâter realmente hospitalar do pessoal da
.Quanto aos dirc.itos adquiridos o art. 44 do projeto os assegura.
PMDF é realizado nos mesmos estabelecimentos que atendem ao ·
Pela rejeição da e!f!enda;
. . .
funcionalismo do GDF.
Emeadan'l
Acresce que não se justifica, cm termos de viabilidade adml·
nistrativa c económica, um "hospital" para atendimento cspecffico
. Autoria- Senador Itamar Franco.
do pessoal policial-militar.
Dê-se ao art. 38, a seguinte rcdaçilo:
o termo "polictrnica", adotado no projeto, enquadra-se nas
"Art. 38; O pessoal civil·da Pol!éia-Militar compilc·sc
disposições da Portaria n• 30-BSB, de 11·2·77. do Ministro da Sa6de,
de:
que aprova conceitos e definições sobre a matéria.
·
a) Pessoal civil, contratado em regime de CLT; c
Pela rejeição da emenda.
b) FuncionArio páblico civil, lotado na Corporação ou
Emendan'6
eventualmente colocado à disposição da Pol!cia Militar."
Autoria- Senador Itamar Franco.
Não hA diferença de conte6do e~tre os textos do art. 38 do
Dê·se aos artigos 26 e 27, a seguinte rcdação:
Projeto de Lei e da emenda, mas tão-somente de forma, reconhecendo-se ser mais adequada a redaçilo proposta pelo Senador Itamar
"Art. 26 Os Órgãos de Apoio compreendem:
Franco.
I- Órgão de Apoio de Ensino:
Pela aprovação da emenda.
- Centro de Formação c Aperfeiçoamento de Pessoal
(CEFAP).
Emendaa•9
11- órgão de Apoio Loglstico:
Autoria- Senador Itamar Franco.
a) Centro de Suprimento c Manutcnçilo; c
Dê·se ao ParAgrafo Único do art. 43, a seguinte redação:·
b) Policlfníca.
III- Órgãos de Apoio de Pessoal:
"Art. 43. .. .................................... .
- Centro de Assistência Social."
ParAgrafo único. Aos atuais Oficiais dos Quadros de
"Art. 27. O Centro de Formação c Aperfeiçoamento de
que trata este artigo é assegurada a promoção ao Posto
Pessoal (CEFAP), 6rgilo de Apoio, tem a seu cargo a forma·
imediatamente superior."·
ção, a especialização c o aperfeiçoamento do pessoal da Cor·
A promoção aos demais postos estA assegurada pelo art. 43,
poração."
·
parAgrafo 6nico, do Projeto de Lei, desde que satisfeitas as exigên:
O Centro destina-se especificamente à formação c ao aperfeiçoa· cias legais estabelecidas pelo Decreto n• 1673/11/GDF.
mcnto de "praças", não sendo aplicàvcl a oficiais, como pretende o
A aprovação da emenda,' a par de implicar cm tratamento
autor da emenda. Diante das necessidades da Corporaçilo, ainda não desigual para com os oficiais policiais-militares de outros quadros,
se justifica órgão anãlogo para oficiais.
obrigados a satisfazer determinadas condições de acesso, significa
o art. 45 c seu parâgrafo 6nico regulam a matéria para quando ignorar o decreto mencionado no parAgrafo anterior e os limites de
a necessidade se apresentar, dispondo sobre a formação, a cfctivos fixados pela Lei n• 5.622/70.
·
especialização c o aperfeiçoamento de oficiais.
Acresce que o texto proposto pela emenda para o parAgrafo
Pela rejeição da emenda.
6nico do art. 43 é bastante vago, desprovido de parâmetro c passivei
de interpretações conflitantes.
Emenda a•?
Pela rejeiçi!o da emenda.
Autoria- Senador Uzaro Barboza.
Emeadan'IO
O artigo 36 passa a vigorar com a seguinte redação:
AutoriaSenador
Benjamim
Farah.
"Art. 36, O pessoal da Policia Militar do Distrito
Dâ
nova
rcdaçilo
ao
artigo
44:
Federal compile-se:

c

1- Pessoal da Ativa:
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros:
-Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM)
- Quadro de Oficiais Pollciais·Militarcs de Sa6dc
(QOPMS)
- Quadro de Oficiais Policials·Militarcs de Admi•
nistraçilo (QOPM I Adm)
- Quadro de Oficiais Policiais-Militares especialistas
(QOPM/Esp)
b) Praças Especiais da Pol!cia·Militar, compreendendo:
- Aspirantc,·a·Oficial PM
-Alunos-Oficiais
c) Praças Policiais-Militares (praças PM)
II- Pcssoallnativo:
a) Pessoal da Reserva Remunerada; c
b) Pessoal Reformado.

"Art. 44. Fica assegurado o acesso ao primeiro c aos
demais postos do Quadro de Oficiais de Administração c do
Quadro de Oficiais Especialistas, aos atuais Subtcnentes e
Sargentos que, na data da entrada em vigor da presente Lei,
satisfaçam os requisitos bâsicos para as referidas promoções,
previstas nos Itens I e II do artigo 14 do Decreto n• 66.862, de
8 de junho de 1970. (R- 200)."
·
A emenda connita com dispositivos da Lei n• 6.023/74 (Estatu·
tos dos Policiais-Militares da PMDF), a seguir transcritos:
"Art. 20. O ingresso no Quadro de Oficiais serâ por
promoção do Aspirantc·a·Oficial PM para o Quadro de
Oficiais combatentes, pela promoçilo do Subtenente PM,
quando se tratar do Quadro de Oficiais Especialistas, de
Administraçilo ou de MQsicos e, mediante concurso entre
diplomados por Faculdades civis reconhecidas pelo Governo

Federal, quando destinados aos Quadros que exija este
requisito."

59:· o· ·
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sclctivo, gradual c sucessivo c será feito mediante promoções,
de conformidade com o disposto na legislação c regula·
mcntação de promoções de oficiais c de praças, de modo a
obter-se um fluxo regular c equilibrado de carreira para os
policiais·militarcs a que esses dispositivos se referem.

·································••'••••··············
Pela rejeição da emenda.
Em face do exposto, opinamos:
a) pela rejeição das Emendas números I, 2, 3, S, 6, 7, 9 c lO;
b) pela aprovação da Emenda n• 8;
c) pela aprovação da Emenda n• 4 com a seguinte:
Subemenda n•l- DF
A Emenda n• 4 passa a ser a seguinte:
De-se ao artigo lO do projeto a seguinte rcdação c.inclua·sc no
art. li, o seguinte parágrafo único:
"Art. 10. O Comandante .Geral da Policia Militar do
Distrito Federal ·scrâ um oficial superior combatente, do
serviço ativo do Exército, prcfcrcncialmcntc do posto de
Tenente-Coronel, ou Coronel, proposto ao Ministro do
Exército pelo Governador do Distrito Federai,"
"Art. 11. ........ , .... , ................ ,, .. , .. .
Parágrafo único. O ato de que trata este artigo deve ser
precedido:
a) por decreto do Poder Executivo, designando o oficial
que ficarâ à disposição do Governo do Distrito Federal para
ocupar o cargo, no caso de Oficial do Exército;
b) ·por aprovação do Ministro do Exército, no caso de
oficialPM."
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1977. - Wll10n GoncaiYtll,
Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Br111 Junlor- Adalberto
Sena - Heitor Dias - Uzaro Barboza, vencido, cm parte - Oslrea
Teixeira -Itamar Franco, vencido, cm parte- Alexandre COita.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - O Expediente lido
vai à publicação.
Através do Aviso o• 144, de 1977, o Senhor Presidente do Tribu·
nal de Contas da União encaminhou ao Senado cópias das Atas das
sessões daquela Corte cm que foram tomadas decisões aplicando san·
çõcs aos responsâveis que discrimina.
O expediente recebido foi encaminhado, com Oficio, à Cernis·
são de Finanças, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Porteila)- Sobre a mesa, pro·
jeto de lei que scrâ lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio.
·
I> lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• IS8, DE 1977- COMPLEMENTAR
Introduz alterações no art. I• da Lei Complementar n• 19,
delS de junho de 1974, que dispõe sobre a apllcaçio dos recur·
sos gerados pelo PIS e pelo PASEP,
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Passará a § I• o parágrafo único do art. 1• da Lei
Compl~mcntar n• 19, de 25 de junho de 1974, acrescentando-se· lhe
os scgumtcs novos parágrafos:
"Art. 19 , . , . , , . , . , , , , , , . , . , . , . , .. , .. , .... , , . , , , , ,

§ 1• ................................................ .

I I
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§ 2• Os prográmas especiais a que se refere o§ I• obcdc·
ccrão aos seguintes critérios c prioridades:
a) cinqUenta por cento (50%) dos recursos do fundo
PIS/PASEP serão aplicados,pclo Banco Nacional de Dcscn·
volvimcnto Econõmico (BNDE) na capitalização das cmprc·
sas privadas brasileiras, através de aquisição pelo Fundo de
açõcs novas por elas lançadas;
. b) na aquisição dessas açõcs, o Banco Nacional de
· Dcsc~volvimcnto Econômico (BNDE) dará prioridade às:
I) pequenas c médias empresas;
2) empresas

localizadas nas regiões menos desenvolvidas.

§ 39 Para os fins desta lei, empresa privada brasileira é
aquela sediada no Pais c com maioria de capital nacional. ·
§ 49 Para aplicação desses fundos, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico poderá utilizar os serviços do
Sistema Nacional de Bancos de Desenvolvimento."
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrArio.
J ustiOcaçio
Os objetivos desta proposição transparecem claramente do pró·
prio enunciado dos seus dispositivos. Visa ela fortalcécr a capitaliza·
ção da empresa privada brasileira, como tal considerada a que é
sediada no Pais com maioria de capital nacional.
I> indisfarçâvcl c, até, alarmante, o processo de endividamento
das empresas nacionais, fato que vem se agravando c que fatalmente
irâ pôr cm choque a própria viabilidade financeira das mesmas. ·
Este fato indisfarçável tem de ser levado cm consideração, por·
que é do maior interesse não só do governo como de toda a Nação o
fortalecimento da empresa nacion.al, a fim de 'que ela possà se cxpan··
dir c crescer, para atingir os objetivos sócio-cconômicos de interesse
de todo o Pais.
Impõe-se, por isso, a ação do Poder Público, destinando, scgun·
do este projeto, cinqUenta por cento ·dos recursos do Fundo
PISJPASEP ao mercado primârio de açõcs da empresa brasileira, co·
mo tal caracterizada a que, sendo sediada no Pais, tem maioria de
capital nacional.
Ao mesmo tempo que visa tal objetivo, por outro lado, se con·
vertida cm lei, esta proposição irâ fortalecer bastante o mercado pri·
mârio de açõcs.
Mais ainda: o projeto irà incrementar a participação dos
trabalhadores no capital das empresas nacionais, que, por si só, cons·
ti tu i objctivo social da maior rclcvãncia.
Aliâs, nesse particular, a proposição se inspira na própria Cons·
tituição, segundo a qual a ordem econômica c social tem por fim rea·
Jizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base, entre
outros principias, na "harmonia e solidariedade entre as categorias
sociais de produção" (art. 160, IV). Mais ainda: convertidas cm lei c
iniciada a suu aplicação dus normas oru propostas à apreciação do
Congresso Nacional, ter-sc·á iniciado a integração dos empregados
nu vida c no desenvolvimento das cmpresus, que é definido pela Lei
Muior como direito que ela assegura aos trabalhadores (art. 165, V).
Na realidade, não é outro o objctivo visado pelo Fundo
PlS/PASEP. Está escrito no art, I• da Lei Complementar n• 7, de 7
de setembro de 1970, que instituiu o Programa de Integração Social:
"Art. I• I> instituldo, nu forma previsto nestu lei, o Pro·
grama de 1ntegruçilo Social, Destinado a promover a Integra·
çilo do empregad~ na vida e no desenvolvimento da• empresas,"
Colimundo esse mesmo objetivo, o projeto upenns cstatui cri·
térios c prioridades que considera essenciais u fim de que os fins visa·
dos pela legisluçãoj4 existente sejam muis facilmente atingidos.

\'i
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Utilizando os poderes que lhe confere a própria Lei Complcmcntnrn• 19, de 1974, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económi·
co, no elaborar os programas especiais de investimentos c financia· .
mcntos, dcverã naturalmente ter em vista n elaboração de contratos
que garantam remuneração adequada, sob a forma de dividendos mi·
nimos, o que assegurarã rentabilidade capaz de satisfazer as exigên·
cias decorrentes do pagamento dos benerlcios a que se destinam o
PISe o PASEP.
Entendemos que, se convertido em lei, este projeto será podero- ·
so elemento para realização da justiça e da paz social, incrementando
a harmonia que deve existir entre as diversas categotias da produçuo,
o que será benéfico à economia e ao desenvolvimento do Pais.
Saiu das Sessões, 29 de agosto de 1977.- Roberto Saturnlno.
(À.I Comi.uões de Con.rtiluiçào e Justiça, de Serviço Púbfl.
co Civil, de Legi.</açào Social e de Economia.) ·
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portclla)- O projeto de lei serã publicado c enviado às Comissões competentes.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No regime de economia de mercado, o problema da contenção
da expansão do poder económico - rcsponsâvcl pelos monopólios,
cartéis, conglomerados c outras formas de concentração de riqueza
que comprometem o livre jogo da iniciativa particular é tão grave,
não raro, quanto aquele outro, representado pela infiltração das for·
mas totalitãrias de sistema social que promovem n extinção do direito de propriedade, da faculdade do lucro legitimo c do deferimento à
iniciativa privada daquelas atividndcs de natureza eminentemente de
mercado.
Assim, o mundo de hoje nos ensina que o autêntico regime de
economia de mercado, que respeita, encoraja c disciplina a iniciativa
particular, é aquele que admite, como fntor de moderação c cquillbrio n presença do Estado, dirctamcntc ou através de Empresas Pú·
blicas, Sociedades de Economia Mista c Fundações por ele criadas
cm determinados sctorcs da economia do Pais.
Um desses sctorcs é, sem dúvida, o dos transportes. No Brasil, o
transporte rodoviãrio, no que toca a sua infra-estrutura, sempre este·
vc sob a responsabilidade do Estado; os transportes marítimos c fcr·
roviârios passaram, gradualmente, ao controle c propriedade do Go·
verno. No que toca nos transportes aéreos, o quadro pode ser assim
descrito: uma das empresas de maior porte é de propriedade do Esta·
do ~·Silo Paulo, a VASP (90% de suas açõcs são do Governo paulis·
ta) outra pertence a uma Fundação que, apesar de não instituldn pc·
lo Governo, obedece ao seu comando c uma parcela pequena desse
sctor dos transportes cstã sob controle de pequenas c médias cmprc·
sns particulares.
A forma é, sem dúvida, a ideal, c a tendência de o transporte
aéreo comercial no Brasil ser totalmente absorvido pelas duns primeiras (VASP E VARIO) só podcrã nos trazer tranqUilidade c scguran·
çn, para o regime de economia de merendo que, cm nosso Pais, dcscjnmos, acima de tudo, justo e humano.
Teço, Sr. Presidente, estas considerações a propósito da noticia
repetida de que se cuida da privntiznçilo da VASP sob a alegação de
qu.c clu cstã crescendo demais.
Entendo que, antes de se pensar na privatização da VASP, de·
ver-se-ia cuidar da supressão de empresas que, porventura, por
incompetência administrativa ou incapacidade financeira estejam
acumulando prcjulzos. A VASP tem dado lucro legitimo, é empresa
rcntâvcl c seu quadro de servidores cstâ integrado ao seu programa
de ação, nuo podendo ser sufocada.
Estou seguro de que o Ministro da Aeronáutica c o Governador
de Silo Paulo pensam assim c, mais do que isto, tenho certeza de que
outro' não é o ponto de vista do Excclentlssimo Senhor Presidente
Ernesto Gciscl.

I
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Vârias vezes, desta tribuna, acentuei os excelentes resultados
alcançados por essa empresa sólida c próspera, aplaudindo.o acerto
com que tem sido dirigida, como ora se dâ, sob a presidência do Dr.
FlAvio Musa Guimarães.
Cumpre-me, pois, cm razão das noticias reiteradamente veiculadas, dirigir lts autoridades rcsponsâvcis o apelo para que não cedam,
a quaisquer pretextos, às ancmctidas contra uma empresa das tradj.
çõcs da VASP, c que a ela se dêem condições para que continue progredindo, se expandindo c se aperfeiçoando para o bem da aviação
brasileira c dos usuârios, o que corrcspondcrã, ainda, ao interesse
nacional, pois ela é um património de que muito se orgulha o Bra·
si! c, especialmente, os que se utilizam de seus excelentes serviços.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcl!a) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Otair Bcckcr.
O SR, OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ministro do lntc•·ior, Dr. Rangel Reis, fez proveitosa viagem
a Santa Catarina, que não pode ficar sem registro nesta Casa, para
destaque de importantes decisões do Governo Federal com relação
ao meu Estado. No dia 16, o Ministro Rangel Reis desembarcava, As
9 horas da manhl, no Aeroporto de Navcgantes, cm ltaja~ logo se
deslocando, com sua comitiva, para Brusquc. Nessa cidade, celebrou
convênio da ordem de dois milhões de cruzeiros, envolvendo o
DNOS c a Prefeitura Municipal, para execução de trabalhos de
revestimento cm pedras de granito do Canal t• de Maio. Coube ao
Dr. Harry Amorim da Costa, Dirctor-Gcral do DNOS, destacar o
significado da obra para Brusque. Na ocasião, o Ministro do Interior
resolveu atender a outra reivindicação da progressista cidade,
exposta a S. Ex• pelo Prefeito Alexandre Mcrico: a canalização c
rctificação da Vala Azambuja.
Em Brusquc, o Ministro Rangel Reis discursou, mostrando o
empenho com que o Governo Federal vem procurando dar ajuda a
Santa Catarina para a solução de seus principais problemas, mostrando estar a par de nossas reivindicações c por elas revelando
simpatia c apoio, como o fez ao mencionar nossas aspirações
relativas ao complexo carboqulmico c à imediata instalação de uma
usina siderúrgica. Exaltou o esforço catarincnsc para o dcscnvol·
vimento intcsrado do Estado, aludindo especificamente, para aplau.
dir, à questão do saneamento ambiental.
De Brusquc, o Ministro do Interior c sua comitiva, se dirisiu a
Florian6polis. Na capital, participou de uma sessão especial da
Assembléia Legislativa a que estiveram presentes os Deputados Fc·
dcrais Dib Chercm, Adhcmar Ghisi, Henrique Córdova, Ncrcu
Guidi, bem como o Senador Lcnoir Vargas c cu. Também compare·
ceram· a essa importante reunião o Governador Antônio Carlos,
Vice-Govcrnador, o Comandante do S• Distrito Naval, o Chefe do
Estado-Maior do Comando Leste Catarincnsc, o Reitor da Univcrsi·
dade Federal de Santa Catarina, o Prefeito, os Vereadores, os
SccrctArios de Estado, pescadores, univcrsitârios, industriais, comer·
ciantcs c trabalhadores.
A Assembléia Legislativa promoveu, dessa forma, magnifica
oportunidade para o encontro de autoridades c povo, num
acontecimento dcmocrAtico de rara objctividadc, no congraçamento
geral cm torno dos assuntos de interesse regional.
Sr. Presidente, foi sob aplausos gerais que o Ministro Rangel
Reis anunciou, na ocasião, a decisão final de o Governo Federal
aproveitar o manancial do rio D'Una para abastecer o complexo
industrial de lmbltuba, afastando, definitivamente, a hipótese de
dcssa!lnizaçi\o das lagoas Mirim, Santo Antônio c lmarul. Adiantou
que os estudos técnicos Indicaram o Passo D'Una para a localização
da barragem, novamente sendo aplaudido.
Antes, o Dr. Harry Amorim da Costa, Dirctor-Gcral do DNOS,
fez detalhada exposição sobre o problema de abastecimento d'âgua
às unidades Industriais do projeto Litoral Sul, bem como sobre o
controle de enchentes. Apontou as vârlas alternativas, falando de
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suas vantagens c desvantagens. Assim, o reservatório de Cabeçudas,
além do custo elevado, implicaria no deslocamento de duas mil c
seiscentas c cinqUenta c cinco famllias, com perda de três mil c
novecentos c cinqUenta c quatro empregos. Enfatizou o custo técnico
c social do empreendimento. Em seguida, expôs as razões, técnicas c
sociais, que levaram à opção pela construção do reservatório do rio
D'Una, jil definitivamente assegurada, cm conformidade com
estudos técnicos realizados de forma a mais clogiilvcl posslvcl, na
demonstração da seriedade com que o Governo enfrentou o problema.
Sr. Presidente, após anunciar, cm nome do Governo Federal, a
decisão de construir a brirragcm do rio D'Una, o Ministro Rangei
Reis salientou a importância do potencial das três lagoas que se pcn·
sou cm dcssalinizar. Ao assunto jã aludira o ilustre dirctor-gcral do
DNOS. O Ministro do Interior afirmou cntilo a necessidade urgente
de aprofundamento dos estudos ecológicos do sistema lagunar da rc·
gião, para o cquil!brio c a complementação da análise sobre a atividadc pesqueira na área, a fim de se chegar a sua otimização.
Cabe-me, aqui, rápida digressão. As lagoas Mirim, Santo Antô·
nio c lmarul silo de grande beleza c possuem enorme potencial cncr·
gético. Sua importância para o cquil!brio ambiental é, igualmente,
grande. Cerca de duas mil pessoas dependem, ali, da pesca. Ali se
produzem 61 ,3% da pesca do Estado, especialmente de crustáceos.
Essa é uma riqueza considerável, que deve ser preservada c amplia·
da, no desenvolvimento do grande potencial da região. E é de se notar que, na região, os pescadores auferem lucros excepcionais, desfrutando de um nlvcl de vida muito acima do normal no sctor. E cum·
prc exaltar o acerto c a amplitude dos estudos realizados pelo
DNOS, que levou cm conta todos esses aspectos turlsticos, de defesa
ambiental, social c cconâmica, para encontrar a solução certa, que é
o aproveitamento do rio D'Una para abastecer d'água o distrito in·
dustrial de lmbatuba. Esses estudos, por parte do DNOS, foram per·
feitos c merecem enaltecimento.
Antes, o Superintendente da SUDESUL, Dr. Paulo Afonso
Melro, fizera, a pedido do Ministro do Interior, explanação sobre o
desenvolvimento do Litoral Sul de Santa Catarina, com área de nove
mil e quinhentos quilómetros quadrados e quinhentos mil habitan·
tes, escolhido para ser sede de um complexo industrial, tanto pcl~
aproveitamento do potencial económico da região como para climl·
naçilo de intolerável disparidade cconômico-social. Foi com compe·
tência c objctividadc que o Dr. Paulo Afonso Melro se desincumbiu
da tarefa dada pelo Ministro, falando a audiência ti!o numerosa c se·
leta.
Sr. Presidente, ainda nesse magnifico encontro na Assembléia
Legislativa, o Ministro Rangei Reis presidiu a assinatura de três con·
vênios. O primeiro entre o Ministério do Interior, SUDESUL c Go·
vcrno do Estado, no valor de Cr$ 3.750.000,00 (três
milhões c setecentos c cinquenta mil cruzeiros) para a contratação
dos estudos de engenharia bâsica c estudos complementares para a
instalação da usina siderúrgica hà tanto reivindicada c prevista no
Projeto Litoral Sul de Santa Catarina. Signincou o compromisso for·
mal c irreversível do Governo Federal com a realização desse empre·
cndimcnto de imensa importância para a Região Sul c todo o Estado.
Outro convênio, no valor de CrS 700.000,00, foi assinado entre
a'SUDESUL c o Governo do Estado para implementação de uma
politica estadual de desenvolvimento urbano- um dos assuntos pe·
los quais me interesso hã muitos anos c pelo qual tenho me batido
com persistência nesta Casa. Finalmente, o terceiro convênio, entre a
SUDESUL, Governo do Estudo c Banco Regional de Desenvolvi·
mcnto Económico no valor de CrS 6.500.000,00, visam promover cs·
tudos de viabilidade técnico-económica das unidades industriais de
aluminu, ácido nuorldrico, nuor elementar, eriolita artificial c nuorc·
to de alumlnio, também previsto no Projeto Litoral Sul catarincnsc.
Assinados esses convênios, o Ministro Rangei Reis informou
que 0 Governo Federal autorizou seu Ministério a acelerar u cxccu·
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çilo do Projeto Li to rui Sul, que inclui a implantação da indústria car·
boqulmicu e de uma usina siderúrgica. Apontou ser isso "grande intc·
ressc para a economia cutarincnsc c do Pais", assim endossando o
que mais de uma vez afirmamos desta tribuna .•
O Ministro foi pródigo ao· reanimar esperança do povo catari·
nense. Reiterou que o eminente Presidente Gciscl autorizou a cons·
truçi\o da usina sidcrurgica no Estadq c, referindo-se novamente à
dcssanilização, acentuou que "hã muito o que fazer na ãrca do cama·
rilo c nilo iremos dessulinizar nenhuma lagoa. E agora partiremos o
mais rapidamente possível pura a implantação do Projeto do Rio
D'Una". Acrescentou que jã manteve contato com o Ministro da
Agricultura c o Governo do Estado, para aprimorar a atividadc pcs·
queira, sugerindo contatos com os técnicos da Universidade Federal
de Santa Catarina e outras autoridades estaduais neste sentido,
Sr. Presidente, a viagem do Ministro Rangei Reis a Santa Cata·
rina foi, como pude constatar pessoalmente ao acompanhâ-lo, pro·
vcitosa c das mais positivas. E pôde S. Ex• colher os agradecimentos
de Deputados e demais autoridades presentes à reunião da Assem·
bléia Legislativa. Desde a abertura da reunião pelo Deputado Epitil·
cio Bittcncourt até o seu encerramento pelo Presidente Waldomiro
Colautti, treze pronunciamentos for~m feitos, salientando a impor·
tiincia das decisões tomadas c anunciadas pelo Ministro do·Interior c
expressando o reconhecimento do povo catarincnsc pela ação do Go·
vcrno Federal no Estado. Houve unanimidade de opiniões, pois o
MDB, através da palavra do Deputado Murilo Canto, participou da
satisfação geral, dizendo, em nome de seu Partido: "Agradecemos ao
Senhor Ministro c sua equipe por terem sido scnslvcis para com a an·
gústia do povo do Sul de Santa Catarina. Estamos sensibilizados
com a sua decisão de adotar a solução mais humana", aludindo à
opção para a barragem do Rio D'U na. Tivemos, aqui, uma po~iti.va
manifestação de que se pode chegar ao congraçamento, sem d1stm·
çõcs partidárias, na defesa dos problemas prioritârios de Santa Cata·
rina, numa atitude honrosa para a Oposição c que enaltece o elevado
espírito público do povo catarincnsc. Também discursou o Magnlfi·
co Reitor Caspar Erich Stcmmcr, pondo à disposição do Governo do
Estado c Federal recursos c técnicos da Universidade Federal de San·
ta Catarina, havendo o Pesquisador Paulo Fernando Lago, agradeci·
do cm nome dos técnicos que lutaram pelo cquillbrio ecológico na rc·
giilo.
Não poderia aludir a todos os pronunciamentos então feitos, ex·
prcssando a unanimida~c de opinião cm torno da niio-dcssalinização
das três lagoas c de satisfação face às importantes decisões anuncia·
das ou postas cm inicio de execução pelo Governo Federal no meu
Estudo, através do Ministro Rangei Reis.
Sr. Presidente, fazendo este rãpido registro, solidarizo-me /Is
manifestações feitas ao Ministro Rangei Reis, exaltando sua provei·
tosa visita a Santa Catarina e reafirmando minha confiança de que o
Governo Federal dispcnsarã ao meu Estado constante c crescente
apoio, ao que faz jus por suas riquezas c pelas virtudes excepcionais
de seu povo, trabalhador c criativo. Hã muito o que empreender cm
Santa Catarina, para o engrandecimento do Estado c do Brasil, c,
para isso, é fundamental compreensão e apoio cfctivo do G~vcrno
Federal, como ora cstã se dando. E mesmo expressando ao cmmcntc
Presidente Ernesto Gciscl contentamento c reconhecimento do povo
catarincnsc, que corresponder(! copiosamente, por seu trab.alho c
csplrito de ordem, ao esforço do atual Governo no solo catarmcnscl
(Muito bem! Palmas.)
O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Peço a palavra, Sr.
Presidente, para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portclla)- Concedo a palavra
uo nobre Scnudo.r Alexandre Cos tu, pura uma comunicação,
O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA - MA. Para uma
comunicuçilo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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Cumpro o doloroso dever de comunicar tt Cusn o desaparecimento, no Rio de Janeiro, onde residia, do ex- Senador polo
Maranhão, Victoriano de Britto Freire,
Filho do Estado de Pernambuco, ingressou na politica maranhense na década de 30, tendo exercido os mandatos de Deputado
Federnl e Senador da República pelo Maranhão.
Com seu estilo próprio de participação na vida pública, o exSenador Victorino Freire marcou uma ê:poca na politica do nosso
Estado e uma presença singular no cenário nacional.
De personalidade forte, conseguiu ao longo de sua vida um
grande círculo de amigos, perante os quais exercia uma chefia incontestável.
A politica era a sua própria existência. A''ela dedicou-se com
paixão.
Exerceu diversos cargos na alta administração estadual e federal, entre os quais: Oficial de Gabinete do Secretârio de Agricultura do Estado de Pernambuco ( 1928-1930); Secretário do Governo
do Maranhão, durante a interventoria do Sr. General Martins de
Almeida; Membro da CETEX. Pertenceu ao Gabinete do Ministro
da Viação durante as gestões dos Srs. José Américo e Mendonça
Lima. Fez parte do Gabinete do Sr. Juarez Távora (Ministro da
Agricultura) e do Sr. Clemente Mariani (Ministro da Educação e
Saúde). Trabalhou na Diretoria de Meteorologia e exerceu, durante
a II Guerra Mundial, as funções de Interventor Federal, designado
pelo Ministro da Viação, junto à firma alemã Stahlunion.
Esta Casa, a quem ele serviu com dedicação àurante 24 anos,
tem o dever de homenagear sua memória, razão pela qual eu, em nome da Bancada do Maranhão no Senado Federal, encaminho à Mesa
o presente requerimento cm que solicito seja transcrito em Ata os
votos de pesar pelo seu desaparecimento e que este gesto seja comunicado à sua Exm• Família, bem como a destinação do Expediente de
uma das sessões do Senado para reverenciar-lhe a memória. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secretário.

Sobre a mesa,

t: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 277, DE 1977
Pelo falecimento, no dia 27 do corrente mês, do nobre Senador
Victorino de Britto Freire, homem público dos mais eminentes,
requeremos as seguintes homenagens:
I•) inserção, em Ata, de voto de profundo pesar;
2•) apresentação de condolências à sua Exm• família;
3•) destinação do expediente de uma das sessões do Senado
para reverenciar sua memória.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1977, - Alexandre Costa Henrique de La Rocque - Petrônlo Portella - José Llndoso Magalhães Pinto - HeiYídlo Nunes - Ruy Santos - Lulz
CaYalcante- Lourlnl Baptista - Mendes Canale - Renato Franco
- Dlnarte Mariz- Heitor Dias- Adalberto Sena- Itamar Franco
-Saldanha Derzl- Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Em razão de não
havc:r nllmero para votação. o requerimento deixa de ser votado,
nesta sessão, ficando para a próxima ou ninda nesta, nu hipótese de
se veriticnr número regimental.
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre Senador José Lindoso.
O SR. JOSf; LINDOSO (ARENA- AM)- Desisto da pula·
vra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (l'etrónio Portclla) - S. E•• desiste da
puluvra.
Concedo ;.1 palavra ~10 nobre Scnadur Dirceu Curdoso. (Pausa.)
S. Ex• não está rresentc.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.)
S. Ex• nrio estú presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Braga Junior. (Pausa,)
S. Ex• não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Presentes 31 Srs. Senadores. Niio há q11orum para deliberação.
Em conseqUência, as matérias constantes dos itens n•s I c 2 da
pauta têm sua votação adiada para a próxima sessão.

_,_

São os seguintes os itens que têm sua votação adiada:

Votação, em turno único, do Requerimento n• 249, de 1977,
dos Senhores Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando
a transcriçilo, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, no dia
12 de agosto de 1977.

-2Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos juridicos do País, da
disciplina "Direitos Humanos Fundamentais", tendo
PARECERES, sob n•s 405 e 406, de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dadc; c
-de Educaçilo e Cultura, favorável, com voto vencido do
Senhor Senador Cattete Pinheiro, e voto vencido, em separado, do
Senhor Senador Otto Lehmann.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Item 3:
Discussão, em turno único, da Redução Final
(apresentada pela Comissão de Redução em seu Parecer
n• 499, de 1977), do Projeto de Resolução n• 26, de 1977.
que suspenoe a execução do art. I• da Lei n• 3.111, de 24 de
novornbru Jo 1971, do l!stado de Mato Grosso.
Em discussão a redução r.nal. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada,
Encerrada a discussão, é a redução final dada como aprovada,
nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
ta scuuintc a redução final aprovada:
Redaçílo final do Projeto de Resoluçio n• 26, de 1977.
Faço suber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VIl, du Constituição, e eu, Presidente, promulgo n seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1977
Suspende, por Inconstitucionalidade. a execuçio do art. t• da Lei
n• 3.111, de 24 de novembro del971, do Estado de Mato Groaao.
O Senudo Federal resolve:
Artigo único. t: suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos
da decisrto definitiva do Supremo Tribunal Federal, profcridn cm 28
de ugosto de 1975, nos autos do Recurso Extraordindrio n• 80,803,
do Estudo de Muto Grosso, a execução do art. I• da Lei n• 3.111, de
24 de novembro de 1971, duqucle Estudo,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 4:
Discussão, em turno único, da Redução Finul (oferecida
pclu Comissão de Reduçilo cm seu Parecer n• SOO, de 1977),
do Projeto de Resolução n• 27, de 1977, que suspende a exe·
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cução dos arts. I•, 2• c 3• da Lei n• 7,847, de 13 de agosto de
1974, do Estado de Goiâs.
Em discussão a rcdaçilo final. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra para discuti·
la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, é a redaçào final dada como aprovada,
nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
ll a seguinte a redaçilo final aprovada:
Redaçio Dnal do Projeto de Reooiuçio n• l7, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VIl, da Constituição, c cu, •.•... , ........ , Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1977
Suspende, por laconadtucloaalidlde, a execuçio dooarta. t•, l• e
3•da Lei n• 7.847, de 13de aaoato de 1!17o4, do Estado de Go"s.
Artigo único. ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos
da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida cm lO
de setembro de 1975, nos autos da Representação n• 925, do Estado
de Goiás, a execução dos arts. 1•, 2• c 3• da Lei n• 7.847, de 13 de
agosto de 1974, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 5:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 234, de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que assegura
direitos à promoção e aproveitamento do empregado cm atividadc
privativa de habilitação qualificada, tendo
PARECERES, sob n•s 135 c 136, de 1977, das Comissões:
- de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc
e, no mérito, pela aprovação; c
-de Lqislaçio Social, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. I•·Secretário.
lllido o seguinte
REQUERIMENTO N• l78, DE 1977
Nos termos do art. 310, al!nea "b", do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado
n• 234, de 1976, a fim de que seja encaminhado ao rccxame da
Comissão de Legislação Social.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1977.- Hehldlo Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Por falta de quo·
rum, deixa o requerimento de ser votado, ficando a discussão da
matéria sob restada.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 6:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento ln·
terno), do Projeto de Lei do Senado n• 103, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dâ nova redaçilo ao art.
2• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, tendo
PARECER, sob n• 361, de 1977, daComissilo:
-de Constltulçio eJusliça (ouvido o Ministério da Prcvidên·
ciu c Assistência Social), pela inconstitucionalidade,
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Por falta de "quorum", ficu sua votação adiada para a próxima
scssilo.
O SR. PRESIDENTE (Pctróni~ Portclla) - Esgotada u maté·
ria constante du Ordem do Diu.
Tem u puluvrn o nobre Senador Paulo Brossard.
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O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o scguln·
te discurso,)- Sr, Presidente c Srs. Senadores:
Quando hd algum tempo ocupei a tribuna desta Casa para
comentar o escândalo da Lutfalla, tive ocaisão de dizer que era do
meu conhecimento que outra empresa, essa do meu Estado, também
pretendia beneficiar-se do socorro federal. E sem declinar-lhe o no·
me, revelei alguns dados acerca de sua situação financeira. Não mais
voltei ao assunto, c hoje a ele não voltaria se o Jornal do Brasil de
sâbado, na sua Scçilo de Economia, não houvesse publicado a notl·
cia de que vou dar ciéncia ao Senado:

II
I
'·

"RIOCEL TEM CRS 1,5 BILHÃO DA UNIÃO
Brasflia c Silo Paulo - O Presidente Ernesto Ociscl
aprovou a exposição de motivos conjunta dos Ministros da
Fazenda, Planejamcnto c da Indústria e do Comércio,
liberando CrS I bilhão, 525 milhões como forma de apoio
financeiro à Rio Grande Companhia de Celulose do Sul
(RIOCEL). A medida objctiva consolidar a companhia como
um complexo produtor de celulose capaz de competir no
mercado internacional.
A decisão foi tomada com base cm relatório enviado aos
Ministros pelo BNDE, tendo como um dos principais
objctivos o estabelecimento de um esquema financeiro de
CrS 700 milhões - destinado à execução da planta de
branqueamento essencial à integração do projeto - com
desembolso até o ano de 1979.
A RIÓCEL, até 1975, era uma filial brasileira da
empresa norueguesa Borrcgaard c, nesta situação, obrigada a
fazer o branqueamento na Noruega a um preço muito alto, cn·
quanto a celulose recebia um preço abaixo da cotaçlio do
mercado, criando uma situação tlpica de subfaturamcnto.
O BNDE, após uma longa análise da companhia, chc·
gou à conclusão de que não bastava o processo de
nacionalização; seria preciso também apoio financeiro da
União para tornâ-la competitiva no mercado externo."
Até aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a noticia publicada
pelo Jornal do Brasil.
Nilo posso jurar sohre a •un exatidi!o, mas a tenho como noticia
fundada, inclusive, porque estou informado de que outro jornal, este
de São Paulo, A Gazeta Mercantil, também publicou noticia mais ou
menos circunstanciada a respeito.
Deste modo, sem ligar propriamente para os pormenores do
fato, mas tomando-o como vcrldico, vou me permitir fazer algumas
considerações, ainda que esteja ccrio da inutilidade desses comentá·
rios.
Para que o Senado, - que, naturalmente, não está informado
dos antecedentes- possa ficar mais ou menos habilitado a formular
juizo a respeito, vou me permitir, até onde possa, fazer um relato
descritivo do que aconteceu até aqui, de 1966 a 1977. Ainda que o
faça de forma muito sumâria c muito rápida, entrarei, depois, na
apreciação da medida agora adotada pelo Governo,
Hã onze anos, cm 1966, foi constitulda no meu Estado uma
sociedade limitada, depois transformada cm anónima, que se pro·
punha a fabricar celulose não branqueada. Era a "Indústria de
Celulose Borregaard S.A.," com sede em Gualba.
Oualba, sabem os eminentes colegas, é uma cidade fronteira a
Porto Alegre, do outro ludo do Rio Oualba, para quem olha da Capi·
tul do Estado,
O capital du empresa era majoritariamente norueguês, pelo
menos o· cupitul votante, A bem dizer, a participação nacional
votante cru pouco significativa, mais ou menos simbólica, Um dos
acionistas cru o Estudo do Rio Grande do Sul.
Em 1969, o cupitul autorizado cru de 135 milhões, c o subscrito
de 65 milhões, 655 mil c 450 cruzeiros, assim repartido:
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da inconveniência da localização da fâbricn naquele locai; levando
cm consideração os ventos dominantes, advertia que a grande con·
ccntração humana - por sinal ali se verifica a maior concentração
Capital autorizado: Cr$ i 25.000.000,
demográfica do Rio Grande do Sul - haveria de sofrer duramente
os efeitos daquela indústria altamente poluente,
Capital subscrito: CrS 65.655.450,
·Pois bem, este laudo, este parecer, dele ninguém tomara conhePrincipais acionlstns
cimento até então, E nilo só ninguém tomara conhecimento, senão,
-AKTIESELSKAPET BORREGAARD Cr$ JI. 785.000, 'também, fora ele zelosamente engavetado. Depois da obra feita, depois da obra inaugurada, depois da obra em funcionamento, ai, en- AKTIESELSKAPET BORGESTAD
CrS 7.335.000,
tão, doi descoberto, pelo menos descoberto nos olhos do público,
-A DELA INVESTIMENT CO. SA.
CrS 7.742.500;
aquele parecer do Químico Milo Raffin que, formalmente, opinara
-IDEM
Cr$ 4.075.000,
contra a ioca!iznçilo da fábrica à margem do Gualba, no locai onde
'.
(uçõcs preferenciais de 2• classe com
ela elegera; opinou que ela fosse localizada noutro lugar, pelo Jacu!,
direito" voto)
mas num lugar onde seus efeitos niio viessem a se fazer sentir sobre
-CHRISTIANIA BANK OG
os aglomerados populacionais que vivem nas cidades de Gua!ba, PorCr$ 4.075.000,
KREDITKASSE
to Alegre, Canoas, Esteio, Silo Leopoldo c Novo Hamburgo. Volto a
- DEN NORSKE BANK
Cr$ 4.075.000,
dizer, cxntamente na região onde se concentra a maior massa huma·
-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CrS 3.650.000,
na do Rio Grande do Sul. Esse laudo não foi levado em consideração
- COURTANLDS LIM ITED
CrS 2.037 .500,
pelas autoridades como, ainda, ni\o teve qualquer divulgação, abso-NO RENO BRASIL SA.
CrS
815.000,
lutamente nada, como se fora segredo de Estado. Em segredo ele foi
-OUTROS (63 ucionisws)
Cr$
65.450,
conservado até que os brados, os protestos da população começaram
Total
CrS 65.655.4SO,
n se fazer sentir.
Por incr!vel que possa parecer, c realmente é inacrcditâvci, a fáEm janeiro de 1972, entrou a Borrcgaard a funcionar c, com brica foi conclulda, entrou cm funcionamento, foi inaugurada sem
solenidade c larga publicidade, ela foi inaugurada em março daquele que houvesse obtido o imprcscind!vcl aivarâ da Secretaria de Saúde,
ano, cm março de 1972. Aliás, ,convém que se diga, Sr. Presidente, que antes opinara contrariamente, com amparo cm parecer da sua
que essa empresa chegou ao Rio Grande e acampou do outro ludo de equipe de Engenharia Sunitârin. Mas, neste Pais de fatos consuPorto Alegre, à margem do Gualba, não de forma sorrateira, não de mados, estava consumada a fâbrica, ali, e em funcionamento.
forma oculta, não na calada da noite, foi à luz do dia com as mais
Mais ou menos, um ano após a inauguração da fábrica que aliabundantes funfnrras da publicidade e com uma recepção oficial co- às obtivera sempre o financiamento do Banco Nacional do Descn·
mo raras vezes, alguém, no Rio Grande, haja recebido.
volvi menta Econõmico, que tivera o apoio do Governo do Estado lembro que os seus dirigentes foram recebidos cm Palâcio c, sal- mais ou menos, um ano após a inauguração - o Presidente do
vo engano meu, até receberam condecoração ou medalha como, ali- BNDE, o Sr. Marcos Vianna, fez declarações à Imprensa - c a
ás, se tornou moda em nosso País, nos últimos tempos. Digo isso por- Imprensa as divulgou - que causaram uma profunda repercussão.
que, passado algum tempo, autoridades passaram a próccdcr como Mas, antes da repercussão, causaram uma impressionante pcrpicxi·
se nada tivessem a ver com o acontecido, até então, c como se a cm- dadc, Por que Sr. Presidente e Srs. Senadores? Porque, só cntilo se
presa houvesse surpreendido o Governo.
veio a saber que, dos 100 milhões de cruzeiros investidos nu fábrica,
Dizia eu, Sr. Presidente, que tendo entrudo a funcionar cm janei- os acionistas estrangeiros haviam entrado com apenas 14 milhões, o
ro, foi, essa firma, solenemente inaugurada cm março de i972. Mas, resto, 86 milhões, derivava da poupança interna, sob forma de
não apenas entrou a funcionar naquele ano, como também entrou a financiamento, corri juros subsidiados pelo BNDE, que também era
deitar sobre Porto Alegre e nrrcdorcs o seu ar tctidc, um insuportfl.. acionista - c parece que não cru o menor - mas que - pasme o
vc! mau cheiro, motivando protestos generalizados. Isto sem falar na Senado- nilo tinha direito a voto.
poluição das âguas do Rio Gualba, fato que, também, logo foi apura·
Tenho comigo, Sr. Presidente, o pronunciamento do Quimico
do c se tornou notório.
Milo Raffin, c cm breve dele darei ciência no Senado.
Tenho presente - não tenho aqui comigo a prova documental,
A poluição das águas do Gunfba, c a poluição da atmosfera,
e por isso nilo saberia dizer cxatnmentc a época- mas tenho presente, de uma pubiicnçilo feita em um dos jornais do Rio Grande, Cor- continuavam a causar profundo c crescente mal-estar no seio da
reio do Povo, uma fotografia tirada, via satélite, cm que aparecia nas população porto-ulegrcnsc e dos lugares vizinhos - digo, de preferência - porto-nicgrcnse, porque de todas é a cidade de maior
âguas do Gunlba, a partir da fábrica instalada nus suas margens,
população. E a opinião pública se foi levantando, progressivamente,
uma mancha negra. A poluição das âguas do Gualba era vislvc!, visl·
levantando c irritando, a ponto de a empresa, Borreguard, passar a
vcl a olho nu, graças a essa fotografia tirada nas condições a que me
ser conhecida sob a alcunha de "a fedorenta", porque, realmente, o
referi.
fedor era reiterado c era cada vez mais insurpotâvcl.
Relativamente no ar respirável, isto não havia necessidade de
No fim desse ano, no fim de 1973, ainda graças no BNDE, até
qualquer documento, análise laboratorial ou coisa que o valha, porque os letrados c os analfabetos sentiam, de forma incontcstâvei, os então silente, ficava-se ainda a saber do contrato celebrado entre a
Borrcguard da Noruega c a Borrcganrd do Gualbu; a Borrcgaard
efeitos da poluição atmosférica.
Foi por esta época, Sr. Presidente, que um sccrctãrio de Estado, matriz e a Borregnard filial. Por este contrato, tal como ao tempo foi
de maneira altissonante, proferiu estas palavras: "Bendita poluição publicado, entre a matriz c a liliul aqui implantada, esta, a filial, se
obrigava a entregar àquela, a matriz, preço a combinar, toda a
que truz progresso."
Contudo, foram tuis os efeitos que se foram fazendo sentir, foi produção da celulose aqui produzida, mas não acabada, como disse
tamanho o mui-estar causado no seio da popuinçilo, tilo generalizada cu, Porque as instalações aqui montadas eram iimitudus, nilo chegase foi tornando a opinião pública diunte duquilo, que parecia algo vam à fase final nu fabricação da celulose, no branqueamento da
incomprcenslvcl, que começaram a ser revelados fatos até entilo igno- celulose. Entilo, toda a produção da celulose daqui, cm razão de um
contrnto entre a filial c a matriz, esta entregava àquela.
rudos.
Mas o grave, o gravlssimo, está cm que o preço a combinar, a
Assim, ganhou publicidade o laudo do Qulmico Milo Rnffin,
que hA muito tempo, hú vârios unos, ao inicio das obras da cmpr~sa · combinar entre matriz c filiul, entre filial c matriz- porque, se fosse
norucguesn ali, naquele lugar, emitira parecer ou opinara no senttdo uo preço de mercado intcrnacionol, uindn se poderia defender o
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL EM 3/1969
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. . ··~ont ruto, nius conio o produio vendido era um produto inaeabado e,
.,.. :.:·. ·s~[1untlo óuvl·dizcr nu ~poea, nilo comercializado, motivo por que
· ,. ·. nãu xinfi:t ·c.ótuÇilo no mcrcadb internacional; tornava-se fAcil o es·
· . tuhelelfmcnto de um: preço qualquer, ensejando n opcraçilo conheci·
· ·. · • da como subfnturamcnto, dê modo que a filial daqui nunca obtivesse
.:;: ·-: ·resultado va·ntujôsci ta matriz de lá tivesse sempre uma mercadoria a
:' .. sou dispor, cni condições invcjàvcis,
··'. :. ·. ·.'Como se ~i:. scria·o modelo ideal de um contrato ideal: matriz e
· · ·: 'fili:tl, todou.produção, preço a combinar.
.

...... •,:

.· OSr, Iiariiar Franco (MDB- MGl- E o BNDE. onde estava?

·: ,·: .()SR, PÁULO BROSSARD (MDB- RS) -Esta é a pergunta
:. . ··que :t tf)do 'o mundo se fez, quando se veio a saber da cxistên·
éi:t desse 'conttnto, 'até porque todo mundo sabe que não se importa c
· '. '. · ·: qúe :nfi6 s~ ', ~~porta neste Pais senão vencendo obstãculos sobre
. qh~tu~uloi ~os órgãos fazendãrios c administrativos, De modo que a
· · :: . . feitura dcs!l: contrato nilo era, positivamente, um segredo de estado,
tra:·positivamente, algo que pudesse ser ignorado. Aliâs, como é
:,;~l\i,1c./cotno' .í: 'curial, às empresas quando pretendem obter
'o !in::n<i~men!o do BNDE, a ele fornecem todas as informações por
:. · ·.~!c n·~!:n11adds; para verificar se elllS estão cm condições de obter o
.: ·.·linanCiamenio'pór elas pleiteado, De modo que parece desnecessário

'. n"o

··,':"' ·;._:~·. ex."~~~;:~;~~;::~~
De~l
arur\e? .·· '
.
..

.. _ .

(ARENA- MT) - Permite V. Ex• um

: ·o ,Sii, PAULO BRO.SSARD (MDB -

RS) - Ouço o aparte

·'do S~liadoi Sa!danh'a Derzi.

·: ::<:.:_,.· o·.sa:

SALDANHA ·DERZI (ARENA - MT) -Nobre
";: ·,: . Senádo.r Paulo Brossard, estamos ouvindo com atenção o discurso
, ·.:: ·'',·d~ V.' . E:!• Realmente, a primeira vez que passei por Porto Alegre,
' .. '· .. : "w:istatei oodor. fétido daquela fábrica.

·· : ·.
· bSR.. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Agradeço menos
. ,. •. .:. , '0 npatte'do qúe'o depoimento que fez,

; · ; ';,.:. ·,. bSt.·Sild. Dérzi.(ARENA- MT)- Erro naturalmente
. ;',- :· .:. '· .. d«:: auioridndes, q'ue, no seu tempo, não previram a açi!o desta fábri·
· ·, .-:: .. :ca;·.qu• deveriam reahncntc saber que era poluidora, especialmente
· " ·fétiB:I', coritó ela é, ls5o é inegável, mas, quando por lã passei, acrcdi·
'
tei qu'e o(ioverno deveria tomar as medidas para impedir que isso
•'
conlinÜ:isic; porque hoje hâ métodos modernos par• se impedir ou
•. ':. aih1inuir uo rilfnimo.ilma poluição, embora isso esteja custando no
"'· · .; .' .: ml!rc:<uo .íntcrn'acional· êntrc lO e 20% a mais do produto de cada
· ·.· ,:, '.·:'rúh~icn,:Àr i: que sentimos que os próprios Estados Unidos, que têm
.. ': .. :\ grai1dc: rrialorià. d~s suas fábricas poluidoras, resistem cm obter os
. · .. ; métodos. mcidcrnos para impedir o excesso de poluição, porque
·' ·~ch;1n\ (\ue então elas perdem a condição no mercado competitivo.
ls;~ :, urna realidade que nós nQo podemos discutir: houve erro do
Gcvetrie> que autorizou a localização naquela ~poca, Mas, quanto ao
· , . comr:uo ue expoitação da sua matéria-prima à sua matriz na Noruc·
....... ··.gn; tenho a certtza absoluta que o Governo brasileiro, através da
, ,. · . CACEX, :hloso' np ·exame de todas as propostas de exportação c
_.,·importação, :rem métodos para avaliar o preço do mercado
·. ·..', ,internacionul, qu~r.paril importação quer para exportação. O Brasil,
·
redlh\eutc, tem procurado, através da CACEX - um órgilo da mais
' ;~!ti> s'eri!!dudc i: ·que grandes serviços tem prestado a esta Naçiio.tem -procur~dÓ ·o: que se fala sobre o superfaturamento e o sub·
·, .. · ·l'nt urnm~nto: Então, confio neste órgão que realmente 1: sério e tem
nu pcssou do. Dr. ·Benedito Moreira um homem de espfrito público,
:· ~ério,. equilibrado; profundamente .conhecedor do mercado interna·
.cl'nnl. Acompanho a sua preocupação em cada vez mais montar a
C ;CEX"com uni esquema de avaliação de preços de importaçilo c de
.. · · ·. cl 1lortaçÍ;o, ·Nesta parte, emború o contrato naturalmente esteja
··
c: rado, porque deveria constar o preço do merendo Internacional
' ·· . ·c~cri~ o justo), a CACEX jumals Iria permitir que sê fizesse, às suas
vl1r.s, ·u.m subfuiuramcnto, como luta, tremendamente, para Impedir
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o supcrfaturamcnto. Sabe V, Ex• que nem sempre í: possCvcl fazer-se
100%, mas confio no patriotismo, no discernimento, no espCrito
público do Dr, Benedito Moreira, que de fato é um homem si:rio, í:
um homem que lcvn a su:1 repartição - a CACEX - a ser,
rculmenlc dignu do respeito de todos nós, Muito grato a V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente,
agradeço o aparte do nobre Senador Saldanha Dcrzi, até pela
circunstância de que S. Ex• trouxe o seu depoimento como teste·
munha - não vou dizer visual nem auricular- mas creio que de·
veria dizer como testemunha nasal ...
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Olfativa.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... olfativa.
S, Ex•, passando por Porto Alegre, teve ocasiilo de aspirar o odor
fétido exalado pela Borregaard. Depois S. Ex• passou a fazer
considerações sobre o contrato - que a mim parecera tilo
surpreendente - celebrado entre matriz c filial de uma mesma
empresa, sobre a totalidade da produçiio aqui obtida, com preço a
combinar.
Devo dizer, entretanto, ao nobre Senador que a nota de cscân·
dalo dada na época não o foi por mim. Quando esse fato foi revelado, c foi revelado com grande publicidade também, foi para acusar a
Borregaard de subfaturamento. A acusaçiio não é minha, nobre
Senador. Foi dito, então, com a maior amplitude e sem meias
palavras, que se tratava de uma exportação feita com valores
subfaturados.
Devo dizer a V. Ex• que nilo tenho elementos para afirmar isto,
mns, ao tempo, quando isto veio a público, foi dito, com timbre ofi·
cial, que tal ocorrera,
Repito que eu jã ouvira de pessoa competente que tal poderia
ocorrer facilmente, porque a Borrcgaard daqui nua exportava para a
Borrcgaard de lã o produto acabado, que tivesse cotação no mercado
interr.acional.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT)- Mas a CACEX tem
elemento para avaliação.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- A mercadoria
era inacabada c ar i: que se tornava não só possCvel, mas também fâcil
essa operação.
Diz o nobre Senador Saldanha Derzi que a CACEX tem a dirigi·
lu uma pessoa com alta competência c integridade- o Sr. Benedito
Moreira, Longe de mim, Sr. Presidente, opôr embargos ao jufzo for·
mulado pelo eminente Senador, O Senado hã de convir que nem dire·
ta nem indiretamente deflui das minhas palavras qualquer reserva
relativamente à idoneidade do mencionado servidor, Nem sei se era
ele a Diretor da CACEX ao tempo em que isto ocorreu. Pode ser que
sim, pode ser qu~ niio,
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) -Também nilo posso
assegurar u V, Ex•, mas tenho a certeza de que essas trunsaçõcs se·
riam naturalmente avaliadas. Inclusive, embora fosse produto inacabado, tem a CACEX os meios de avaliar o seu custo, para permitir a
sua exportação.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Diz o nobre
Si:nador Saldanha Dcrzi que a CACEX tem meios, Então, se tem
meios, se torna menos compreensrvcl o que cntilo foi dito, nilo por
mim- saliento uindu umu vez- mas por pessoas ligadas ao Govcr·
no, se bem lembrudo estou, por autoridades do BNDE e também da
Governo do Estudo, que nilo hesitarum em formular u gruvc imputa·
çilo.
Mas, Sr, Presidente, o objctivo principal du minha intcrvcnçi\o
nilo 1: este. Como disse, estou, por hora, numa fase descritivu cape·
nas pum que o Senado tenha elementos, pura, após, poder acompa·
nhur o meu ruciocínio.

Estou dundo mais notrcius de um futo ocorrido, historicamente
verificado, pura, u partir duC, fazer ulgumus reflexões c revelur, de outro ludo, outros fatos.
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Mas isto, Sr, Presidente, ocorreu cm fins de 1973; ou seja, prati·
cumcntc dois anos depois de a fâbrica haver entrado cm funciona·
mcnto, fato este ocorrido cm janeiro de 1972, ainda que a inaugura·
çüo oficial se tcnhà verificado cm março daquele mesmo ano, 1972.
Pois bem, no fim de 1972 se tornou realmente insuportâvcl o
mau cheiro da Borrcgaard. Lembro-me que uma vez o Correio do Po-·
vo abriu manchete que - salvo engano - estava vazada nestes ter·
mos: "Borregnard Desafia Povo e Governo". E o noticiAria da 'lm·

prensa era copioso no mesmo sentido,
Pois bem, cm dezembro de 1973, o Governo do Estado, aquele
mesmo Governo, que nilo levara cm consideração oparecer do Qui·
mico Milo Raflin, o Governo do Estado, tomado de sObita energia,
interditou a fãbrica Borrcgaard, fechando as suas por.as, sustando o
seu funcionamento. E o fez, invocando o art. 130 combinado com o
art. 42 do Código Nacional de SaOdc c amparado cm pronunciamcn·
to da equipe de Engenharia Sanitâria da Secretaria de Saúde.
Tenho comigo, Sr. Presidente, a noticia, que é mais do que not!·
cia, porque é o próprio despacho oficial da autoridade estadual, ao
tempo divulgada pelos jornais que traz a data de 6 de dezembro de
1973.
~este o teor do documento oficial:
"SUSPENSA ATIVIDADE DA
INDÚSTRIA BORREGAARD
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Ao determinar a suspensão das atividadcs da lndOstria
Borregaard, o Governador Euclides Trichcs acolheu a cxposi·
ção fci.ta pelo Sccrctãrio Jair Soares, da Saúde, cujo texto
segue na Integra:
Ao aprovar o parecer da Equipe de Engenharia Sanitâ·
ria, devemos levar cm consideração, também, o que consta
do Processo n• 1.509/66, no qual a referida lndústria.solici·
tou ãrea para sua localização, onde foi prolatado o seguinte
parecer pelo Qu!mico Milo Raflin:
"De acordo com vossa informação verba!, a fábrica de
celulose devcrã ser localizada ao sul da cidade de Gua!ba, nos
terrenos indicados na Planta n• 377/Ap-27 com os n•s I a 5,
segundo vossa informação, os ventos dominantes nessa
região são: o vento Sudoeste c, às vezes, o vento Noroeste.
Diante desses dados, meu parecer sobre a localização da
fãbrica de celulose é a seguinte: apesar de não estar aprovado
o quadro de limites mãximos tolcrãvcis de diversas substân·
cias poluentes do ar, o mau cheiro dos gases deve condicionar
a localizaçlo dessa fâbrica. Ora, o vento Sudoeste, dominan·
te na maior parte do ano, sopra desde a provâvcllocalização
acima indicada na dircção dos aglomerados urbanos
constitu!dos pelas cidades de Gua!ba, Porto Alegre, Canoas,
Esteio, Silo Leopoldo c Novo Hamburgo. Assim sendo,
sugerimos que essa fãbrica de celulose fosse localizada às
margens do Rio Jacui, tão a Oeste quanto fosse poss!vcl para
nilo se situar nas pro~imidadcs de Silo Jcrônimo. Esse meu
parecer. Mllo Ramo- Qu!mico."
Por outro lado, o Processo n• 967 j70, que solicita Alva·
rã de Licença pnra localização da referida indústria, não
preencheu os requisitos exigidos pelo Regulamento Sanitâ·
rio, sendo a citada indústria cientificada cm 9 de abril de
1970.
Igualmente, cm 29·1·73, a indústria de celulose
Borrcgaard foi autuada por estar funcionando sem o ncccssâ·
rio Alvarã, o que levou esta Secretaria de Saúde a infra·
clonar u referida indústria.
Realmente o parecer técnico da Equipe de Engenharia
Sanitãria deixa claro que - embora o atendimento da
indústria cm desenvolver o equipamento da oxidação da
lixívia preta tenha sido cumprido no prazo cstubclccido c
comunicado oficialmente a esta Secretaria, através do ONcio
n• DS/293/73, assinado por Sicghart Lugcr, Dirctor·
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Superintendente - o referido equipamento· não surtiu ps
efeitos desejados de livrar a população da Grande 'Porto
Alegre c, principalmente, da Capital do Estado, do mau chcl·
ro, ocasionando para a população o mal-estar, o incómodo e
o dcsconrorto.
,
A Constituição da Organização Mündial de Saúde ao
conceituar saúdc·diz textualmente:
·
"A saúde é um estado de completo bcm-estar Nsico, men·
tal c social c nilo a simples auséncia de doença ou molé~tia. O
gozo do mais alto padrão de saúde, poss!vcl de atlngir,'é um
dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem·distinçilo
de raça, religião, credo politico c condição cconômica e
social. A saúde de todos os povos é fundamental à consccu·
ção da paz c· da segurança c depende da· mais completa
colaboração de individuas c Estados."
Na forma do Código Nacional de Sa~dc considera-se
passivei de penalidade toda pessoa flsica ou jur!dica que
transgrida qualquer dos preceitos desse ordenamento legal, e
a introdução no meio ambiente ou na atmosfera dc.substân·
cias estranhas, que possam causar malcflcio~ à população,
são ofensivas, devendo ser coibidas pelo Poder P~blico, a fim
de resguardar o bcm-estar a que toda pessoa humana tem
direito.
Isto posto, como autoridade sanitâria competente - e
nos termos do pronunciamento de Os. da Equipe de Engcnha·
ria Sanitãria desta Secretaria, com fundamento no art. 130, ·
combinado com o art. 42 do predito Código Nacional de
Saúde, não vejo outra alternativa, senão, Suspender as ativi·
dadcs da Indústria de Celulose Borrcgaard S. A., interditando
o estabelecimento, sito à Rua Silo Geraldo n• 1.680, no
Municfpio de Guafba.
Porto Alegre, 6 de dezembro de 1973.- Jair de Otlnlra
Soares, Sccretãrio ~a Saúde."
Contudo, durou pouco a enérgica decisão do Governo. Para ser
cxato, não chegou a durar cem dias, uma vez que a interdição traz a
data de 6 de dezembro de 1973 c vigorou até 14 de março de 1974. En·
tão, a Borrcgaard reabriu as suas portas, Ninguém deu explicações a
quem quer que fosse, .mas foi dito que era ordem ·do Governo Fc·
dera!. Nilo passo avalizar esta versão. Limito-me a transmiti-la tal
como circulou, copiosamente, no Rio Grande do Sul.
Tem mais. Se cm 14 de março era tornada sem efeito a interdl·
çiio decretada a 6 de dezembro, a 6 de fevereiro de 1974, pela Porta·
ria n• 30 do Ministério da Fazenda, eram cancelados os incentivos ri!·
cais concedidos aos produtos industrializados pela Borrcgaard.
Como vê V. Ex•, Sr. Presidente, estou tendo o maior cuidado
em ser rigorosamente objctivo na minha narrativa. Foi nesse mesmo

ano de 1974, não posso precisar a data, mas foi no primeiro semestre,
que, com surpresa, o Rio Grande do Sul tomava conhecimento de
que, em assembléia geral da Borrcgaard vinha de ser eleito seu Prcsi·
dente o Gcncral·dc-Exército Brcno Borges Fortes que, até hã pouco,
comandara o 3• Exército c que, fazia pouco, deixara a sua vida mill·
tar ativa. O fato é que ou se como uma espécie de substllncia antipo·
lucntc, ou para aproveitar o talento c a experiência do General Breno
Borges Fortes, a Borregaard o elegia Dirctor·Prcsidcntc da Empresa.
Contudo, a presença gcncral!cia nilo atuou como eficaz dcsodo•
rantc c as populações continuaram a sofrer o mau cheiro emanado
da Borrcgaard.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• me dâ licença pa·
ra um aparte, nobre Senador?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o nobre Se·
nador pela Bahia.
O Sr, Heitor Dias (ARENA- BA)- Nilo tenho, ainda, o pra·
zcr de conhecer o seu Estado ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pois cstâ convi·
dado.
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O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Estou cm débito. Mas é
claro que, como brasileiro c cm dccorrcncia do meu mandato, acom·
panho os fatos que dizem respeito ao interesse nacional, onde quer
que eles se processem, Por isso m-.smo, acompanhei essa situação da
Borrcgaurd, no Rio Grande do Sul, c também recordo de que a com·
panhia, por sua vez, nos jornais de maior circulação no Pals, fez a
sua defesa. E, se não me falha a memória, fazia registro a uma impor·
tação de filtros, qucjâ haviam sido encomendados.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Posso tranqUili·
zur sua inquietação, dizendo que, quanto mais se elevava o nlvei do
protesto popular, mais a empresa prometia elcminar o nau cheiro.
Também posso dizer a V. Ex• que, até hoje, isto não ocorreu. E,
de quando em quando, Porto Alegre - e digo Porto Alegre, porque
é a cidade cm que cu vivo, mas não apenas Porto i\iegrc - sofre, é
assolada pelo mau cheiro extremamente dcsagradâvci, embora cu de·
va dizer que, hoje, em menor escala do que àquele tempo. Mas regis·
tro, ainda hoje se faz sentir o efeito poluente daquela empresa.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Mas, continuando, se
V. Ex• me permitir, eu agora enveredo por outros caminhos. A po·
luição, como V, Ex• sabe, generalizou-se pelo mundo, sobretudo nos
palscs cm que a industrialização mais cresceu. Pergunto, entretanto,
a V. Ex•, que até agora pintou o lado negativo, c reconheço pelas pa·
lavras e pelas tintas com que V. Ex• coloriu o assunto, pergunto cu
agora: qual o significado positivo da produção dessa fâbrica para o
desenvoivim,nto do Brasil?
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Espero rcspon·
der à indagação de V. Ex• no momento oportuno. Como disse
V. Ex•, estou na fase noticiosa, e se V. Ex• me honrar com a sua
atenção, cm tempo próprio, cu revelarei mais alguma coisa sobre is·
so,

Diz o nobre Senador pela Bahia que o fenômeno da poluição é
universal. Realmente o é, até na sua Bahia, que eu, rio·grandense,
não apenas diria que jâ conheço, mas diria que conheço, porque não
uma, mas muitas vezes lã tenho ido para voltar cada vez mais coamo·
rudo da boa terra.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- DA)- Muito obrigado.
O SR, PAULO BROSSARD (MDB - RS) - E se me não
falha a memória, Sr. Presidente, a Bahia, agora, pelo mais popular
dos seus escritores, Jorge Amado, vem de lançar o seu protesto, o de
procurar contribuir de alguma maneira para formar opinião con·
trAria aos desvarios de urna industrialização irracional que se prcten·
de de qualquer maneira, a titulo de progresso.
Se não estou cm engano, o Oltirno livro de Jorge Amado Tieta do Agreste - é baseado exatamente no processo de poluição
que estaria a contaminar, no romance, uma praia de pobres pes·
cadores.
·
O fenômeno da poluição, diz bem S. Ex•, é universal c tambbm
nacional, a ponto de haver motivado a inspiração criadora, creio pos·
sa dizer, do mais popular dos escritores brasileiros vivos Jorge Ama·
do. ~ certo, também, quer me parecer que niio descabe dizer aqui,
exatarnente pela gravidade desse fenômeno, pelas suas profundas
repercussões na saúde pOblica que é um bem tão valioso, se não mais
valioso que o desenvolvimento industrial, e~atamente por isso, cm to·
da a parte do mundo se dâ atenção especial, estuda-se seriamente cs·
te problema para conciliar os dois interesses: o interesse do progresso
cconôrnico, do desenvolvimento industrial, - ninguém, afinal de
contas, vai impugnar, ninguém vai pretender um retorno à Idade
Média ou no Mundo Antigo, a uma economia primária, a uma
economia rural, - com o bcm-estar das populações, com a saúde
das populações.
Os jornais da semana passada falavam cm impressionantes
manifestações, na Europa, contra a construção de usinas nucleares c,
o que é mais interessante, manifestações nilo apenas regionais, das
populações imediatamente interessadas, não apenas nacionais, mas
eu diria que manifestações multinacionais.
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O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) -No Japão, contra a
poluição sonora dos aviões supersónicos.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu diria suprana.
cionais porque os malellcios dessas obras não conhecem as fronteiras
dos Estados c se alastram até por um continente inteiro, espcclalmen·
te na Europa, cm que os Estados não tem os territórios da extenslo
do nosso.
O nobre Senador Saldanha Dcrzi lembrou a preocupação do
Japão com a poluição sonora, causada pelos grandes aviões supersónicos. São fenômenos que a humanidade, hoje, estA vivendo c
que, por isso mesmo, a Ciencia se preocupa seriamente c com a Ciên·
cia, os cientistas, os homens do Governo para tornar compat!vcis esses dois interesses.
Assim, Sr. Presidente, creio que estamos entendidos quanto a es·
se ponto, Nada hã a objetar quanto à industrialização da celulose,
mas muito hã a objetar quanto à localização das indústrias, em
primeiro lugar; e em segundo, lugar quanto à ollrnplca desconsidera·
ção da empresa para com a população circunvizinha. Tanto que,
como é caro adaptar os filtros antipoluentes, ela entrou cm fun·
cionamcnto, sem dispor de coisa nenhuma. E o grave, no caso, estA
cm que cm tempo oportuno o servidor público, o químico Mito
Raflin, opinou, contrariamente, à iocalizaçilo da indústria naquele
lugar onde ela pretendia localizar-se, c onde se localizou. E, asara, é
o caso de perguntar: Vã alguém tirA-la dali a tratar'! Este é o pro·
blcrna, ou um dos aspectos do problema.
Aquela frase que eu repeti hã pouco, de um Secretário de Esta·
do: "Bendita a poluição que traz progresso" é bem reveladora dessa
mentalidade; da mentalidade da industrialização a qualquer preço,
de qualquer maneira c sem condições.
Agradecendo a intervenção do nobre Senador pela Bahia, que
estA em débito para com o Rio Grande do Sul, porque é imperdoável
que um baiano, especialmente um baiano, não conheça o Rio Gran·
de do Sul, quando a Bahia jã serviu até de carcereira de Bento
Gonçalves, no Forte de Silo Marcelo esteve o herói farroupilha.
O Sr. Heitor Dl11 (ARENA- DA)- Foram as circunstAncias.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- CircunstAncias
que cu diria configuram sua mora, V. Ex• está em mora mas, agra·
dccendo o aparte do nobre Senador, quero dizer mais alguma coisa,
para poder entrar no que, agora, começa a me preocupar.
O fato é que cm julho de 1975 era realizado um negócio entre a
Borregaard, norueguesa, c o Montepio da FamOia Militar, que tem
sede no Rio Grande do Sul, c por esse negócio, essa entidade adqui·
ria mais da metade das açõcs da Borregaard c, ao que me consta, pot
trinta e oito milhões de dólares. O seu pagamento, segundo foi publi·
cado, seria cfetivado em celulose, produzida, aliás, com linanciarncn·
to do BNDE. Lembro-me bem de que o contrato também foi celebra·
do com grande solenidade. Urna caravana- corno se dizia cm ou·
tros tempos, iuzirla caravana- vôou até Londres, onde, salvo equl·
voco meu, salvo traição da memória, foi assinado o contrato pelo
qual a Borrcgaard deixava de ser norueguesa para passar a ser brasi·
!eira. Aiiâs, não faltou quem dissesse que a partir de então "O fedor
seria nosso", porque, realmente, a dcspi:ito de todas as promessas, o
mau cheiro continuava a ser c~aiado ou produzido.
Passam-se os meses, c a imprensa publica declarações de um
superintendente da empresa, já agora nacional, falando das diflculda·
dcs que encontrava cm colocar o seu produto no mercado externo.
Nesse entretanto, a empresa mudava de nome c passava a se chamar
"Rio Grande Companhia de Celulose do Sul, é RIOCEL". Em
setembro de 1976, o Diretor-Comcrcial falava cm boicote da ex-ma·
triz, afirmando que a cx·Borrcgaard, agora RIOCEL, no ano de
1976 lograra colocar pouco mais de 6 mil toneladas do seu produto
no mercado europeu, c que por isso abria um escritório na Ale·
manha. Em dezembro do ano passado, dizla·se que, tendo capacida·
de de produzir'220.000 toneladas por ano, produzira apenas 130.000,
por não ter pum quem vender. Seus estoques na Noruega, onde pa·
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gam elevada taxa de armazenagem, atingiriam a casa de 54.000 tone- nos, ni\o reduzir a sua produção, pretendendo recursos para flnan·
ladas. Também foi publicado que, dos 350 milhões de receita, 114 ciar os estoques, e estes avaliados cm 25 milhões de dólares, cerca de
eram endereçados para o pagamento da Borrcgaard, em conseqUên- 300 milhões de cruzeiros.
cia do negócio feito anteriormente. E pelo exame dos balanços, sabese que os prcjuCzos da empresa não silo dcsprczlvcls. Em março do
Para conhecimento da Casa tenho, aqui, um quadro da composiano cm curso, o Dirctor·Admlnistrativo da RIOCEL, cx·Borrc- çilo do. capital da hoje RIOCEL, cx-Borrcgaard, com as açõcs ordiná·
gaard, segundo divulgou a Gazeta Mercanr/1, de Siio Paulo, falava rias c com as aç3cs preferenciais. Silo acionistas. nacionais: o Monte·
que ela tinha mais de 80.000 toneladas armazenadas na Europa. Sem pio da Famllia Militar, o Banco Nacional de Desenvolvimento
colocação, c que a situação nào era fácil. Já então se falava que ela Económico, o Estado do Rio Grande do Sul e outros pequenos
estava a negociar um socorro financeiro, para nílo parar ou, pelo me- · acionistas. A composição acionária é esta:

'.
RIO GRANDE- CIA. DE CELULOSE DO SUL- RIOCELLGRUPO EMPRESARIAL- MFMComposlçio do Capital
Ações Preferências
Capital em 31·12-197S
AUTORIZADO .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .
SUBSCRITO E INTEGRALIZADO
Nacional
Montepio da Fumil. Militar ............. .
- Bco, Nuc. do Desenvolvimento
Econômico- BNDE- ........... .
-Estudo do Rio Grande do Sul ......... .
-Outros ............................ .
Estrangeiro ........................... ,
- Adelu lnestiment Co. S. A.
(Luxemburgo)
- Borrcgaurd A.S. (Oslo-Noruega)
Total ........................... ..

Ações
Ordlnirlas
130.000

11.000

21
Classe

3•
Classe

Total

35.000

44.000

220.000

76.785

76.785
16.110
5.466
2.806
101.167
8.671

109.838

11.000

14.242

38.316

11.000

14.242
13.653

38.316
5.684

79.668
5.466
2.806
164.725
27.9\8

11.000

27.805

44.000

192.643

Nota: As uções Preferenciais de 3• classe nilo tem direito a voto, Todavia, enquanto as mcs":'as estiverem cm poder do BNDE, poderão
exercer o direito de I (um) voto, por cada grupo de 5 (cinco) açõcs.
A Diretoria da RIO GRANDE- CIA. de Celulose do
Sul- RIOCELL -,passou a ter esta composiçilo conforme
decisão da Assembléia-Geral Extraordinária de 23 de
dezembro de 1975:
Conselho Dlretor,
Dirctor Presidente- Gcn. Dreno Borges Fortes
Diretor Vice-Presidcnte- Hélio Pratcs da Silveira.
Di retores Conselheiros- JQiio de Costilhas Cachapuz
de Medeiros; Hcrnani Mcdaglia Muniz Tavares; Paulo Ro·
berto Gaspar Domingues - BNDE; Jair Gonçalves de
Amorim - BNDE; Ronal Rcezc Nicholson II - ADELA;
Francisco Martins Bastos- Governo do Estado.
Dlretorla Executiva
Dirctor Superintendente - José Maria Bastide Schnêidcr.
Dirctor Comercial- Carlos Roberto Velho Cirnc Lima.
Dirctor Jurldico c Administrativo- Renato Maciel de
Sâlr.
Diretor Financeiro- Egydio Prato.
Dirctor Industrial- Fernando Gciscl.
Na Qltima Assembléia-Geral da RIOCELL, no começo
de 1917, os Dirctorcs Conselheiros Ronal Rccze Nicholson
Jl, da ADELA c Francisco Martins Bastos, do Governo do
Estado, roram substítuldos pelos senhores Lymann B.

,,'

Tuckcr e Roberto Bicr da Silva. Da Dirctoria Executiva, o
Dirctor Financeiro Egydio Prato foi substituldo pelo Sr.
Mauro Gonçalves Marques.
Agora, Sr. Presidente, entro na parte que me parece mais
importante, que i: a da an(ltise da situação da empresa, à luz dos seus
balanços, para apreciar a aplicação que vem de ser rcita de um bilhão
c meio de cruzeiros.
Sr. Presidente, gostaria que me inrormnssc de quanto tempo
ainda disponho para o meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Josi: Líndoso)- O tempo de V. Ex• jâ
se esgotou. A Mesa estava fazendo uma concessão, cxatamentc
porque niio havia outros oradores inscritos, mns peço a V, Ex• que
dê conclusão ao seu discurso.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Sou grato à
benevolência da Mesa c, outra vez, nüo perguntarei de que tempo
uinda disponho, Sr. Presidente- continuarei a gastâ-lo. (Risos.)
O tempo de que precisaria pura entrar na anâlise que cuido de
fazer seria largo demais para que conliassc na benevolência de
V. Ex•, Sr. Presidente. Creio que a porte inicial, a purtc descritiva
ficou feita, agora resta a outra. fi o que furei cm sessão, ainda desta
semana, querendo Deus c tolcrundo-mc u utcnçilo do Senado.
O Sr. Soldanha Derzl (ARENA - MT) - Permite V. Ex• um
rápido aparte?
O SR. PAULO DROSSARD (MOO- RS)- Pois não.
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O Sr. Sald1nh1 Derzl (ARENA - MT) - Nobre Senador
Paulo Brossard, ouvimos, com bastante atcnçilo, a dcscrlçilo de
V. Ex•, c percebe o nobre colega que nem sempre discordo total·
mente de V. Ex• c, nos pontos cm que tem razio, tenho procurado,
com toda a lealdade, dar razio a V. Ex•, naturalmente, dando as
explicações que me competem pelo lado do Governo, como no caso
da CACEX, cm que V. Ex• pode ficar inteiramente tranqUilo,
porque cu estou tranqUilo quanto ao supcrfaturamcnto, pois hA um
controle dos mais rlgidos hoje. Mas me preocupou- c quero deixar
claro a assertiva de V. Ex• de que hA um excedente, de que nilo estA
havendo mercado para a nossa celulose. Isso, realmente, ~de preocupar a nós, brasileiros, porque o Brasil tem hoje um vasto,
extraordinário programa de rcnorcstamcnto, na utilização das suas
terras mais fracas, aquelas que nilo servem para a agricultura e para
a pccuãria. O Brasil tem um bom c· bem oraanizado plano de
rcnorcstamcnto, notadamcntc, cm Minas Gerais c Mato Grosso.
Nesse Oltimo Estado, temos uma rcgiilo, que ~ o pólo de Trb
Lagoas, Água Clara c Rio Pardo, que realmente scrã um dos maiores
parques de rcnorcstamcnto do mundo, c cujA tenho me preocupado
c alcnado o Governo, os poderes competentes, para se pensar
imediatamente na fase da industrialização da celulose, porque,
dentro de três ou quatro anos, estaremos com madeiras cm condi·
çõcs de serem apro~citadas•. Se bem que um ano, dois anos, nilo ~ um
atraso muito grande. Pode ser um pequeno atraso, porque a madeira
cresce c dará os seus frutos reais com mais 2 anos de vida. Minha
grande preocupação, especialmente 'cm Mato Grosso, ~ no sentido
de o Governo procu.rar imediatamente instalar a sua ind6stria de
celulose, que, sabemos, requer recursos substanciais. Tinha cu
conhecimento do grande interesse do Japão pela celulose do Brasil c,
se não me engano, querendo associar-se a grupos de Pernambuco, do
Nordeste, da Bahia, para cxploraçilo no local, nesses Estados,
compromcntcndo-sc a comprar toda a sua produção. Então, a
afirmação de V. Ex• de excedentes c de que hã cm depósito, na
Norucga, pane dessa celulose do Rio Grande do Sul, preocupou-me,
deve preocupar a todos nós c deve estar preocupando as autoridades
brasileiras. Impõe-se, realmente, uma programação objetiva, para
que nilo se fique com um excesso de celulose, ou cntilo que ela venha
a dar preju!zo ao invés de lucro, que foi o objctivo do Brasil nesta
parte. 1:: um problema, indiscutivelmente, para estudarmos cm
profundidade c, especialmente, o Governo. Muito grato a V. Ex•.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Limitei-me,
nobre Senador, menos a emitir opiniões minhas do que a relatar, c,
nesta parte, relatar declarações que nilo são reservadas c muito
menos secretas, porque divulgadas pela Imprensa acerca das dificul·
dadcs de colocação do produto no mercado externo. Mas, como
disse, passarei a outra ordem de considerações, mas nilo o farei agora
por falta de tempo. Espero fazê-lo cm breve.
Ao encerrar, Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer um reais·
tro. 1:: que agora se cuida de instalar a chamada unidade de branquca·
mcnto. Nilo sou autoridade nesses assuntos, não preciso dizer ao
Senado. Mas quero fixar que, quando se reclamada da empresa,
ainda norueguesa, a açilo poluidora da fAbrica, ela cm resposta dizia
que nós não tcr!amos maiores motivos de queixa, porque a pane
mais onerosa, cxatamcntc a do branqueamento, não era feita aqui c
sim, lê.
Se isto for certo, Sr. Presidente, cntiio, esta fase Industrial, sob
o ponto de vista da poluição, é mais grave. Então, pergunto cu
daqui: Onde vai ser instalada essa unidade de branqueamento? No
mesmo lugar onde está a Borrcgaard, ao Indo do Gun!ba, ll frente de
Porto Alegre, junto à Cidade de Gualba, ou cm outro local?
Nem se diga que deve ficar ali ao lado. Tanto assim que, at6 ago·
rn, a celulose, no estado cm que tem sido elaborada, vem sendo
transportada para a Noruega, paro a Europa, para lá sofrer o pro·
cesso de complementação Industrial.
'
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1:: evidente, entra olhos a dentro, que não hã necessidade de que
a instalação da Unidade de branqueamento seja ali, junto à fábrica
existente.
Era uma observação, Sr. Presidente, que cu gostaria de fazer jâ,
nesta altura, a fim de que amanhil não se venha a repetir cm relação à
unidade de branqueamento o que houve cm relação à Borregaard,
hoje RIOCEL.
Por. ora, o que se tem silo profundos sinais de poluição, um
verdadeiro desastre ecológico verificado nas âguas do Gua!bn c nos
ares de Porto Alegre c suns imediações.
Prosseguirei este discurso, Sr. Presidente, cm próxima sessão.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Lindoso) - Na presente sessão
terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução n' 53, de 1977, do Sr. Senador Franco Montoro, que assegura !Is entidades de classe o direito de se pronunciarem sobre
proposições cm andamento no Senado c disciplina esse direito.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Nos termos regimentais, a mat~ria será despachada às Comissões de Constituiçilo c Justiça c Dirctora.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Lindoso)- Não hA mais oradores
inscritos.
O Senado realizarA, amanhil, às IS horas, sessão especial
destinada a reverenciar a memória do Senador Ruy Carneiro.
Para a sessão ordinária de 31 de agosto, designo a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, cm turno fmico, do Requerimento n• 249, de 1977, dos
Sn. Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcri·
çilo, no.s Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo
Senhor Presidente da República, General Ernesto Gciscl, no dia 12
de agosto de 1977.

-%Votação, cm turno 6nico, do Requerimento n• 277, de 1977, do
Sr. Senador Alexandre Costa c outros Senhores Senadores, solicitnn·
do homenagem de pesar pelo falecimento do Senhor Senador
Vlctorioo Freire.
-l-

Votação, cm primeiro turno (aprecin'ção preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 103, de 1976, do Sr. Senador Nelson
Carneiro, 'que dâ nova redução ao art. 2• da Lei n' 4.266, de 3 de
outubro de 1963, tendo
PARECER, sob n' 361, de 1977, da Comissilo:
-de Constltulçio e Justiça (ouvido o Ministério da Previdência
c Assistência Social), pela inconstitucionalidade.
-<4-

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'
237, de 1976, do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre o
ensino obrigatório, cm todos os cursos jurldicos do Pais, da discipli·
na "Direitos Humanos Fundamentais", tendo
PARECERES, sob n's 405 c 406, de 1977, das Comissões:
- de Constltulçlo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dadc;c
- de Educaçlo e Cultura, favorilvcl, com voto vencido do Sr.
Senador Cattctc Pinheiro, c voto vencido, cm separado, do Sr.
Senador Otto Lchmann.

-sDiscussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
152, de 1976, do Sr. Senador Orestes Qu6rcla, que acrescenta parA·

,'l

:I

:I
:l

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçdo II)

'

Agosto de 1977

'''

grafo único do artigo 439 do Decrcto·lei n• 5.452, d• I• de maio de
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), tendo
PARECERES, sob n•s 139 c 140, de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade' juridici··
dadc c, no mérito, pela aprovação,
-de Legislação Social, favorável.

-6-

''
I'

''
I'
'I

Discussilo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 234, de 1976, do Sr. Senador Franco Montoro, que assegura direi·
tos à promoção c aproveitamento do empregado cm atividade
privativa de habilitação qualificada, tendo
' ·
PARECERES, sob n•s 135 c 136, de 1977, das Comissões:
-de Constitu\çiio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc e, no mérito, pela aprovação~ e
- de Leg\slaçilo Social, favorãvc\, dependendo da votação do
Requerimento n• 278, de 1977, de adiamento da discussão.

-7Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de L•i do Senado n•
\00, de 1976, do Sr. Senador Fausto Castcl\o Branco, que inclui
disposições na Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito) exigindo estojo de emergência médica nos veículos c habilitação dos motoristas à prestação de primeiros socorros,
tendo
PARECERES, sob n•s407 a 409, de 1977, das Comissões:
-de Constltulçiio e Justiça, favorável. nos termos de Substituti·
vo QUe upresentw
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-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, contrário;
-de Saúde, pelo arquivamento.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada n ses·

são.

(Levanta-.« a .<es.rão às /6 horas e 30 minutos.)
ATO DO PRIMEIRO·SECRETÁRIO, N• 4, DE 1977
O l'rimeiro-Secrctúrio do Senado Federal, no uso das atribuições ~ue confere o Ato n• 9, de 1973, RESOLVE homologar a
Tomada de Preços n• 05/77, considerando vencedoras da referida
licitação as firmas abaixo:
a)
b)
c)
d)

ANTERO DIAS eALBINOCASTRO ............. itens OI e02;
A. FRATE & CIA. LTDA ..................................... item03;
DANIEL VILLELA COMPANHIA LTDA. ·'· .. item 04; e
CARVALHO DE MORAES & CIA. LTDA ...... item OS.

Brasília, 29 de agosto de 1977. - Senador Mendes Canale,
Primciro·Sccrctário.
ATO DO PRIMEIRO·SECRETÁRIO, N• !, DE 1977
O Primeiro·Sccretilrio do Senado Federal, no uso das atribuições que confere o Ato n• 9, de 1973, RESOLVE homologar n
Tomada de Preços n• 06/77, considerando vencedora da referida
licitaçiio u õrmu ALBINO CASTRO- COMI';RCIO E IMPORTA·
ÇÃO LTDA.
Brusilia, 29 de agosto de 1977. - Senador Mendes Canale,
Prinlciro-Secrctário.

ATAS DAS COMISSOES
7• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 1977.
Às onze horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos c
setenta e sete, na Sala "Ruy Barbosa", sob n presidência do Sr, Senador Benjamim Farah e a presença dos Senhores Senadores Heitor
Dias, Itamar Franco e Saldanha Derzi, reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil.
Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Se·
nadares Accioly Filhu, Lenoir Vargas e Augusto Franco.
Ao constatar a existência de .. quorum" regimental, o Sr. Prcsi·
dente declara iniciados os trabalhos, e, em seguida, dispensa a leitura
da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Prosseguindo ao que preceitua o artigo 94, pnrâgrafo único, do
Regimento Interno, passa a Presidência ao Sr. Senador Heitor Dias,
para que possa relatar o seguinte Projeto:
Parecer favorável nos termos do Substitutivo da Comissão de
Saúde, com Emenda n• 2 - CSPC ao Projeto de Lei da Câm~ra
n• 68 de 1975, que "autoriza o aproveitamento dos cc~~s n? ~~rvtço
Público e na empresa privada, e determina outras provtdenc~as .
Em discussuo c votação, é aprovado o parecer sem restrtções.
Ao reassumir a Presidência, o Sr. Senador Benjamim Farah, en·
cerra a reunião e, pura constar, eu, Sônin de Andrade Peixoto, Assis·
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada,
scrú assinmla pelo Sr. Presidente,

presentes os Srs. Senadores Hc\vldio Nunes, Milton Cabral, Lourival Baptista, Ruy Santos,, Magalhães Pinto, Osires Teixeira, Roberto
Saturnino, Leite Chaves e os Deputados Adriano Valente, Moacyr
Dalla, Vnldomiro Gonçalves, José Haddnd, Sebastião Rodrigues e
Francisco Studart, reúne-se a Comissão Mista imcumbida de estudo
e parecer sobre a Mensagem n• 72, de 1977-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional, o te~to do Decreto-lei n• I.SS8, de
17 de junho de 1977, que "altera a redução do artigo 4•, e seu parâ·rafo, do Decreto-lei n• 1.312, de 15 de fevereiro de 1974"
·
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sr<. Senadores Virgllio Távora, Teotônio Vilela, Marcos Freire e os Deputados
Hélio Campos, Angelina Rosa, Tancredo Neves, Marcondes Gade·
lhn c Harry Saucr.
I'; dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada co·
mo aprovada.
Em seguida o Sr, Presidente, Senador Roberto Snturnino, conce·
de n palavra no Relator, Deputado Adriano Valente, que emite pare·
cer favorável à Mensagem n• 72, de 1977-CN, nos termos de Projeto
de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votnçuo, é o parecer aprovado sem restri·
ções.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se n reunião, e para cons·
ta r eu, Eliete de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei n pre·
sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, de·
mais membros da Comissão e vai à publicação.

COMISSÃO MISTA

COMISSÃO MISTA

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL

'

fI

''
':

IMcamblda de estudo e p~recer !!Obre a Mensagem n• 7l,
de 1977 (CN), que submete ii deliberação do Congre"'o Nacional o te> to do Decreto-lei n• 1.!!8, de 17 de junho de 1977, que
"altera a rcdaçlo do artigo 4•, e seu parAgrafo, do Decreto-lei
n• 1.312, de IS de fevereiro de 1974",
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 1977
Às dezcS<cis horas etrintu minutos do diu dezoito de agosto do
uno de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos,

Incumbida de estudo e parecer sobre a Propoata de
Emenda ii Constltulçilo n• 14, de 1977 (CN), que "acrescenhl
parágrafo ao artigo 104 da Constltu\çio".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 19 DE AGOSTO DE 1977
Às quinze horas do dia dezenove de agosto do ano de mil nove·
centos c sctentn e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os
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Srs. Scnador~s Altcvir Leal, Braga JOnior, Cattctc Pinheiro, Renato
Franco, Luiz Cavalcante, Ruy Santos, Osircs Teixeira, Danton Jo·
bim. Adalberto Sena, Nelson Carneiro c Deputados Alexandre
Machado, Siqueira Campos, Henrique Brito c Frederico Brandilo,
rcúne·sc a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de
estudo c parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 14,
de 1977 (CN) que "acrescenta parAgrafo ao artigo 104 da Constitui·
ção".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado·
rcs Cattctc Pinheiro, Domlcio Gondin c Deputados Josias Leite,
Humberto Souto, Luiz Braz, Aloisio Santos, Aldo Fagundes, Rena·
to Azcrcdo c Tarcísio Delgado.
De acordo com c. que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, o Sr. Senador Ruy Santos que, _declara instalada a
Comissão.
A Jim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente csclarc·
cc que irú proceder a eleição do Presidente c do Vicc-Prcsidcntc.
Distribuidas as cédulas o Sr. Senador Ruy Santos convida para fun·
cionarcomo escrutinador o Sr. Deputado Frederico Brandão,
Procedida a eleição, vcrilica·sc o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Aloisio Santos , ................ , .. , ... , 14 votos
Par~ Vice-Presldente:
Deputado Henrique Brito , ...... , , . , ... , , , ..• , , • , 13 votos
Em branco .. .. . . .. . .. . .. . .. • .. .. .. .. . . .. . .. .. . . I voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prcsi·
dente, os Srs. Deputados Aloisio Santos c Henrique Brito,
Assumindo a Presidência o Sr. Deputado Henrique Brito, Vicc·
Presidente no exercicio da Presidência, agradece cm nome do Depu·
tudo Aloísio Santos c no seu próprio a honra com que foram distin·
guidos e designa o Sr. Senador Osircs Teixeira para relatar a matéria,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para
constar cu, Elietc de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente,
demais membros da Comissão c vai à publicação.

rilo Paruiso, que emite parecer favorável à Mensagem n9 73, de 1977
(CN), na forma de Projeto de Decreto Legislntivo,
Posto cm discussão c votação, é o mesmo aprovado por unani·
midadc,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião c, pa·,
ra constar, cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei a
,>resente Ala que, lida c aprovada, scrú assinada pelo Senhor
Presidente c vai à publicação,
COMISSÃO MISTA
_Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 71,
del977 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo
ii dellberaçio do Con1resso Naclonal o texto do Decreto-Lei
'n9 1.557, de 14 de junho de 1977, que "dispõe sobre a pard·
clpaçio aclon,rla da Unlio no capital do Banco da Amazônia
S/A e 1 concessio de lncentiYos fiscais ib pessoas Rslcas que
adquirir açaes do mesmo estabelecimento",

2• REUNIÃO, REALIZADA EM
25 DE AGOSTO DE 1977

Âs dezcssete horas do dia vinte c cinco de agosto do ano de mil
novecentos c setenta c sete, no Auditório "Milton Campos", presentes
os Srs. Senadores Altevir Leal, Braga Junior, Cattetc Pinheiro, lar·
bas Passarinho, Renato Franco, Henrique de La Rocquc, Evclásio
Vieira, Mauro Bencvides c os Deputados Raimundo Parente, Rafael
Faraco, Ernesto Valente c Adcmar Pereira, rcOne·sc a Comissão Mis·
ta do Congresso Nacional, incumbida de estudo c parecer sobre a
Mensagem n9 71, de 1977 • CN, que "dispõe sobre a participação
acionâria da União no capital do Banco da Amazônia S/A c a con·
cessão de incentivos nscais às pessoas lisicas que adquirirem açõcs
do mesmo estabelecimento",
Deixam de comparecer, por motivo justilicado, os Srs. Senado·
rcs José Guiomard, Alexandre Costa, Agcnor Maria c os Deputados
Ricardo Fiuza, Darcflio Ayrcs, Epitâcio Cafeteira, Ruy Lino, MArio
Frota, Júlio Viveiros c lturival Nascimento,
COMISSÃO MISTA
Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Deputado Rafael Faraco, Vicc-Presidente no exercício da Presidência, coloca cm votação a Ata
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 73,
da reunião anterior, se:. do a mesma aprovada.
de 1977 (CN), que submete ii dellberaçio do Conaresso NacioEm seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Relator,
nal o texto do·tiecreto-lel n9 1.559, de Z9 de junho de 1977, que
Senador Braga Junior, que emite parecer favorâvcl à Mensagem
"fixo percentuais de depreclaçio aplicáveis a bens delembara·
n9 71, de 1977 • CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo
çados com a lsençilo de que tratam os Incisos IV e V do artl·
que oferece corno conclusão.
ao 15 do Decreto-lei n9 37, de 18 de no•embro de 1966".
Posto cm discussão c votação, é o parecer hprovado sem restri·
çõcs.
2! REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 1977
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para consÀs dezcsscis horas do dia vinte c quatro de agosto do ano de mil tar, cu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente
novecentos e setenta c sete, no Auditório Millon Campos, presentes Ata que, lida c aprovada, serâ assinada pelo Sr, Presidente, demais
os S~nhorcs Senadores Hclvldio Nunes, Murilo Paraíso, Luiz Cavai· membros da Comissão c vai à publicação.
cante, Augusto Franco, Lourival Baptista, ltalivio Coelho, Roberto
Saturnino, Marcos Freire c Leite Chaves c os Deputados Passos Pôr·
COMISSÃO MISTA
to, João Vargas, Nunes Rocha, Argilano Dario c César Nascimento,
reúne· se a Comissão Mista incubida de estudo c parecer sobre a Mcn·
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de
sagcm n9 73, de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso
Lei n9 14, de 1977 (CN), que "autoriza o Poder Executl•o a
Nacional o tcxio do Decreto-lei n9 1.559, de 29 de junho de 1977,
abrir ao Fundo Nacional de Desen•ol•lmento - Recursos sab
que "lixa percentuais de dcprcciaçi!o up1icâveis a bens desembaraça·
superolsiio do Ministério dos Transportes, crédito especial até
dos com a isenção de que tratam os incisos IV c V do artigo 15 do
o limite de Cai 1.092.852.000,00, para o fim que especifica",
Dccrcto·lci no 37, de 18 de novembro de 1966".
Deixam de comparecer, por. motivo justincado, os Senhores Se·
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO,
na dores Dinartc Mariz c Lcnoir Vargus c os Deputudos Luiz Fernan·
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 1977
do, Teotónio Neto, Adh~mar Ghisi, Athii: Jorge Coury, Figueiredo
Âs dczessetc horus e trinta minutos do diu vinte c cinco de
Corrêu eJoão Menezes,
I> dispensada n lciturn da Ala da reunião anterior, que, cm segui· ugosto do uno de mil novecentos e sctcntu c sete, no Auditório
du, é dadu como aprovada.
"Milton Campos", presentes os Senhores Senadores Lourivul
Dundu inicio uos tmbulhos, "Senhor Presidente, Deputado Ar· Buptistu, Braga Junior, Otto Lehrnunn, Teotónio Vilclu, Wilson
gilano Dario, concedeu pnlnvru no Relator du Mnlérin, Senador Mu· Gonçulvcs, Benedito Ferreira, Evundro Carreira, Evcll1sio Viciru c

,...,
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Lúzuro Barboza c os Deputados Abel Ávila, Nunes Rocha, Vicente
Vuolo, Octac!lio de Almeida c Ruy Côdo, reúne-se n Comissão
Mista incumbida de examinar c emitir parecer sobre o Projeto de Lei
n• 14, de 1977 (CN), que "autoriza o Poder Executivo a abrir no
Fundo Nacional de Desenvolvimento- Recursos sob supervisão do
Ministério dos Transportes, crédito especial até o limite de
CrS 1.092.852.000,00 para o fim que especifica".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Alexandre Costa e Mattos Leão e os Deputados Hydekcl
Freitas, Rczcndc Monteiro, Alcidcs Franciscato, Hélio de Almeida,
Juarez Batista c Antônio Mota.

'.

:;,'
''
I'
.,'•'

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, interinamente, o Senhor Senador Wilson Gonçalves,
que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental q Senhor Presidente
esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente ·e do Vice·
Presidente. Distribuidas as cédulas, o Senhor Presidente convida
para funcionar como escrutinador o Senhor Deputado Abel Ávila.

T~rça-felra
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Deputado Hélio de Almeida . .. . .. • . . . . . . . .. . . . . . . 14 votos
Para Vlce-Preoldente:
Deputado Nunes Rocha ......................... 13 votos
Em branco .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. . .. . .. I voto
São declarados clci(os, respectivamente, Presidente e ViccPresidentc, os Senhores Deputados Hélio de Almeida c Nunes
Rocha.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Nunes Rocha,
Vice-Presidentc no exercicio da Presidência, agradece em nome do
Senhor Deputado Hélio de Almeida i: no seu prÓprio 'a honra coni
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Alexandre Costa
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, e,
para constar, cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei
a prmnte Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor
Presidente e demais membros da Comissão c vai à publicação.
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(IDERANÇA DA ARENA
E DA MAIORIA

MESA

Presidenter

39·Socretárioz

Potrónio Porto li o (ARENA- PI)

Henrique de (a Rocque (ARENA- M,\)

Lido r
Eurico Rozendo
Vice· Líderes
Heitor Dias
Helvídio Nunes
Jose Sarney
Mattos Leão

19·Vice~ Presi dento r

Osiros Teixeira

49-Socretário:

José (indoso (ARENA- AM)

Oito lehmonn
Saldanha Derzi

Renato Franco (ARENA- PA)

Virgílio Távora

29-Vice·Presidenter

LIDERANÇA DO MDB
E DA MINORIA

Amo rol Peixoto (MDB- RJ)

Suplentes de Sucretcirio:

Lide r
Franco Montara
Vi ce-Lideres
Roberto Saturnina
Itamar Franco
Gilvan Rocha
Lázaro Barboza
Danton Jobim

l9·Secretárior
Mendes Conalo (ARENA- MT)

Altovir (eal (ARENA- AC)

29·Secretcirior

Evondro Carreira (MDB- AM)

Mouro Benevides (MDB- CE)

Otair Becker (ARENA- SC)

Brogo Junior (ARENA- AM)

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)

COMISSOES

(7 membros)

Dirctor: José Soares de Oliveira Filho
Locais Anexo 11- Térreo

COMPOS/ÇÀO

Presidente: Dinarte Mariz
Vice·Presidente: Evandro Carreira

Tele/anoso 23·6244 e 25·8505- Ramais 193 e 257

Titulares

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

Local: Anexo 11- Térreo

Suplentes
ARENA

1. Saldanha Derzi
2. Jose: Sarnoy
3, Otair Socker

1. Heitor Dias
2. Jarbas Pa~sarinho
3. Dinarto Mariz
4. Teotónio Vilela
5, Braga Junior
MDB

Tolefonoo 25·8505- Ramais 301 e 313

1. Agenor Mario
2. Evandro Carreiro

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

1. Evelásio Vieira
2. Gilvon Rocha

Assistente: lêdo Ferreira da Rocha- Ramal312
Reuniões: Terças·feiras, Os 10:00 horas
lo,al: Solo "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal 623

(7 membros)

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

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidente: Daniel Krieger

Presidenter Agenor Maria

19-Vice-Presidento: Accioly Filho

Vice·Presidente1 Otair Becker

29-Vice·Presidenlc: Leito Chaves
Titulares

Titulares

Suplentes
l. Acdoly Filho

ARENA
1 , Otoir Sockar

1, Di norte Mariz

2. Benedito Ferreira

2. Saldanha Derzi

3, holivlo Coelho

3, Mattos Leão

4,

Murila Paroiso

5. Vasconcelos Torres
MDB
1 , Age no r

Maria

2, Ev61ósio Vieira

r... ~\Íf.hmlu: Cluudio Carlos Rodrigutu Costa- Remai' 301 a 313
Rcuniom:

Tt:rçus·luira~.

1.
2.
3.
4.

2. Gustavo Caponomo
3, Daniel Krieger
4, Eurico Rezando
5. Hoitor Dia~
6. Hclvidio Nunes
7, Wilson Gonçalves
8, ltolívio Coelho
9. Otto lohmcnn
10. Osiros Teilwira

Mortos leão
Lenoir Vergas
Arnon de Mollo
Vasconcelos Torrus

5. Milton Cabral
6. Bonedito Ftmeira

MDB

1. Adalberto Sena

2, Roberto Saturnino

Suplenhts
ARENA

as 10:30 horas

Loca h Sola "Ciovi~ Bovilcicqucl" - Anexo li - Ramal 623

1. Dirceu Cardoso
2. Leito ChaYo~
3, Ncl~on Carneiro
4. Paulo Bro~~ard
5. Orostos Ou é reia

1. Franco Montare
2. Lázaro Borbozo
3, Cunha limo

As~i~tontot Maria Helena Bucno Brandão - Ramal 305
Rounioost Quortas·foiros, 05. lO:OOhoras
Localt Sala "Cici'lis Bovilacqua" --Anexo 11 - Romal623
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO ECULTURA- (CEC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÀO

Presidonh!11 Wllson Gonçalves

Vlce•Presldenteo Evelóslo Violra

Presidente, João Colmon
Vice·Presldontel Itamar Franca

Titularas

Suplentes

Suplentes

Titulares
ARENA
1, Heitor Dias

1. Augusto Franco

2. Murilo Poraiso

2. JosHorney

3, CoMete Pinheiro

4, Osires Teixeira

3, Bro;o Junior
4. Altevlr Loal

S. Saldanha Oorzi

5. Luiz Cavalcante

ARENA
1. Tona Outro
2, Gustavo Copanema

1. Helvldio Nunes

3, Joàa Colmon

3. Arnon de Molla
4. Heitor Olos

2. Ruy Santos

4. Ot.ta lohmann

S. Jarbas Panarinho
6. Cattete Pinheiro

6. Wilson Gonçalves

MDB

7. Virgílio Távora
8, Alexandre Costa

MDB

1. Evelósio Vieira

1. Franco Montara

2. Paulo Bro11ord

2. Itamar Franco

3. Adolberto Seno

1, Itamar Franco

1. Evandro Carreira

2, lcizaro Bcrboza

2. Nelson Carneiro

3. Adalberto Sono

Allistenteo Cleide Maria B. F. Cruz- Romol598
Reuniões r Quintas·feiras, às lOrOO horas
Loca h Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal623

Assistent11 Ronaldo Pacheco de Oliveira - Romol306
Reuniões, Quintos-feiras, Os 1Q,QO'horas
local, Sala "Rui Barbosa 11 -

COMISSÃO OE FINANÇAS- (CF)

Anexo 11- Ramais 621 e 716

(17 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidenter Paulo Brossard
Vice·Presidtnte, Domlcio Gondim

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE)
(11 membros)
Titulares
COMPOSIÇÀO
Presidente, Marcos Freire
Vice·Presidente, Vasconcelos Torres
Titulares

Suplentes
ARENA

1. Milton Cobrai
2. Arnon de Mello

1. Cottete Pinheiro
2. Augusto Franco

3, Jose Guiomard

3. José Sarney

4, Luiz Cavalcante

4. Dom leio Gondlm
S. Jarbas Passarinho

S, Murilo Paraíso

Suplentes
ARENA

6, Vasconcelos Torres
7, Oinorte Mariz

1. Teotónio Vilela

1. Cattete Pinhoi ro

2. Alexandre Costa
3, Wilson Gonçalves

2. Heitor Dias
3. lourlval Baptista

4. Comício Gondim
5. Helvídio Nunes
6, Lenoir Vergas
7, Mottos leàa
8, Ruy Sontos
9. Braga Junior
10. Tarso Outra
1 1. Virgilio Tóvora
12. Mogolhàes Pinto

4. Daniel Krlegor

5. Jos6 Guiomard
6, Jos6 Sarney

7, Saldanha Derzl

MDB

8, Otair Becker

MDB
1. Franco Montara
2. Marcos Freire

1. Agenor Mario
2, Orestes Querelo

3, Roberto Saturnina

Auis.tentet Daniel Reis da Souza- Ramal675

1. Paulo Brossord

1. Oanton Joblm

2. Evelàslo Vieira
3, Gilvon Rocha

2. Olrcou Cordaso
3. Evandro Carrolro

4, Roberto Soturnlno
S. Cunho Limo

Reuniàasz Quartos·feiras, Cu 10r30 horas

Auistenteo Càndldo Hippertt- Remoi 676
Reunióos.1 Qulntas•folros, às 9r00 horas

localt Sala "Rui Barbosa"- AneKa 11- Romols621 e 716

Local, Solo "Clovis Bevlldcqua" - Anexo 11- Ramal 623
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIOil[<;

membros)

COMPOSIÇÀO

Presidente1 Jessé Freire
Vice·Presidentez Orestes Quércia

Presidente, Magalhães Pinto
1'1·Vice·Prosidente; Saldanha Oerzl
29-VIce·Presldente; Nelson Carneiro

Suplentes
ARENA

1. J1me Freire
2. Ruy Santos

1. Braga Junior
2, Virgílio Tóvora

3. Lenoir Vergas

3, Osires Teixeira

4. Jorbos Passarinho

4,

Domlcio Gondim

5. Lourival Baptista

6. Accioly Filho
MDB

1. lcizoro Barboza
2. Cunha lima

1. Franco Montara
2. Orestes Ouercia

3, Nelson Carneiro
Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675

Titulares
1. Mogolhães Pinto
2. Alexandre Costa
3, .Virgilio Távora
4. Jeué Freire
S. Arnon de Mello
'6, Soldonho De~rzi

1, A<Cioly Filho
.2. Fausto Castelo-Branca
3. Helvldio Nunes
4. Domlclo Gondlm
5. Jorbos Panarlnho
6. Lul• Cavalcante

7, José Sorney
9, Joào Colmon

Local r Sala "ClOvis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal623

1),

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

Suplentes
ARENA

Reuniões: Quintas·feiras, os 11:00 horas

Auausto Franco

IO. Otto lehmonn
MDB

(7 membros)
COMPOSIÇÀO
Presidentez Jarbos Passarinho

Vice·Presidente: Luiz Cavalcante.
Titulares

. (CRE)

(1S membros)

COMPOSIÇÀO

Titulare~

Ago•to de 1977

Suplentes

1, Danton Jcbim
2. Gilvon Rocho
3. Itamar Franco
4. Leite Chaves

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

S. Nelson Carneiro

ARENA
I. Milton Cobrol
2. Domido Gondim
3. Arnon de Mello
4. luiz Cavalcante
S. Jarbas Passarinho

1, Jose Guiomard

2. Murilo Paraíso
3. Virgllfo Távora

Assistente, Cândido Hippertt- Ramal676
Reuniões; Terc;as·feiras, às 10:30 horas

Locais Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romaisó21 e 71.6

MDB

Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

1, Gllvon Rocha

1.

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)

2, Franco Montara

(7 membros)

AssiUt:nlt:; Ronaldo Pacheco de Oliveira - Romal306
Reuniões; Quartas·feiros, Os 10;00 horas
Local; Sala ''Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÀO

Presidente; Ruy Santos
Vlce·Presidentez Altevir Loal

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR)
(5

membros)

COMPOSIÇÀO

Titulares

Presidente; Adalberto Sono
Vice·Presidente; Helvidio Nunes
Titulun~~

Suplentes
ARENÂ

Helv;dio Nunc~
2. Otto L~hmonn
3. Saldanha Dur:zi

1. Vlrgillo Távoro
2. Arnon de Mello
3, Jorbos Ponarl•ho

1.

MDB
I. Danton Jobim

I. Altevir Leol

1, Soldanho Der<!

2. Ruy Sontos
3, Cottete Pinheiro

2. ltollvio Coolho

2. Adalberto Senr~
Assistente; Mo,rio Carmen Cc!!rn .. ;u:n- Romol134
Reuniões; Quintos·feiral, as 1~'li\ 1,,.,m
local; Sala ''Clóvis BovllcicCjuu'' ·- AnctKO li
l~,,~~~~·t .. 1

3. Oslres Teixeira

4, Fausto Castelo·Branco

S. Lourlvol Boptista
MDB
I. Adalberto Seno

1, Dirceu Cardoso

Suplentes
ARENA

2. Gllvon Rocha

I. BenJamim Faroh
2. Cunhe Lima

Assistente, lêda Ferreiro da Rocha - Ramal 31 '2
Reunióe11 Qulntas·felras, Cu 11,00 hora~
local, Sala 11 Rui Barbosa"- Anuxo 11-·1~'·'''''"

1 ••
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

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

(7 membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidentes Milton Cabral
Vice·Presidente1 Augusto Franco

COMPOSIÇÃO
Presidente, lourival Baptista
Vice•Presidente, Ale11andre Costa

Suplentes

Titulares

ARENA
1. Alexandre Costa

1. José Guiomord
2. Vasconcelos Torres
3, Virgllio Távora

ARENA
1. Alexandre Costa
2. Luii Cavalcante
3, Braga Junior
4. Lourlvol Baptista
S. Mottos Leão

4, Augusto Franco

S. Milton Cabral
MOB
1. Adalberto Sono
2. Benjamim Foroh

Suplentes

Titulares

2. Braga Junlor
3, Dinorte.Marit

1, Agenar Mario
2, Olrceu Cardoso

1. Otto Lehmann
2. Teot&nio Vilela

3. Wil1on Gonçolv..
MOB

1. Evandro Carreiro

A11istenteo Lêdo Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuni6es; Quartas·feiros, as 9,00 horas

1. Lózaro Barbozo
2. Roberto Saturnina

2. E'velósio Vieira

local; Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

Aui5tente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Reuniões, Terças·feiros, ãs 10,00 horas
Local; Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7 membros)

.B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQU~RITO

COMPOSIÇÃO
Presidente, Benjamim fora h
Vice·Presidente1 Lenóir Vargas

Comissões Temporárias

Suplentes

Titulares·
ARENA

1. lllexandro Costa
2. Gustavo Capanema
3. Mattos Lo6o

1. Lenoir Vergas
2. Accloly Filho
3, Augusto Franco
4, Heitor Dias

S. Saldanha Cerzi

MOB
1.• Benjamim Foroh

1. Oonton Jobim

2. Itamar Franco

2. Lázaro Barboza

A11istentes S6nia Andrade Peixoto- Ramal 307
Reuniões, Quintas·feiras, às 9,00 horas
Locais Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716

Chefes Ruth de Souza Castro
Local! Anexo 11 - Térreo
Telefones 25·9S05 - Romal303
1) ComissOes Temporárias para Proietos do Con;rano Nocional
2) Comissões Temporórias paro Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comiuõo Misto do Projeto de Lei Orçamontória (art. 90 do Regimento
Comum).
Assistentes de Cominóes1 Haralda Pereira Fernandes- Ramal 6741
Aliou do Oliveira- Ramal 674, Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598,
Mouro Lop11 de Sá - Ramal31 O.

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

TERÇA

~UINTA

S A L AS

ASSIS:e:I~E

RONALDO

09s00

C,F,

CLOVIS BEVIUCQUA
Rar:al .. 62)

CAJIOIDO

C.A,Ro

CLOVIS BEVIUC~UA
Ramal .. 623 ·

L&OA

09s30

c.s.P.c.

RUY BJ..RS0:3A

SONIA

CLOVIS BEVIUC~UA
Rn""'1 - 623

CUUDIO
COSTA

RUY BARBOSA
Ramau .. 621 e 716

CWDIOO

C.A,
C,R,Eo
~~o\RTA

5 A L AS

Raii'.D.\11 ..

L& DA

c.c,J

CLOVIS BEVIUC~UA
Ramal .. 62)

IIARIA
HELENA

RUY BARBOSA
Rama1e .. 621

RCNALDO

C.E,

C.D.F.

1

7l6

RUY BAilllOSA
Raiii&U .. 621 e 716

DAIUEL

l2sCO

621 e 716

CLOVIS BEVIUCQUA
Ram•1 - 623

CLEIDE

RUY BARBOSA

RONALDO

Ranaa - 621 o 716

C.L,S.

CLOVIS BEVIUCQUA
Ro.l:'.a1 - 623

DAIIIEL

c.s.

RUY BARBOaA
Rnmuo - 621 • 716

!.ZOA

C.R,

CLOVIS I!BVIUCQUl
Ramal - 623

llsCO

c.s.N.

C.l!,l!,

C.E.e.
10:00

ASSISTENTE

RUY BARBOSA
Ro.lllii.UI -. 62l e 7l6

10s00

l0s30

HORAS

RUY BARBOS.A
l\alllllu .. 621 e 716

10s)O

09s00

o\SSISTENTE

C.T,
10s00

f.OP..;S

5 AL A5

IU.RIA
CIJOOill
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXII- N! 094

QUARTA·FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 1977

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, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 80, DE 1977
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.556, de 7 de junho de 1977.
Artigo único. t: aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.556, de 7 de junho de 1977, que ''dispõe sobre a
não-incidência da cota de previdência sobre os combus'tíveis automotivos destinados à exportação, e dã outras providências".
Senado Federal, em 30 de agosto de 1977.- Senador Petrõnio Portel/a, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
6- MESA DIRETORA

1- ATA DA 130• SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 1977
1.1- ABERTURA

7- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

1.1.1 - Comunlcaçio da Presidência

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN-

-Referente à finalidade da sessão, destinada a reverenciar
a memória do Sr. Senador Ruy Carneiro.
Oradores
SENADOR MILTON CABRAL, cm nome da ARENA.
SENADOR AMARAL PEIXOTO, cm nome do MDB.
SENADOR CUNHA LIMA
O SR. PRESIDENTE- Fala associativa cm nome da Mesa.
1.2- ENCERRAMENTO

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessi\o de
26·8·77.

3- RETIFICAÇOES

TES
SUMÁRIO DA ATA DA ll7•SESSÃO,
REALIZADA EM 15-8-77
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN - Seçào 11 - de
26·8-77, na pAgina 4045, 2• coluna, após o item 2.5 do
SumArio,
Onde se li::
3- MESA DIRETORA

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMA·
NENTES

Leia-se:

3- ATO DO PRESIDENTE

-Ata da 122• Sessão, realizada cm 23·8·77.
-Ata da 123• Sessão, realizada cm 23·8·77.

- N• 13, de 1977.

4- CONSULTORIA·GERAL

4- MESA DIRETORA

- Parecer n• 63, d~ 1977.
-Minutas de contratos.

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

5- ATAS DECOMISSOES

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA 130• SESSÃO, EM 30 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDENCIA DO SR. PETRONIO PORTELLA
ÀS U HORAS E JO MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Braga
Junior- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattete PinheiroJarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Hen·
riquc de Ln Rocque- José Sarney - Helvldio Nunes - Petrônio
Portclla - Mauro Benevides - Virgllio Tâvora - Wilson
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire Domlcio Gondim - Milton Cabral - Cunha Lima - Marcos
Freire- Murilo Paraíso- Arnon de Mello - Luiz CavalcanteTcotônio Vilela - Augusto Franco - Lourival Baptista- Heitor
Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico
Rezendc- João Calmon- Amaral Peixoto- Vasconcelos Torres
- Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro- Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco
Montoro- Orestes Quércia- Otto Lehmann- Benedito Ferreira
- Lázaro Barboza - Osires Teixeira - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Mattos Leão Evelásio Vieira - Lenoir Vargas - Otair Becker - Daniel Krieger
-Paulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Declaro aberta a
sessão especial destinada a reverenciar a memória do nobre Senador
pela Paraíba, Ruy Carneiro.
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, que falará
em nome da Aliança Renovadora Nacional.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB. Em nome da
ARENA, pronuncia o seguinte discurso.) - Senhor Presidente, Se·
nhores Senadores;
Designado pela 'liderança do meu Partido, é com a maior reve~ência que ocupo esta Tribuna para homenagear a memória do Senador Ruy Carneiro, um paraibano do alto sertão, que soube fazer·
se politico admirável e respeitilvel homem p6blico, cuja imagem
assim projetou-se por toda a Nação.
Seu aparecimento, no plano nacional, ocorreu em 1950, ao
vencer, à frente do PSD, a eleição para Senador da República. Em
195g, volta a colher, cm mcmorilvcl campanha, o segundo mandato
senatorial. Oito anos depois, consegue dividir, com João Agripino, a
dupla representação da Parafba nesta Casa. Reeleito em 1974, a mor·
te veio surpreendê-lo, em pleno exercício de um mandato que vinha
cumprindo hã trinta e dois anos, notável façanha que poucos conse·
guiram igualar neste Pais ou em qualquer República.
Um Olho da Revoluçio de 30
Ninguém praticou com tamanha vocação a liderança popular,
nem viveu tão continuamente o fascínio da vida p6blica, durante
quarenta e sete anos, quase meio século.
Esse sertanejo, ao mesmo tempo afável c bravo, cordial e des·
temido, surgiu no cenário politico da Paraíba, na Revolução de 1930,
quando, no vigor da juventude, participava, de armas na mão,
intemérito e resoluto, no ataque ao Quartel do 22• B.C., lutando contra as forças fiéis a Washington Luis.
Aprendera com o pai, João Vieira Carneiro, o conhecido
"Joca", râbula na velha Pombal, o gosto pela vida partidllria, fazen·
do politica ao lado de José Queiroga, o chefe da corrente "Epi·
tacista'\ cm oposição aàs ''Pcrcpistos".
.
O velho "Joca" Carneiro adquiriu um jornal de 4 páginas, o
Correio da Manhã, que mal sobrevivia na capital, entregando-o ao
seu genro, o Jornalista Rafael Corrêa de Oliveira. Ruy Carneiro estu·
dava no Lyceu Paraibano os preparatórios para ingressar na Fa-

cuidado de Direito do Recife, mas, atraído pela imprensa, adiava sua
decisão. Assistindo, certa feita, a convite de Salviano Leite, à eleição
do Centro Acadêmico da Faculdade, empolgado pelo que viu, resol·
veu voltar a estudar. Ingressou na tradicional Escola, onde se for·
maria em 1927, na turma do centenário da criação dos cursosjurldi·
cos no Brasil. J"ormado, continuou jornalista, substituindo Rafael
Corrêa de Oliveira, seu cunhado, que assumira uma função no Exe·
cutivo Federal. Impôs ao Correio a sua linha e ligou-se ao grupo
mais intelectualizado da cidade, liderado por João da Matta, conhe·
cido advogado e fundador do Partido Progressista da Paraíba.
Logo engajou-se Ruy nas conspirações da Aliança Liberal,
apoiando o Presidente João Pessoa, que dominava a rebelião de Prin·
cesa, acolitada pelo Poder Central e chefiada por José Pereira. Lan·
çado o nome do grande paraibano, na chapa de Getúlio Vargas,
como candidato à Vicc-Presidência da República, o jornal de Ruy
Carneiro se atirava à campanha, sob a liderança de José Américo,
então Secretário do Interior e Segurança, que assumira o comando
civil, enquanto Juarcz Távora conspirava na tropa, como chefe mili·
tarda sedição no Nordeste.
Deflagrado o movimento, Ruy foi convocado pelo Tenente
Juracy Magalhães como seu ajudante de ordens, com ele marchando
até ·a Bahia. Vitoriosa a Revolução, regressa à Paraíba.
No plano federal
Getúlio convoca Juarez para o Ministério da Viação que o
jovem Capitão aceita, provisoriamente, por instâncias de Osvaldo
Aranha. Empossa-se, vai à Paraíba, para, em nome de Vargas, convidar José Américo a ocupar aquela Pasta, como representante do
None e do Nordeste.
Ruy Carneiro ocupa o lugar de Oficial de Gabinete do Novo
Ministro da Viação e Obras Públicas, até 1934, quando Marques dos
Reis, igualmente seu amigo, assume a Pasta, conservando o Chefe de
Gabinete do antecessor. Os cinco anos de exerclcio dessa alta função
de confiança fizeram com que Ruy Carneiro expandisse o seu circulo
de relações na Capital da República, familiarizando-se com as figu.
ras mais expressivas da politica nacional.
Mandato Interrompido
Depois da Revolução Paulista, convoca-se a Constituinte de
1934. O Partido Progressista da Paraíba inclui o nome de Ruy
Carneiro na chapa de Deputados Federais e, apesar de ausente da
campanha, este obtém a primeira suplência, assumindo o mandato
em 1935, com a ren6ncia de Isidro Gomes.
Getúlio Vargas fecha o Congresso em 1937 e Ruy, sem a Câ·
mara, resolve retornar à Paraíba. Entretanto, nomeado Marques dos
Reis para a Presidência do Banco do Brasil, convoca o ex-chefe de
Gabinete para assessorâ-Io como secretário, nomeando-o, depois, pa·
ra o contencioso.
Integra-se Ruy na vida bancilria. Novo ambiente, novas amiza.
des c responsabilidade. De lã vai buscá-lo Getúlio, em 1940, a fim de
substituir Argemiro Figueiredo, como Interventor na Paralba.
Governa o Estado durante cinco anos, fixando, então, nesse período,
na retentiva da sua gente, a imagem do sentimental, do homem do
povo, o Palâcio transformado numa casa aberta, onde se destacava,
na arte de receber, sua admirável esposa, D. Alice, companheira de
toda a vida.
No Governo, sua principal preocupação foi desenvolver a edu·
caçilo c o ensino. Foi um qUinqUênio dincil, porquanto coincidiu seu
mandato com a 11 Grande Guerra Mundial, e para agravar a si·
tuação, abalou·se a região, em 1942, com uma das mais severas secas.
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Ao deixar o Governo, era condecorado pelo Marechal Mascare·
nhas de Morais, ex-comandante da 7• Região Militar c da Força
Expedicionária Brasileira, com a Medalha de Esforço de Guerra.
Em 1945, com a rcdcmocratização, Ruy assume a Presidência
do Dirctório do Partido Social Democrático na Paraiba c encabeça a
chapa de candidatos à Assembléia Legislativa, cm 1946. Ajuda a
votar a Constituição da Paralba c renuncia ao mandato, para
assumir as funções de interventor na Organização Lage, proprietâria
da Companhia Nacional de Navegação Costeira. Depois é atraido,
por Antônio Larraigotti, para a Superintendência do Banco Lar
Brasileiro, onde substituiria Gastão Vidigal.
Ali, na vivcncia empresarial, tanto na indústria como no sctor
bancário, ampliaria seus conhecimentos de economia, adquirindo
um cabedal com que tanto ilustrariâ os debates nesta Casa.
Em 1950, nilo resistiu à tentação de voltar à vida parlamentar.
Comandando o PSD, candidatou-se a uma vaga no 'Senado Federal.
A partir de então, conhecemos o que foi Ruy nesta Casa, onde, por
32 anos consecutivos, foi aquele excelente representante da Paraiba,
um excepcional colega, um companheiro, atencioso, nas mais divcr·
sas circunstâncias.
O Sr. Ma1alhies Pinto (ARENA- MG)- V. Ex• permite um
aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Com a palavra
o nobre Senador Magalhães Pinto.

,,

O Sr. Malalhies Pinto (ARENA- MG) -Desejaria dar o a·
parte a V. Ex•, no momento cxato cm que fala sobre a parte scn·
timcntal de Ruy Carneiro, pois é o que desejo realçar, no momento.
Companheiro da Mesa Dirctora de que cu era Presidente, Ruy
Carneiro estava permanentemente ao meu lado; embora sendo
suplente, não se retirava da Casa sem trazer sua palavra de dcscul·
pas, dizendo, ao mesmo tempo, que, se fosse ncccssârio, deixaria ele
de atender a seu compromisso para ficar na Mesa, servindo, E,
depois que deixei a Presidência, ele sentiu-se no dever, na obrigação
de amizade fraterna, de freqUentar o meu gabinete, todos os dias, Ele
era um sentimental, c com a morte da esposa verificamos que esta
sua parte sentimental ficou mais aguçada, ainda, Era um companhci·
ro exemplar, do que todos aqui dão testemunho. E V. Ex•, ao
exaltar a sua personalidade, dessa tribuna, cm nome de riosso parti·
do c da Paraiba, está prestando a mais justa homenagem a quem, cm
vida, foi, sobretudo, um homem leal, dedicado c humilde. A humilda·
de de Ruy Carneiro é, sem dúvida alguma, um dos apanâgios da sua
vida pública. Desejo deixar, aqui, a minha homenagem, na certeza de
que tudo que disse é pouco para um homem que mcrctia tudo de nós.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Tem toda a
razão V, Ex•, nob'rc Senador Magalhães Pinto, que ao presidir esta
Casa contou com a colaboração dircta do Senador Ruy Carneiro, c o
conheceu mais intimamente.
En~rc tantas qualidades, cfctivamcntc, a parte sentimental c a
lealdade, eram duas virtudes que se destacavam na vigorosa
personalidade de meu conterrâneo.
O Sr, Ruy Santos (ARENA- BA)- V, Ex• permite?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Concedo aparte
ao nobre Senador Ruy Santos,
,
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Quero também entrar no
discurso que V, Ex• ora pronuncia, no momento cm que fala do Ruy
Carneiro sentimental. Eu o conheci hã muitos anos, quando daquele
desastre de aviação na Bahia, cm ltapagipc, cm que morreu Antcnor
Navarro. Conheci-o dando assistência ao Ministro José Américo,
que quase falece no mesmo acidente. Dai para cã estivemos sempre
juntos. Era um homem de um sentimentalismo c de uma bondade
impressionante. Quando faleceu a sua grande c admirável com·
panhclra, cu não dei multo mais pela vida de Ruy Carneiro. ~ que
custa a gente sobreviver a cinqUenta anos de uma vida cm comum, c
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estou informado de que, diariamente, ele visitava a sepultura de sua
esposa c como que lhe prestava contas do que fizera naquele dia. Era
um homem bom, era um homem sentimental c um grande patriota.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB)- Muito obriga·
do a V, Ex• pela importante contribuição. Efctivamcntc, como
costumava confessar Ruy Carneiro, todos os dias, ia ele conversar
com Alice,
Um mito ou um m•1lco?
Srs. Senadores, indagava, certa vez, um jornalista, se Ruy
Carneiro era "um mito ou um mâgico". E ele mesmo respondia:
"um mâgico, enquanto soube manusear o tempo c fazê·
lo adequado aos seus sonhos c aspirações, Um mito, enquanto soube empolgar o povo, embora sem qualquer mensagem
ideológica, um conservador temperado por um profundo
sentimento liberal, incapaz da violência ou da intolerância,
sempre apto a um gesto de irrccusâvcl sentimento humano."
Segundo a moderna psicologia, os mitos, referindo-se às ori·
gcns, derivam das transições. Na sua origem sertaneja, Ruy se
identificava com uma das mais sofridas regiões do Nordeste; herdeiro do telurismo do sertanejo c o povo paraibano identificou-se com
ele, integralmente. O mito, segundo Malinowski, é uma "realidade
vivida c não uma história contada", enquanto Karl Jung assinalava
que "a mentalidade primitiva não inventa mitos, mas os
experimenta", na integração de uma realidade vital, embora
ontológica.
Em todas as transições da vida republicana, de que foi teste·
munha ou personagem, desde 1927, quando se bacharelou, até este
ano, quando morreu, Ruy vivcnciou grandes dramas c duras rcalida·
dcs, atendendo, sempre, à intervenção oportuna c por isso mesmo
captando, cm seu Estado, as impulsõcs do "inconsciente colctivo",
para transformâ-las, se possivcl, cm pulsões da História.
Ncsscscntidojuguiano foi, realmente, um mito.
E poucos como ele conheceram, intuitivamente o povo, na
empatia das multidões, da! poder transformar-se no mãgico c não no
ilusicionista, uma espécie de pagé politico, que sabe curar pelo
encantamento da palavra inspirada no evangelho da cordialidade.
Diante dele, não resistiam as barreiras partidãrias.
Sua personalidade envolvente atraia corrcligionârios c advcrsâ·
rios. Nuncu sustentou condições adversas ao diálogo. Foi sempre um
homem aberto ao diâlogo c nesse aspecto guardou até o 61timo de
seus dias o estilo de sua formação politica.
Na campanha presidencial da UDN, cm 1945, o Brigadeiro
Eduardo Gomes c Carlos Lacerda chegaram a João Pessoa, à frente
de numerosa comitiva. Empenhavam-se os udcnistas cm promover
grande concentração popular.
Ruy, oferecendo todas as garantias aos advcrsârios, a despeito
da tensa disputa eleitoral, disse a Carlos Lacerda:
"Faça o comicio aqui, na Praça João Pessoa, c utilize
estas sacadas do palâcio como sua tribuna."
Pouco depois o grande orador c jornalista diria, no Rio de
Janeiro:
"A Paraibaé um oâsis de democracia".
O Sr. Bra1a Junlor (ARENA - AM) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Ouço, o aparte
do nobre representante do Amazonas.
O Sr, Bra11 Junlor (ARENA - AM) - Eminente Senador,
V. Ex• presta, hoje, nesta Casa, uma homenagem cm nome do nosso
Partido, cm seu nome c cm nome do povo da Paraiba, ao nosso ines·
qucc!vcl companheiro Senador Ruy Carneiro, que foi, também, um
grande companheiro da sua dignisslma esposa. E nós que chegamos
ontem ao Senado da RcpObllca, apreendemos o conviver com aquele
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ilustre brasileiro, que prestou relevantes serviços ao seu Estado, ao
seu povo e à Nação brasileira, c que escreveu uma grande página na
vida politica nacional como exemplo para as gerações porvindouras,
inclusive para todas as gerações do Brasil - não foi só para as gerações porvindouras do seu Estado, mas sim às gerações de toda a Nação brasileira. E observamos, na sua personalidade, na sua formação
moral, no seu carátor c na sua conduta politica, um grande pacifica·
dor. Receba pois a nossa solidariedade pessoal c de nosso Estado, ao
nosso saudoso e inesquecfvcl companheiro Senador Ruy Carneiro.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Agradeço o de·
poimcnto de V. Ex•, que vem valorizar tudo o que se diz aqui ares·
peito do nosso saudoso colega c amigo, Senador Ruy Carneiro.
Ouço o nobre Senador Dinarte Mariz.
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- O Senado está home·
nagcando hoje uma das melhores figuras com que o Brasil já contou
na sua vida pública, Ruy não só foi o grande llder paraibano, mas o
grande representante da sua rcgiiio. Ninguém melhor viveu c com
mais apego defendeu o Nordeste do que Ruy Carneiro. Conheci-o
porque as nossas nascentes politicas coincidem com a Revolução de
30, cu no Rio Grande do Norte c ele na Paralba, mas logo depois,
nos separamos politicamente. Mas Ruy Carneiro não era um
apaixonado politico, era um leal companheiro do seu Partido. Quan·
do para servir à causa da sua região ou do seu Estado ele não tinha
barreiras, ele não só acompanhava, como convocava aqueles outros
companheiros de outras legendas para se somar na defesa dos
interesses do seu Estado c da sua região. E quantas vezes nilo o
acompanhei na defesa do Nordeste, nas grandes secas, nas grandes
crises climáticas que a nossa região tem sofrido. Ruy é exemplo do
homem público deste Pais. Mocinho, se integra na politica do seu
Estado c, logo cm seguida, com reflexo c com prestigio no plano
nacional. Viveu quase meio século de lutas politicas c de vitórias tam·
bém politicas. Pois bem: morre quase sem deixar inventário, o princi·
pai bem que possuiu era uma residência no Rio de Janeiro, que teve
de vender para fazer face às despesas da sua última campanha.
Portanto, a honradez de um homem público está retratada na
personalidade de Ruy Carneiro. Na realidade, ele nunca foi um
apaixonado na defesa de legendas politicas. Ele sempre foi um servi·
dor de seu Estado e do Pais. Dele, certa vez, recebi uma confidência:
quando veio a Revolução, quando veio a criação dos partidos pollti·
cos, ele procurou vir ao seu amigo dilcto c orientador, como Lldcr do
seu Partido, o então Senador Filinto MUller. E disse-me ele que, talvez, como Filinto ia ficar na ARENA, ele também pensou cm se
localizar na legenda da ARENA. Mas Filinto o aconselhou que
ficasse realmente no MDB, onde iam ficar outros amigos. Consc·
qUcntcmcntc, no futuro, quem sabe, poderia também voltar àquele
Partido c recompor a sua antiga legenda, que era o Partido Social
Democrático. Isso está provado no texto que, depois da morte do
Senador Filinto MUller, foi publicado pelo seu sobrinho, coincidindo
cxatamcntc com a orientaçiio traçada pelo eminente homem público,
o Senador Filinto MUller, naquela época. ConseqUentemente, Ruy
nunca foi um apaixonado por lcgcndus. Ele foi mais do que isso. Ele
estava acima dus legendas, ele foi um grande servidor da sua região,
do seu Estudo c do Pais. Ninguém mais privou nessa última fase
com Ruy Carneiro do que cu, nesta Casa. Estávamos sempre juntos.
E dele ouvi, quando desapareceu aquela que duruntc toda sua vida
pública o acompanhou e o uuxiliou nas campanhas politicas, D•
Alice Carneiro. Ele me dizia, no meu Gubinete: "Dinartc, cu tenho a
impressão de que também não irei longe". Eru o pressentimento
dele, depois da morte de suu esposa. Quem lidou com Ruy Carneiro,
quem o acompanhou, quem o teve como corrcligionllrio ou como
adversllrio, há de cuructcriznr nu figura do Senador Ruy Carneiro, o
sfmbolo do homem público deste Pais - o honrado, o prestigioso, o
servidor da causa pública. Era este o upurtc que desejava dar,
comovido, uindn, pelu suudude do companheiro e do grande amigo
que foi, cm vida, Ruy Carneiro.
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O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Agradeço o
aparte de V. Ex•, ilustre Senador Dinartc Mariz, que conviveu com
Ruy Carneiro por mais de 40 anos, c que, certamente, com esse seu
depoimento aos que, amanhã, tiverem o cuidado de manusearem os
Anais desta Casa, irão compreender melhor o que foi a grande figura
desse Senador paraibano.
O Sr. Lourlval Baptista (ARENA- SE)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Ouvirei, pela
ordem, o nobre Senador Alexandre Costa, c, cm seguida, ouvirei, o
aparte de V. Ex•.
O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador
Milton Cabral, desejo associar-me às homenagens que V, Ex• presta,
com muita justiça, ao Sr. Senador Ruy Carneiro. O Senador Ruy
Carneiro, como todo o Brasil o conhece, foi um exemplo de carinho,
de ternura, do homem bom c generoso, do político leal, cercado,
portanto, de todas as grandes qualidades que dignificam os homens.
Eu sou dos que acham, também, que as lacunas não são imprccnchlvcis, mas nem por isso deixo de achar que homens como Ruy
Carneiro fazem falta aos seus companheiros, aos que o conheceram c
à Nação brasileira. Ao me solidarizar com o discurso de V. Ex• cu
diria, no final: felizes dos homens que morrem como Ruy Carneiro,
deixando uma bagagem que o torna incsqucclvcl perante aNaçilo.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) obrigado pelo aparte do nobre Senador Alexandre Costa.
Tem a palavra o nobre Senador Lourival Baptista.

Muito

O Sr. Lourlval Baptista (ARENA - SE) - Senador Milton
Cabral, o falecimento do Senador Ruy Carneiro implicou, para to·
dos nós Senadores c aqueles que trabalham nesta Casa, na perda de
um excelente amigo. No cxcrclcio da sua longa vida pública, Ruy
Carneiro granjeou amigos como poucos. Viveu para servir a seu
Estado, a pequena c gloriosa Paralba, de que tanto gostava de falar,
por vê-la sempre no seu coração. Era um homem que estava sempre
pronto para servir c ajudar a todos que a ele recorriam c que dele
precisavam. Eleito Senador por algumas vezes, tornou-se uma das
grandes figuras desta Casa; a todos se impôs por sua excelente figura
humana de homem bom, simples c sempre à disposição de todos,
especialmente dos mais necessitados. Perdeu o Senado, com a morte
do Senador Ruy Carneiro, uma marcante personalidade que- podemos dizer - se havia incorporado à própria fisionomia desta Casa,
pela bondade que o caracterizava que o tornava amigo de todos que
dele se aproximavam. Poucos homens terão sido tão estimados quan·
to foi o Senador Ruy Carneiro. Manifestando o meu pesar pelo seu
passamcnto, compartilho o sentimento de dor c perda que se apossou de todos nós c do povo parailiano, que Ruy Carneiro amou
profundamente com a força da sua bondade, c com o grande coração
que Deus lhe deu. O sentimento não é só meu, o sentimento é do povo scrgipano que, nesta hora, se associa às homenagens que o Sena·
do da República, através da palavra de V. Ex•., presta ao saudoso,
ao querido Senador Ruy Carneiro, que continuará sempre no coração de todos nós.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Muito
obrigado pela participação de V. Ex•, nobre representante de Scrgi·
pc, Senador Lourival Baptista.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite
V. Ex• um aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Ouço o aparte
de V. Ex• digno representante do povo maranhcnsc.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA)- Senador
Milton Cabral, o meu aparte simboliza a saudade c a recordação do
companheiro c amigo multo caro que se foi. Ele vale pelas lágrimas
que ocupam os meus olhos jll cansados c que não vccm mais aquele
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que, sem gemidos nem protestos, morreu cxatamentc como viveu,
com a grandeza dos fortes, todo ele voltado ao amor de Deus, à
Pãtria c àqueles que um dia dele precisaram - c foram tantos, o
Senado sabe bem disso. Era um sentimental. Todos os dias conversava cm espirita no cemitério de Brasflia com sua companheira de 50
anos, como bem disse V, Ex•. E acrescente-se a homenagem que to·
dos os anos prestava à memória do incsqucclvcl Presidente Vargas.
Tudo isso retrata o grande, o fabuloso representante do Estado da
Paralba, cujo solo tanto amou, como V, Ex•., Senador Milton
Cabral.
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veis, pelo clima de luta nos misteres da politica, Um lldcr, um
!dolo, um cavalheiro. ~ pela sua vida simples, pela estrada de
amor que soube irradiar, pelos beneficies cm que se desdobra·
va como- ele próprio enfatizava - escravo dos parai banes,
que a Parafba chorou sua perda. E nilo se esquecerA tão cedo
a frase habitual com que arrematava suas mensagens: forte é
o povo.

Epitácio Soares, o valoroso jornalista da Serra da Borborema,
escreveu que "desse varão plutarquiano, nascido nas terras adustas
de Pombal, nilo se conhece um ato de violência, que lhe tenha marca·
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Muito do a personalidade de homem póblico".
obrigado, Senador Henrique de La Rocquc, pela sua participação
"A Paralba constituiu-se, em todos os instantes da vida do Sena·
nesta homenagem â memória do meu ilustre conterrâneo.
dor Ruy, num objeto de amor, niio deixando jamais que um só
O Sr. Murllo Paralso (ARENA- PE) - Permite V. Ex• um paraibano sofresse qualquer vexame, onde quer que o procurasse,
aparte, nobre Senador Milton Cabral?
para a solução de um problema, o mais sério que fosse".
Contou-nos Basileu Gomes que, certa feita, Ruy recebia, no
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Pois não. Tem
a palavra o nobre representante de Pernambuco.
· Rio, a visita de um paraibano conhecido seu de Pombal, que se ban·
dcara para o adversário nas óltimas eleições, Pediu auxilio ao Sena·
O Sr. Murllo Paralso (ARENA - PE) -Não tive a ventura de dor para regressar à terra, por não ter conseguido nada no Rio e ter
conviver com o Senador Ruy Carneiro, pois, quando para aqui vim, ficado sem dinheiro.
jã havia S. Ex• falecido. Todavia, isso nilo me impediu de conhecer,
-"Por que não procura os amigos, a quem deu seu voto?
através da Imprensa nacional, o importante papel que desempenhou
-indagou-lhe.
o Senador Ruy Carneiro na vida p(Jblica c politica do Estado da
Despedindo-se do conterrâneo, diz Basilcu, notou que Ruy esta·
Paralba c da Nação brasileira. Como representante do Estado de Per- · va transtornado, depois de alguns passos, voltou·sc a tempo de co·
nambuco, integrado, também, na região nordestina, não poderia locar no bolso do cx-corrcligionãrio, as notas que pagariam sufi·
deixar de associar-me às homenagens que, nesta oportunidade, o cientemente a passagem de regresso.
Senado Federal presta à memória de Ruy Carneiro, ao mesmo
Â. beira do tómulo do ilustre paraibano, o Governador Ivan
tempo cm que hipoteco a minha total solidariedade pelo sofrimento Bichara enfatizou a observação de que a mocidade parai bana jamais
que o povo paraibano atravessa neste momento, pela perda de seu deveria csqucQcr Ruy Carneiro, não apenas o homem bom, digno,
ilustre lldcr popular.
que honrou todos os cargos exercidos, mas aquele que elevou bem
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB) - Muito obri· alto o nome da Paralba, pelo seu civismo, pelo seu imenso amor à Pâ·
tria, pelos relevantes serviços prestados à Nação.
gado, nobre Senador Murilo Paralso,
Continuo, Sr. Presidente:
O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Permite V, Ex• um
Enfileirando-se na Oposição, desde 1964, Ruy soube sustentar a aparte?
mesma linha de comportamento. Reclamou, reivindicou, cobrou pro·
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Concedo o
vidências, sempre fiel a uma linha ética exemplar. Nunca foi um
negativista. Sabia, como ninguém, colocar-se acima dos interesses aparte ao nobre Senador Otto Lchmann.
partidãrios eventuais. Em relação ao Presidente Gciscl, seu amigo hâ
O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Nobre Senador, igual·
quarenta anos, não titubeava cm proclamar sua confiança na ação mente desejo apresentar a nossa solidariedade às palavras como·
competente c patriótica do eminente Chefe do Governo.
vidas, sinceras c brilhantes, com que V. Ex• está homenageando nos·
Seus advcrsârios arcnistas nunca lhe negaram aplausos à cor· so saudoso colega Senador Ruy Carneiro. Longo não foi, infc·
rcçilo de atitudes.
lizmcnte, o nosso convivia nesta Casa, mas esse pouco tempo foi o
O Governador Ernany Sâtiro deu o seu nome a uma das prin· bastante para que cu pudesse admirar c respeitar o ilustre Senador
cipais avenidas de João Pessoa, enquanto Ruy recebia, com humil· paraibano. Por isso pedi licença a V. Ex• para este aparte a fim de
dade a consagradora homenagem, igualmente aplaudida, depois, deixar registrado em meu nome c como representante de Silo Paulo a
nesta Casa, cm unânime reconhecimento do seu valor.
minha comovida solidariedade às palavras de V. Ex•
Um bom timoneiro
Ninguém foi mais hdbil dirigente partidãrio, conseguindo prc·
scrvar a unidade do seu grémio politico, mesmo nas mais duras
adversidades, a despeito dos novos valores que vinham surgindo, a
partir de 1964.
Manteve-se lldcr c morreu chefe incontcstãvcl,
No seu silencioso modo de agir, na franqueza c sinceridade com
que expunha seus argumentos e, sobretudo, na honestidade com que
se lançava à busca das soluções, Ruy convencia c se impunha.
Por isso, ao lamentar essa grande perda da Paralba, um editaria·
lista de O Norte, classincando·o como "um !dolo de longa c cdlfican·
te evidência", assinalava:
"Teve a graça da experiência vivida cm todas as fases da
sua existência, com a bcnçilo da consagração póblica cm to·
das elas. E feliz de quem pddc, na Idade a que ele chegou,
ultrapassada a quadra das sete d~cadas, ver desfeitos c trans·
formados cm afeto todos os arranhões que aflulram, lncvitâ·

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Agradeço a
solidariedade de V, Ex•, nobre Senador por Silo Paulo.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um
breve aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Concedo o
aparte ao nobre Senador por Alagoas.
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- Nilo era grande ora·
dor, não era dado a imagens de efeitos oratórios nem mesmo era
eloqUente mas, cm termos de bondade Ruy Carneiro nilo era batido
por qualquer de nós. O mesmo se pode dizer quanto à lealdade, pois
simplesmente comovedora era sua perene devoção, sua eterna gra·
tidilo a GctOIIo Vargas, que ele considerava o seu grande benfeitor c
o seu maior (dolo politico. Portanto, cm slntcsc, Ruy Carneiro era a
pcrsonificaçilo da bondade e da lcnldadc. Obrigado a V. Ex•
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB)- Muito obriga·
do, Senador Luiz Cavalcante, pela sua participação.
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O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Concedo o
aparte ao nobre Senador Otair Bcckcr, representante de Santa
Catarina.
O Sr. Otalr Becker (ARENA - SC) - Como um dos novos
nesta Casa, por via de conseqUência, tive curta convivência com o
eminente Senador Ruy Carneiro, mas, o bastante, eminente Senador
Milton Cabral, para recolher ensinamentos valiosos, para rcconhc·
ccr, proclamar c endossar, as eloqUentes palavras que profere V. Ex•
cm homenagem a este grande politico da Paralba c do Brasil, Devo,
ao dar este aparte, que é um testemunho de saudade, de reconheci·
mcnto, prestar um outro testemunho: o de que do eminente Senador
Roy Carneiro sempre e sempre, desde que aqui cheguei, recolhi pala·
vras bondosas, sinceras, sotidllrias, de aplauso e de estimulo. Efetiva·
mente, a sua morte nos furtou da convivência de um Parlamentar
com alto grau de solidariedade humana, de sentimento, de apreço c
de cavalheirismo.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Agradeço a
V. Ex•, ilustre Senador Otair Beckcr, pelo seu depoimento.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - V. Ex• me concede
um aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Concedo o
aparte ao nobre Senador Saldanha Dcrzi, digno representante de
Mato Grosso.
O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- Nobre Senador Mil·
ton Cabral, cm nome da Bancada de Mato Grosso, no Senado
Federal, quero solidarizar-me com V. Ex• pela justa homenagem
que presta a esse grande companheiro que foi Ruy Carneiro. Hâ
vinte c três anos, no Parlamento brasileiro, mantive com ele a melhor
das amizades, cada dia respeitando-o c admirando-o mais, por vê-lo
possuidor de tão alto csplrito pablico c, sobretudo, de muita brasili·
dadc. Ruy Carneiro realmente deixa um exemplo nesta Casa. Como
um homem público, simples, modesto, mas realmente devotado aos
problemas de nossa Pâtria, deixa Roy Carneiro um exemplo às ge·
rações que por aqui vierem.
O Sr. Lulz VIana (ARENA - DA) - V. Ex• me concede um
aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Muito obriga·
do pela participação de V. Ex•, nobre Senador Saldanha Dcrzi.
A seguir, ouço o nobre Senador Luiz Viana.
O Sr. Lulz VIana (ARENA - DA) - Pedi um breve aparte
para, não somente associar-me a V. Ex•, pelas palavras tilo justas
sobre o nosso querido c saudoso Roy Carneiro. Em rclaçilo a mim, a
lembrança de Ruy Carneiro, ela como que se perde no tempo. Lcm·
bro-me de Ruy Carneiro bastante jovem, quando ele foi trabalhar
com o Ministro Marques dos Reis, baiano, o que representou um
traço de aproximação entre Ruy Carneiro c um grande namcro de
baianos. Ali, no Gabinete do Ministério da Viação, começaram a
apreciar-lhe as qualidades humanas c as virtudes de coração, Essa
aproximação com a Bahia continuou quando ele foi chefiar o
Gabinete de Marques dos Reis no Banco do Brasil. E dai, pelo tem·
po a fora, Ruy Carneiro passou, assim, a ser uma espécie dos nossos.
Ern realmente uma Ogura tão identificada com um grande nQmcro
de baianos, todos eles seus amigos, todos eles sobretudo devedores a
Ruy Carneiro daquela sua maneira espontânea, generosa com que
atendia a quantos o procurassem. E foi justamente por essas qua·
lidadcs que cu nilo quero suscctlbilizar a nlngu~m, dizendo que Roy
Carneiro seria o Senador mais estimado, mas, nilo tenho receio de
dizer que nilo havia no Senado nenhum Senador que fosse mais
cstimndo que Roy Carneiro. Realmente, pelas suas virtudes
hum unas, peln grandeza de seu coração, ele, aqui, era aquele compu·
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nhciro, acima dos partidos, acima das dissensões, acima das dis·
cussõcs, c sempre pronto para ter uma palavra de simpatia, de
estima, de generosidade para com todos os seus companheiros c
todos os seus amigos. portanto, muito justo c comprccnslvcl que
todos nós, neste dia, não apenas lhe reverenciemos a memória, como
o grande homem pCblico da Paralba, que ele foi, mas, sobretudo,
como o grande amigo que todos perdemos.

a.

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Agradeço a
valiosa manifestação de V. Ex•, Senador Luiz Viana.

I
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I
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Atema e dl111ente companheira
Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Um dos mais belos sonetos de Machado de Assis ~ aquele cm
que lamenta a perda da sua esposa Carolina, o csplrito ancilar, o
anjo custódio de toda a sua obra litcrãria, sobretudo diligente
revisora dos textos machadcanos, musa c madona do genial escritor.
Também Roy viu antecipar-se, na última viagem, a sua terna c
inscpnrâvcl companheira. Nilo lhe fez versos, Senhor Presidente,
mas, nos restantes dias que lhe sobraram, a saudade o perturbava,
como se pretendesse, desde logo, seguir-lhe os passos, para a morada
derradeira. Este é um ponto de referência que não podemos deixar
cair no esquecimento. Realmente, D. Alice participou, diligente·
mente, do sucesso politico do seu marido. Conquistou tal aur~ola de
simpatia que, aos olhos do povo, os dois eram a mesma imagem, a
mesma representação, o mesmo significado.
Gonzaga Rodrigues, o festejado cronista, de O Norte, ao
comentar o desaparecimento da ilustre Dama, escreveu que D. Alice
não· teve o merecimento de multiplicar os piles, mas conseguiu fazêlos durar mais de um dia.
Hã os que costumam dar, pensando cm receber; os que o fazem,
por medo de perder; c os que, por te, dilo na terra, para alcançar o
céu. Mas a forma heróica de dar é aquela do Evangelho: "que a mão
direita nilo saiba qual foi a dâdiva da esquerda".
·
Acredito, como o cronista, que nunca a alegria de quem deu se
mediu tanto com a de quem recebia. Esse traço edificante da figura
altiva de D. Alice era uma extensão do mesmo sentimento que Ruy
Carneiro discretamente afeiçoava aos seus semelhantes.
A morte da idolatrada companheira, daquela "sócia 'da ajuda",
como dizem os Evangelhos, abalou profundamente o rijo sértancjo.
Ele não escondia a sua dor c costumava dizer que conversava com
Alice, cada dia, na visita ao cemitério.
O Sr. Helvldlo Nunes (ARENA- PI)- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Ouço o nobre
representante do Pia ui.
O Sr. Hehldlo Nunes (ARENA- PI) - No discurso de
V. Ex•, nobre Senador Milton Cabral, recorro a Ruy para exaltar a
memória de Roy Carneiro. Só existe uma glória verdadeiramente
digna desse nome: é a de ser vivida. Glória que não conhece a
soberba, nem a fatuidade.
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O SR. MILTON CABRAL (ARENA-PB) - Muito
obrigado, nobre Senador,
O Sr. Lenolr Var1as (ARENA- SC) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Com a palavra
o nobre representante de Santa Catarina.
O Sr. Lenolr Var1as (ARENA- SC)- Quero Incluir no dls·
curso de V, Ex•, também, uma palavra minha de homenagem a esse
incsqucclvcl Roy Carneiro. Conheci·o cm 1958, quando o Congresso
Nacional ainda estava no Rio de Janeiro. Ele, além de todo esse
passado que V. Ex•, tilo admiravelmente, acaba de descrever c revi·
ver para o Senado, era um grande amigo de Ncrcu Ramos, Para
quem vinha de Santa Catarina, navegando nas mesmas ãguas, cvi·
dcntementc que haveria de se encontrar com o dinamismo de Ruy
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Carneiro, que multiplicava as horas dos dias no atendimento pessoal percebeu que ela não poderia sobreviver, procurou dedicar-se mais à
c quase que individual dos seus companheiros c de suas amizades esposa. Durante 50 anos ela foi o centro de sua vida. Amiga de todas
com os paraibanos. Essa interferência que agora faço é justamente 'us horas, a corajosa aliada c inccntivadora das lutas poUticas, a cola·
para homenagear, nu sua memória, repetindo o que ele sempre fazia:
boradora dedicada nos beneiTcios prestados aos paraibanos. Juntos
interferia sempre que nesta Casa homenagem se prestasse, c de ma- lutaram, unidos trabalharam c fizeram o bem à terra que os viu nas·
neira sempre calorosa, como a transbordar de solidariedade huma- ccr c aos seus conterrâneos. Nilo tiveram filhos, mas deixaram
na, como tão bem V. Ex•, no seu discurso, está a caracterizar. Foi · centenas, milhares de órfãos.
um dos exemplos mais dignificantes que nos deixou Ruy Carneiro.
Posso compreender bem o que foi essa separação depois de
Se forem feitas as contas, somadas as palavras ditas por Ruy Carnei· tantos anos de vida em comum, na mais completa felicidade, Tive
ro nos Anais do Senado, por certo que mais de 90% haverão de ser bem junto de mim, drama semelhante.
palavras de generosidade, de nltrulsmo, de grandeza. Muito poucas,
A ~ida do politico Ruy Carneiro, do rcvolucionârio de 30, do Inmuitlssimo poucas palavras amargas salrnm das orações que profe· terventor Federal, do auxiliar eficiente de vã rios Ministros, do Secreriu nessa Casa. Esta homenagem que, com um daqueles de Santa tário da Presidência do Banco do Brasil, do jornalista, do homem
Catarina, que o conheceram c dele foram amigos, deixo no discurso que exerceu importantes funções p6blicas c teve papel destacado nos
dcV.Ex•
Partidos cm que militou - no PSD do qual foi fundador e ultima·
O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB) - Registro a no· mente no MDB - essa vida cstâ registrada nos jornais do Rio de
Janeiro, de Bras!lia c principalmente, nos de seu Estado "a pequenibrc intervenção do Senador Lcnoir Yargas.
na c heróica Paralba", tão decantada nos idos de 1930. Seus apelos
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sabem os polfticos pnraibanos que esse varão da Rcp6blica, inssistentcs c oportunos, na defesa dos interesses do Nordeste
mesmo nos momentos mais diliccis, jamais odiou, nem nunca foi também estão ar publicados, principalmente nos Anais do Senado,
odiado, Poucos, muito poucos, como disse João Agripino, poderiam para conhecimento das gerações futuras. Mas, o que talvez daqui ha
igualâ·lo cm bondade e vocação de servir. Ruy foi um dcmo~rata alguns anos não possam ser avaliadas devidamente são as qualidades
autêntico. Exerceu sua função de polftico no pleno sentido desse excepcionais de seu carâter, sua bondade, sua humildade, sua dedi·
termo, fiel intérprete c agente dos interesses comuns. Foi um cmérito· cação aos amigos, aos contcrrãneos, aos necessitados e à sua amada
arregimcntador de massas, mas na dircção' positiva. Do homem· Pátria.
Que homem extraordinârio! Que coraçilo enorme, capaz de
massa, que na definição do Professor Nawiasky, tido como o mais
abrigar a tantos sofredores! Que capacidade de dedicação na defesa
brilhante teórico europeu da democracia, cm nossos dias,
dos humildes! Como sofria quando não podia fazer o bem que dcse·
''é também o bravo que se supera a si mesmo, que desco·
javR.
'
bre, num determinado momento, a motivação herolca
Nesta Casa do Congresso cm que passou 27 anos- penso que
para elevar-se acima de suas energias, do nlvel comum e
ordinârio de sua existência e ser, certo ou errado, a corajosa mais tempo do que qualquer outro dos seus membros - era um
força que rompe com a crosta de seus interesses pessoais mais homem permanentemente preocupado com seu decoro, com seu
euros, para dar exemplos de edificante generosidade, sacri· bom funcionamento. Angustiava-se quando. no ardor dos debates,
as discussões tornavam-se mais violentas c as paixões se exacerba·
licio e desprendimento".
vam como é natural nas assembléias polfticas. Preocupava-se
Ruy Carneiro soube habilmente dele aproximar-se, e despertar· quanto o Regimento da. Casa era desrespeitado, quando apartes
lhe os bons sentimentos, pregando o respeito à ordem, o compor· eram dados sem consentimento do orador c até com a postur[ de
tamento pacífico, a confiança no radioso destino do Brasil.
seus pares. Mas sempre discreto, incapaz de ferir, de magoar, pronto
Por isso, neste momento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fixemos sempre para apaziguar.
nosso pensamento na exemplar lição de fraternidade entre os
homens deixada por esse legitimo representante da classe política
Quando deixou a Vice-Presidência do Senado, a Bancada oposi·
brasileira. Certamente o Brasil, na concórdia e no esforço comum cionista reservou-lhe posto de destaque. Preferiu, porém, ser su·
dos seus filhos, alcançarll seus magnos objetivos. Basta que aluemos plcntc da Mesa, achando que ar poderia prestar melhores serviços.
como Ruy Carneiro: espirita p6blico, boa vontade para o Ficava no Plcnârio atento à composição da Mesa, pronto a ocupar o
entendimento, aberto no diálogo, por amor à Pàtria.
lugar que se vagasse ou a convocar um companheiro para esse fim.
Era o que eu tinha a dizer. (Mui to bem! Palmas.)
Só vou citar alguns fatos que marcam sua personalidade. A
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portelln) - Concedo a palavra lealdade ao Presidente Gct6lio Yargas, a quem sempre acompanhou
no nobre Senador Amaral Peixoto, que falnrà em nome do Movi· com exemplar dedicação. Nas crises mais agudas, nos momentos
mais diflccis, ficava horas, no Guanabara ou no Catete, aguardando
mcnto Democrâtico Brasileiro.
ordens, procurando ser 6til, indo conversar com os amigos para me·
O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ. Em nome do MDB,' lhor conhecer a situação. E depois de 1954, não mudou. Era
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
comovente o orgulho com que mostrava na lapela a Bandeira Nasempre penoso subir n esta tribuna para falar sobre compa- cional e a eiTgie de Getúlio. Muito antes de 19 de abril, jà se prepara.
nheiros que nos deixaram, levados pela morte. Confesso minha aver· va para falar sobre o amigo, procurando sempre mostrar novos
silo no cumprimento desse dever. Mas, em se tratando de Ruy aspectos da complexa personalidade dcVargas,
Carneiro, amigo c correligionàrio de mais de 40 anos; nilo poderia
Alguns, não o conhecendo bem, poderiam julgd·lo vacilante em
desertar. Ofereci·me até no meu Lrdcr para falar, sabendo que outros suas atitudes polfticas. Tenho provas do contrArio. Jamais recuou
o fariam com mais brilho, com maior eloqUência, mas ninguém com dos compromissos assumidos. Quando em 1955, o PSD viveu dias
mais sinceridade, Com u emoção com que o fnço.
bem dificeis, ameaçado de todos os lados - história que ainda não
Os sete anos de convivência no Senado, as longas conversas que està contada ....: e uns poucos jã aceitavam a idéia de uma acomoda·
aqui tivemos, as confidências que dele recebi, fizeram com que pu. çilo que era uma verdadeira capitulação, os paraibanos, chefiados
desse compreender melhor sua personalidade, admirar suas virtudes por Ruy Carneiro, foram incxced(vcis na firmeza de sua conduta
e avaliar devidamente o que foi pnrn ele a perda que sofreu cm politica. Não recuaram do apoio à candidatura Kubltschck, resistinnovembro do uno passndo.
do às ameaças c tentações. Indo mais longe, deu-me amplos poderes
Quando Alice, u incomparàvel companheira o deixou, depois de para decidir em seu nome, pois tinha confiança na direçilo que cu
:.1.,,_....:.,, longa enfermidade, ele nno tinha mnis estimulo para viver. Logo que imprimia à campanha.
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Uma professora, conterrünca do casal, descreve uma cena
emocionante "Ruy, o interventor, tendo de ir ao Rio tratar de
interesse do Estado, nilo safa sem levar o seu adeus aos que nele
confiavam, Ao sair do palácio certo dia, ordenou ao motorista que
tomasse o caminho do Rio do Meio, Seus auxiliares cntrcolhnrnm·se
espantados - o que iria fazer o interventor àquela hora no reduto
dos sofredores? - Ele, prontamente, respondeu: - "Despedir-me
dos leprosos", Os doentes se reúnem para saudar o chefe do Estado,
Dirigiu-lhe algumas palavras. O carro tomou o caminho de volta à
cidade, ele autorizou parar no educandário Eunice Wcaver para
despedir-se das crianças ali recolhidas- os r.Jhos dos leprosos, Fez a
sua viagem de volta, repetindo as palavras das crianças: Boa viagem,
interventor! Boa viagem, interventor!- dizia isto rindo''.
Quando, ~m 1972, a cidade de João Pessoa prestou· lhe homenn·
gem, dando seu nome a uma bela avenida, nosso eminente colega
Senador Adalberto Sena, cm hora de feliz inspiração, trouxe o fato
ao conhecimento da Casa. Começou falando pela Bancada da Oposi·
çilo, mas logo depois recebia a solidariedade de todos os presentes, o
que fez com que voltasse no inicio do seu discurso rctificando suas
palavras iniciais, "Eu me senti, e todos nesta Casa nos sentimos fcli·
zcs ao tomar conhecimento da homenagem prestada na Parafba ao
nosso colega Ruy Carneiro.
[)ias depois, Ruy vem à tribuna para agradecer c novamente é
apartcado pela unanimidade dos Senadores que aproveitaram a
oportunidade para realçar, com justiça, as qualidades humanas, o
espirita público c a lealdade sem pnr do ilustre paraibano, Poucas
vezes, acredito, neste recinto terá havido um movimento tilo
cspontüneo, exuberante c sincero cm torno de um de seus membros,
Hoje, novamente ele nos congrega, mas é bem diferente a situa·
ção, Não nos congratulamos pelas homenagens prestadas ao
companheiro querido, Não vivemos instantes de alegria, mas com
orgulho contemplamos a vida de um homem que soube cumprir o
seu dever, honrar os mandatos recebidos do povo e dignificar a vida
politica do Brasil que tanto se procura denegrir.
Quando amigos de Ruy Carneiro fizeram publicar uma plaqueta cm homenagem a sua esposa, ele escreveu uma comovente
dedicatória,
"Â Alice, meu amor, minha gratidão, minha saudade", Poderia
ter acrescentado: Â Alice, meu amor, minha gratidão, minha
saudade, minha vida.
Hoje, eles estão separados: Ela está enterrada no Campo da
Esperança, conforme desejava, provavelmente para receber,
diariamente, a visita do seu esposo, Ele foi levado para Parafba,
porque o povo de João Pessoa assim o quis.
Espero que, em breve, o Governo do Estado os reúna
novamente, como unidos eles sempre viveram.
Embora falando pelo meu Partido, sei que interpreto o pensa·
menta de todos os meus colegas, do Senado, no reverenciar a
memória de Ruy Carneiro.
O Sr, Eurico Rczende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ)- Com prazer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Assim como ocorreu
com a iniciativa de 1972, do eminente Senador Adalberto Sena,
mencionada no discurso de V, Ex•, está ocorrendo, na sessão de hoje
do Senado Federal, um rato incem um e até mesmo inusitado, a ca·
rncterizar a grandeza, a densidade c a profundidade da estima que to·
dos nós dedicávamos ao compunehiro que se foi. Naturalmente que é
praxe, quando o Partido designa um seu representante para ralar cm
nome da Bancada, só este deve fnzé.Jo, mas a memória de Ruy
Carneiro exerce sobre nós uma penctraçi\o espiritual tão grande, que
se opera, neste Instante, uma rcbcliilo contra a praxe, há uma dnsla
de todos nós que com ele aqui convivemos, de participar niio só
presencialmente mas com a adesão da palavra c da emoção a esta
homenagem. Quando rui advertido de que hoje seria reúlizadn esta
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scssi\o especial, vários companheiros de meu Partido pediram-me ros·
sem designados para falar cm nome da Bancada, Naturalmente que
o representante do Estado natal do homenageado teria prioridade c
até mesmo maior legitimidade para traduzir a homenagem c o pesar,
Realmente nua silo palavras protocolares, A Casa está realmente
tocada por um sentimentalismo profundo, arrigado, porque, obvia·
mente, a vida pública e a atividadc politica vivem numa sucessão c
numa alternação de controvérsias. Mas Ruy Carneiro nos deu um
sentido ecuménico, que não nos permite estabelecer nenhuma
diferença entre as vozes que vêm dos dois lados da nossa vida
partidária, Foi um símbolo de várias virtudes, a começar pela virtude
do amor conjugal, n ponto de V, Ex• e o eminente Senador Milton
Cabral c quase )o dos os que aqui os apartcaram associarem-se às
duas vidas e aos dois destinos de Ruy e de O, Alice, A passagem
inicialmente mencionada pelo eminente Senador Ruy Santos é
absolutamente verdadeira, Eu tenho um irmão sepultado no Campo
da Esperança, e por mais de uma vez vi Ruy, não apenas cm silêncio
diante do túmulo daquela que foi a sua companheira durante
cinqUenta anos, mas ouvi palavras dele como que prestando contas
do que fizera na véspera e do que ia fazer no dia, E, dizendo mais,
lendo para a sepultura, nessa comunhão de sentimentos sob a égide
da religião e da fé, cartas de amigos, qu~ havia recebido, agradecendo a oferta de uma separata, de um opúsculo que ele havia feito
exaltando a grande obra social da esposa. Fui testemunha desse fato
c relatei para vários dos meus colegas, fsso prova a grande virtude do
amor conjugal, Ele foi também um sfmbolo da bondade, e, como
muito bem salientou um dos apartcantcs, no campeonato da
generosidade, muitos com ele poderiam empatar, mas ninguém o
superava, Foi, realmente, uma figura extraordinâria, c também teve
a virtude do espirita público, Durante 9 meses de agonia e de
condenação da esposa, ele, diariamente, vinha prestar o seu serviço à
Casa, Nunca estabeleceu solução de continuidade, Primou ,pela
assiduidade e pontualidade, conciliando aquela angustiosa expecta ti·
va, porque estava cada vez mais próximo o dia em que Deus convocaria a esposa para a Eternidade, Então, os oradores que aqui falam
cm nome das duas agremiações sentem que cada um dos colegas de
Ruy Carneiro não resiste ao dever, ao sentimento, de participar
dirctamcntc das palavras de homenagem, E devemos citar também
que Ruy Carneiro representa hoje, aqui, uma dupla ausência
saudosa: A saudade daquela intervivência cativante caracterizada
pela humildade e pela bondade sem atavismo c sem artiiTcios, porque
absolutamente sincera, e a ausência saudosa do conciliador, figura
tão necessária nos quadros da vida pública de hoje, em nosso Pais,
Pedindo desculpas por haver infringido a praxe de somente os
elementos designados pelas Lideranças ralarem, c estimulado pelos
precedentes elogiáveis c insopitávcis, eu, que era amigo pessoal de
Ruy Carneiro, cuja esposa freqUentava a minha casa todas as terças·
feiras, com um grupo de senhoras, inclusive, a minha esposa
participava do senáculo, que era um terço, quero, ab Imo pectore,
depositar sobre o seu túmulo a flor espiritual da minha saudade e
sobre a sua memória as vozes da minha homenagem, salientando,
para terminar, que através daquele conceito imortal segundo o qual
os mortos governam os vivos, Ruy Carneiro liderarA uma das mais
belas lembranças da vida humana, que é a lembrança da bondade, e
a bondade é a ponte que mais rapidamente nos leva a Deus Todo·
Poderoso,
O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB - RJ) - Agradeço o
aparte de V. Ex•, que traduz, falando como Lfder da ARENA, o
pensamento de todos os seus companheiros, já demonstrado nos
apartes dados ao meu brilhante antecessor, Senador Milton Cabral.
Quero também dizer a V, Ex• que, neste momento, espero que o
espirita de Ruy Carneiro continue ntuando nesta Casa, inspirando·
nos, para facilitar aquilo que nós todos desejamos; tirar o nosso Pais
das dificuldades em que presentemente se acha,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pensamento de todos os Mem·
bras desta Casa, reverenciamos sua memória, dedicamos-lhe esta ses·
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ba, denominando, então, o Prefeito de João Pessoa de "Senador Ruy
Carneiro" uma das principais avenidas que unem o Centro da bela
Capital paraibana à aprazfvcl e sedutora Praia de Tambaú.
Os paraibanos devotaram-lhe as maiores consagrações durante
a sua vida pública de mais de qttatro décadas.
O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB. Pronuncia o seguinte dis·
A prova maior, a sua permanência nesta Casa, representando
curso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
nosso Estado, pelo voto livre dos seus conterrâneos, por quatro
Reservei as minhas primeiras palavras, depois do compromisso legislawras consecuti~·a.ç,
de posse, solene e fidedignamente, perante esta Casa, para ~ ex·
Se os lideres, os !dolos do povo recebem cm vida a consagração
pressão do mais intimo sentimento de devotamento e reverêncta ao
por tudo que fazem, no cumprimento do dever c pela fidelidade aos
venerado Senador Ruy Carneiro, que tenho o dever, a honra c a mais puros principias democrâticos, merecem a homenagem pósresponsabilidade de substituir no Senado Federal.
tuma de reverência c veneração pelos sacrificios oferecidos c pelos
Assistimos, comovidos, às exaltações dos nobres Senadores exemplos que deixaram para aqueles que lhes devem seguir c suceder
Amaral Peixoto c Milton Cabral, secundados por inúmeros c cnalte· na trujctória terrena.
cedorcs apartes de outros tantos nobres colegas, expressando os
Por imperativo do destino - melhor - pelos dcsignios da
pensamentos c os conceitos do Movimento Democrático Brasileiro e . Divina Providência c por livre c generosa opção do saudoso Senador
da Aliança Renovadora Nacional, que constituem uma consagração
paruibuno, cabe-me, corno seu discipulo, tê-lo corno paradigma na
da Casa e da Nação à insigne figura humana c politica do Senador sua conduta, nos seus gestos c nos seus atos.
Ruy Carneiro.
Sou o seu sucessor nesta Casa. Sobre a minha pessoa modesta,
A Paraiba, coberta de luto pela dolorosa perda do seu extraorrepousa o ânus da substituição do democrata autêntico, do pacifidinário líder, busca consolo à sua dor avivando na lembrança os gcs· cador, do homem público que sempre demonstrou o respeito ao
tos de grandeza humana praticados cm vida pelo seu imbativcl povo e à pessoa humana, personificando o amor, a compreensão c a
condutor. E cm meio ao seu sofrimento, resignada, porque sempre bondade.
respeita os designios maiores, crê que o exemplo de Ruy Carneiro ser·
Foi o democrata - esta história também jâ foi contada, aqui,
virá a que se conscicntizem todos de que a paz sublima, a renúncia pelo nobre e eminente Senador Milton Cabral, c é bom que seja
enaltece e o amor constrói.
repetida, principalmente nesta hora- foi o democrata que, sob o reRuy Carneiro fez da vida pública um sacerdócio, e durante os gime de exceçào do Estado Novo, Interventor Federal na Paraíba,
seus quarenta anos de serviços à causa pública serviu com devota· escolhido, por suas jâ conhecidas virtudes cívicas, pelo eminente
menta, comandou sem arrogâncias, lutou com coragem, combateu
Estadista Getúlio Vargas, recebeu do intimorato Carlos Lacerda um
com lealdade c, por isso, sempre venceu por méritos.
elogio que não era comum ao consagrado jornalista. Quando de sua
Religioso, chegou a ser mistico e, embora jamais deixasse de
peregrinação política pelo País, na campanha pela rcdcmocratizaacreditar na força e na consciência do povo, nunca prescindiu das
ção, em 1945, o grande tribuno informava à Nação que "a Paraíba
bênçãos dos Ceús, por ele sempre invocadas nu grandeza da sua fé,
era um oâsis de liberdade."
adorno de sua bela formação cristã.
E por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores?
Por sabê-lo assim grandioso e virtuoso, é que hesitei, mesmo
O Interventor Ruy Carneiro, fiel ao seu espirita dcmocrâtico,
comovido pela imensurável honra do convite, quando por ele
naquela ocasião, oferecia ao povo a sua praça e punha à disposição
pessoalmente escolhido para concorrer como seu suplente à eleição
da Comitiva de tribunos oposicionistas o Palâcio do Governo que
que o conduzia, pela quarta vez consecutiva, a esta Alta Casa do
presidia.
Congresso Nacional. Se ontem a honra do convite era grande, maior
A sua vocação pública, o seu amor aos humildes foram marcas
hoje é a responsabilidade de substitui-lo.
da sua personalidade. Na impossibilidade de solucionar os proble·
Se não posso - e reconheço - imitá-lo cm todas as suas gran·
mas co/erivos, esforçava-separa resolver as dificuldades de cada um.
dcs virtudes, compensa-me saber que poderei, pelo menos, segui-lo
Sua casa c o seu gabinete eram repletos de homens, estudantes,
na sua humildade.
operários, de necessitados. E, sempre, uma solução, um atendimento
Falo em meu próprio nome, cm nome de sua família, dos seus sincero, uma promessa que se cumpria, um gesto de conforto c de
amigos c da imensa legião dos beneficiários da sua invejável trajctó· solidariedade humana, coadjuvados em todos os momentos por sua
riu política.
também generosa c inseparável esposa D. Alice de Almeida CarTrago, numa contrição de fé e extravasamento de minha própria
neiro. Outra marca, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de sua edificante
alma, a expressão do mais recôndito sentimento, a demonstração
personalidade: seduzia a quantos dele se aproximavam, pela
mais viva de quanta emoção percorre o meu espirita de nordestino, sinceridade, pela cordialidade, pelo gesto amigo c fraterno. Daí, a
com a alma plasmada no sofrimento, no denodo c na resignação, que
legião de amigos e admiradores que soube conservar durante toda a
são características daqueles que nasceram, vivem e convivem sob as sua proficua c gloriosa existência.
intempéries do Nordeste. Ora o sol inclemente c abrasador, matando
A sua obra administrativa c parlamentar, decantada tantas
esperanças, sufocando ·anseios, ora sob as excessivas quedas
vezes na praça pública, pela Imprensa e nesta Casa, nilo precisamos
pluviométricas, arrastando ns ilusões na fúria dos rios, matando
mais repeti-la. Já se acha incorporada à História da Paraiba c doBraesperanças c realizações. Todos, todavia, formados sob um carátcr,
sil.
1
no qual o estigma maior é a solidariedade humana, alimentamos a
A sua imortalidade não esperou pela Justiça de Deus através da
confiança de, um dia, que nilo serA distante, com as graças de Deus, a História, corno outros lideres, mártires c heróis das nossas melhores
porscvernnça do homem c a compreensão do Poder Público, alcan·
cu usas,
çurmos a nossa redenção, a almejada evolução sócio-cconôrnica da
Os homens uqui na terra renderam-lhe, em vida, o seu tributo de
Região Nordestina.
gloriiicuçilo. Cabe, ti\o-somcnte à História preservá-lo, a Deus concc·
Sr. Presidente e Srs. Senadores, Ruy Carneiro já vinha rccolhcn·
der-lhe a recompensa maior e aos homens seguirem o seu belo c
do, cm vida, os loiros do seu mérito c da sua grandeza.
ediflcuntc exemplo. (Muito bem! Palmas.)
Faz quatro anos- cjâ foi relatado aqui- rendia-lhe esta Casa
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Srs, Senadores:
umu comovedora homenagem, iniciativa do nobre Senador Adal·
Era diffcil contemplar o politico Ruy Carneiro sem que se visse
berto Sena, acompanhada pela unanimidade dos seus pares, pelas
representações de todos os Estados da Fedcrnçilo, aderindo à avultar nele o cidadi\o c, sobretudo, o homem cm suas mais not!tvcis
virtudes,
mnnifcstnçilo de reconhecimento c carinho que lhe prestou n Pnrni·

silo, com respeito, com admiraçilo c com a mais profunda saudade.
(Muito bem! Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Cunha Lima.
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No convivia de cada dia sua personalidade ganhava proporções
impressionantes pela humanidade que dela .irradiava. Nilo foi cultor
das letras, nem mesmo das letras jurldicns, c nilo se esmerou ainda no
estudar, cm profundidade, os problemas do nosso tempo. Mas nin·
guém deu grandeza maior nos atas, aos gestos, por mais simples que
fossem, pelo calor humano que nilo se cingia à emotividade, porque
nascia do íntimo do seu ser solidário, dominando-o, para envolver c
atingir todos que com ele privavam.
Vi, Senhores, em Ruy Carneiro, na sua postura humilde c dcs·
pretensiosa, atributos expostos, evidentes, triunfarem, no plano polr·
tíco, projetando-o acima das conveniências c dos interesses. Nilo era
o polrtico que acertava, mas o homem que se impunha.
Sua mensagem niio estava na palavra, mas nele próprio, nos gcs·
tos cm que dizia tudo, nos atos em que se entregava aos semelhantes,
muito nulis que aos cldtorcs, em dádivas que eram o exercfcio inerente uo seu ser.
Nilo consegui jamais ver cm Ruy Carneiro o polrtico cm guarda
contra o mundo, desconfiado, medindo o alcance de suas atitudes,
mas o homem desprevenido c aberto, com o lastro da mais rica cspi·
rítunlidadc, cm disponibilidade para servir a um ser anônimo, princi·
pai mente, se conterrâneo, emprestando à tarefa a importância que
daria it salvação da humanidade.
Assim, foi entronizado entre os melhores lideres do seu povo.
Convivi com Ruy Carneiro c tive as graças de sua amizade. Fui
um entre milhares, se não milhões. Nos reverentes elogios que me
faziu, não consegui ver a ••verdade., dourada com amor, mas a
humildade do homem simples que, estimulando um companheiro,
cm suas lutas, transmitia muíto mais que as palavras expressavam:·
~lbri:t-mc seu rico universo interior e me mostrava, sem saber, o
quanto tinhu que cu não tenho, o quanto era que eu não sou.
E, Senhores Senadores, se quisermos relembrar Ruy Carneiro,
em toda a expressão de sua nobreza humana, basta que nos !cm·
bremos do homem, lépido, inteiriço, inqucbrantâvcl, nos últimos
meses, não digo de vida, pois esta como que perdera cm muito o seu
sontido. Uns hú- e são poucos- amam a solidão, mesmo cercados
de muitos. Ele, não! Ele deu a mão c a vida a uma companheira c)un·
los se amarum. bendizendo o caminho e a missão. Ruy Carneiro recebeu Donu Alice c, inseparúvds, só a entregou no Criador. A união
rc:tliwu o milagre do amor, fazendo um continuar no outro, nn
idcntilicu~üo c nus profund:ts convict;õcs comuns. Ruy c Dr Alice
crum um só, na plena integração de dois seres.
Viver sem ela foi o tormento amenizado pela fi:, se não pela ccr·
tczn de que nele as fort;ns já nilo eram as mesmas para resistir nos vcn·
dava is e próximo seria o reencontro feliz.
Homenageio, cm nome da Mesa, c nestas palavras simples, Ruy
Carneiro. O jornalista, o advogado, o banqueiro, c até o polltico
afortunado, disseram um pouco da imensa expressão humana que cn·
eh ou este Plcnúrio, c enriquecendo mais u nós que aos Anais.
A história, sobretudo, dn Pnrnlbn, muito dirá dele e nós ao nos
fazermos mais humanos estaremos n honrar as lições de um compn·
nhciro, de um amigo, de um homem profundamente cristão.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln) - Estâ encerrada n
sessão.

(Levanta-se a sessao às I6 horase 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO
CARREIRA NA SESSÃO DE 26·8·77 E QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS·
TERIORMENTE:
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois de assistirmos no esgrimir de gládios jurldicos, cmpu·
nhados pela cultura de um Paulo Brossard, de um Helvldlo Nunes,
de um Marcos Freire, de um Osires Teixeira, seria, talvez, uma ingc·
nuidade, umn outra ingenuidade, pretendermos absorver a atenção
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dos nossos ilustres pares, sobre n nossa temática principal nesta
Cnsn, que é o meu querido Amazonas com a sua corte de problemas
c de angústias. Mas o tempo cxlguo, de outra feita, não me deixou
percutir o tema principal do meu discurso sobre borracha. E o tema
principal do problema borracha, na minha opinião, é preço.
Mas Srs. Senadores, fnz·se mister, ao abordar o problema, que
enfatizemos o ponto fulcro da problemática brasileira que é
justamente n Amazônia. Talvez seja uma tautologia, uma trulsmo,
cu repetir c tornar n repetir truisticamcnte o cxórdio dos meus dis·
cursos: "Sem a Amazônia, o Brasil jamais scrâ uma grande potên·
cin", Mas não será mesmo, pois a Amazônia representa- já não
digo a Amazônia legal, aquela Amazônia que n Lei abrangeu, numa
CXJ1nnsão de benevolência, li contrafortes que vila além da verdadeira
Amazônia, que é o talvcguc nmazônico...., nndn mais, nada menos do
que aquela faixa de 500 n 800 quilômctros que partem de ambas as
margens do Rio-mar.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, infelizmente, o enfoque para a
solução desta problemática ainda não se enquadrou, ainda não se
situou na verdadeira perspectiva de solução para os problemas
amazónicos. A Amazônia continua desocupada, Srs. - Repetimos c
insistimos, porque talvez uma técnica pedagógica consagrada, n da
repetição, desperte as nossas autoridades para a solução dos problc·
mas amazônicos que repousam num só: é olhar n Amazônia com os
olhos do aborlginc, do autóctone, c não pretender impingir à biosfc.
rn amazónica soluções que se contrapõem a sua vocação natural.
A vocação natural dn Amazônia é, essencialmente, hidrográfica.
A Amazônia propriamente dita não é um Continente; não é o continuar de uma supcrlicic Jitosférica. A Amazônia ê uma polinésia; é
um arquipélago, é um emaranhado de rios, de igapós.
O Rio Amazonas não corre soberbo, no seu leito, indiferente às
margens. Não, As suas infiltrações são, por vezes, subterrâneas,
anorando n 50, 100 quilómetros dcntro·dn margem, num lago imenso. Isto é para lhes dar, mais ou menos, uma idéia do que é a Amazô·
nin, a autêntica Amazônia. A água preponderando. ~ o que dizia
Rnmnyann De Chevalier: "A Amazônia é a água cm absurdo",
Portanto, ela impõe, exige um tratamento onde o fenômeno água se
comporte como parâmetro principal, a baliza principal. Nada pode
ser feito na Amazônia, sem que, antes de tudo, não· ponhamos esta
vocação hidrogrllficn cm confrnntn.
Pois, Srs, Senadores, este comportamento tem implicações cm
todo aquele mundo fitozoológico, ~ a árvore vivendo, mercê desta
abundância aquática. Já dissera, se não me engano, um sociólogo, no
llpicc dn sua intelectualidade, que a Amazônia é um mundo anlibio.
lncgnvclmcntc, a Amazônia exige um comportamento anlibio,
porque é o comportamento que se ajusta a uma vocação natural que
ê a hidrográfica, E todos os corolârios que decorrerem dessa vocação
hidrográfica silo válidos pnrn a Amazônia. A árvore vive mercê dessa
abundância hidrográfica, mercê daquele calor. E os dois, numa vida
cm comum, mantêm todo aquele rendilhado que é sustentado por
uma tênuc camada que nós chamamos de biomnssa amnzônica. Pois
é neste mundo que vive c pulula a hevea braslllensls. E o Governo
teima cm realizar um .plantio homogênco dessa hevea pnrn obter o
suprimento necessário de borracha para o Pals.
Discutia, hã pouco, com um desses cientistas ...
O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- Permite, nobre Senador?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não,
com muita honra.
O Sr, Paulo Brouard (MDB- RS) -Isto, quando nilo edevas·
tnda n norcstn pnrn, cm seu lugar, plantar capim para criar gado, o
que me parece medida mais discutlvcl, senão condcnllvcl.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena·
dor Paulo Brossard, V, Ex• não é somente politico, mas também já
cstâ adentrando a problcmllticn Amazónica c comeÇa n concordar,
sempre concordou, comigo. Agora, dâ·nos uma explicação cientifica.
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O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - ~ apenas a demonstração de que seus discursos não têm sido feitos cm vão.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-AM)- Isto para
mim, nobre Senador, constitui uma honra, assim como aprendo
muito com V. Ex•, no campo do Direito, Hoje, ouvi uma bcl!ssima
aula cm que V. Ex• lembrou, inclusive, o comportamento de
Augusto Teixeira de Freitas, que foi homenageado, hA bem pouco,
em discurso, por Afonso Arinos. O grande Augusto Teixeira de
Freitas que, abeberando-se cm Saviguy, pretendeu a unificação do
Direito Privado. E o seu trabalho serviu, inclusive, de inspiração
para o próprio Código Argentino.
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exigir do Governo providência imediata, Quero, portanto, congratular-me com V, Ex• que tão amiudadamcntc traz ao debate o problema da Amazônia, Acho que é uma açilo patriótica de um representante daquela região que, para gãudio nosso, faz com toda macstria
como V, Ex• tem feito. Meus parabéns.

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-AM)- Nobre Senador Marcos Freire, V. Ex• tem inteira razão cm afirmar que a de·
vastação, a derrubada da floresta, da árvore, na Amazônia, constitui
uni crime de lesa-humanidade, Infelizmente vivemos na suposição de
que enveredamos por um caminho acertado, no sentido do alcance
do progresso. Estamos convictos nesta estruturação civilizatória,
neste arcabouço que chamamos de civilizatório. Achamos que
O Sr. Paulo Bro55ard (MDB- RS)- V. Ex• tem razão, O Cóestamos certos, mas se analisâssemos o comportamento de
digo Civil Argentino é, confessadamente, calcado
projeto Aucivilizações que já se extinguiram, c dc~aram reminiscências,
gusto Teixeira de Freitas, O seu autor é Velez Sarsficld, que teve a ·
deixaram fósseis, deixaram documentos capazes de comprovar que o
honestidade intelectual de declarar a origem do seu trabalho,
único ser no Planeta Terra que não perdeu o sentido autêntico do
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-AM) - Muito .desenvolvimento, do verdadeiro des/deratum do homem, foi o índio.
obrigado, Senador Paulo Brossard. V, Ex• floreia o meu-discurso.
Dai porque, cm uma de suas festividades, ele costuma exaltar a
ãrvore, como um velho sacerdote druida, nas velhas florestas da
Continuando, referia-me à opinião de um estudioso da Ama- Europa, lá na velha Gãlia, onde ele reverenciava a árvore.
zônia, mas sem aquela gustação cósmica que o nativo tem, que o aborígene tem, gustação aprendida com o índio numa experiência ultraEsse sacerdote druida, que o ilustre Senador Dirceu Cardoso um
milcnar, O índio, por exemplo, ao fazer a sua celebérrima roça, que é · dia desses lembrou muito bem, quando se referiu a um cientista que
a do plantio da mandioca para a feitura da farinha, ele derruba uma, ·luta desesperadamente pela sua reserva ecológica, pelas suas mudas,
duas, três ou quatro quadras que equivalem, mais ou menos, a dois, pelas suas ãrvorcs, pelo seu mundo biológico, outrora, defendia a
três ou quatro hectares, uma quadra por hectare. Nilo vai além disso,
ãrvorc na velha Gãlia consciente desses ensinamentos cósmicos, de
porque ele sabe que, no primeiro ano, ele vai obter um resultado que a vida do homem no Planeta Terra depende dessa cadeia alimuito bom, ótimo. No segundo ano, esse resultado jã é menor, c, nos mentar, na qual a ãrvorc tem papel preponderante,
anos subseqUentes, vai diminuindo a produção até que a terra não
E a Amazônia representa, inegavelmente, o último repositório
produza mais nada c se transforma numa argila, numa areia, resul·Oorlstico cm grande quantidade no Planeta Terra, Daf a necessidade
tado do desaparecimento dessa camada que chamamos de biomassa,
urgente que nós temos de defendê-la. Hã pretensão de que retirar
cm que acontece uma reciclagem intensa, isto é, os autotróficos c os
uma cultura que a natureza arrumou num esforço de milhões de anos
heterotróficos, cm vida simbiótica, vão desdobrando a matéria orgâpara pormos uma outra cultura, que nós escolhemos a esmo, na
nica e realimentando os vegetais pelas raízes, Esse fenômeno é sui
suposição de que essa nova cultura vai se entrosar dentro daquele
generis na Amazônia. Não é a terra que é fértil, não é o solo que é
ccúmcno que só a sabedoria cósmica entende porque o homem não
fértil. Acontece, apenas como confirmação da regra, que hA bolsas
tem tecnologia atuul para perquirir, o homem não tem esse instruinsignificantes de terra fértil. A Amazônia é resultado de terrenos
mental, Eu jâ disse aqui a V, Ex• que, só agora, o homem cstâ se dcantiquíssimos que sofreram o processo de lixiviação, 1: o mesmo que
'bruçando sobre o núcleo da célula; hoje é que o homem cstâ sabendo
acontece quando o índio desmata para fazer a plantação de man·qual a função de mitocôndrios, de bastonetes, como os caracteres
dioca: a chuva, u índice pluviométrico intenso lava o solo, tira esta
hcrcditãrios se distribuem dentro do cromossoma. Agora que o
camada de mirfadcs de vegetais c de animais que vivem intensahomcin cstã estudando o que a citosina, a adcnina, a timina c a
mente, fazendo este trabalho de desdobramento e de slnte~e de matéguanina fazem dentro do gene. Agora que estamos engalinhando, c o
ria orgânica para alimentar os vegetais.
homem, soberbamente, entra nu selva amazôniea tentante bovinizãla, quando ela repele a bovinizuçilo- como disse o Sr, Senador PauO Sr. Marcos Freire (MDB- PE) - Permite V, Ex• um
aparte?
lo Brossard, com muita sabedoria- porque a bovinização significa
a devastação: o plantio do pasto não tem sustentação capaz de
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-AM)- Pois não,
·resistir ao impacto pluviométrico que vai provocar a lixiviação, a
com muita honra, nobre Senador,
lavagem do solo, c a retirada dessa biomassa.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- A Casa jã se acostumou a
Mas, Srs, Senadores, apesar disto, o técnico afirma que é pasouvir as lições de V, Ex• sobre a problemática amazônica. Realsivei homogeneizar a hevea bra.rillensis na Amazônia, quando jâ se
mente, representante daquela região, vivido nos seus igarapés, V, Ex•
sabe que í: da convivência hctcrogcnca, do companheirismo fitol6traz o conhecimento de causa própria das grandes questões que
gico, que a hevea tira a sua subsistência c a sua existência, pois ela é o
aOigem a Amazônia. V, Ex• acaba de reafirmar, coisa que já tem
resultado de uma Oorcsta heterogénea. Ela se ampara, se abastona
dito em oportunidades anteriores, que a terra nilo é propriamente
em
outras espécies, porque cada espécie vegetal na Amazônia é um
fértil na sua grande extensão, mas que ocorrem bolsõcs de fctilidade
micromundo,
para a agricultura. Esse aspecto faz com que ganhe relevo maior a
observação que foi feita pelo ilustre Senador Paulo Brossard, sobre a gravidade da dcvastaçuo de matas que parecem ocorrer
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-~ a lei da compensação.
na Amazônia. Se nuo me engano, correu a noticia de que naquela rcO SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamcntc,
giUo teria sido constatado um dos maiores incêndios, provocado pela
A
ciência
hoje reconhece- prestem atenção- que cm lO hectares
empresa Volkswugcn, cm terras que teria adquirido, Então, me
da imensa selva amaz;,dca, nesse intrincado no emaranhado selvaparece que esse é um dos muitos aspectos que precisariam de um
exume de profundidade por parte do Governo, Sabemos da varie· gem, nesses IOhectares, há mais espécies vegetais c animais do que
dade de questões que u Amazônia apresenta, mas me parece que cstu, em toda u Europa!
a du devustuçuo das norestus, sobretudo levando cm consideraçuo u
O Sr. Cattctc Pinheiro (ARENA- PA)- V, Ex• permite um
relativa pobreza do seu solo pura a agricultura tradicionul, estaria u aparte, nobre Senador Evandro Carreira?

nó
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita
honra, nobre Senador Cattctc Pinheiro.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - Hã um ponto de
convcrgéncia de pensamento entre nós, c é dentro dele que me quero
situar neste aparte, de aplauso a esta permanente luta que V. Ex•
desenvolve cm dcrcsa da Amazônia. Um agrônomo paracnsc,
Leopoldo Pena Teixeira, na década de 20, jâ mostrava a incovcniência das culturas homogéneas na região, c causa-nos espécie quando
se trata do programa da cultura da seringueira que se raça alarde da
necessidade de se lançar a um grande programa de pesquisa, quando
essa pcsquisajâ roi rcita.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamentc.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- E, quando Fclisbcr·
to Camargo, que hoje procurei homenagear, após a sua morte, jâ
deixou inteiramente realizada no Instituto Agronómico do Norte,
hoje entregue à EMBRAPA. Realmente, nobre Senador Evandro
Carreira, nós da Amazônia temos que encontrar os mesmos caminhos de dcrcsa da nossa região para permanentemente dizer aos
responsáveis por órgãos como o IBDF, como agora a EMBRAPA,
que não há mais o que pesquisar- não seria a expressão na amplitude qut estou empregando- mas não hã muito mais o que pesquisar.
O necessário é realizar. O que precisamos na Região Amazônica é de
realizações sérias: é que nos empenhemos num programa de trabalho
construtivo porque tudo o mais scrâ esta permanente negação que
nos obriga aos constantes reclamos no Congresso Nacional.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador Cattctc Pinheiro, o depoimento de V. Ex• não apenas enriquece
o meu discurso mas confirma a sua tradição de batalhador amazónico ao reconhecer isto que inrclizmentc os técnicos oficiais
teimam cm negar - cu não sei se cm virtude das sinecuras c do
nepotismo que campciam nestes órgãos que se debruçam sobre a
Amazônia. Mas há uma verdade com a qual cu exemplificava: o
fndio que derruba 3 hectares ou 4, não vai além disso porque quando
a terra se exaure, ele vai plantar adiante. Prestem bem atenção. Ele
poderia continuar a devastação contigua.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Ao lado.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamcntc,
ao lado, contigua porque jâ teria camrn mais rAcil para a devastação.
Mas, ele não raz. O aborfginc, o lndio, se desloca cem, duzentos, quinhe'ntos metros além, para razcr outro buraco na selva, outro insulto
na selva. Mas, ele sabe que, razcndo um pequeno insulto, uma pc·
qucna mossa na epiderme amazónica, racilmcntc, havcrâ uma
recomposição: naturalmente a selva se regenera, dentro deste poder
natural de regeneração que têm as estrelas-do-mar c que o homem,
inrclizmcntc, não possui. Isto prova a sabedoria indfgcna.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - A pequena lesão é
rccuperâvcl pela protcção do conjunto.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamcntc.
Agora, as lesões cm torno daquela, a que se rcrcrira o Senador Marcos Freire, de dez mil quilómetros quadrados que roi. rcita pela
Volkswagcn, usando o Thordon TO-I OS, um dcsrolhantc utilizado
no Victnil. Nilo roram dez mil metros quadrados, mas dez mil quilômetros devastados, desrolhados, porque desrolhando é mais rãcil, depois, derrubar c queimar a ârvorc.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Senador, c ficou por isso
mesmo?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ficou por
isto mesmo. O IBDF multou cm 240 mil cruzeiros, c nilo significa
nada pura eles umn multa de 240 mil cruzeiros.
O Sr, Marcos Freire (MDB- PE) -Silo 6 volkswagcns só.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -Ou menos, Senador.

I
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Estilo vendo
V. Ex•s que a problemática amazónica exige um levantamento da
cultura incaica, não é um levantamento da EMBRAPA, mas da
cultura maia, da cultura astcca c da cultura marajoara, das culturas
aborfgincs c autóctones da Amazônia. estudar com o fndio, é ver
como ele se comportou, como ele se amazonificou. Mas nós não\ Na
pretensão de um suposto progresso, partimos para a bovinização,
porque queremos tirar protcfna da carne do boi. Mas, a Amazônia
pode prodigalizar protclnn ...

e

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Quando sobra protcfna
na Amazônia.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- ... que cu
prognóstico c vaticiano desta tribuna: a protclna será a moeda do terceiro milénio: não scrâ o dólar nem o petróleo. O povo que tiver
proteína tcrâ a hegemonia do mundo, c esta protefna podemos tirar
dos alqueires d'água, através da rauna ictiológica.
Nós podemos abastecer o mundo com o peixe da Amazônia,
mas se racionalizarmos essa cultura ictiológica, mas nilo com a
proibição da depredação, através de processos devastadores. Não!
criando as razcndas aquáticas que cu preconizo, os currais de peixes,
os viveiros de peixes, como São Paulo estâ razcndo, como o Ceará
rez. Tive a oportunidade de visitar um tanque, não é um viveiro, cm
Maranguapc, que já deu 8 toneladas de peixe.

e

O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita
honra.
O Sr. Cattete Pinheiro (ARENA - PA) - O trabalho que o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas está razcndo no
Nordeste, no campo da piscicultura, merece a lembrança que raz
V. Ex•, quando diz que viu em Maranguape um tanque. Vi, durante
o recesso de julho, numa viagem ao Rio Grande do Norte, o que é
esssa açilo de piscicultura de Caicó, onde estilo sendo criadas, cm
viveiros, 8 espécies de peixes, c entre elas o nosso pirarucu da Amazônia, criado nas melhores condições c com o maior êxito. Pois bem,
aquela estação de piscicultura estâ sendo, no momento, sacrificada
pelas medidas chamadas de contenção de verbas c ameaçada na
continuidade do trabalho magnifico que vinha desenvolvendo, porque as ordens emanadas do DASP, cm termos de Serviço Público,
estilo dando a serviços como aqueles 18 litros de gasolina por dia, o
que significa, realmente, um escárnio à obra que o DNOCS vem
realizando, de muitos anos, naquela região. E, nesta oportunidade,
aproveito para deixar registrado aqui, mais uma vez, o meu
entusiasmo pelo trabalho que vi no Rio Grande do Norte, rcito pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, e ameaçado por
medidas absurdas dos burocratas que, cm certos órgãos rcderais, da
maneira mais inconseqUente, estilo ameaçando programas como esse. Lembra V. Ex• um trabalho visto num tanque cm Maranguapc.
Para razer justiça, quero, aqui, registrar o trabalho extraordinário do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, agora ameaçado
pela tecnocracia que aflige, realmente, o ruturo deste Pais.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre
Senador Cattetc Pinheiro, V. Ex• com o seu aparte evoca a situação
desesperadora do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, sob o comando clurividcntc do Proressor Warwick Kerr,
que vive a braços com dificuldades para arranjar gasolina e óleo
diesel, para mover os minguados barcos que tem, destinados a
estudos e levantamentos ln loco.
Mus, quero ainda me reportar ao técnico. Disse-me ele: "Sena·
dor, jâ temos a soluçilo para a homogeneidade du floresta de Hevea."
Eu digo: "Como assim?" Dissc.. mc, cntilo: "Vamos enxertar n
passiflora, porque o ataque é na rolha. Vamos colocar, então, uma
rolhu de passifloru no caule da Hevea bras/1/ensl.r, uma rolha que ê
resistente 11 dotidcJa, ao m/croc,Vc/lls 1111/, U esse runAO QUe desrolhu U
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árvore", Já ·fizeram experiência? Jú temos experiências suficientes.
Sabemos que a árvore não morre, ela continua a respirar e a produzir
0 hidrocarboneto, o látex. Os Senhores já testaram esse látex? Será
ele do mesmo teor do outro? Os senhores já o testaram a longo pra·
zo? Perguntaria. Não pode ter sido porque esse enxerto foi feito
ugorn, c os Senhores não tiveram tempo suficiente pnrn saber se essa
produção de seiva não scrll temporária.

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam·
painhn.) - Solicito ao nobre Senador para dar conclusão ao seu
discurso, pois temos uma sessão do Congresso Nacional às 18 horas
c trinta minutos.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MpB - AM) - Encerro,
pedindo a atenção dos meus nobres Pares, para a•próxima semana,
quando debruçar-me-ei, com o maior cuidado, sobre o problema da
passiflora. (Muito bem!)
ATA DA 12l•SESSÀO, REALIZADA EM 23-8-77
(Publicada no DCN- Seçio 11- de 24-8-77)
RET/F/CAÇÃO

Na Emenda n' I - CEC (Substitutivo), constante do Parecer n'
523, de 1977, da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n• li, de 1975 (n' 1.006-C/72, na Câmara), que de·
clara o Pau-Brasil árvore nacional, determina o seu plantio c sua di·
vulgação durante a Festa Anual das Árvores:
Na página 3966, I• coluna, no art. 2• do substitutivo,
Onde se lê:
... permitindo-lhe o corte a industrialização com o dever ...
Leia-se:
... permitindo-lhe o corte c a industrialização com o dever ...
ATA DA 123•SESSÀO, REALIZADA EM 23-8-77
(Publicada no DCN- Seçio 11- de 24-8-77)
RET/FICAÇÃO

No texto do Projeto de Lei dn Senadn n• !51, de !977, apresen·
tado pelo Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta§ 4• ao art. I•
do Decreto-lei n' 1.470, de 4 de junho de 1976:
Na página 3989, I• coluna, no"§ 4• do art. 1•", constante do
art. I• do projeto,
Onde se lê:
§ 4• ~facultado às pessoas que provam o recolhimento ...

Leia-se:
§ 4• 1:: facultado às pessoas que promovam o recolhimento ...

CONSULTORIA-GERAL
PARECER N•63/77
Sobre requerimento de Lulz do Nuclmento, Assistente Leglalatho, Claaae "C", aollcltando revido de proventos,
Luiz do Nacimcnto, Assistente Legislativo, Classe "C", uposcn·
tado por invalidez, solicita revisão de seus proventos.
11- Em defesa de sua pretensão, alega o Requerente estar amparado pela legislação reguladora da matéria, ou seja: Lei n• 1.050,
de 3-1-50, Decreto n• 28.140/50, Decreto-lei n• 1.256/73, Lei n•
5.903/73, c Acórdão do Egrégio Tribunal de Contas da União.
,., ,
Procurando, ainda, dar muls ênfase ao que postula, esclarece
que a função que exercia, Operador de Radiodifusão, PL-1 I, era
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correlata com a antiga função de Auxiliar de Instrução Legislativa c,
cm razão disso, quatro colegas seus, cm 1973, pediram transferência
de Operador de Radiodifusão para Auxiliar de Instrução Legislativa,
tendo sido atendidos c, com o advento do plano de reclassificação de
cargos, os quatro foram enquadrados como Técnicos Legislativos.
III - Examinando, à luz da lcgislaçilo, o postulado, con·
ciulamos não ser o requerente portador do direito pleiteado, scnilo
vejamos:
. A) O Requerente, cm 1970, foi aposentado por invalidez, no
cargo de Operador de Radiodifusão, PL-11. Pela Resolução n• 18/73
tal função passou a integrar, por transposição, a Categoria Fun·
cional de Assistente Legislativo, sendo o Requerente enquadrado na

mesma.
B) Quatros colegas, seus, cm 1973, tiveram deferidas suas trans·
ferências para Auxiliar de Instrução Legislativa, que, com a im·
plantação do Plano de Classificação de Cargos, passou a integrar a
Categoria de Técnico Legislativo. Tal transferência cfctivou-se
exclusivamente no interesse da administração, conforme se verifica
pelos documentos constantes do processo.
C) Sua alegação de que, se estivesse cm excrclcio, também teria
sido transferido para Auxiliar de Instrução Legislativa, nilo procede,
vez que dependeria do interesse da administração cm cfctivar tal
transferência. Não se pode levar cm conta uma situação hipotética,
mesmo porque, se cm atividadc, não poderia, agora, legalmente, ai·
çar-se à posição de Técnico Legislativo, pois o posicionamento, nesta
Categoria, de um servidor, exige, deste, escolaridade superior.
O que se teria a considerar seria, apenas, a revisão de proventos,
atualizllvcis, à base dos vencimentos percebidos pelo funcionârio de
igual cargo, em atividadc, não havendo como, na espécie, falar cm
enquadramento .
IV- Acentue-se que, na realidade, o Suplicante não postula
"revisão de proventos", como dâ a entender seu Requerimento ao
Diretor-Gcral, mas, sim, seu enquadramento como Técnico Lc·
gislativo.
Seu pedido não poderia mais ter andamento, porque feito fora
de prazo legal, c, no m~rito, contraria todas as normas regulamcn·
tares aplicáveis à hipótese.
Vê-se pois, que a pretensão do suplicante não tem a ampará-la
qualquer suporte, legal ou jurldico, também não lhe aproveitando as
mudanças de situações havidas com seus colegas, cm razilo de os
mesmos encontrarem-se cm atividadc.
V - Pelas razões expostas, opinamos pelo indeferimento do pc·
dido.
Brasllia, 30 de agosto de 1977.- Paulo Nunes Auausto de Flauel·
redo, Consultor-Geral.
MINUTA DE CONTRATO
Instrumento particular de Contrato de Locaçio de Bens
Móveis, que entre si fazem, de uma parte, como LOCADO·
RA, PAUNIL- PAISAGISMO UNIDOS LTDA., estabelecida na EQS 110/111, Bloco A, Loja 22, Galeria Karlm, nesta
Capital, e, de outra parte, como LOCATÁRIO, o SENADO
FEDERAL, representado por seu Dlretor-Geral, tudo confor·
me cláusulas e condições seaulntes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constituem objeto da presente loca·
ção 12 (doze) vasos modelo grego, com diâmetro aproximado de 60
(sessenta) centímetros, contendo conjunto da plantas ornamentais
naturais, para uso na Subsecretaria de Arquivo.
CLÁUSULA SEGUNDA: A Locadora entrega à Subsecrc·
taria de Arquivo os bens locados, cm perfeito estado c condições de
utilização, considerada a finalidade ornamental n que se destinam,
obrigando-se u substitui-los mensalmente por outros de igual cspo·
cificução, mas com puisagcns diferentes, correndo o transporte por
sun contn e risco:
CLÁUSULA TERCEIRA: O Locut6rio recebe os vasos cus
respectivas nrmliÇÕes de upoio, com us pluntus cm estado vegetativo
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normal, obrigando-se pela sua manutenção durante o uso, e pela sua
devolução, quando findo ou rescindido o presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O prazo de vigência do presente con·
trato é de 5 (cinco) meses, com termo inicial a I• de agosto de 1977 e
termo final a31 dedczembrodc 1977.
CLÁUSULA QUINTA: O preço do aluguel mensal é de
CrS 100,00 (cem cruzeiros) por unidade, com o total mensal de
CrS 1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros), que o Locatário se
obriga a pagar até o lO• (décimo) dia subseqUente ao perfodo ven·
cido, mediante apresentação de futura cm que seja atestado o cumprimento da ClAusula Segunda.
CLÁUSULA SEXTA: O preço referido na Cláusula anterior é
fixo e irreajustãvel durante sua vigência, podendo ser atualizado, na
hipótese de sua prorrogação, de acordo com os fndices fixados com
base na Lei n• 6.205.
CLÁUSULA S~TIMA: ~ facultado a qualquer das partes dar
por rescindido o presente contrato, independentemente de qualquer
aviso ou interpelação, se a outra deixar de cumprir as obrigações
aqui estipuladas.
Assim justos c contratados, firmaram o presente contrato cm 3
(três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.
Brasília,
CONSULTORIA-GERAL
MINUTA DE CONTRATO
Instrumento particular de Contrato de Locaçilo de Bens
Móveis que entre si fazem, de uma parte, como LOCADORA,
PAUNIL- PAISAGISMO UNIDOS LTDA., estabelecida
na EQS 110/111, Bloco A, Loja 11, Galeria Karlm, nesta
Capital, e, de outra parte, como LOCATÁRIO, o SENADO
FEDERAL, representado por seu Dlretor-Geral, tudo conforme cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constituem objcto da presente loca·
ção 3 (três) vasos modelo grego, com diâmetro aproximado de 60
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(sessenta) cent!mctros, contendo conjunto de plantas ornamentais
naturais, para uso no Laboratório de Diagnósticos.
CLÁUSULA SEGUNDA: A Locadora entrega ao LaboratÓ·
rio de Diagnósticos os bens locados, em perfeito estado c condições
de utilização, considerada a finalidade ornamental a que se des·
tinam, obrigando-se a substitui-los mensalmente por outros de igual
especificação, mas com paisagens diferentes, correndo o transporte
por sua conta c risco.
CLÁUSULA TERCEIRA: O Locatário recebe os vasos e as
respectivas armações de apoio, com as plantas em estado vegetativo
normal, obrigando-se pela sua manutenção durante o uso, c pela sua
devolução, quando findo ou rescindido o presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA: O prazo de vigência do presente con·
trato é de 5 (cinco) meses, com termo inicial a I• de agosto de 1977 c
termo final a 31 de dezembro de 1977.
CLÁUSULA QUINTA: O preço do aluguel mensal é de
CrS 100,00 (cem cruzeiros) por unidade, com o total mensal de
CrS 300,00 (trezentos cruzeiros), que o Locatário se obriga n pagar
até o 100 (décimo) dia subseqUente ao per!odo vencido, mediante
apresentação de futura em que seja atestado o cumprimento da Clâu·
sul a Segunda.
CLÁUSULA SEXTA: O preço referido na Cláusula anterior é
fixo c irreajustâvel durante sua vigência, podendo ser atualizado, na
hipótese de sua prorrogação, de acordo com os !ndices fixados com
base na Lei n• 6.205.
CLÁUSULA S~TIMA: ~ facultado a qualquer das partes dar
por rescindido o presente contrato, independentemente de qualquer
aviso ou interpelação, se a outra deixar de cumprir as obrigações
aqui estipuladas.
Assim justos c contratados, firmam o presente contrato em 3
(três) vias, de igual teor c forma, para um só efeito.
Brasflia,

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE RELACOES EXTERIORES

COMISSÃO DE FINANÇAS

ATA DA 20• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE
AGOSTO DE 1977

ATA DA 13• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE
AGOSTO DE 1977

Às dez horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de mil no·
vecentos e setenta e sete, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores
Senadores Magalhães Pinto- Presidente; José Sarney, Itamar Fran·
co, Danton Jobim, Saldanha Derzi, Alexandre Costa, Leite Cha·
ves e Helvfdio Nunes, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer os Senhores Senadores Virg!lio Távora,
Jcssé Freire, Arnon de Mcllo, João Calmon, Augusto Franco, Otto
Lehmann, Gilvnn Rocha c Nelson Carneiro.
Ao constatar n existência de quonun regimental, o Senhor Prcsi·
dente declara abertos os trabalhos, sendo, nu oportunidade, lida c
aprovada a Atu da reunião anterior.
Logo após, torna-se secreta a reunião, a fim de ser apreciada a
Mensagem n• 176/77, do Sr. Presidente da República, "submetendo
11 aprovação do Senado Federal u escolha do Sr. José Augusto de
Macedo Soares, Ministro de Primeira Classe, du Carreira de
Diplomata, pura exercer n funçilo de Embaixador do Brasil junto 11
República da Finltindia". (Relator: Senador Itamar Franco)
Nudn muis havendo u tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Cândido Hippcrtt, Assistente du Comissão, a presente Ata, que, lida
e aprovada, será usslnuda pelo Sr. Presidente.

Às catorze horas do dia trinta de agosto de mil novecentos c se·
tenta e sete, na Sala das Comissões, presentes os Senhores Senadores
Ruy Santos, Alexandre Costa, Mattos Leão, Helv!dio Nunes, Braga
Júnior, Magalhães Pinto, Cunha Lima, Heitor Dias c Saldanha
Derzi, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer os Senhores Senadores Paulo Brossard,
Domíeio Gondim, Teotônio Vilela, Wilson Gonçalves, Lenoir Vur·
gas, Tarso Outra, Virgflio Tâvora, Evclâsio Vieiru, Gilvnn Rocha c
Roberto Suturnino.
Assumindo n presidência, nos termos do § 3•, do artigo 93, do
Regimento Interno, o Senhor Senador Ruy Santos declara abertos os
trubulhos,
l'i lida c aprovada u Ata da reunião anterior.
Em seguida, o Senhor Senador Mnttos Leão passa a relutar o
Oficio "S" n• 12, de 1977, "do Sr. Governador do Estudo do
Purunâ, solicitando autorizuçilo do Senado Federal puru que aquele
Estudo possa realizar operações de empréstimo externo junto ao
Banco lnternmcrieano de Desenvolvimento - BID, no valor de
USS 55,000,000,00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares americanos)",
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O parecer emitido, que é favorâvel, nos termos do Projeto de
Resolução apresentado, após discutido e colocado em votação, é
dado como aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
COMISSÃO DE AGRICULTURA
ATA DA 13• REUNIÃO(ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 9 DE AGOSTO DE 1977
Ás dez horas do dia nove de agosto de um mil novecentos e
setenta e sete, sob a presidência do Sr. Senador• Agenor Maria Presidente, presentes os Srs. Senadores Saldanha Derzi, Eveh\sio
Vieira, Leite Chaves, Benjamin Fnrah, Murilo Paralso, Roberto Sn·
turnino, Augusto Franco e Itamar Franco, reúne-se a Comissão· de
Agricultura, na Sala Clóvis Bevilâcqua.
O Sr. Presidente, ao constatar a existência de número regimen·
tul, declara aberta a reunião, e dispensa a leitura da Ata da última
reunião, que, imediatamente, é considerada aprovada.

lnicialmonte, o Sr. Presidente comunica que a presente reunião,
se destina a ouvir a conferência, seguida de debates, do Sr. José
Francisco da Silva, Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura, que abordará o tema "O Estatuto da
Terra",

"Em nossa árdua caminhada, muitas conquistas foram alcan·
çadas, fruto do esforço comum de inúmeros trabalhadores rurais, de
liderança do Movimento Sindical e do seu reconhecimento pelas au·
toridades governamentais. Não obstante verificar-se que o Movi·
mento Sindical de Trabalhadores rurais é preponderantemente
jovem, não tendo atingido ainda a casa dos (g anos, muitas conquis·
tas se tornaram realidade e merecedoras de destaque, a saber: I) a
promulgação do Estatuto do Trabalhador rural, que veio propor·
cionar amparo legal aos empregados rurais; II) a promulgação do
Estatuto da Terra, que veio disciplinar o Uso e Posse da Terra e a
Reforma Agrária no Brasil; lll) a instituição da Previdência Social
pura os Trabalhadores Rurais, com a criação· do FUNRURAL; IV)
e, finulmente, a extensão da Consolidação das Leis do Trabalho
CLT., aos trabalhadores do campo, "disse o Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Sr. José
Francisco da Silva." "Defendemos a Reforma Agrária como a
grande medida que transformará o panorama ngrãrio e nacional e
consequentemente as condições sócio-econômicas do Brasil. E fazer
Reforma Agrária significa aplicar a Constituição Federal, o Estatuto
da Terra, os Decretos regulamentares e a legislnçilo trabalhista rural.
O processo deve ser desencadeado nacionalmente, embora deva
atender às peculiaridades regionais. Seu grande fundamento
econõmico é o melhor aproveitamento e a racionnlizaçilo dos fatores
de produção. Seu grande fundamento social é o assentamento intensi·
vo de fnmrtins de trabalhadores, seja através da propriedade familiar,
multifnmilinr ou cooperativa, criando-se milhares de novos empre·
gos, numa média de 4 por fnmllin e, finalmente, redistribuindo ren·
da, poder c direitos",

Sobre o problema de ocupação de terras públicas, afirmou que
"na corrida pela ocupuçilo de terras públicas, a avidez é uma constan·
te, pouco importando os métodos utilizudos, podendo-se até mesmo
contur com a conivência de autoridudesjudiciúrins e serventuárins da
Justiça, que desmerecem dessa forma o relevante pupel da Justiça no
Brnsil. Podcr!umos citar, como exemplo, o cuso amplamente divul·
gude pelu Imprensa, em 1975, de um juiz que chegou, inclusive, a ser
punido através de Ato do Presidente du Rcpúhlicu, juntamente com
um escrivão de cartório, nmbos lotndos no Território Federal de
Rondônia".

Ao término dn conferêncin, u palavra pnru os debutes é frnn·
queudu nos presentes. Pela lista de inscrição fazem uso da puluvru os
Srs. Senadores Saldanha Derzi, Roberto Saturnino, Leite Chuves,
Evelúsio Vieira, Murilo Paru!so, liam ar Franco c Agenor Murin.
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Concluindo, o Sr. Presidente, Senador Agenor Maria, ngrn·
dece a presença do conferencista e salienta que a Comissão de Agri·
cultura do Senado encontra-se à disposi,çilo da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, para, desta Casa, através
da tribuna do povo, procurar difundir o mais poss!vel as reivindica·
ções daqueles que fazem a agricultura no Brasil.
A exposição proferida, bem como os debates travados na presen·
.te reunião, foram gravados e as respectivas notas tnquigráficns silo
publicadas em anexo à presente Ata, com a devida autorização do
Sr. Presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,
Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comissão, a presente
Ata, que, uma vez aprovada; será assinada pelo Sr. Presidente e vai à
publicação.
ANEXO À ATA DA JJ• REUNIÃO DA COMISSÃO
DE AGRICULTURA DO SENADO FEDERAL, REALIZA·
DA EM 9 DE AGOSTO DE 1977, DESTINADA A OUVIR
A PALESTRA, SEGUIDA DE DEBATES, DO SR. JOSt
FRANCISCO DA SILVA, PRESIDENTE DA CON·
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA
AGRICULTURA, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO.
PRESIDENTE: SENADOR AGENOR MARIA
VICE·PRESIDENTE: SENADOR OTAIR BECKER
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUl(iRÃFICO
DA REUNIÃO
' .. , .• , ..

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Estilo abertos os tra·
balhos da Comissão de Agricultura do Senado Federal.
A presente reunião tem por finalidade assistir a conferência, se·
guida de debates, do Dr. José Francisco da Silva, Presidente da Con·
federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que abordarA
o tema o Estatuto da Terra.
Agradecemos ao Dr. José Francisco da Silva, Presidente da
CONTAG, por ter aceito o nosso convite e trazer os esclarecimentos
necessários sobre este importante problema que é o Estatuto da
Terra.
Após ouvirmos o pronunciamento de nosso ilustre convidado,
entraremos na fase de perguntas. Para o bom ordenamento dos tra·
balhos,. anotarA ·o· Sr. SecretArio os nomes dos Srs. Senadores que
desejarem fazer perguntas no ilustre conferencista.
Concedo a palavra ao Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura, Dr. José Francisco da Silva.
O SR. JOSil FRANCISCO DA SILVA- Sr. Presidente da Co·
missão de Agricultura, Senador Agenor Maria, Srs. Senadores,
prezados companheiros, dirigentes sindicais e demais autoridades:
Constitui para nós uma honra comparecer perante a Comissão
de Agricultura do Senado Federal, visando a proporcionar uma
visão geral da problemãticn agrãria brasileira, do ponto de vista da
classe trabalhadora rural do Pais, a qual temos a honra de repre·
sentar neste momento, na qualidade de Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura- CONTAG, que con·
grega, ntunlmente, 20 Federações Estaduais, uma Delegacia, 2.150
Sindicatos de âmbito municipal, com cerca de 4.800.000 trabn·
!h adores sindicalizados.
Embora nossa estrutura agrária tenha se originado na colo·
nização, a partir da instituição do regime "das sesmarins", origem do
ntunl latifúndio brasileiro e cujos efeitos fazem-se ainda sentir nos
tempos atunis, o marco legal da sindicnllzaçilo rural surgiu no ano de
1903, com o Decreto n• 979, que permitia nos agricultores "a criação
de Sindicatos para o estudo, custeio e defesa de suas terras".
Todavia, em virtude das dificuldades inerentes no meio agrário,
os Sindicatos de Trabalhadores Urbanos foram os que primeiro se

'
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organizaram. Ainda no final da década de 1950, existiam apenas três
Sindicatos de Trabalhadores Rurais, c, a partir dos anos 60, intcnsi·
ficou-se a organização de Sindicatos de Trabalhadores Rurais, regis·
trando·sc no ano de 1962 o reconhecimento dos primeiros 22 Sin·
dicatos, para da! cm diante verificar-se um acelerado crescimento da
sindicalização de trabalhadores rurais, processo a que estamos
assistindo até os dias aluais.
Em nossa árdua caminhada, muitas conquistas foram alcançadas, fruto do esforço comum de inúmeros trabalhadores rurais, de
liderança do Movimento Sindical c do seu reconhecimento pelas
autoridades governamentais.
Nilo obstante verificar-se que o Movimento Sindical de Tra·
balhadorcs Rurais é preponderantemente jovem, nilo tendo atingido
ainda a casa dos 18 anos, muitas conquistas se tornaram realidade c
merecedoras de destaque, a saber:
-a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, que veio
proporcionar amparo legal aos empregados rurais;
-a promulgação do Estatuto da Terra, que veio disciplinar o
uso c posse da terra c a Reforma Agrária no Brasil;
-a instituição da Previdência Social para os Trabalhadores
Rurais, com a criação do FUNRURAL;
-c, finalmente, a extensão da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, aos trabalhadores do campo.
Silo fatos da maior importância que merecem ser registrados,
principalmente a criação do Estatuto da Terra - Lei n• 4.504, de 30
de novembro de 1964, considerado revolucionário no campo das
legislações agrárias latino-americanas. Originou todo um corpo legal
que, respaldado na Constituição Federal, forma o mais novo ramo
do .Direito brasileiro- O Direito Agrário.
Porém, apesar da existência de todo o instrumento legal e institucional, vemos o Estatuto da Terra ainda ser descumprido, cm sua
filosofia c cm seus dispositivos articulados. E os problemas continuam à nossa frente. Os pequenos arrendatârios pagando preços
cxtorsivos de arrendamento c o nilo cumprimento dos prazos contratuais. Os parceiros sendo quase sempre "falsos parceiros" no
caminho certo para o regime de salariato temporário. As percentagens silo quase sempre de meia (apesar de receberem os
parceiros somente a terra nua), e os prazos estipulados por lei não
são obedecidos. Os posseiros sendo expulsos, os assalariados vendo
ameaçados seus direitos adquiridos por lei, os minifundistas sentindo
as dificuldades de acesso aos programas de politica agr!cola existentes.
Mas nós, como representantes da classe, entendemos que se o
problema nacional agrário é estrutural, apenas transformações cstrU·
turais podem resolvê-lo definitivamente.
Defendemos, pois, a Reforma Agrária como a grande medida
que transformará o panorama agrário nacional c, conseqUente·
mente, as condições sócio-cconômicas do Brasil. E fazer Reforma
Agrária significa aplicar a Constituição Federal, o Estatuto da
Terra, os Decretos regulamentares c a lcgislaçilo trabalhista rural.
O processo deve ser desencadeado nacionalmente, embora deva
atender às peculiaridades regionais. Seu grande fundamento cconômico é o melhor aproveitamento c a racionalização dos fatores de
produção. Seu grande fundamento social é o assentamento intensivo
de famllias de trabalhadores rurais, seja através da propriedade
familiar, multifamiliar ou cooperativa, criando-se milhares de novos
empregos, numa média de 4 por fam!lia c, finalmente, redistribuindo
renda, poder c direitos.
A partir du decisão politica necessária ao desencadeamento da
Reforma Agrária, deve ser imediatamente iniciada a agilização dos
processos de desapropriação, discriminação c titulação de terras,
automaticamente seguida de todas as medidas Indispensáveis ao
aumento da produção c produtividade, quais sejam: facilidades credi·
tlcias, assistência técnica c de comercialização c outras no campo da
politica agrlcola que facilitem aos pequenos proprietários a tarefa de
fazer crescer ainda mais o setor agrfcola brasileiro.
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AEstrutura Agrária Brasileira
Temos sentido, nos últimos anos, o impasse de uma estrutura
agrária a qual podemos responsabilizar pelas migrações internas,
marginalização, desemprego c até por sérios conflitos decorrentes
da luta pela posse da terra. Constata-se que o número de famflias ex·
pulsas da terra vem aumentando a cada ano, tomando ncccs·
snriamentc o rumo das cidades que, por sua vez, nilo conseguem
absorver o contingente de trabalhadores nilo qualificados que nelas
vão buscar a sobrevivência individual c familiar.
Somos mais de li milhões de famllias de trabalhadores rurais,
constituldas de assalariados permanentes c temporários, arrcndatá·
rios, parceiros, posseiros c pequenos proprietários minifundistas.
Somos cerca de 50 milhões de brasileiros vivendo do campo c no
campo.
A elevada concentração da propriedade da terra, caracterlstica
principal da nossa estrutura agrária, através da existência dominante
do binõmio minifúndio-latifúndio, é o fator responsável pelos problemas agrários.
Segundo os dados do último recadastramento do INCRA, pode·
se constatar que 72% dos imóveis representados pelos minifúndios
ocupam apenas 12% da ãrea total cadastrada; enquanto 78% da área
total é ocupada por apenas 23% dos imóveis rurais, correspondendo
aos latifúndios por exploração e por dimensão; c as empresas rurais
representam menos de 5% dos imóveis, participando com 10% da
área cadastrada. (Quadro 1.)
A distorção na distribuição das terras apresenta-se ainda mais
critica, quando verificamos que 50% dos imóveis rurais no Pais
detêm menos de 4% da área, enquanto I% das propriedades possui
46% das terras. (Quadro 2.)
Conforme demonstram os lndices técnicos, a concentração da
posse da terra no Brasil, além de estar classificada como muito forte,
tem permanecido praticamente inalterada nos ~ltimos cinqUenta
anos, confirmando, pois, que naturalmente nüo tem ocorrido

modificação alguma na distribuição das terras.
Os latifúndios, improdutivos por definição, são responsãveis
por mais de 70.000.000 de hectares de áreas aproveitãvcis, mas sem
qualquer tipo de exploração, sem qualquer utilização econõmica.
Para se ter uma idé:ia, esta dimensão é maior do que a soma das áreas
terrestres dos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paralba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe juntos, ou então se equipa·
ra à soma das áreas dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Silo
Paulo. (Quadro 3.)
Face ao baixo lndice de utilização das terras nos latifúndios, os
minifúndios, participando com apenas 12% da área, transformam-se
em reduto obrigatório de cerca de 50% da força de trabalho rural.
Certamente, as causas que deram origem à atual estrutura agrá·
ria residem no processo de ocupação das nossas terras.
Quando o regime colonial português empreendeu a colonização
através da concessão de sesmarias, iniciou-se a formação do atual
sistema latifundiário, baseado no monopólio da propriedade da
terra. As sesmarias teriam em média I5000 hectares, mas as
concessões aos membros de uma mesma famllia faziam com que essa
dimensão fosse multiplicada por 5, 10 ou ati: 30 vezes c, segundo
pode-se verificar na crónica histórica, na realidade, ocorria que a
ãrea das terras efetivamente possuidus pelos fuvorecidos dependia do
prestigio junto à Coroa Portuguesa e da capacidade com que a força
das armas lhes permitia expropriar as terras dos lndios ou eventuais
ocupantes.
Por outro ludo, os minifúndios ter-se-iam originado através da
ocupaçuo das terras devolutas, pelos pequenos posseiros, terras estas
que não despertuvam interesse por suus prccárius condições naturais,
ou, entuo, atruvl:s da colonizução européia no Sul do Pais, como tum·
bi:m pela ocupação e subdivisuo dos latifúndios decadentes.
Devemos destacar, uinda, o papel que vem sendo desempenhn·
do pela pequena propriedade na agropecuúria brasilciru.
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A pequena propriedade não(: ineficiente ou de baixa produtividudc, como alguns udoptos das grundes propriedades querem fazer
crer.

As pequenas propriedudcs utilizam mais intensamente a tcrru e
a muo-de-obru; têm um nível de investimento e uma rendu bruta, por
unidude de úrea, muitos vezes maior que a grande propriedade. (Quadro 4.)
Ressulte-se, ainda, que os imóveis ruruis com úrca inferior a 50
ha, representando menos de 11% da 6rea total, silo responsâveis por
44% dos produtos bâsicos para ulimcntação, 38% dos produtos de
transformuçiio industrial e por 43% dos produtos hortifrutfcolas.
(Quudro 5.)
Estes fatos ganham certa importânciu se se. considerar que as
grandes propriedades são as mais favorecidas pela politica agricola
vigente e pela tecnologiu disponivcl.
O Estatuto da Terra
Convencido da necessidade prioritâria de modificação da estrutura agrâria, o Governo do ex-Presidente Cnstello Branco sancionou
a Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964, conhecida por Estatuto
da Terra. Na Mensagem n• 33, que encaminhou a Lei para
aprovação do Congresso, destacava-se o compromisso assumido
pelo Governo brasileiro juntamente com outras nações americanas,
que deveriam procurur, entre outros objetos a serem atingidos na
dêcudu, os seguintes:
"Impulsionar programas de reforma agrária integral,
encaminhada à efetiva transformação onde for necessâria a
modificação das estruturas dos injustos sistemas de posse e
uso da terra, a fim de substituir o regime de latifúndios c mini·
fúndios por um sistema justo de propriedade, de maneira
que, complementada por crédito oportuno e adequado,
assistência técnica, comercialização e distribuição dos seus
produtos, u terra se constitua para o homem que a trabalha,
em base da sua estabilidade econômica, fundamento do seu
crescente bem-estar e garantia de sua liberdade e dignidade."
O udvento do Estututo da Terra, considerado revolucionário no
campo das legislações agrárias latino-americanas, representou a pri·
meira tentativa séria de ordem juridica para a solução do problema
agrário brasileiro. Definiu c diferenciou, claramente, as atividades
relativas à Reforma Agrária, das ações referentes nPolitica de Oesen·
volvimcnto Agrícola.
Reforma Asr,rla
O Estatuto da Terra conceituou a Reforma Agrária como "o
conjunto de medidas que visem promover a melhor distribuição da
propriedade da terra, mediante modificações no regime de sua posse
c uso, a fim de atender os principias de justiça social c ao aumento da
produtividade". E concebeu a Politica de Desenvolvimento Agrlcola
como "o conjunto de providências de amparo à propriedade da ter·
ra", abrangendo as atividades que dizem respeito à tributação da ter·
ra, à colonização oficial e particular, à assistcncia técnica,
cooperativismo, crédito e seguro agricola, elctrificaçilo rural, etc.
O IBRA surgiu diretamente vinculado a Presidência da
República, com dotação de recursos próprios, em razão da mugnitu·
de da tarefa de executar a Reforma Agrllria, ou seja, a modificação
da estrutura agrária brasileira, como estabeleceu o Estatuto da Terra.
Porém, nilo tardaram a ocorrer os primeiros desvios na
implantaçilo da Reforma Agrária. Em 1966, foi constituldo o
GERAN- Grupo Executivo de Racionalizaçilo da Agro-IndOstria
Cnnavieirn do Nordeste, para uma tentativa regionalizada de solucio·
na r o problema ngrdrio da zona da matn nordestina. Nilo tendo êxi·
to, foi extinto cm 1971, passando suas prerrogativas à SUDENE.
Em 1967, o IBRA desvinculou-se da Presidência da RepOblica,
paru subordinar-se ao Ministério da Agricultura como órgilo de
terceira instância executiva, perdendo, conseqUentemente, a força c o
poder de decisilo que lhe foram ntribuldos, bem como as fontes de
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recursos oriundos da Uniilo, e fazendo crescer ainda mais a distância
entre a letra fria da Lei e a efetiva ação daquele órgilo.
Em 1968, consolidou-se a necessidade de uma revisão no traba·
lho encaminhado pelo IBRA. Em muito contribuiu para isso a
participação da Missão FAO, aqui trazendo elementos altamente
ubalisados no setor de Reforma Agrária. Desse encontro, concluiu·
se que, apesar dos esforços da cntidudc em executar um plano cocrcn·
te, a metodologia aplicada mostrou-se lenta c onerosa e, portanto,
economicamente invillvel para o Pais.
Segundo proposta do IBRA, no II Congresso Nacional de
Agropecuâria, em 1968, foi criado, pelo Decreto n• 63.250, o Grupo
Intcrministcrial de Reforma Agrária. Visava-se com isso, como o
próprio IBRA afirmara, nilo reabrir questões teóricas sobre a vali dez
ou não da Reforma Agrária, mas sim investigar e apontar, de
maneira clara, os óbices que se antepunham à sua realização. O
Grupo era presidido pelo Ministro da Agricultura e dele participa·
vam os Ministros da Fazenda, do Planejamento, do Interior, o
Presidente do IBRA e as Confederações Rurais de Trabalhadores e
de Empregadores. AI se reafirmou o aspecto técnico de que "afuncão
social da propriedade é direramente proporcional ao volume de
inversões públicas existentes na área", além de ter sido aprovada a
utilização do sistema de assentamento, sob a forma de agricultura
cm grupos, paralelamente ao sistema de exploração familiar, visando
ao assentamento massivo das familias mais rapidamente c a custos
reduzidos. No entanto, a conseqUência mais importante das reuniões
do Grupo lnterministerial foi a decretação, em 25 de abril de 1969,
do Ato Institucional n• 9, estabelecendo que:
"... a União poderá promover a desapropriarão da
propriedade territorial rural, mediante pagamento de justa
indeni:açào, fixada segundo os crilério.r que a lei estabelecer,

em títulos especiais da dívida pública, com cláusula de exara
correçào monetária, resgatáveis no pra:o máximo de vinte
anos ... "
Tais preceitos foram incorporados à Constituição, através do
art. 161 da Emenda n• I, de 1969.
Convém ressaltar ainda que o Decreto-lei n• 554, assinado no
mesmo dia do Ato n• 9, deu poderes de imissilo imediata da terra
desapropriada ao IBRA, independentemente de qualquer contesta·
çiio judicial.
Entretanto, a convicção de que, finalmente, estava o Governo
munido de todas as armas jurídicas para desencadear o processo
reformista, novamente se desfez, quando, cm 1970, foram extintos o
IBRA c o INDA c criado o INCRA.
Com a criação do INCRA, a quase totalidade dos recursos c
atenções da autarquia foram imediatamente canalizados para a
colonização da Transamazônica, voltando a Reforma Agrâria a um
segundo plano c ensejando a confusão entre a Reforma Agrária e
Colonização, que o Estatuto da Terra sabiamente diferenciara.
Ainda no ano de 1970, o Nordeste foi assolado por uma grave
seca que motivou, no ano seguinte, mais uma tentativa de solução do
problema agrârio nordestino, com a instituição do PROTERRA Programa de Redistribuição de Terras c de Estimulo a AgroindOstria
do Norte e Nordeste, que entre outros objetivos, pretendia
"promover o mais fácil acesso do homem a terra ..."
No que diz respeito il redistribuição de terras, o PROTERRA
nilo só representou mnis u1n retrocesso na Reforma Agrâria, como
também revelou-se um plano frustrado. Em sua formulação nilo
havia nenhuma referência ao Estatuto da Terra ou à Reforma
Agrária, além do que fez ressuscitar o pagumento em dinheiro das
indcnizuções por desapropriação, cm flagrante contradição com o
que dispunha o art. 161 da Constituição Federal, isto é, o pngamento
dus desupropriações em tltulos da Olvida POblica.
Conforme foru nnunciudo nn época de sua implantação, o
Subprogrnmu de Redistribuição de Terras previa o assentamento de
15.000 fnm!lius, nu sua área de utunçilo, meta cstn ulém de reduzida
fnce ~s necessidndcs de emprego produtivo nn região, tum pouco foi
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atingida, pois segundo os dados oficiais, até: outubro de 1975, foram
assentados menos de 900 beneficiários, dos quais apenas 75 haviam
recebido titules, isto sem deduzir o desemprego provocado pelo
transferência das áreas ofertadas, por ocasião do implantação do
Programo, como tivemos oportunidade de analisar perante a CPI
que trotou do PROTERRA.
Como resultado da ação governamental durante todos estes
anos, podemos verificar o cxistencio de uma área de 240.000.000 de
hectares declarados como áreas prioritários poro fins de Reformo
Agrilrio. Se considerarmos que uma parcela relativamente pcq)Jcna
dessa área foi cfctivamcnte rcdistribufda, para o assentamento de
famflias de trabalhadores rurais, constataremos que, nas áreas priori·
t/trias de Reforma Agrâria, poderão ser ainda assentadas cerca
·de 4,500.000 famflias. Entretanto, cm doze anos de vigência do Es·
tatuto da Terra, de 1964 a 1976, foram expedidos cerca de 184.000
documentos relativos à discriminação c rcguloriznçlio de terras públi·
cus (138.000); o projetes de colonizaçilo (44.000); a licitações c na
ilrca de atuação do PROTERRA (2.000).
A propósito, a Missão da FAO que visitou o Brasil cm 1968 indi·
cou como meta, para o Reforma Agrâria brasileira, o assentamento
de 250.000 famllias por ano, durante 20 unos.
Apesar dos esforços cnvidados pelo Governo Federal cm cstobc·
tecer uma legislação apropriada, criar órgãos especificas c prover a
dotação de verbas com vistas a modificar o sistema fundiário do
Pais, muito pouco foi conseguido c, bem ao contrârio, sérios obstá·
cu los têm-se consolidado, contrariando fundamentalmente os objcti·
vos de distribuição da rendo, defesa do património público c de justi·
ça social.
Sobretudo na Amazônia, a ocupação de áreas virgens através de
incentivos fiscais c financeiros, a abertura de estradas, o implantação
de infra-estruturas, têm atraldo grupos económicos interessados,
bem como famílias de pequenos agricultores que, já expulsos da terra
de origem, procuram um novo lar, uma fonte segura de emprego, de
sustento e de progresso para seus familiares.
Entretanto, cm nome do progresso do região e do grande cmpre·
sa, têm·se cometido crimes que repercutem, hoje, e repercutirão
ainda mais amanhã. nas soluções duradouras de interesse social.
Ocupaçio de Terras Públlcu
Conforme indicou o último recadastramento de imóveis rurais,
em 1972, foram cadastrados apenas 393.230.000 hectares, o que cor·
responde a menos de 50% da ârca terrestre do Pais, sugerindo,
portanto, que mais do metade do nosso território está poro ser ocupa·
do, sobretudo a região Norte, em que a taxa de ocupação estimada í:
do ordem de 12%, segundo os dados do recadrastomento. (Quadro 6,)
Embora o elevada concentração do posse do terra posso ser
considerada oficialmente como prejudicial ao desenvolvimento eco·
nômico e social da agricultura, ào se promover o ulicnoçilo de gran·
des extensões de terras públicas a poucos favorecidos, estamos cor·
rendo o grave risco de transplantar, para as !ueas ainda nilo ocupa·
das, a mesma injusta distribuição de terras, vigente nas regiões jâ
ocupadas.
Cremos, inclusive, que visando a restringir os possibilidades de
alienação ou concessão de vastos áreas de terras devolutos c o rápido
dilapiduçilo do potrimônio nacional, nosso Constituição sabiamente
condicionou, atrovi:s do art. 171, a ullennçilo de terras públicos com
área superior a 3,000 hectares ii prí:vio uprovuçilo do Senado Fe·
derul. Nilo obstante, o desobedii:ncio o esse preceito constitucional
tem sido justificada através da decloraçilo da área a ser alienada co·
mo priorit!1riu pura fins de Reforma Agrária.
Nu corrida pela ocupação de terras públicas, n avidez é: uma
constante, pouco importando os métodos utilizudos, podendo-se até:
mesmo contar com u conivência de autoridades judiciárias e serven·
tuárias da Justiça, que desmerecem dessa forma o relevante papcf'd'ú
Justiça no Brasil. Podcriumos citar, como exemplo, o cuso
umplumcntc divulgado pela Imprensa, cm 1975, de um juiz que
chegou, inclusive, a ser punido através de Ato do Presidente da Repú·
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blica, juntamente com um cscrivilo de cartório, ambos lotados no
Território Federal de Rondônia.
Entre os mí:todos utilizados nos grilagens, podem-se enumerar:
I - Compro, pelo grileiro, do direito de posse de pequenas
!mas com benfeitorias, sem confrontações ou limites. Em seguida, é
requerido o usucopiilo da ârea, embora, muitos vezes, nilo exista
registro algum de propriedade particular. Mns, com o sentença, não
cumpridas os exigências legais, ucomponhoda de um mapa ubrungen·
do milhares de hectares, é: conseguido o registro de propriedade do
imóvel em livro próprio:
2 - registro de titules de ocupação do posse no livro de Regis·
tro de Imóveis:
3- falsificação de titulas e seus registres posteriores no Regis·
tro de Imóveis, sem observância, nestes casos, do exigido por lei;
4- registro de simples escrituras de compro e venda, sem existir
a linhagem das transmissões ou cadeia dominial, conforme exigên·
cias do Lei de Registres Públicos em vigor;
5 - hipotecas de grandes ilreos às instituições creditícios, sem
estarem registradas no livro próprio;
6 - sentenças declaratórios de usucopião, proferidas por juizes
de direito, sobre áreas de grande extensão, sem dar vistas dos autos
quer à União, ao Estado, ou à Prefeitura:
7 - oçõcs possessórias julgadas procedentes em favor de grilci·
ros que justificaram a propriedade com meros certificados de codas·
tro do INCRA.
Uma vez obtido qualquer documento, de origem fraudulento
que seja, cumpre então fazer a "limpeza da ârea", isto é, expulsor os
agricultores posseiros, mesmo que tenham moradia efetiva e cultu·
ra permanente. A grilagem interessa-se por áreas já desbravadas pe·
los posseiros, pois pode conseguir. assim, o um custo reduzido, o ter·
ra jâ beneficiado. Do mesmo modo, não interessa ao grileiro a
presença do posseiro, porque este exerce direito de posse da terra e,
ao se manter nela, poderâ chamar a atenção dos órgãos gover·
namentais e obter uma discriminatória ou até: mesmo a desapro·
priação da área.
Para a efetivação da grilagem, vários métodos são utilizados
visando à expulsão dos posseiros, a saber:
I - Invasões de posses através de animais do grileiro, u fim de
destruir as benfeitorias e os plantios dos posseiros:
2- obstrução dos caminhos c passagens utilizados pelos posseiros, a fim de dificultar o transporte c o escoamento da produção;
3 - dcsmatomcnto das áreas, a fim de impedir as necessidades
de expansão dos cultivos, ou então, através de queimadas ao redor
das moradias, paro obrigâ·los a abandonar suas posses:
4- semeadura de cupim, inclusive através de oviilo, sobre as
posses, piua prejudicar os cultivos;
5- ameaças feitos por pistoleiros (guerra psicológico), a fim de
amedrontar os posseiros poro abandonarem suas posses, podendo
ocorrer, inclusive, nos questões de terra, o prisão de posseiros sem or·
dcm judicial, puro obrigâ-los o sair;
6- expulsão dos posseiros por jagunços, envolvendo até poli·
ciois, sem ordem judicial, o mondo do "comprador" do terra, sendo
freqUente o queimo do moradio e de todos os bens:
7- pressões c ameaças aos posseiros para venderem as terras o
preços irrisórios, ou, cntilo, o pagamento de indcnizoçõcs dos bcnfci·
torias dos posses mais antigas por novos lotes de tamanho pequeno
(inferior ao módulo), sem escrituro e registro do imóvel, podendo o
posseiro perder a posse anterior c a novo.
Desta forma, os conflitos decorrentes da grilagcm de terras os·
sumiram tamanha proporção e repercussilo, que os próprios órgãos
de segurança passaram a se ocupar mais diretumentc do problema,
como forma de agilizar o processo de discriminação e regulurizuçilo
das posses e projetes ugropccuários. Nesse sentido, o próprio Canse·
lho de Segurança Nacional, em conjunto com o Instituto Nacional
de Colonizuçilo c Reforma Agrâria, vem cnvidando esforços pura
uma adequação da angustiante problemâtica, inclusive com adoçilo
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A politica oficiul de guruntia de preços mlnimos tampouco tem
de medidas práticas, como por exemplo, a criação de uma Coordena·
ção Especial, com sede na Cidade de Mnrnbã c com jurisdição nos favorecido aos pequenos agricultores. Na prática pode-se verificar
que a divulgação dos preços mlnimos tem sido eficaz. Todavia, o
Estados de Goiás, Pnrã c Maranhão.
fi de se reconhecer, também, que têm aumentado os esforços sistema de operações creditlcins c armazenamento mostra-se dcficicn·
governamentais no sentido de disciplinar a posse c uso da terra, prin· te, sendo comum encontrarem-se agências sem condições de cumpri·
cipnlmcntc na Região Norte do Brasil, cabendo citar que, durante o rem as suas atribuições.
Pode-se afirmar que o sistema de comercialização atunl age
ano de 1976, foram desapropriadas Arcas correspondentes a cerca de
novecentos mil hectares, nos seguintes Estados: Acre, setecentos mil como um mecunismo de empobrecimento do pequeno agricultor.
hectares; Maranhilo, quarenta c três mil hectares; Paraná, cinqUenta · Um aumento dn produção, seja através da expansão da área
e seis mil hectares; c Pnralbn, dez mil hectares.
cultivada, seja pelo uumento du produtividade, não levnrll,
necessariamente, ao acréscimo da renda do agricultor individual se
mantidas as condições atunis em que se realizo o processo de
Politica A1rlcola
'.
comercialização dos produtos agrlcolas, dada, principalmente, à
Para a Agricultura atingir os objctivos que lhe silo atribuldos falta de financiamentos bancãrios em condições favorãvcis nos
tais como: aumento da oferta de alimentos c matérias-primas, pequenos agricultores.
ampliação das possibilidades de cxportnçilo, elevação c melhor distriPorém, apesar de toda esta situação desfavorável, são os peque·
buiçilo da renda liquida do sctor, etc, silo utilizados politicas c pro- nos proprietários minifundistas, parceiros e arrcndntãrios rcsponsãgramas que abrangem incentivos cconõmicos, pesquisas, extensão veis por grande parte da produção agropecuãria nacional.
agrlcola, criação c aperfeiçoamento dos sistemas de crédito c comer·
Os dados do recndnstramento de 1972 permitem estimar que os
cin!iznção, etc,
minifúndios, respondendo por apenas 13,8% da ãrca explorada,
Uma anãlisc mais detalhada dos instrumentos da politica agrl· contribuem com 24,65% do valor total da produção, e os parceiros e
cola oficial, quais sejam, Crédito Rural, Assistência Técnica c arrendatários, participando com 6, 7% da área explorada,
Extensão Rural, Garantia de Preços Mlnimos, evidenciaria que contribuem com 14,77% do valor total da produção. Ou seja, os
estes mecanismos de desenvolvimento agrk~la pouco beneficio têm minifundistas, parceiros e arrendatários juntos, participando apenas
trazido nos pequenos agricultores. Estudos têm revelado que os com 20,5% da área explorada total, são responsãveis por ~uase 40%
instrumentos da politica ng.·fcola, embora não contenham nenhum do valor total da produção agropccuãria e extrativa, no Brasil.
dispositivo explicito de discriminação, vêm eliminando os pequenos
fi interessante assinalar que o rendimento apresentado pelos
agricultores dos boncficios provenientes dos incentivos à Agricultura. minifúndios, Cr$ 240,00/ha é 3,32 vezes superior àquele obtido
A prãtica ttm mostrado que os pequenos agricultores apre· pelos latifúndios- Cr$ 72,00/ha e, portanto, superior à produtivisentam sérias dificuldades de ac.csso às fontes institucionais de dade média do Pais, Cr$ 143,00/ha, assim como o rendimento obti·
crédito, resultantes de excessivas :éxigências para deferimento dos do pelos parceiros, Cr$ 404,00/ha, é até mesmo superior ao
financiamentos pelas agências bancãrias.
apresentado pelas empresas rurais: CrS 361 ,OOfha. Estas estimativas
As exigências de garantias constituem-se no principal entrave; foram feitas a partir dos dados do INCRA, relativos ao
via de regra silo solicitadas a terra c a produção agr!cola como garan· Recadastramento de Imóveis Rurais de 1972, e constantes cm
tias reais (hipoteca do imóvel é penhor agr!cola) c o aval como gnran· E.<rarislica.< Cadasrrais/ I.
tia pessoal; em muitos casos a hipoteca do imóvel é pré-requisito
Quanto à ocupàção da mão-de-obra, verifica-se que os minifúnindispensável para à concessão de pequenos empréstimos para dios utilizam uma pessoa ocupada para cada 7,7 ha, as empresas rucusteio da produção.
rais utilizam uma pessoa para cada 19 ha, enquanto os latifúndios
Dos parceiros e arrendatários é exigida a carta de anuência do ocupam uma pessoa para cada 61,75 ha, sendo que nos latifúndios
proprietário, que é de dificil consecução, pois silo os próprios pro- por dimensão existe uma pessoa ocupada para cada 9.600 ha.
prietãrios da terra quem os financia, cobrando taxas de juros que vilo
Evidencia-se, pois, pelos dados oficiais, que o latifúndio desper·
de 24% a 60% ao ano, bem superiores, portanto, às taxas de juros diça terra, capital e trabalho, afctando a economia do Pais e trazen·
bancãrio.
do reflexos sombrios para os trabalhadores brasileiros.
Nem sempre a época da liberação dos financiamentos e os pra·
Aspectos da Realidade do Trabalhador Rural Brasileiro
zos fixados para resgate são favorllveis aos pequenos agricultores; A
excessiva burocracia que envolve as operações bancárias, em muitos
Jã afirmamos que mais de li milhões de fomllins de trabalhadocasos, obriga o agricultor a utilizar significativa parcela do tinan· res rurais vivem do campo c no campo, totalizando mais de 50 mi·
ciamento para cobrir as inúmeras despesas de locomoção até a lhões de brasileiros. Dessa expressiva parcela da nossa população,
ag~ncin, acarretando perda de tempo e dinheiro, tornando, pois,
cerca de I milhão e 200 mil assalariados permanentes, mais de 6 midesestimulante a utilizaçilo do crédito bancário.
lhões são assalariados tcmporãrios, 500 mil silo parceiros efou ar·
As dificuldades pura obtenção e utilização dos financiamentos rendatários, 500 mil silo posseiros e 2 milhões c 400 mil constituem
junto às fontes institucionais de crédito rural levam o pequeno agri- os minifundistns.
cultor a recorrer no proprietllrio, comerciantes c{ ou atravessadores,
Pela estratificação apresentada, representam essas famllias o
pura suprirem suas necessidades de custeio da produção e obrigando· contingente de trabalhadores sem terra ou com terra insuficiente.
o no pagamento de taxas de juros cxtorsivos.
Vcrir.camos o grande número de nssnlnriudos tcmporãrios em relaNo campo da Assistência Técnica c Extensão Rural patrocina· ção nos contingentes de assalariados permanentes, parceiros, ardas pelos órgãos oficiais, o pequeno agricultor encontra-se relegado rendatários, posseiros e pequenos proprictllrios. Isto significa mais
a plano secundário. Sem acesso nos serviços de assistência técnica, gente sem terra, menos segurança, menos poder de barganha e de
fica o pequeno agricultor impedido de usufruir os benellcios da pes· decisão sobre sua vida e trabalho, trilhando o caminho certo do
quisa ngropccullrin c do avanço tecnológico na Agricultura, bem recrudescimento das tensões sociais.
como de cnpncitnr-sc a fim de melhorar a utilização c a produtividaAssalariados.
de dos fatores de produção dispon!vcis.
A comcrciuliznçilo da produçilo representa um dos pontos
Quunto nos nssuluriudos, submetem-se eles no descumprimento
crlticos no aumento da renda pelos pequenos agricultores. Na nusên· du legislnçilo, u nlvcis infrn-humunos de vida, pura nilo perder o
cin do crédito bnnc~rio, cm inúmeros casos, o pequeno agricultor se emprego, reclamando seus direitos na Justiça (quundo reclamam)
vê nu contingência de comprometer a entrega da produçilo no npenus após u demissão. Isto sem contar tiS dificuldades no cumpo da
usurãrio que lhe ndiuntn o dinheiro ou os gêneros de que necessita.
Justiço, especialmente du Justiça do Trabalho, dado o pequeno
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número de Juntas de Conciliação e Julgamento existentes. E é preci·
so considerar que a cada ano vão os assalariados mudando constan·
temente de empregadores, com as diárias oscilando segundo a lei da
oferta e da procura, residindo nas periferias das cidades, sem qual·
quer estabilidade de emprego ou segurança trabalhista e social.
Há quem culpe a legislação trabalhista rural pelo grande aumen·
to de trabalhadores bóias-frias, esquecendo-se da natureza estrutural
do problema. Ocorre que os grandes latifúndios consideram-se com
poder suficiente para descumprir a legislação, adotando formas de
trabalho que melhor atendam aos seus interesses de maior lucro.

Parceiros e Arrendatários.
O descumprimento da legislação é a tônica de nossa estrutura
agrária. E não somente a legislação trabalhista, mas também a legis·
lação agrária, consubstanciada no Estatuto da Terra e legislação
complementar. Haja vista as exigências de proprietários, quer na
partilha dos frutos da parceria, quer nos preços extorsivos do ar·
' rendamento. Podemos afirmar, sem medo de errar, que as exigências
do Estatuto da Terra, nos contratos de arrendamento c parceria,
·constituem, ainda, um ideal a ser alcançado no campo.
Posseiros.
Os posseiros também detém a posse de um pedaço de terra,
conseguida a duras penas, a partir da migração. Buscam c encontram
a terra virgem e ai pensam estar a salvo das perseguições c injustiças
de outrora. Não possuem título de propriedade, apenas as benfeito·
rias que realizam. Mas a valorização das terras, principalmente pela
abertura de estradas e pelos incentivos fiscais, atrai a especulação
imobiliária, a ganância pela posse de grandes extensões de terra. E.o
primeiro a ser atingido é o posseiro. As grandes empresas
preocupam-se em ter áreas limpas. Assim, seja através de medidas
judiciais, seja através de mé:todos violentos, conseguem sempre seu
intento. Saem, então, os trabalhadores à procura de novos destinos,
no máximo com uma pequena indenizaçiio pelas benfeitorias
construldas em anos de trabalho.
Assim, deve-se procurar impedir que os Programas c todas as
iniciativas governamentais visando ao progresso social (estradas,
incentivos, etc.) se transformem em meios rentáveis de enriquecimen·
to de poucos para prejulzo de muitos, reforçando, ao invés de trans·
formar, a estrutura agrária vigente.

Minifundlstas
Com relação aos minifundistas, cuja terra é: insuficiente para ab·
sorver a mão·de-obra familiar, o que verificamos é que poucos usu·
fruem dos Programas oficiais de Desenvolvimento Agricola, pressio·
.nados pelos grandes proprietários para os quais, muitos, terminam
por vender seu pedaço de terra. Explorados pelos intermediários que
compram a produção a preços irrisórios, têm, finalmente, que se su·
jeitar ao trabalho assalariado, como forma de complementar a renda
familiar necessária à sua subsistência.
Asplraçiles e Relvlndlcaçõe• da Classe Trabalhadora Rural,

....

No intuito de contribuir, como órgiÍo consultivo e de colabora·
çiio com os Poderes Públicos, apresentamos a seguir as aspirações e
reivindicações que com mais insistência tem manifestado o Movi·
mente Sindical de Trabalhadores Rurais.
A solução justa para o problema agrário brasileiro i: um pro.:es·
so de Reforma Agrária ampla, massiva, que possa atender às neccssi·
dados de criação de milhões de empregos produtivos c de distribui·
ção da renda no setor rural, acompanhada de Programas de Coloni·
zação e Desenvolvimento Agrário.
Defendemos, pois, a Reforma Agrária como a grande medida
que transformará o panorumu agrário nacional. Sua definiçilo está
contida no art. 2• do Estatuto da Terra:
"Conjunto de medidas que visam a promover melhor
distribuiçilo da terra, mediante modificações no re~ime de
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sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça so·
cial e ao aumento da produtividade."
Essas medidas, evidentemente, deverão obedecer a peculiarida·
des regionais sem que isso implique em limitação do processo rcfor·
mista. A Reforma Agrária integral, isto é, de abrangência nacional,
não possui apenas um fundamento social, mas constitui-se, também,
em um grande fator de desenvolvimento econômico, através do me·
lhor aproveitamento e a racionalização dos fatores de produção. Os
assentamentos, a partir da desapropriação de latifandios improduti·
vos, poderlio ser sob a forma de propriedade familiar, multifamiliar
ou cooperativa. Esta última, nos casos de manutenção da unidade
produtiva, a exemplo do que já existe em outros pulses da América
Latina. O Relatório do Comitê Especial da FAO sobre Reforma
Agrária, aprovado em 1971, afirmava:
"A natureza da cooperativa irá depender muito do tipo
de exploração agrlcola. Para certas culturas, será passivei ob·
ter alta produtividade em unidades familiares; porém, a ex•
pi oração coletiva facilita a prática de obter diversas safras em
um só ano, já que abrevia o tempo de preparação da terra e
da colheita, e alivia as condições de trabalho. Essa opção não
pode ser analisada somente à luz da maior ou menor facilida·
de de introduzir técnicas novas, mas depende da própria es·
trutura da sociedade rural. Boas taxas de poupança e investi·
menta, a formação de capital de trabalho, a criação de servi·
ços sociais e comunitários, podem ser obtidas tanto sob o sis·
tema de cooperativas verdadeiramente integradas, como
mediante o cultivo de cada parcela por agricultores separa·
dos."
·
Reforma Agrária não é pulverização antieconõmica da terra,
mas a distribuição de renda, ..de poder é de· giréitos. A propriedade
familiar-agrlcola, de tamanho ·suficiente''p'ára ·suprir de trabalho a
mlio-de-obra da família, tem a função ·social de criar novos empregos
-em média 4 por família assentada.
A propriedade multifamiliar ou cooperativa será alternativa viá·
vel para não fracionar a terra, visando formar uma economia de esca·
la gerida e administrada pelos próprios agricul(ores.
Estudos feitos pela Organização Internacional do Truba!ho ~
OIT- indicam a Reforma Agrád.~ ~o.m.o. o melhor instrumento para
a utilização da mão·de·obra não qualificada, fixando-a ao campo,
impedindo que a mesma migre para os grandes centros urbanos, pro·
vocando verdadeira "inchaçlio" das cidades ..
Desse modo, diminuiria razoavelmente o contingente de faml·
lias trabalhadoras sem terra e subocupadas (atualmente cerca de no·
ve milhões - pelo último cadastramento) reduzindo, conseqUente·
mente, u oferta de milo·de-obra abundante e barata, promovendo a
elevação dos salários e o aumento do poderilq'uisitivo du grande mas·
sa trabalhadora no campo e nas cidades. ·
Além de toda a inmumentução iegal de que j.á dispomos pura a
execução du Reforma Agrária, é necessária a dcfiniÇijo de metas. con·
cretas e critérios de aferição do processo, atrliyês do.nilmÚ<\ tle faml·
lias efctivam~ntc uss~ntadas. A Organização das ~ÜÇÕ~s ,Unidas pa·
ra a Agricultura e Alimentaçilo- FAO ,;:.·preconiza·p·u·ià' ci'Brasil o
assentamento de duzentas e cinqUenta niil· fumllins por ·ano; para se
atingir a meta de cinco milhõ~s d~ bencfiéiários potenCiàis em 20
unos.
Jlt com o órgilo da Reforma Agrliriu- o INCRA. Vimos, no en· ,
tunto: que, upesur de estudos, uvuliuçõcs, mudanças de diretorius c
de siglas, vem o INCRA sofrendo continuas desgastes cm seu campo
de utuuçilo. Isso decorre de uma maximizaçilo de competência
(cxccutur u Rcformu Agrltrin) cm confronro com uma ·minimiza·
çào de poder decisório (Auturquiu do Ministério du Agricultura).
Por força de sua própriu utrihuiçào, o INCRA deve, u nosso vercstur ligudo .dirctumcntc it Presidênciu da Rcpúblicu, o que tornará
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menos complexo seu funcionamento e mais forte seu poder de ntuaçiio e decisão, com orçamento próprio, a exemplo do que fora na fase
de criação do IBRA, em 1965.
Por tudo isso, c mais, pela magnitude do problema agrário brnsilc::iro, justificar-se-ia colocar a Reforma Agrâria como um dos Programas Prioritários do Governo, conduzida pelas necessárias dcci·
sõcs politicas.
Coloquemos, agora, cm questionamento a politica voltada para
a "grande empresa rural", através de créditos e incentivos, c indague·
mos se esta politica produz realmente melhorias sociais ou apenas está favorecendo o imenso latifúndio, a cspcculaçilo fundiãria, a concentração da terra, a expulsão de posseiros, a marginalização de tra·
bnlhadorcs, etc.
Acreditamos que se esteja confundindo o tanianho de grandes
áreas de terra com empresas rurais, quando o Estatuto da Terra é claro ao exiSir uma série de indicadores sociais c cconômicos para s.ua
classificação.
Através dos incentivos, pode-se estar estimulando o surgimento
de novos latifúndios improdutivos, nnti-sociais c antieconômicos,
que atualmcntc geram problemas, e que nmanhil, poderão ser multi·
plicados.
O aspecto económico não deve se sobrepor no aspecto social, c
nos projetas de infra-estrutura necessários, como barragens, irrignçiio, elctrificação, etc., deve preceder-se ao reassentnmento das faml·
lias deslocadas, cm condições favoráveis, c à justa indcnização das
bcnfcitorias existentes.
Neste aspecto, torna-se importante a observância aos preceitos
constitucionais quanto à prévia aprovação, pelo Senado Federal, nos
casos de alienação de terras públicas acima de 3 mil hectares. Com isso, estar-se-á promovendo a defesa das terras públicas, que devem
servir, acima de tudo, ao interesse da Nação e daqueles que as fazem
produtivas.
Nas áreas que estão sendo ocupadas, várias medidas deveriam
ser adotadas visando corrigir as distorções existentes. Entre essas me·
didas, cumpre sugerir: fiscalização severa do Ministério Público, jun·
to aos cartórios: presença do Ministério Público Federal nas áreas de
fronteira: preenchimento das comarcas por juizes de direito c promo·
tores e a presença física, permanente, dos mesmos, cm suas áreas de
jurisdição: proibição da interferência da polícia cm assuntos estrita·
mente relacionados a direitos sobre a posse c uso da terra, sendo cs·
tcs da competência do Poder Judiciário.
Coni rclaçiio ao Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais,
julgamos ser imprescindível a participação de suas entidades, nos ór·
gãos técnicos e dccisórios de Reforma Agrária c Politica Agrlcola, vi·
sando a instruir e encaminhar, dentro dos Programas de Redistribui·
çiio de Terra, os pedidos de aquisição e desapropriaçilo de terra, ma·
nifestando-sc sobre os candidatos a parccleiros, oferecendo sugestões
na elaboração c execução dos Programas e Projetas c acompunhan·
do a sua implantação.
Finalmente, antiga c persistente reivindicação do Movimento
Sindical dos Trabalhadores Rurais, deveria ser institulda a Justiça
Rural, atribuindo-se-lhe a competôncia para processar c julgar todos
os feitos decorrentes do trabalho rural, realizado sob qualquer forma
contrntual.
Niio obstante us medidas acima sugeridas, consideramos tnm·
bém oportunas algumas sugestões decorrentes dos anseios imediatos
du nossa classe e da diversidade de formas do trabalho no campo.

- Em Relação aos Minifundistas.
- Criação de um Programa Especial de Crédito Rural destina·
do uos agricultores de buixu renda, com eliminuçilo das dificuldndes
e du excessiva burocracia nas operações financeiras. Nos financia·
mentes, u gnrnntiu dos empréstimos deve recuir somente sobre o pc·
nhor du produção. As agências banc!\rias devem liberar os recursos
aos agricultores 30 dias untes do inicio do pluntio, fixando o resgate
em 90 dias após a colheitn, como prazo de comerciulizuçilo. Pura
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aquisição de tratares, mãquinns c implementas agrlcolns, clctrificação, irrigaçilo e armazenagem por parte dos pequenos agricultores,
sejam os prazos de amortização fixados cm lO anos, com 3 anos de
carência e juros de 6% ao ano:
- nas operações de crédito fundiário, sejam os prazos para
amortização dos empréstimos dilatados de 12 para 20 anos, com juros de 6% ao ano, como dispõe o Estatuto da Terra:
·- adação de uma linha de natureza educativa, no campo da as·
. sistência técnica c cxtcnsilo rural, especifica para os pequenos agricultores c de abrangência nacional, onde as recomendações técnicas de·
verão dar prioridade às culturas habituais já exploradas pelos peque·
nos produtores, ficando a introdução de culturas de carátcr tipicamente comercial cm plano complementar:
- adoção de uma politica oficial de sustentação de preços mini·
mos, que funcione cfetivamente para os pequenos agricultores, assegurando o aumento da produção c da produtividade:
- incentivo à organização dos pequenos agricultores cm grupos de auto-ajuda, tendo como objctivo a execução c obtenção de serviços agrícolas comuns, com vistas à posterior integração destes gra·
pos ao sistema cooperativista existente.

- Em Relação aos Parceiros e Arrendatários.
- Fiscalização do cumprimento das normas referentes aos con· '
tratos agrários:
·
- obrigatoriedade da comprovação de cumprimento dos contratos agrários como uma das condições para obtenção de financia·
mcnto pelos médios e grandes produtores. Isto combinado com
maior fiscalização sobre os estabelecimentos bancários, visando à
aplicação socialmente mais justa, dos fundos financeiros:
-

acrescentem-se, também, todas as demais medidas jâ sugeri-

das pilra os trabalhadores minifundistas.

- Em relação aos Posseiros.
- Observância da filosofia da Constituição Federal c do Esta·
tuto da Terra, nos principias de função social da propriedade, valori·
zação do trabalho como condição da dignidade humana c repressão
ao abuso do poder econÓmico:
- aplicação dos Decretos de área prioritária de reforma agrá·
ria, com o assentamento mnssivo de famllias e titulação para os pos·
sciros numericamente previstos:
- que a aprovação dos projetas de. grandes empresas, por
bancos e entidades oficiais, esteja condicionada ao respeito dos direi·
tos adquiridos pelos posseiros, de cultura efetiva c morada habitual,
bem como da obrigatoriedade de rcasscntamento em condições
favoráveis das famllias porventura deslocadas:
- ênfase à colonização social nas áreas pioneiras, através. de
empresas familiares, fixando o homem à terra, criando empregos
produtivos e distribuindo a renda nacional:
- agilização do processo de discriminnçilo c titulação de terras
ocupadas por posseiros:
-defesa intransigente das terras públicas, evitando a criação de
latifúndios anti-sociais, a depredação da natureza e a especulação
fundiária:
-expedição de licenças de ocupação de terras públicas aos pos·
seiros· agricultores enquanto não possuem titulas definitivos, para
facilitar o acesso i\s opernções de crédito bancário.

-Em relação aos A.rsalariados.
- Fiel cumprimento du lcgislaçilo trabalhista rural, seja nos
contrutos individuais, seja nos contratos colctivos de trabalho:
- fiscalizução do trabalho rural, punindo o abuso do poder
económico c o descumprimento dos contratos de trabalho:
- preservuçi\o dos dispositivos legais que garantem ao
trabalhador u estubilidude e u prescrição bienal dos seus direitos, a
partir da rescisão do contruto de trabalho:
- upurclhumento du Justiça em geral e, cm especial da Justiçu
do Trubalho, mediante u criuçilo de Juntas de Conciliuçi\o e

'
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b) estratégia Social para o sctor rural, voltada para assegurar
ao produtor maior participação na renda do sctor, protcçilo ao pe·
queno produtor, clcvaçilo continua da renda real dos trabalhadores c
sua colocaçilo sob o amparo das Leis Trabalhistas c da Previdência c
Assistência Social.
Encerrando esta cxposiçilo, agradecemos aos ilustres Membros
da Comissão de Agricultura do Senado Federal a oportunidade que
nos concederam de comparecer a esta rcuniiio, c colocamo-nos à
disposiçilo dos presentes para quaisquer esclarecimentos que nos
sejam passivei efctuar. (Muito bem! Palmas.)

Julgamento nos centros de maior densidade populacional c de maior
incidência de trabalhadores rurais assalariados.
Finalmente, queremos registrar nossa convicção de que tais
propostas são plenamente cxcqUivcis c encontram-se respaldadas no
II Plano Nacional de Desenvolvimento, ao estabelecer como
estratégias para o selo r agropecuário, entre outras, as seguintes:
a) execução da Reforma Agrária c de Programas de
Redistribuição de Terras, nas áreas cm que as distorçõcs•no sistema
de propriedade fundiária sejam obstáculo ao desenvolvimento
agropccuârio, nos aspectos de produção c bem-estar do trabalhador;

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSE
FRANCISCO DA SILVA EM SUA EXPOSIÇÃO.

QUADRO

Categorias

1

!MOVEIS

NÚI'Iero

\ liHectares

--

JtREA

I

!linifÜndio.,,, •••• , ................. , '12, 437,001

··-

'

:!.rea ·~édia
Hectares

·-

72,0

46.276.871

12,5

18,98

E'mpresa Rural.........................

162.802

4,8

35.967.465

9,7

220,92

Latifúndio por Exploração., •••••••••••

787.195

23,2

2 70. o51,4 72

73,0

343,05

175

o,o

17,979.378

4,8

102.739,30

r..a tifÜndio

por Dimensão ••.•••••••••.•.

TOTAL ••••••••••••••••• ,.,,,,,,,,,,,,,, 3,387.173

1~0·.~ }~.-.:..~. :.:~~

Estatísticas Cadastrais/1- INC~- 1974: Tabe1~ 101 - p~g. 2,

109' 3l
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QUADRO 2

Distribuição da posse da terra no Brasi1;de acordo com os
Censos Agrícolas e Cadastro do INCP~

-...-..---~-----=

. L":&J.',I~"·-·~

Censos
Percentil

1920

1!)40

Au~íco1as

1950

1960

1970

Cadastro
do INCR\
1967
1972

Porcentagem da n'!"e:l

-

0,1

0,1

0,1

0,1

O,:!.

0,1

o,2

10

0,4

0,3

0,3

o,3

0,3

o,4

0,4

10

0,7

0,6

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

10

1,1

1,0

0,9

o,a

o,a

1,0

1,1

10

1,5

1,5

1,4

1,3

1,3

l,S

1,5_

10

2,0

2,2

2,0

2,0

1,9

2,0

2,0

10

2,7

3,1

2,9

3,1

3,0

2,8

2,9

10

4,7

4,9

4,5

4,7

4,9

4,$

4,5

10

lO ,'i

9,5

9,0

9,1

9,6

9 ,a

8,9

10+

76,0

76,7

78,3

78,0

77,6

77,1

77,9

-

3;8

3,6

3,2

3,1

2,9

3,5

3,8

s•

66,1

66,2

67,9

67.9

66,8

66,0

68,1

lt

41,9

43,0

44,6

44.5

42,8

44,3

46,0

Inclice Go
ele

o, 798

o,826

0,838

o,836

0,837

0,820

0,832

Gl

0,805
0,852

o,831

0,842 0,841 0,842

0,832

0,836

0,833 0,844 0,843 0,844

0,846

0,838

10

50

,/

Gini

G2

FON'IES OOS IlA!XlS Bl.siCOS: IBGE
(1974).

(1967)' IBGE (1973)' IBGE (1969) nJCRA-

.. .-.
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OUADRO 3

Utilização das Terras segundo a Categoria dos Imóveis

Hinifúndio

Distribuição
das hcas

Hectares

kca total

46.276.871

Área Inaproveitâvel

-

Er.r,Jresa Rural

'

Hectares

100 ,ao 35.967.465

'

-

B r a s i 1 - INCRA - 1972

Latifúndio
Hectares

J!.rea Total

'

Hecatares

'

100,00 288.030.851

100,00 370.275.187

100,00

6,359.015

13,74

2.596.035

7,21 30,409.883

10,55 39,364.933

10,63

1,289.675

2, 78

1.897.253

5,27 30.725.287

10,66 33.912.216

9,15

a. 712.643

18,82

861.880

2,39 70,667.612

24,53 80.241.955

21,67

22,915.717

64,64 30,612.296

85,11 156.228.068

54,24 216.756.082

58,53

Explorada coo
lavoum

U.l51.399

37,27

6.862.013

22,41 19.108.412

12,23 37.121.825

17,12

kea Explorada can
Pecuária

16.979.745

56,75 21.894.702

71,52 116.562.870

74,61 155.437.318

71,71

kea ~lomda can
!Extraçao

1.784,571

13,15 24.196.938

ll,lli

Área Florestal
ser<~a Leeal

-

!Área Aproveitável
não Explorada
lirea Explorada

Re

hea

5,96

1.855.580

6,06

20.556.786

Estatísticas Cadastreis/I- INCPA- 1.974 -Tabelas 101, 102, 103, 104-

~·.

2 - 3 • 36 • 37.

-·

1
I

I

'

I

I
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Terrestres

Ã n., E i'.
(Kl'!2)

T E P. R :3 S ! P. E
(!-iect~rcs)

Piauí:

250.93Lt

25.093.Lt00

Ceará

146.817

1Lt.68l. 700

Rio Grande do Norte

53.015

5.301.500

ParaÍ:ba

56.372

5.637.200

Pernambuco

98.281

9.828.100

A1agoas

27.652

2.765.200

Sergipe

2l.99Lt

2 •.199 .LI OO

TOTAL

655.065

65.506.500

São Paulo

2Lt7.320

2Lt.732.000

Paraná

199.060

19.906.000

Rio Grande do Sul

267.~

26.752.800

TOTAL

713.908

71.390.800

Sinopse Preliminar do Censo Demográfico - B::'asil - l. 9 70 - IBGF.

'
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ÇUADRO 4

dos Imóveis Ruuis: llrasil, 1972

~rea ~llorn

Esttatos de
área total
(h a)

do I To ta!
(\)

o,s
1·
2
5

lO

25
50
100
200
soo
1.000
2.000
s.ooo
10.000
20.000
50.000
+ · de

74,0 .
78,9
78,2
76,7

1
2
5

lO

.;
;
;

25
50
100
200
soo
1.ooo
2.000
s.ooo
10.000
20.000
so.ooo
100.000
100.000

hadas/

100
a expl. (n9)

·-·--· __ --·".. Cllpital d/
.,

Invest. b/
total I lia

Inv, Produ- c/
tivos ha exp!.

(cr$)

(Cr$)

·--·-·---·-.10 ··----·-·

70,3
69,1
66,4
67,6
66,6
62,4
52,4
45,2
48,9
42,2
34,3
34,4

198,2
114,9
62,2
37,5
22,9
14,"7
19,7
6,6
4,0
2,7
1,8
1,2
o,8
0,7
(),6
0,2
0,3

3,932,
1.886,
'1.457'
832,
650,
457,
37l,
325,
302,
275,
2'14,
166,
94,
96,
65,
23,
22,

58,5

5,7

250,

73,~

!lédia Gerei

ae 21
pessoliS oc:u•··ã.~il!lo

''

ha. exp!.
(Cr$)

Renda

Bruta I
ha expl.
(Cr$)

2,705,
1.408,
1.435,
844,
730,
553,
477,
432,
417,
389,
372,
305,
202,
191,
151,
65,
63,

1. 706,
787,
944,
306,
328,
209,
165,
139,
133,
122,
106,
62,
56,
32,
15,
19,

1.642,
1.018,
639,
462'
376,
260,
185,
151,
134,
116,
104,
83,
61,
46,
31,
12,
23,

386,

658,

144,

~----

Fcnte: Estatísticas Cadasttllis/1 1 Incra.

''-

ll~.
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QUADRO 4,

~I

No máximo de assalariados + parceiros + arrendatários + fami
liares do proprietário.

E/

Valor total do imóvel menos o valor da terra nua e das árvo
res nativas.

~I

Investimento total excluÍdo o valor das instalações recreativas e casa de uso particular do proprietário,

d/

Soma do valor das construções, instalações e ne1horament o s
com o valor dos equipamentos.

e/

Valor total da produção inclusive·a parcela perdida, consumida e/ou estocada.

QUADRO 5
Partici~~o dos imÓveis rurais de diferentes ta~os na ~~a.co~~

dos princi:lais produtos aEJ'Ícolas: Bra~:.l, 1972,
.....

~..o.o.t~s

'Est:ut:es
área total
(h a)

% Acumulada da .li.rea

._=o:;w_-~,";.·--~

Colhi~.a

de ?redutos

De transfor Horti De extra
%,Acur.tula Básico
mação
Inc!u'S fruti ção Flo'="
alida daárêã o/
.
1 triál - COJ.<:!S
restal.
mentaçao
total
............ ... .,..-.......
l)
1J,2
2)
O,l
1,0
0,4
O,l
5)
4,ê
1,3
0,2
0,4
2 '7
10)
10,7
0,6
5,0
1,4
8,0
2,9
25)
22,6
28,2
27,3
5,5
50)
43,4
5,7
38,4
43,9
10,8
9,4
100)
51,5
56,8
58,0
17,4
70,3
63 ,5
66,5 14,7
200)
25,6
500)
78,6
81,8 22,9
83,1
38,5
1.000)
89,9
87,4
88,8
31,3
48 ,6
2.000)
94,4
93,7 40,1
93,3
58 ,s
5.000)
97 ,a
97,2
97,4 56,2
72 ,o
lO .000)
99,1
98,8 55,9
81,0
98,9
10.000) 100,0
100,0
100,0 100,0
100,0

-

-~

0,5
l
2
5
lO
25
50
100
200

soo

1.000
2.000
5.000
+ ele

-

Nota: Produtos Básicos para Alirrentação: arroz, fava, feijão, mandioca. e ~
lho.

Produtos de Transforr.ação Industrial: agave ou sisal, alfafa,algodão,
amendoim, cacau, café, cana-de-açúcar,ch~, fumo, juta, linho, l!'al!Pna,
soja e trigo.
Produtos HortifrutÍcolas: abacate, abacaxi, alho, banana, batata doce,
batata inglesa, caju, cebola.', coco, laranja, l:irrão, ll\3nga, pêssego ,
p:ir:enta-do-reino, tangerina, torrate e uva.
i'CI"'te: Estatísticas Cadasttais/2, t·IC11A.

4202 Quarta-feira 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

Asosto de 1977

QUADRO 6

--

Ta:r.as de Octtn'lçii.o da Terra·
·Cadastro INCRA. • BMSIL. - 19 72

-~-·---------~---·----~~ ,._... ....- .~~Wo~zo ...;,-~--,-.-a.a..z

Regiões

~rea

Terrestre
1.000 ha.

~rea Cadastrada Taxa

--~....- - - - · - - - - - - - - - _ , _ _ . .

1.000 ha.
-

w

de

· Ocupação·

....,......._ _ _ _ _ _ _ " ' -

Brasil

845.650

393,230

46,5

Região Norte

355.1100

42.506

11,9

Região Nordeste

1511,227

91.193

59,1

Região Sudeste

91.880

711.986

81,6

Região Sul

56.207

50.758

90,3

187.935

133.785

71,1

Região Centro-Oeste

.-

..........

~~-

A área terrestre do Brasil é de 8,1156.500 ~,ou
seja, 845,650,000 hectares, dos quais foram cadastrados
pelo
INCRA, através do Recadastramento de imóveis Rurai~
de 1972,
393.230.000 hectares. Isto é, 116,5% do território encontra~e·
cadastradoS no INCRA, sugerindo que a área ocupada co:r. i!:!Óveis
rurais no Pais é da ordem de 46,5%, ·Isto ocorre porque enquanto algumas regiões apresentam ~a taxa de ocupação da ordem d~
90,3% ou 81,6%, como o Sul e Sudeste, outr.:ls, como '~ Região Nor
te, a taxa de ocupação é da ordem de 11,9%.
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---------~.~------an· --·--1l'·~~L...-~I.II':I'I

~~REAS 'PRIORITÁRIAS REFOR'·lA AGRft:!UA

ESTADOS

DECRETOS

E

--~~-~-.s~•.n-..

AMAZONAS

ÁREA
(h a)

DATAS

.... ._·'lS-n~ ..l'..&.•·'--'·-

N9 67.557, de 12/11/70
Prorrogado pelo Decreto n9 75.295,
de 27/01/75.

50.665.770

--------~-----·------··----------------------·-~·----··-··-··----·"

N9 67.557, de 12/11/70
Prorrogado pelo Decreto n9 75.295,
de 27/10/75.

___ _

59.990.100

------------------------------··---~---------·-

ACRE

N9 67.557, de 12/11/70
Prorrogad9 ....'7-.. ·A!(lpliado pelo Dccre to
n9 75.:-29.~:Lcie_',z:7tol/75.
.

15.258.soo

,·.,.

-----··---------------------------------------------------··-M·--RONDÔNIA

N9 67.557, de 12/11/70
Prorrogado e fvnpliado pelo Decreto
n9 75.295 1 de 27/01/75.

---------------------------------------------------~~
,N9 67.557, de 12/11/70

24.304.400

.

.. -·

----

!'.ATO GROSSO

Prorrogado pelo Decreto n9 75.295,
de 27/01/75.
N9 63.153, de 22/08/68

5.531.000

------------------··----------------------·~---------------··-··---

MARANHÃO

N9 67.557, de 12/11/70
Prorrogado pelo Decreto n9 75.295,
de 27/01/75.
N9 70.220, da 01/03/72.
Prorrogado pelo Dacreto n9 79.288,
de 16/02/77.
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MARANHÃO

N9 71.195, de 04/10/72
N9 77.073, de 22/Ql/76
Prorrogado e Ampliado pelo Decreto
n9 78.250, de 16/08/76.

-------------------------------~---------··-··--·

GOIÁS

5.814.770

·------·------··----

N9 56.795, de 27/08/65

',_:

·'

N9 67.557, de 12/ll/70
Prorrogado pelo Decreto n9 7S.295,
de 27/0l/76

'
''l

N9 58.716, de 24/06/66
N9 66.034 1 de 31/12/69.

11.242.900
'

(

:r
PERNAHBUCO

PARAtBA

N9 56.583 1
Prorrogado
60.465, de
68.085, de
75.H7, de

de 19/07/~5
pelos Decretos
14/03/67;
19/0l/71 c
27/12/74.

n9(1
' ~

2.96ll,6ao

N9 56.583, de 19/07/65

Prorrogado pelos Decretos
60,465, de 14/03/67;
68.085 1 de 19/0l/71 e
75.147 1 de 27/l2/7ll.

.n9~Ç

1.687.800

----------------------------------------------------··---··--- . -RIO GRANDE
DO NORTE

N9 73.082 1 de 05/ll/73
Frorrogado pelo Decreto n9 76,874,
de 22/12/75,

3.001.400

----------------------------------------------··----·~----~---··--

ESP!RITO
SAN~O

N9 73.693, de 22/02/74.

755.00

-----------------------------------·-----··---------------------N9 73.072, de Ol/ll/73
BAHIA
N9 74.366, de 07/08/74,

15.263.900
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MINAS GERAIS

N9 56.795, de 27/08/65
N9 58,716, de 211/06/66
N9 66,0311, de 31/12/69
N9 72,381, de 19/06/73
N9 711.11116, de 2.1/08/711,

.

13.858.1100

---------------------------------------------------------- ..·-·--'

.

N9 70.986, de 16/08/72

SÃO PAULO

858.300

~-----------------------------~------------------------··-------

.<RIO DE
JANEIRO

N9 70. 9'86, de 16/0 8/72
N9 72.1311, de 26/011/73.

670.175

------------------------------------------------··-------------N9 69.1111, de 22/10/71
Prorrogado e Ampliado pelo Decreto
n9 78,1122, de 15/09/76.

PARANÁ

SANTA

3.1011,1176
688,900

N9. 69,11ll,,de 22/10/71.

CATARINA.

-----------------------------..·-------------------------------··BRAS!LIA-DF

577.100

N9· 56.795, de 27/08/65.

-----------------------------------------------------------··--CEARÁ

N9 60.1165, de 111/03/67
Prorrogado pelos Decretos
68.085, de 19/01/71 e
75,1117, de 27/12/711.

TOT~ • •••••.•••••••••••••••••.••••

FONTES:

I

. n9s.

•••••••••••••••••

111.681,700
240.919.521

INCRA
Arquivo CONTAG.

Ó SR. PRESIDENTE (Ascnor Maria)- A Comissão de Agri·
cultura do Senado achou por bom convidar o Dr. Jos~ Francisco da
Silva para fazer uma palestra a respeito do Estatuto da Terra, por n·
char altamente conveniente o trato desta mat~ria de alta pro fundida·
· de c de alto interesse para aqueles que com o seu trabalho constroem
n riqueza desta Nação.
Na realidade, se procurarmos fazer uma andlise entre a famnin
ca1;11pcsina c a famnia urbana, observaremos que hd uma monstruosa
.. ~ist9rção.cntrc o di!•ito do uma c de outra.
"· · Podemos até rocunhocor 4uc o i:xodo rural, aumentando as
correntes migratórias, u oada diu, neste Pulo, c criando verdadeiras
mcgalópolos, como São l'aulu o Rio do Janeiro, esvaziando o campo
c inchando as cidades, roahncnto truuxo a proocupaçilo devida a esta

Comissão. Dai por que o convite ao Dr. Jos~ Francisco, para fliZer
esta palestra.
Nu oportunidade cm que vamos iniciar os debates, temos a gran·
de honra, a grande satisfação, de dar a palavra no Senador Roberto
Saturnino, que representa, nesta Casa, o Estado do Rio de Janeiro.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Sr. José Francisco da Silva; nosso ilustre depoente de
hoje, quero ressaltar, antes do tudo, o grande valor da exposição que
ouvimos.
A "'""" de clomontos, de dados, de descrição- dig'ilmos àssim
-do quudru du nnssa Agricultura o do trabalhador rural, realmen·
te cuusu umu impressão, um impucto muito grande, c nos convoca

4206 Qunrtn·felrn 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao 11)

para esse setor que, lamentavelmente, infelizmente, tem, cm termos
relativos, merecido pouca atenção de nossa parte.
Em termos relativos quero dizer considerada a magnitude dos
seus problemas e n atenção que nós temos dedicado n esse impor·
tnntlssimo setor.
Acho que o depoimento que ouvimos precisa ser reestudado, e
me proponho a fazê-lo, acreditando que cada um dos colegas aqui
presentes vai reler e meditar muito sobre as palavras contidas no
documento lido hoje, aqui.
Sr. Presidente, cu pediria, apenas, ao Presidente da CONTAG
que nos fornecesse sempre, continuamente, maiores detalhes sobre
problemas c deficiencins apontados de um modo geral no correr de
sua exposiçiio. Vou dar alguns exemplos.
DisseS. S•:
"Assnlorladns. Quanto aos assalariados, submetem-se eles
ao descumprimento da legislação, a nlveis infra-humanos de
vida para não perder o emprego, reclamando seus direitos na
Justiça (quando reclamam) apenas após a demissão".
"Parceiros e Arrendatários, O descumprimento da legisla·
ção r: a tônicn de nossa estrutura ilgrâria. E não somente a lc·
gislaçüo trabalhista, mas também a lcgislnçilo agrâria, consu·
bstancinda no Estatuto da Terra e lcgislaçilll complementar".
Em seguida, menciona os problemas dos posseiros.
Quanto aos mini fundistas, diz:
"Com relação nos minifundistas, cuja terra é insuficiente
para absorver a mão-de-obra familiar, o que verificamos é
que pouco usufruem dos Programas oficiais de Desenvol·
vimcnto Agrlcoln".
Eu gostaria de que essas afirmações, essas colocações, de um
modo geral, fossem enriquecidas com informações concretas, para
nosso uso. Por exemplo, quando o Presidente da CONTAG tiver no·
tícia de que na região Tal está ocorrendo uma grande freqUência de
descumprimentos de determinada lcgislaçilo, etc, ou na região Tal os
minifunidistas nilo estão usufruindo dos investimentos da polftica
oficio!, nô-la transmitisse para que pudéssemos observar, no local, c
enriquecer com essas informações concretas cssos afirmações e essas
criticas que nos parecem justas, cm principio, porque fica dillcil para
nós sua cncampação, sem a certeza - digamos - da freqUência, da
grande freqUôncia dos casos concretos.
Quero dizer ao Dr. José Francisco da Silva que, de nossa parte,
11, disposição e o intuito silo realmente no sentido de contribuir com o
nosso esforço para a resolução desse problema. Achamos que a pales·
tra de hoje é o marco inicial, pode ser o marco inicial nesse trabalho,
peque extremamente útil, extremamente densa de informações e de
!evnntumento de questões.
Eu gostaria de ver continuados esse conta to c esse esforço, atra·
ví:s do envio a nós da ocorrência desses casos concretos ora relatados
c mesmo de sugestões delinidas, solidificadas, como algumas aqui
enunciadas,
Citaria o exemplo do Programa Especial de Financiamento e
também sugestões concretas, criticas c informações Igualmente concretas, que nos ajudassem a levar adiante o nosso trabalho.
O SR. JOSIÔ'. FRANCISCO DA SILVA- Sr, Presidente, qunn·
to ils colocaçilcs feitas pelo nobre Senador Roberto Saturnino e tam·
bém com referência ao documento que li niio faltarA de nossa parte a
colaboração. Assim que tenhamos mais elementos c haja uma modi·
ficação- pnru melhor ou pior- na situação, nosso desejo é informar esta Comissão para sua melhor atuaçilo e pnrticipaçilo nos pro·
blemas do meio rural.
Realmente, a realidade ngrllria 1: complexa, os problemas di·
ferem de região puru rcgiilo, c a CONTAG, como órgilo coordena·
dor nitcional do Movimento Sindical dos Trnbalhadorcs Rurais, às
vezes tem certu dificuldnde na colctu de informações. Isso niio quer
dizer que nuo tenhamos informnçõcs; nós temos as informações, e
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bastante, mas nilo o suficiente para ns necessidades de uma sólida
fundamentação de nosso trabalho.
Nossa exposição foi demasiadamente longa, e até cansativa, con·
trariatÍdo aquele objctivo a que nos propuséramos, de fazer um resu·
mo, reunir alguns elementos baseados cm dados oficiais como o ca·
dastro do INCRA, informações bancârius relativas à menor parti·
cipuçiio dos pequenos agricultores nos financiamentos. Foi um sacri·
ficio para nós, mas fica o nosso compromisso de continuar pcsqui·
sande nessa drca, para aumentar o intcrcfimbio de informações com
a Comissilo de Agricultura do Senado que tem a grande missilo de
definir normas para um melhor acerto na polrtica ngrlcola e agrãria
brasileira.
Em linhas gerais, r: do se notar que o sistema bancàrio visa a lu·
cro e, assim sendo, a opçüo tende pura os maiores projetes cm detrimento dos menores, O projeto de financiamento de uma pequena
propriedade exige do banco uma milo·dc·obra igual à de um de 100
ou 200 mil cruzeiros. O custo de uma proposta de 10 ou 20 mil cruzeiros é semelhante ao daquela de SOO mil cruzeiros ou um milhilo.
Como o lucro é o objetivo do Banco, apesar de as normas creditlcias
nilo discriminarem a grande da pequena propriedade - isso acontc·
ce na prática -, o gerente prefere os médios e grandes projctos, em
detrimento dos pequenos. Por este motivo, enfatizamos a necessidade de um Programa Especial de Financiamento Agrlcola dirigido
à pequena propriedade, a fim de que se possa eliminar definitiva·
mente essas dificuldades que, muitas vezes, são mais de caráter prll·
tico do que jurldico c normativo.
O SR, ROBERTO SATURNINO- Permite V. S• um aparte?
O SR. FRANCISCO DA SILVA- Pois nilo.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Neste ponto especifico,
acho que poderlamos solicitar ao Banco Central que elaborasse esta·
tisticns a respeito, isto ó, exigisse do sistema bancàrio informações
sistemáticas sobre financiamentos a grandes projetas e n pequenos
agricultores. Tendo uma idéia dessa deficiência em dados concretos
e, na medida cm que fôssemos exigindo uma melhoria na distribui·
çiio. de crédito, com informações sistematizadas, podcrlamos acom·
panhar a sua evolução.
Assim, uma coisa que podemos fazer, por exemplo, consistiria
cm a Comissilo de· Agri.cultura do Senado e a Confederação Nacio·
na! dos Trabalhadores na Agricultura pedirem ao Banco Central que
exija do sistema bancdrio infurmuções sistematizadas.
O SR. JOSIÕ'. FRANCISCO DA SILVA- Sr. Presidente, estas
minhas râpidas pinceladas a respeito da politica agrlcola foram
basiadas cm alguns estudos bancários, Não sou doutor, mas traba·
lhador rural, camponês, e exatamcnte por este motivo estou na Presi·
dência da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
-CONTA O. Senão seria uma distorção muito grande,
Temos um assessoramento razoável: um economista rural e dois
advogados para esclarecimentos de caril ter especializado,
Sr. Presidente, baseei-me em subsidias, no volume de financia·
mentes bancârios, vezoque nos óltimos anos ele tem aumentado, en·
quanto o nómero de participantes tem diminuldo. Vale dizer, um
maior volume de dinheiro nilo significa um maior numero de partici·
pantes. E a prioridade tem se dado exatamente aos médios c grandes
produtores, oxcluldos os pequenos produtores. O Banco tem estatls·
ticas nesse sentido,
Com relaçuo à lcgisiaçüo trabalhistu, 1: patente que hã uma
dcsorgnniznçiio tremendn, tanto que não (: das melhores coisas ter
patrüo. O fato i: que no meio rural, temos mnis de 100 milhões de
trabalhadores rurais que nem sequer patrão têm, silo os chamados
bóias-frias, os temporários. Existe inclusive umu preocupação de se
definir essu nova figuru como umu nova classe ou um novo grupo
que esta surgindo, q uundo onda muis ó do que o trubulhador rural de
untes, apenus trocundo de pu trilo de sem una u semana ou de dia u dia.

11
1
Agosto de 1977

Quarta-feira 31 4207

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

Esse número de trabalhadores assalariados tcmporãrios vem
O desejo desta Comissão, indiscutivelme~te presidida por um
aumentando e o número dos permanentes vem diminuindo. Isso é su· homem que conhece os problemas da zona rural, um homem incnnsll·
ficiente para identificar não só us dificuldades com que se defronta o vcl, lutador intimorato, às vezes até injusto com o Governo, mas cln·
Movimento Sindical para organizar esses trabalhadores c fazer valer mando pelo atendimento do homem da zona rural, é colaborar cm
a lcgislnção, como também aquelas relacionadas com o desaparelha· .Prol de uma solução para este problema sério, grave, de que V. S•
mente judiciãrio. Muitos sentem-se desestimulados de recorrer à trata também cm seu depoimento. Aqui estamos ouvindo todas as
Justiça, porque o Movimento Sindical tem, atualmente, como meio autoridades, tal como ocorreu com o Dr. Hélio Palma, do INCRA,
para alcançar seus objetivos c a implantaçilo dn legislaçilo, a Justiça c ,que nos deu uma idéia geral do problema da terra e da colonização
a ãrca administrativa,
no Brasil.
A ârea administrativa í: para os casos maiores, tais como
Vamos fazer um estudo cm profundidade, para levar ao
discriminação ou expropriação de terras, quando são envolvidas 10, Governo as sugestões que melhor atendam aos problemas do homem
20, 50 ou mais fum!lias. Os resultados desses processos estão também da zonn rural. V. S• não tenha dúvida de que esta é a intenção de
sintetizados no documento de que dei conhecimento u~Y.; Ex•s
todos os Senadores. Sabemos todos nós que o Governo se debate
A Justiça é pura o caso de conflitos individuais, como a falta de com um problema sério, o dos recursos, que cerceia esta nossa von..
pagamento de salários, de cumprimento dos contratos de tade de atender a todos os trabalhadores rurais, de fazer um
arrendamento e de parceria, mas dado esse seu dcsapnrelhnrnento, · programa de colonização de dar ao homem a terra, que é o objctivo
muitas vezes os trabalhadores se sentem desestimulados de recorrer a do Governo, mas dar com toda a infra-estrutura, que lhe permita a
ela. Assim, por não acreditarem no Judiciário, saem da área às vezes· realização dos seus anseios, não jogã-lo à terra, abandonado, esqueci·
por acordos irrisórios ou até sem perceberem indcniznção nenhuma do e desamparado.
pelos direitos trabalhistas ou pelas bcnfcitorias decorrentes dos conO Governo precisa, quer, deseja- c nós clamamos por istoque o homem vã para a terra, com toda urna infra-estrutura de
tratos de arrendamento e parceria.
Com isso vai aumentando o grupo de trabalhadores tcmporã· . assistência, de transporte, de técnica, de financiamento, de preço, de
rios ou avulsos. Então, eles recorrem à cidade, Vêem uma luzinha na comercinliznçi!o dos seus produtos.
cidade e acham que ali cstâ sua salvação; quando lã chegam com
Sentimos que nesse panorama assistencial sobreleva a questão
sacrilicio, vêem que ali também não cru a salvação para sua famOia.
de preço c comcrcializaçi!o. o mais grave dos problemas e tem
Hã pouco tempo fizemos parte de uma comitiva ministerial, provocado debates em Plenãrio, de que participei, inclusive como Vipor ocasião da geada que visitou a região do café - Paraná c São ce-Líder do Governo, toda a vez que o nobre Presidente à Tribuna
Paulo - onde uma das reivindicações constantes, mesmo por parte tem ido clamar por uma solução.
de autoridades, era cxatamcntc a criação de Juntas de Conciliação c
Temos que entender- c aqui V, Ex• não faz a ressalva- que o
Julgamento, que não existiam. Uma cidade como Campo Grande, Governo vem procurando de todas as maneiras dar no homem do
cm Mato Grosso, com quase 100 mil habitantes, ârea rural numero· campo toda a assistência dentro de suas possibilidades, para que
sa, não tem siquer uma Junta de Conciliação c Julgamento. Da resolva, pelo menos cm parte, vez que nunca o conseguirlamos na
mesma forma Mar!lia e Presidente Prudente, no Estado de Silo totalidade. também o que se observa nos países mais desenvolPaulo, cidades grandes - e estou me referindo ao Centro-Sul, vidos. Lã ainda não conseguiram uma soluçi!o definitiva para os pro·
porque se partirmos para o Nordeste, corno o Estado da Paralba, lâ blemas do homem do campo.
encontramos apenas duas Juntas de Conciliação e Julgamento no
Quanto ao preço mlnimo, que há anos passados só existia no
interior, c no Estado de Alagons, duas JCJ, uma na Capital e outra
na Cidade de Penedo. O que significam dois juizes, por milagrosos papel, hoje o temos fixado pelo Governo; às vezes é injusto -e nós
que sejam, diante de um contingente de trabalhadores assalariados, clamamos - mas o Banco do Brasil recebe o produto do agricultor
ao preço mínimo fixado J'Cio Governo. E isto não ocorria.
da cidade e do campo?
Nas suas rllpidas pincclndns, V, Ex• niío dã, repito, uma sugcs·
Quanto à Justiça civil, no caso- a Reforma do Judiciário, ntin·
giu apenas do Tribunal Regional parn cima- n Justiça de base ni!o tilo efetiva cm que possamos ver solucionado em definitivo o prosofreu modificação alguma. Continua desaparelhada como antes, de· blema do homem rural. Estejam, porém, certos V. Ex• e os trabalhasassistida como antes, exntamcnte porque a Reforma citada cncam· dores dn zona rural de que esta Comissão irá fazer um estudo cm
profundidade para dar uma sugestão ao Governo.
pou os Tribunais.
Dnl podermos deduzir as dificuldades que os Sindicatos de
V. Ex• reclama do crédito. Nunca, cm tempo algum, hoje cspe·
Trabalhadores Rurais enfrentam. Nosso compromisso é com n cialmentc, no sctor dn Agricultura, porque o da Pecuária está meio
Justiça, com a defesa dos interesses dos trabalhadores, com n apli· fora em virtude da crise que atravessa todo o mundo, porque o que
caçilo da lei. Na vida prática, no dia-a-dia, deparamos com essas nós depreendemos- c aqui o nobre Senador Roberto Saturnino ela·
dificuldades, um desafio para nós que fazemos o Movimento Sin· meu hã anos c vamos lhe fazer justiça - é que as medidas tomadas
dicnl, para as Federações, os Sindicatos e ns autoridades de bom cm 1976 c 1977 deveriam ter sido as ndotndas cm 1974 e 1975. Foi o
senso, que querem ver realmente a normalização da vida do Pais, a que vimos em vãrios pulses que tomaram essas medidas, de resintegração de uma grande massa de trabalhadores rurais na vida trições, de contenção da inflnçilo, de organização dn sua situação
sócio-econômica de nossa Plltria.
cconõmico·financcirn, c de 1976 para cá todos eles salram de suas di·
O SR. PRESIDEJi'lTE (Agcnor Maria) -Com a palavra o no· ficuldadcs, sendo que cm sua grande maioria, especialmente nn Ásia,
brc Senador Snldnnhn Dcrzi, que representa o Estado de Mato Gros· estilo cm franco desenvolvimento c progresso na zona industrial c na
zona rural.
se,
Podemos criticar o Governo pelo fato de ele chegar dois anos
O SR. SALDANHA DERZI (ARENA - MT) - Sr. Prcsi·
dente, Srs. Senadores, Dr. José Francisco da Silva, estou perfei· atrasado, mas os recursos para n Agricultura estão praticamente
lamente de acordo com ns observações precisas do nobre Senador respeitados, e o Governo deseja atender ao agricultor em seus financiamentos, V. Ex• disse que se exige do proprictllrio a hipoteca de
Roberto Suturnino.
Realmente, Dr. José Francisco dn Silva, V, S• dã rãpidns sua terra, o aval, ns garantias ncccssãrias. Mas é da sistemâtlca do
pincelados no problema agrãrlo brasileiro. Não hã um estudo mais crédito bancário, porque o Governo não vai agir como cm um pn·
profundo, c V. S• o justificou; nilo apresenta conclusões ou su· triurcndo: ele tem que assistir, ajudar o homem, mas nilo dar,
gestões cm profundidade, ln concreto, com que pudéssemos elaborar porque de nada adianta dar no homem tudo c, especialmente, nessa
experiência dn terra; n doaçilo de terras como foi feita - c 11 isto
uma indicação no Governo.
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assisti no Estado de Mato Grosso - pouco ou nenhum resultado
trouxe àquela região.
Naquele râpido primeiro desbravamento na minha região, cm
Mato Grosso, observei que os primeiros homens que receberam os
terras por doação, em Dourados, depois venderam.
Sou partidârio de que ele receba seu titulo e não deva ter prazo
para vender, porque se ele é um homem nilo afeito ll terra, não tem
amor à terra, tem que dar oportunidade a outro de comprar a
propriedude e ele vã exercer outra profissão ·que lhe seja de melhor
interesse ou de sua vocação.
·
Assim, dado o título ou concedida a terra, ele tem o direito de
vcndé:·la em qualquer tempo - e advogo esta tese -, porque o que
compra ou que emprega o dinheiro amealhado com seu trabalho em
outros locais do Brasil, vai fazer essa terra produzir, e ela tem produ·
zido. Esta Comissão vai visitar todos os projetas de colonização no
Brasil e verineará, cm Mato Grosso, o que ocorreu com essa doação:
~foram os segundos ou terceiros proprietãrios que realmente planta·
ram uma nova civilização, com um progresso extraordinârio,
excelente, na parte Sul do Estado.
Os mesmos agricultores que conheci e vi em Dourados, aos
quuis foram doadas terras, se demandaram para Rondonópolis; foi·
lhes dado novamente o titulo em Barra do Garça, c esses mesmos
homens, em Barra do Garça, venderam seus tftulos - não condeno,
acho justo, porque o Brasil lucra com isso - depois se transferiram
paru a zona de Cáccrcs, c, hoje, a grande maioria desses agricultores
cstú na região de Rondônia c na do Acre.
O Governo tem dado os financiamentos; naturalmente faz as
exigências dentro das normas bancárias - não tem faltado nenhum
recurso nesse setor, Também o pequeno produtor é dispensado do
projeto, porque hâ os projetas, médio e grande, feitos pelas compa·
nhias de planejamento, que custam caro. Até determinado valor em
cruzeiros, nem o projeto é exigido do agricultor. O Governo está real·
mente procurando assisti-lo; dentro de suas possibilidades. Há erros
inúmeros, injustiças inúmeras, mas vamos dar nossa contribuição, c
o Governo vai procurar, aos poucos, corrigir essas distorções, esses
erros e injustiças. Estou informado de que o Governo está estudando
cm profundidade a modificação do Estatuto da Terra, que tem vários erros, desacertos e injustiças, e deve sofrer uma reestruturação
que se adapte à época cm que vivemos. Temos que modernizar o sis·
tema de ocupação da terra e o nosso Estatuto da Terra.
Em um• d•s poucas sugestões contidas na sua exposição, encon·
tramos:
"As agências bancArias devem liberar os· recursos aos
agricultores 30 dias antes do inicio do plantio."
Mas i: este o prazo, ou talvez mais, para a concessão do crédito.
E acrescenta:
·
"Fixando o rcsgastc cm 90 dias após a colheita, como.
pruzo de eomcrcializaçilo,"
Devo informar a V, S• que o resgate pode ser feito até 180 dias,
sendo que- c muitas vezes tem ocorrido- esse prazo é ainda pro r·
rogudo,
Temos ainda a circunstância de que a PROAGRO ainda nilo es·
tn funcionando 100%- e foi criticado- ainda não dcslanchou, nilo
se utunlizou, nilo estava preparado, porque sem infra-estrutura para
atender imediatamente às safras frustradas. !;: um erro que se observa
e temos de corrigi-lo. Nossa sugestão ~ para agilização do
PROAG RO, pnrn que o produtor que teve sua safra frustrada receba
seus 80% n que tem direito no seu juro.
Outro ponto focalizado é do pequeno minifundista, que lhe seja
dado o maquinário, com "os prazos de amortização fixados em 10
unos, com 3 anos de carência ejuros de 6% no ano".
Orn, o 8nnco do Brasil, que todos conhecemos, realmente tem
exercido um11 funçno do Ministério da Agricultura.
Ultimamcnlc, melhorou muito o Ministério da Agricultura mas
quando ele pruticamcnte nilo existiu u Cnrlcira de Crédito do Banco
do Brasil é que nisiíti(l c cducnvn n nosso u~ricultor puru que ele, tcn·
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do um pedaço pequeno de terra c querendo um tratar, necessitando
de uma colhedeira e de outros insumos, alcançasse seu objctivo, uma
vez que nilo tinha condições financeiras.
Hojc,jA se está incentivando a formação de Cooperativas. Cons·
iituem o setor que o Governo deve incentivar, ampliar, para que real·
mente dêem assistência ao maior número posslvcl de associados, E e
o que estA ocorrendo no Norte de Mato Grosso, na Cooperativa 3I
de Março, de Cannrena, onde chegam até homens do Sul, do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina c Pnranã, para comprar sua terra,
financiados pelo Crédito Fundiário do Banco do Brasil. O sistema de
Cooperativas tem não só promovido a aquisição de maquinaria com
proporcionado a àssistência indispensável a todos esses homens, com
um resultado excepcional.
Nilo quero alongar-me mas agradecemos, todos nós, a presença
de V. S•, reconhecemos o seu esforço, o seu trabalho cm nos formular mais criticas do que sugestões. Vamos ouvir várias autoridades
que atuam nesse âmbito, realizaremos um estudo cm profundidade,
no sentido de colaborar intimamente com o Governo, para que possamos vê-lo solucionar o problema do Brasil, c, por via de conseqUência, dar ao nosso homem do campo a assistência de que se faz
carecedor.
Este, o nosso desejo; esta, a nossa luta. Para isso aqui estamos à
inteira disposição de todos os homens da zona rural e de todos aqueles que se interessem pelo magno problema que focalizamos,
Muito grato a V. S• pela exposição com que nos brindou c pela
boa vontade cm comparecer à Comissão de Agricultura do Senado
Federal.
O SR. JOS!;: FRANCISCO DA. SI LVA - Sr. Presidente, as
ponderações do nobre Senador Saldanha ·Dcrzi merecem todo o nosso respeito. Trata-se de um conhecedor dos nossos problemas.
O SR. SALDANHA DERZI - Está ainda o Governo proce·
dendo a estudos para a criação de várias Juntas de Conciliação c Jui·
gamento, uma ou duas em Mato Grosso, sendo que a de Campo
Grande será quase que imediata. O objctivo do Governo é ampliar o
número de JCJ em todo o Brasil. Posso adiantar que os estudos estilo
em fase final, devendo ser encaminhada Mensagem ao Congresso
Nacional, muito brevemente.
O SR. JOS!;: FRANCISCO DA SILVA - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, bustante comprecnsfvcis c respeitáveis as colocações, as
obse"Vaçõcs c as ponderações de S. Ex• o nobre representante do Es·
tado de Mato Grosso. Nossa preocupação foi exaramcntc a de trazer
ao conhecimento de V, Ex•s informações do meio rural, dos Sindica·
tos, das Federações, com respaldo cm alguns estudos técnicos, cm
pesquisas que tivemos o cuidado de realizar cm fontes oficiais, bem
assim emprestar nossa modesta contribuição a este órgão técnico do
Senado Federal. ·
Sabemos que outras contribuições esta Comissão de Agricultura
receberA de fontes mais categorizadas.
Mas a preocupação do trabalhador rural estA sintetizada em
nosso documento. Reconhecemos que nos últimos anos tem aumentado o bolo de financiamento agrlcola. Nosso reclamo é mais com
relação à participação dos pequenos nesse bolo, e os próprios dados
bnncflrios demonstram-no. Quer dizer, diminui cada vez mais o nú·
mero de participantes nos financiamentos bancários. Se no Banco,
cada administrador, cada gerente demonstra seu conceito profis.
sional pela sua folha de trabalho, de se afirmar junto à Direção do
estabelecimento, ele vai fazer com que sua agência tenha maior
lucro, maior rendimento. ConseqUentemente recorrerá aos que lhe
oferecem mais margem de retribuição. Muitas vezes, as normas do
Conselho Monctflrio Nacional, os próprios Programas, na prlltica,
ni!o se estendem, ni!o chegam nos pequenos proprictflrios. Opõem-se·
lhes dificuldades, O PROTf:RRA, por exemplo, criado com uma
fi nulidade, transformou-se cxntnmcnte em uma linha de crédito agrf·
cola. E quem dele participou foi exntnrnentc pessoal de melhor condi·
çüo de vida. A preocup;~ç;ln d;~ l'ONTAG, todavia, é com os I I
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milhões de fam!lias de trabalhadores rurais,.com os 2 c meio milhões módulos, c a cada uma o governo assegurava o acesso c o direito a
de minifundistas, cuja propriedade não oferece ao Banco grande ela, no Brasil, ao longo dos anos, foi-se concentrando na milo de pouvalor hipotccdrio. ConseqUentemente, mlnima a sua participação, cos, residindo na terra grande parte dos privilégios c mesmo a fonte
que a cada ano se torna mais reduzida, nilo querendo dizer com isso de poder de grandes oligarquias que se têm formado no Pais.
que não reconheçamos que o bolo do financiamento agrlcola nilo
Nilo se pode tratar do caso da terra, sem que se leve cm conta
tenha aumentado cm quase 100% anualmente. Estamos apreensivos também a sua conccntraçilo. Quer dizer, a concentração, enfim, é
é com a participação no bolo. O crescimento da produção, da que é o grande mal. Se a terra pertence a poucos, muitos ficam sem·
produtividade, do bolo nilo significa a maior participação dos trana·da, ficam marginalizados. E tanto é verdade que se hoje
balhadores ou da população ou das classes de modo geral. Ela pode voltdsscmos às Capitanias Hercditârias, os males atuais seriam
ficar bastante concentrada.
multiplicados por milhões c milhões. Reconhecemos até certo ponto
Esposamos, portanto, aqui, o ponto de vista, a preocupação, os o esforço da Revolução no sentido de encaminhar o problema. Isso
reclamos dos trabalhadores rurais. E, no particular, da politica agrl- com Castcllo Branco. Mas, logo de inicio, houve a frustração do seu
cola, dos pequenos proprictârios. Dai a nossa sugestão:
intento. Foi um movimento rcvolucionârio que teve como causa o
Sabemos que esta Comissão de Agricultura além de ser politica, despertar de pequenos lavradores que sonhavam, ou sob a influência
dando a·sua contribuição no campo sócio-económico, ela também é de agitadores, ocasionais ou não, interessados ou não,.cm ter a terra.
uma Comissão técnica, que se preocupa com os problemas de hoje c· E foi cm decorrência desses pequenos levantamentos que se fez a
de amanhã. Então nunca é demais estudarmos, mesmo sabendo que Rcvoluçilo. Quer dizer, foi um movimento contra, inclusive, esse soos estudos que se elaboram têm seus patamares, c, assim, sua aplica- nho de Reforma Agrâria ou do acesso à terra.
ção pode ser hoje, pode ser no próximo ano, nas suas etapas. E aqui
Instalado o Governo de Castcllo Branco, embora se lhe reconheestâ realmente o nosso interesse.
ça um grand~ alcance, foi feita a maior legislaçilo, sobre a terra, a
Com relação ao pessoal que recebe titulas cm razilo da mais avançada que jâ tivemos, m'llis ampla até do que aquela que o
discriminação de titulação por parte do INCRA, o que se reclama é Presidente João Goulart pensou introduzir no Pais.
que cxatamcntc tal processo é moroso, pequeno, não alcançando,
Mas o que houve? - A frustração. Primeiro, o INCRA tinha
por conseguinte, uma maior quantidade de trabalhadores. Em conseum determinado status, era ligado à Presidência da Rcp6blica.
qUência, se estamos lidando com milhões de trabalhadores, não po- Depois ele foi sendo deslocado, chegando a uma marginalizaçilo
demos ficar no campo da amostragem, porque isto se perderia no
total. O INCRA existe hoje para quê? - Exatamcntc para que a
contexto. Mas também não somos favorâvcis a que a pessoa adquira
terra, o grande latifúndio seja intocável.
a terra hoje para vendê-la a um especulador ou a um grande fazenHã uns dados impressionantes no trabalho de V. s•, que mosdeiro amanhã. Nossa intenção, nosso desejo é que aquele que venha
tram que não só houve uma grande argúcia cm tratar do problema,
a receber a terra de fato tenha a terra como seu meio de sobrevivêncomo sobretudo uma preocupação por informações com bases
cia c de progresso c não se torne um especulador pequeno também. ~ cstatlsticas, com asscssoramcnto razoâvcl c sério.
certo que muitas vezes ele vende primeiro, porque a legislação
No ano passado, aqui, num pronunciamento nosso, focalizamos
permite - o INCRA neste ponto não condiciona - c às vezes lhe
faltam outros estímulos complementares, tais como crédito, finan- a frustração do INCRA. Para que obtivesse sucesso, teria o INCRA
ciamento. Mas mesmo assim, os que têm vendido a terra sempre se de distribuir SOO mil titulas de propriedade por ano, de acordo com o
colocam cm outra ârca ou rumam para a cidade cm condições trabalho que realizamos. Entretanto, até o ano passado, ele tinha tãomelhores do que a que desfrutavam anteriormente. Muitos deles até somente distribuldo 1S mil titulas, sendo que, cm grande parte, apetêm podido, com a venda da terra, educar os filhos, dar-lhes o ginâ- nas regularizando posições que já vinham sendo exercidas secularsio, o cientifico, c assim, garantindo-lhes o ingresso no comércio, na mente. Simplificando: o INCRA tem sido uma verdadeira frustra•
indústria c nos bancos, de qualquer forma, assinalando sempre uma ção. Al~m do mais, eles violentaram a Constituição. Quer dizer, a
promoção na familia. Quer dizer, dificilmente o sujeito vende a Constituição condicionou à aprovação do Senado a concessão de
propriedade c fica numa condição pior do que a anterior. O bom titulas sobre terras devolutas acima de três mil hectares. Veio depois
seria que realmente nilo repassasse, porque a aquisição dessas terras a emenda, c se disse: "desde que nilo se trate de terra encaminhada à
é sempre pelos grandes, c se vila formando novos latifúndios Reforma Agrâria". Mas ao invés de o INCRA dar titulas dcsconnovamente. ~ claro que temos uma prcocupaçilo além da politica decionados a grandes projetas de cfctiva Reforma Agrâria, para
agrlcola: a de dar alguns cnfoqucs relativamente à parte do Estatuto permitir o acesso do pequeno à terra, ou daquele que tivesse obrigação de fazer colonização, o que fez? Estâ distribuindo titulas enorda Terra, da aplicação da Reforma Agrdria.
Nossa contribuição, repito, é limitada, modesta, porém é uma mes, quer dizer, criando outros grandes latifúndios no Pais. Entendecolaboração permanente, podemos dizer assim, aos preclaros mos que a concentração é o grande mal.
Existe também a partir da Rcvoluçilo uma lei que dispõe que
integrantes desta Comissão, c do Senado da República, porque todas
as informações de que tivermos conhecimento as faremos chegar a estrangeiro não pode possuir mais do que um determinado percentual de área do Municlpio, numa tentativa evidente de afastar as
esta Casa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Com a palavra o grandes concentrações. Acho que no Pais dever-se-la também esta·
beleccr uma legislação que fixasse um quantum, que ninguém pudesSenador Leite Chaves, que representa, na Casa, o Estado do Paranâ.
se possuir mais de uma determinada drca, para que nilo ocorresse o
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - Sr. Presidente, Srs. que está ocorrendo presentemente no Pais. Por exemplo, a questão .
Senadores, n conferência do Dr. José Francisco da Silva causou, das S.A .. da Mercedes Bcnz c a Volskswagen. Agora mesmo cm,:
como se mostrou, um vivido Interesse à nossa Comissão de Agricul- Diamantina, no Norte de Mato Grosso, uma terra colonizada hâ
tura. Foi uma conferência muito séria, cm que se ventilou de maneira muito tempo pela gleba Cruzeiro do Sul, vendida cm lotes. Por consevertical os problemas. Nilo só os descreveu na sua etiologia como nas guinte, mais da metade daquilo que antigamente pertencia a milhares
suas causas, c ainda partindo para as sugestões c soluções que têm de pessoas pertence hoje exclusivamente a uma determinada firma,
sido objcto de proclamas nesta Casa. Estendeu-se S. S• às origens, quer dizer, à Mercedes Bcnz.
de cardtcr mais grave, da problcmdtlca rural brasileira, que é a
Hoje estilo criando naquela Arca, como V. S• disse, o latifunconccntroçilo dos grandes drcas; que provêm de um erro inclusive de diário de amanhil. Aquelas dreas que podiam ser reservadas ,a um
colonizaçilo do Pais. Enquanto nos Estados Unidos o terra logo na encaminhamento admirdvcl de Reforma Agrdria ou de acesso do ho·
colonizaçilo era um direito concedido o todo homem que resolvesse mem à terra encontram-se nas milos de poucas pessoas. E o pior, no
explorar o que não a tivesse, inclusive havia as divisões prévias cm Brasil, uma das mentalidades mais ventiladas acerca do Reforma.
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AgráriÍI ou de acesso do homem à terra era dos próprios industriais.
Porque os industriais têm interesse cm que a terra seja dividida para
que o seu mercado de trabalho ou o seu mercado de colocaçilo de
produtos aumente, ou as margens dessa colocação aumentem. Mas
com esses incentivos das S.A .. houve cxatamcntc o contrário. Quer
dizer, as grandes firmas nacionais, nos dias que correm silo as gran·
dcs latifundiárias. Elas compraram as terras, usando o seu Imposto
de Renda c o Imposto de Renda dos empregados. Hoje, detêm gran·
dcs latifúndios extremamente valorizados, para os quais receberam
financiamento c nada aplicaram.
1'!: triste o que ocorreu cm Mato Grosso. Quer dizer, um esforço
enorme cm dinheiro dado pelo próprio Governo, dinheiro do lmpos·
to de Renda dos empregados destinado especificamente àquele fim,
isto é as S.A tinham esse direito de usar o Imposto de Renda, c serviu
apenas para a concentração da propriedade cm mãos sobretudo de
sctorcs que nilo aluavam nesse limite do latifúndio. E mais essas
grandes firmas c essas grandes organizações confinaram seu domfnio
de propriedade sobre as terras mais férteis, deixando cm milos do
Governo somente aquelas áreas de menor valorização.
Sabe V, S• que um processo de colonização só tem grande resul·
tado quando se opera cm terra fértil, porque não se faz colonização
cm terra ruim. Aliás, o Brasil tem o mais lindo exemplo de coloniza.
ção que o mundo jâ conheceu, E, lamentavelmente, por interesses de
castas, esse exemplo o Governo não aceitou nem tem podido aceitar.
1'!: o caso da colonização do Norte do Paraná. Uma companhia
inglesa, que chegou aqui cm 1930, comprou uma área admirável c
realizou um dos mais lindos processos de colonização. Gleba dividi·
da, limitada, ninguém podia comprar mais de vinte c cinco alqueires,
c o acesso ao homem médio foi extraordinário, Hoje, o Norte do
Parunâ é o modelo, no mundo, de rentabilidade na produção •Jrlco·
la c no que diz respeito ao ajustamento do homem. 1'!: bem verdade
que depois, levas c levas humanas foram para lá, c também estâ ocor·
rendo o problema do bóia fria, Esse bóia fria não estaria nessa con·
tingência se projetas semelhantes a ~ssc fosse realizados, E não
consta que nenhum projeto tenha sido feito ·pelo Governo, a nilo ser
aquele à margem da Transamazônica, cm terra sem fertilidade ai·
guma, cxatamcntc para mostrar que a Reforma Agrâria não dâ rcsul·
tudo, Porque hã um grande interesse neste Pais, sobretudo dos gran·
ócs latifundilirios, cm mostrar que, digamos, o homem que embora
lcvrc a terra por gerações inteira não tem condições de trabalhar
aqui, Então, quando se fala em se dar acesso, eles vêm com o célebre
..é preciso financiamento'\ "é preciso ajuda'\ "é preciso isto'\ "é
preciso aquilo", Eles viveram a vida toda marginalizados, trabalhan·
do para o grande c nilo precisam de nada mas mesmo assim têm
produzido. Mas no instante cm que se trata de encontrar uma solu·
çilo para essa marginalização, então se vê toda essa coisa.
~o caso até do PROTERRA, a que V. S• se referiu no Nordeste, Aquilo foi feito cxatamcnte para inclusive eliminar a possibilida·
de de uma destruição do latifúndio ali existente. Quando as usinas
estavam numa situação de grande dificuldade, que muitos usinciros
se dispunham inclusive a vendê-las ou dividi-las, ai o que fazem?
Criam o PROTERRA. E o que determinados fazendeiros fazem? A
pretexto de fazerem Reforma Agrária, eles vendem grandes margens
de suas terras-carrascos que não se prestavam a nada - por preços
enormes, para cntrcgd-las a pequenos lavradores sem condições c de·
pois dizerem "olhe aí, eles nilo têm condições de trabalhar a terra",
Quer dizer, hll um conluio cm tudo isso; conluio sentido; conluio palpâvcl,
Outro ponto que V. S• coloca muito bem na conferência é a de·
fcsa da terra devoluta. melhor que a terra esteja na mão do Estado,
para servir de pretexto a uma Reforma amanhã ou um encaminhamento amanhã, do que fazer o que eles fazem. Transferem a particulares que nilo a exploram e passam a terra devoluta para a formação
do latifandio, Quer dizer, concentrando a terra em poucas milos c jd
permitindo o privilégio, jâ criando o latifOndio de amanhil cm Arcas
que poderiam ser abertas à Reforma Agr4ria.
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Um Senador nosso falou sobre a qucstilo da hipoteca. E V, S•
disse que realmente é injusto o que ocorre, de se exigir do pequeno
camponês, para um financiamento, a hipoteca c o aval c, mais ainda,
a anuência. Tudo isso faz parte do jogo da marginalização do ho·
mcm. Quer dizer, o arrendatário, mesmo que não seja dono da terra,
pode obter financiamento mediante penhor agrlcola. E a própria Lei
n• 492 estabelece que nilo precisa sequer a vinculação nem o consentimento, mas os bancos o exigem porque há vantagem para isso. En·
tão, o individuo que já é empregado, que já paga um arrendamento
muito caro, que j4 em decorrência dessa situaçilo é um subalterno,
torna-se ainda mais subalterno em razão dcSJa anuencia que é obriga·
do arcceber.
A confcrência.de V. S•, por conscsuinte, causou uma lmpressilo
admirável ao Senado, c a esta Comissão. Foi uma conferancia muito
séria, baseada "'" Jubsídios vAlidos, que servirão para estudos futu·
ros, inclusive para debates que naturalmente sobre o tema haveria
de ser travados aqui.
Nós achamos que o grande desvio do Governo da Revolução
foi, cm resumo, o esquecimento, a marginalização da terra c do ho·
mem da terra. O próprio Presidente Juscelino Kubitschek de Olivei·
ra, depois de exercer o primeiro mandato, quando se dispunha a dis·
putar um segundo mandato, já tinha a sua meta, que era a meta da
terra,
Sem que se resolva o problema da terra, jamais seremos um Pais
de expressão. Seremos sempre um Pais de concentração de rendas
mas mãos de poucos.
Parabenizo V, S• pela conferência. Vou tê-la com muito cuida·
do junto a mim e será, esteja certo, fonte de freqUentes consultas. E
mais, V., S• causou outra admiraçilo, outro surpresa.
De um tempo a esta parte, os Sindicatos têm sido fonte de pelcguismo. Tenho visitado Sindicatos onde a Policia Federal vai cons·
1antcmcntc fazer visitas c inspcções. Nilo há, portanto, autonomia
nos Sindicatos do Pais. Entretanto, V, S•, a despeito do posiciona·
menta ~ério c moderado que deu ao tema, parece que feriu, com mui·
ta honestidade, com muita seriedade, problemas de alto interesse dos
milhares de trabalhadores, dos milhares de bóias frias, das milhares
de famflias pobres c marginalizadas, que há muitos anos nilo espc·
ram outra coisa senão justiça neste Pais.
O problema da colonização é fundamental. Eles dizem que no
Brasil nilo há dinheiro, mas temos o fundamental- terras amplas c
fc:rteis, Por outro lado, temos o homem que sabe trabalhar a terra.
Basta um pouco de ajuda,
Por que não se aproveitar as terras tl:rtcis de Rondônia c Mato
Grosso? Nilo poderiam ser objcto de Programas de Colonizaçilo ofi·
ciais ou scmi-oticiosos, quer dizer, deslocar para ali milhares de nordestinos marginalizados que têm condições de trabalhar a terra, mas
não a possuem?
Rcsolverlamos dois problemas: colonizando razoavelmente essa
fronteira a oeste do País, que é problema de segurança nacional, c retirando o excesso de população das regiões concentradas, O mesmo
podcr-se-ia fazer hoje cm Silo Paulo c no Paraná, porque Amedida
cm que a máquina vai·se adentrando, os homens vila sendo deslocados - e ao invés de eles se tornarem bóias frias, jogando a vida constantemente nos caminhões, erraticamente, tendo a cada dia um pa·
trilo por que nõo lhes dar pequena oportunidade?
HA no meu Estado, o Parand, um testemunho que já citei no Se·
nado, uma vez. O Governo de anos. atrás resolveu destinar pequena
área mediante venda à paus de arara que vinham do Nordeste. Aquc·
lcs paus de arara que antes vinham para uma luta desigual tiveram
oportunidade de comprar a terra; pois não só a compraram, paga·
rum-nu, tornaram-se donos delas c hoje os filhos silo doutores: quer
dizer foi um pouco de protcção sem qualquer inversão, sem inversão
maior, a não ser a venda da própria terra à prestação. Isso se podcrO.
fazer no Pais.
Vê V. Ex• que, nestes ~I! imos anos, os grandes bcncficiO.rios deste Governo, deste regime, têm sido os banqueiros e os latifundiários,
c é dillcil que consigamos ao longo disto alguma coisa, mesmo por·
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que a própria lei quando vem, c até a sua exeqUibilidade, é frustrada.
E nós continuamos a ser, para tristeza nossa, um Pais marginalizado,
quando tcrlamos outras potencialidades se procurAsscmos l$var cm
consideração o homem no seu direito c na sua aspiração de Justiça c
não apenas os grupos que, desde o Descobrimento, têm dominado CS•
ta Região-Continente.
Muito obrigado a V. S•.
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tem procurado situar. antes de tudo a preocupação dos pequenos
agricultores, limitamo-nos à colocação dessas reivindicações.
Isso nilo quer dizer que se despreze a flexibilidade de um seguro
agrlccila, a extensão de um seguro agrlcola a outros produtos. ll uma
reivindicação que também preocupa bastante a categoria cconômica
rural, c ·até com certa ascendência, cm razilo de dispor um pouco
mais de prestigio c de poder económico. ll por .este motivo que
O SR. JOS!l FRANCISCO DA SILVA- Sr. Presidente, agra· seguro agrlcola nilo fez parte da nossa listagem. Nilo vai, de nosso
dcço, sinceramente, as palavras do nobre Senador Leite Chaves, o lado, todavia nenhuma argumentação contra a dinamização do
seu reconhecimento pela nossa modesta contribuição, c nossa dispo· . seguro agrlcola como tlll)lbém a sua extensão a outras culturas ainda
sição é a de continuar colaborando com o Senado Federal através da nilo alcançadas. ·
Comissão de Agricultura, quando se fizer ncccssArlo. ' ·
O SR. EVELÁSIO. VIEIRA - V. S• sabe que i: uma dor
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Com a palavra o Se- espiritual profunda ouvir a Maria dizer: "Joilo, se essa seca se prolonnador EvciAsio Vieira, que representa, nesta Casa, o Estado de Santa gar, se houver chuvà de granizo, se houver enchente, poderemos ir à
falência".
Catarina.
O SR. JOSJl FRANCISCO DA SILVA- Perfeito.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Sr. Presidente, Srs. ·senadores, .
Dr. José Francisco da Silva, DO. Presidente da Confederação Na··
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Os lndiccs de produtividade no
clonai dos Trabálhadorcs na Agricultura, sempre me dediquei à lcitu· Brasil silo baixos.. Por que nesse seu belo trabalho nilo defendeu
ra de trabalhos alusivos à AgropccuAria, a ouvir autoridades, agrlcul· V. S• a criação de escolas agrlcolas, de faculdades de Agronomia c
tores c cmpresArios que atuam nesse sctor, c encontro no seu traba· ·de VctcrinAria?
lho o melhor de todos, o que evidencia que V. S• se cerca de bons as·
ll o moço que tem vocação agrlcola, tem pendores, tem quali·
scssorcs, de bons técnicos de que procura ouvir, sentir as ang6stias c dadcs, tem interesse pela Agricultura, mas não pode desenvolvê-los,
as aspirações dos seus liderados.
coitado, porque não tem escola. Silo poucas as escolas agrlcolas
Na relação de medidas que V. S• entende devam ser adotadas n~tc Pais, principalmente de nlvcl médio.
cm favor do desenvolvimento da Agropccuãria encontramos:. aqui.
O SR. JOS!l FRANCISCO DA SILVA - Sr. Presidente,
sição de tratorcs, mAquinas, implementas agrlcolas.
.
Nilo seria melhor, mais rccomcndAvel economicamente, que ao lembrou bem S. Ex• o Senador EvclAsio Vieira. Apesar de explicitainvés de o agricultor apanhar o crédito c comprar a mAquina, usA-la mente do nosso documento nilo constar essa reivindicação, na
I mês, 2 meses, 3 meses, c depois ficar o restante do ano na ociosida· apreciação geral estA implicitamente subentendido que para um
desenvolvimento mais harmónico da Agricultura através de um
de, o Governo instituir patrulhas mecanizadas.
O Governo Federal, os Governos dos Estados, cm associaçilo, Programa de Reforma ÀgrAria, de uma colonização mais social na
instituíram essas. patrulhas, c ai nilo estariam tendo uma maior base da propriedade familiar, para que se estimule também a produ·
rentabilidade? Nilo seria mais rccomcndAvcl do que ficar a cargo do ção das empresas rurais propriamente ditas, que jamais atacamos, c
que preencham aqueles critérios, para que se estimule a maior cficiên·
agriculior?
Eu compro um trator para o destacamento, usando-o apenas cia da pequena propriedade - hA necessariamente que haver uma
I mês, jA que nilo tenho interesse nem possibilidade de desenvolver organização para ministrar esses ensinamentos especializados. Por
este motivo, digo que explicitamente não estA colocado, mas implici·
atividades para outros agricultores. Nilo seria melhor aquela opçio?
lamente, no cômputo geral; sim. ll cxatamcntc o nosso desejo, a nos·
O SR. JOS!l FRANCISCO DA SILVA - Sr. Presidente, SR intcnçilo que venham a ser ministrados esses ensinamentos
agradeço as ponderações, as colocações, altamente estimulantes para técnicos aos homens do campo. Nilo podemos dissociar este aspecto
nós, feitas pelo nobre Senador EvciAsio Vieira, a respeito da nossa de um programa mais global. Até cc.rto ponto é perigoso ver técnico
palestra - que é cxatamcntc no sentido de que haja facilidade de agrlcola ir trabalhar na cidade, por falta de oportunidade no meio ruacesso dos pequenos agricultores às medidas de politica agrlcola, à ral. Dar ao homem da terra ensinamento agrlcola a nlvcl médio, por·
parte de crédito, à parte de comercialização, à parte de tratares, etc. que a nlvcl superior é mais caro, sem a oportunidade de fixação desse
Esta Comissão tcrA condições de estudar c sugerir a maneira mais homem no campo, pode ser que amanhã venha ele a assumir cargos
viável de possibilitar ao pequeno agricultor o acesso ao trator cm burocrAticos, cm bancos, no comércio, na cidade, c abandonando a
época oportuna, para o cultivo de suas ãrcu, ou por financiamento, Agricultura. Isso cm razilo de a pequena propriedade ainda nilo
por horas trabalhadas. Quer dizer: O que se questiona, enfim, o que poder custear esse tipo de trabalho, c u grandes propriedades até
se enfatiza é a facilidade de acesso do pequeno agricultor a esse certo ponto se valem do engenheiro agrônomo, c até certo ponto
mecanismo de produção.
também rejeitam certa aplicaçilo desses ensinamentos cm razilo da
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Sr. Presidente, focalizaria milo·dc-obra barata. Enquanto se tem milo-dc-obra barata,
aspecto pessoal, para estudo de S. S• o Dr. José Francisco da Silva. abandona-se um pouco a oricntaçilo técnica, porque de qualquer
Fui Prefeito de uma cidade, Blumcnau, cm Santa Catarina, cidade forma a produçilo dA, às vezes, deixando de lado a preocupação dos
praticamente inexistente à Agricultura. Mas, tlnhamos interesse cm prcjulzos que decorrem dessa falta de utilização.
Quer dizer, deve ser um processo, realmente; uma preocupação
dar desenvolvimento ao campo, institulmos uma patrulha mccani·
zada. Alugávamos as máquinas a preço de custo, para cobertura das associada a esse contexto de Reforma AgrAria, de colonizaçilo c de
·
despesas de combustlvcl, tratorista, c de mais nada. Deu um rcsul· politica agrlcola.
todo extraordinário no desenvolvimento da Agricultura cm
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Jl V. S• a favor ou contra a
Blumcnau.
unificaçilo da Previdência Social?
O SR. JOS!l FRANCISCO DA SI LVA- Perfeito.
O SR. JOS!l FRANCISCO DA SILVA- Sr. Presidente, este é
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Nas medidas que V. S• prcconi· outro problema c tivemos o cuidado de colocar na parte inicial do
nosso documento as conquistas que o Movimento Sindical
za não se fula cm seguro rural. Por quê?
conseguiu através de reclamos, de rclvindlcaçilcs, no decorrer do seu
O SR. JOS!l FRANCISCO DA SILVA- Sr. Presidente, este tempo, c através de reconhecimento, também, do Poder POblico.
ponto é também scnslvcl aos agricultores, mas como a CONTAG
Porque
...... se reclama, porque se reivindica, vem um dia que a autorida·
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de se convence de que os reclamos têm sua razão de ser e atende às
reivindicações dos traoalhadores.
Estou muito à vontade para falar, porque sou um dos iniciantes
do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, em fins de 1961,
lá na zona da Mata, de Pernambuco, Municlpio de Vicência, que
divide a Zona da Cana da Região do Agreste. Parte do Munlclpio ~
de propriedades de plantação agrlcola deverslficada e parte de lavoura canavieira - e uma das reivindicações que reconhecemos como
válidas para o Movimento Sindical, e atendida por parte do Go.·
verno, ~. exatamcnte, o FUNRURAL.
Sempre foi preocupação da CONTAG c das Federações
preservarem esse sistema c reivindicar o seu aperfeiçoamento. Nós,
da CONTAG, por sinal, estamos bastante descrentes de que essa
fusão traga melhorias no campo da Previdência Social para os traba·
lhadorcs rurais. E: quase certo que os prcjulzos, pelo menos de ime·
dia to, terão presença.
Nilo entendemos, ou pelo menos, as explicações até hoje não
convenceram a CONTAG da necessidade dessa função, se decorreu
de problemas existentes no INPS, principalmente na parte de assis·
téncia m~dica c hospitalar. A parte de benellcio do INPS ~ razoãvcl,
podemos dizer at~ boa, mas nilo encontraram solução para o proble·
ma hospitalar, para as filas das cidades. A alternativa oferecida
também nilo vai resolver, porque se o próprio INPS, através de seu
dcpartamento'próprio, não conseguiu a solução para o problema das
filas, da assistência médico-hospitalar na cidade, como o farâ o
INAMPS, que vai receber uma sobrecarga, com o atendimento ao
meio rural, no pessoal do lPASE, enfim com o aumento da clientela?
Qual o milagre que ele vai operar para que essa assistência seja de
fato dinâmica e acesslvel tanto aos trabalhadores da cidade como aos
trabalhadores do campo? E:, pensamos, uma incógnita. A realidade
no campo é totalmente diversa da que vemos na cidade.
Quer dizer, o nosso receio é de que com a implantação do
INAMPS transporta-se tamb~m para o campo o aflitivo problema
da fila que se registra atualmentc na cidade, com relação à assistência
médico-hospitalar.
Quanto à parte de benellcio é mais simples; hA o órgão que vai
cuidar do benellcio, é apenas ter o carnê, o dinheiro c pagar. Mas o
ONAMPS propriamente dito parece ser o desafio, c a situação vai fi.
car muito mais complicada do que se procedesse a um
aperfeiçoamento do órgão que atualmente existe, espec(fico para
atendimento ao horricm do campo - o FUNRURAL. Porque o
FUNRURAL, apesar das deficiências c das dificuldades que enfrenta possui uma experiência acumulada, cstâ interiorizando c até certo
ponto acostumado a lidar com os trabalhadores; exige pela própria
lei uma participação do Movimento Sindical na ampliação dessa
polftica, tanto na parte de'-assistência, como na parte de beneficio.
Bem que se poderia aproveitar bastante essa experiência e aperfeiçoála, em ·vez de se transferir para o INAMPS o que para nós até o
momento é altamente duvidosa. Mas não duvidamos do bom
funcionamento do sctor de benellcios, porque realmente é mais
simples, menos complicado, E: o nosso entendimento.
Temos um trabalho que entregamos às autoridades, com as
ponderações do Movimento Sindical a esse respeito, divulgado na
Imprensa e podemos também fazê-lo chegar a V. Ex•: é modesto o
trabalho, mas coloca exatamentc a preocupação dos trabalhadores
rurais com essa idéia da fusi!o.
Até que esses novos órgãos venham a se estruturar teremos um
decurso de tempo, extinguir-se-A o pcrlodo deste Governo; e o outro
grupo que vai entrar nilo sabe nem por que começou essa fusilo, cm
termos, c vai dificultar, vai criar um clima que podemos dizer de
expectativa, caractcrlstico da implantação c da estruturação de no·
vos órgãos administrativos.
A parte de arrecadação é mais simples, é tão-somente de arrecadar e distribuir o bolo. Agora, nos aplicadores do bolo, prin·
cipalmcntc a parte do INAMPS, reside o ponto que deixa bastante o
desejar. Além do mais, o FUNRURAL, - nilo me refiro aos bcnc-
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llcios, porque estamos muito aqu~m da Previdência Social urbana,
estamos muito aquém do pessoal alcançado pelo INPS - como
sistema cm si foi criado um pouco diferente, mais nexlvel, existe uma
participação maior do Movimento Sindical nas decisões da
autarquia, quanto às Comissões Revisoras, Conselho Dirctor, convênios. Enfim, até a parte normativa de rcsoluçilo, de ato de serviço,
etc., tem certa participação do Movimento Sindical, o que não vai
acontecer, cxatamcnte, com a criação desses novos órgilos, Na
estrutura do INAMPS, pelo que sei, não existe participação alguma
do Movimento Sindical dos Trabalhadores. Vai haver apenas
aqueles grupos, junto às JRPS, ao CRPS, para apreciar mais no nosso entendimento, a parte de processos, de recursos. Se algum processo de bcnellcio for indeferido no Estado, recorre-se à instância superior. Na parte politica, na parte normativa propriamente do órgão
cm si, nilo hã participação alguma das entidades sindicais. Pelo que
me parece o projeto realmente é genérico c muita coisa vai depender
do regulamento. Mas não prevendo a lei, o regulamento
evidentemente não pode ir além.
Nossa preocupação é realmente nesse sentido, baseado em estudos, cm reuniões com as nossas Federações, com os Sindicatos. J;;
generalizada.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Os agricultores que se dcslo·
caram para a Amazônia têm alcançado algum sucesso?
O SR. JOSI: FRANCISCO DA SILVA - Sr. Presidente,
confesso que, neste ponto, estamos devendo, de um ano para câ, uma
visita à Transamazônica.
Estli dentro das nossas atribuições, porém nosso grupo técnico e
de Dirctorcs é reduzido c as atividadcs são muitas, da! não ter ocorrido uma ida mais constante a Altamira, Itaituba, enfim, à Transama·
zônica propriamente dita, que recebeu os colonos. Pelas constatações, todavia, sabemos que a assistência, a presença do Poder PGbli·
co, do INCRA, tem diminu!do na Are&. Sentimos que no Governo
anterior houve uma preocupação muito grande com a implantaçilo
da Transamnzônica e da colonizaçilo. No perlodo do Governo atual,
todavia, parece-nos que a preocupação diversificou-se um pouco

m•
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Isso não quer dizer que retirou de lã toda a assistência aos trabalhadores, mas aquela motivação, aquela divulgação, aquele mesmo
grupo que estava assistindo aos trabalhadores não estâ na totalidade;
tem diminuldo, Em razão disso, temos sabido das dificuldades que o
pessoal atravessa IA. Hã quase dois anos fomos a essa Arca. Precisa·
mos voltar, para conhecer, de perto, as condições aluais desse pes·
soai, da corrente migratória do Sul, daqueles que partiram dos Esta·
dos do Sul c Nardeste cm busca de novas terras.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Vale dizer que V. S• não tem co·
nhccimcnto de sucesso.
·
O SR. JOSI: FRANCISCO DA SI LVA- Exatamente,
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Na exposição, V, S• declarou
que crimes de grande repercussão foram praticados contra aqueles
que se fixaram na Amazônia. Poderia citar alguns desses crimes? J;; a
Gltima pergunta.
·
O SR. JOSE: FRANCISCO DA SILVA- Os crimes silo vários,
principalmente com relação aos posseiros. Nilo é tanto com o pessoal do colonização da Transamazônica que recebeu o lote. !;: mais
com relação à migração. O homem vai c se coloca naquela regiilo,
ocupa um pedaço de mata, faz culturas, mas nilo tem tanta facilidade
de chegar à Secretaria de Agricultura do Estado, para receber o seu
titulo. Neste sentido, as Secretarias de Agricultura de Estado têm
expedido titules cm grande extcnsilo de terra e, ultimamente, também o INCRA', Essas áreas estilo cheias de posseiros.
Os métodos utilizados pelos novos donos daquelas ârcas - há
posseiros de seis, oito, dez anos- silo os mais drásticos passiveis, como citamos no docume'nto, Temos inOmcros relatórios sobre o envolvimento de SO, 100, 200 famlllas ameaçadas de expulsão da ârca, c
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apelamos para o INCRA. Todos esses relatórios foram entregues ao
INCRA ou às autoridades.
Isso acontece cm Mato Grosso, ParA, Acre c Maranhão. Este 01·
timo tem sido uma Arca de conflitos constantes. No ParA, estio mais
concentrados nas Regiões de Paragominas c Conceição do Araguaia.
Em Mato Grosso, um pouco mais generalizado na Região de CAccrcs.
Nossos relatórios estão à disposição de V, Ex•s: poderemos fa·
zcr chegar a esta Comissão pelo menos 3 de seus exemplares. De fa·
to, a situação é muito critica.
Citaria o conhecido caso da fazenda dos americanos, conflito
que se arrasta desse 1972. Em 1972 ou 1973, a CONTAG denunciou
o fato ao INCRA, ao Ministério da Agricultura. O INCRA esteve na
Arca, tentou acordo. Nilo o conseguiu; o proprictArio era intransigcn··
te. A situação continuou sem solução, aumentando a pressão por
parte do proprictArio e chegamos àquela situação triste,.para nós, da
morte do fazendeiro, do posseiro.
A situação existia desde 1972, mas hã uma série de outros cxem·
pios. O pessoal é posseiro de 6, lO c 12 anos, totalmente amparado
pelo Estatuto da Terra. Se bem que a argumentação fosse a de que o
titulo lhe pertencia, c com uma supcrficic de 100.000 ha, o seu domf· ·
nio estendia-se além de 200.000 ha.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Sr. Presidente, ao agradecer a
cortesia das respostas do Dr. José Francisco da Silva, peço, cspcran·
do estar interpretando a posição da Comissão de Agricultura, que
S. S• faça desta Casa uma extensão da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura, para todos, juntos, tentarmos climi·
nar essa condição do agricultor, não de filho, mas de enteado desta
Nação.
O SR. JOSE FRANCISCO DA SILVA- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Concedo a palavra ao
Senador Murilo Paraíso, que representa; nesta Casa, o Estado de
Pernambuco.
O SR. MURILO PARAISO- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quero, inicialmente, congratular-me com o Dr. José Francisco da Sil·
va pelo trabalho que apresentou c pelo asscssoramcnto que também
ficou evidenciado na sua elaboração.
Há alguns de seus aspectos, porém, para cuja apreciação faria
minhas as palavras do Senador Roberto Saturnino. As distorções, as
falhas, os resultados negativos que do trabalho parece-me que ncces·
sitariam de uma configuração numérica cm que se evidenciasse, com
mais segurança, se se trata de mlmcros isolados, casos fortuitos, ou
se essas falhas se apresentam cm proporções que realmente devam
causar nossa preocupação.
Acredito que a Comissão de Agricultura vA tomar empenho cm
acompanh'ar o desenvolvimento c dctalhamcnto desse trabalho, ncs·
se aspecto, porque me parece que nenhum plano governamental ou
de empresa privada poderia ser posto cm prAtica com perfeccionismo
total. Sempre aparecem distorções ou pelo descumprimento duque·
las normas que são elaboradas ou até mesmo por obtenção de rcsul·
tados imprevistos na elaboração de um plano.
Entilo, gostaria que o conferencista se pusesse cm contatos mais
amiudamente com a Comissão de Agricultura c, de outra feita,
pudesse trazer-mos numericamente a incidência desses casos que rc·
presentam um resultado negativo, distorcido c até mesmo, quem sa·
bc, pela falta de cumprimerito das obrigações dos órgãos que estilo
sendo incumbidos pelo Governo de pór cm prAtica a sua programa·
çilo.
A qucstilo do crédito, que V, S• diz haver preferência para as
grandes empresas, não me parece multo lógica, pelo seguinte: todos.,
sabemos que os recursos não estilo sobrando, Eles nilo atendem às so· ~
licitações. Se muito, as proporções, as taxas de juros nilo silo variA·
veis cm funçilo dós valores de financiamento, Penso assim, que se tra·
ta muis de umu organização mais perfeita por parte das empresas de
maior porte do que paru os agricultores menores. Logo, evidente·
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mente, eles levam desvantagem nesse aspecto. E muito se poderia
acusar os bancos de darem preferência a empreendimentos maiores,
porque, administrativamente, isso representaria um custo menor à
Dirctoria dessas empresas. Mas, sob o ponto de vista de preferência
por maiores lucros bancArios, não me parece uma ponderação razoA·
vcl. Talvez até as próprias Cooperativas e os próprios Sindicatos pu;
désscm oferecer aos agricultores de menor porte uma assessoria técni·
ca que lhes capacitasse a competir mais razoavelmente com as empresas de maior categoria.
Eram só estas as minhas observações c, repetindo o que
inicialmente cu disse, congratulo-me com o Dr. José Francisco da Sil·
~a. pela qualidade de seu trabalho, que realmente impressionou aos
membros do Senado que participam desta Comissão. A mim, pes·
soalmente, ele impressionou. Acho importante conhecermos com
mais detalhes, numericamente, os casos, as incidências, no contexto
geral, em que essas anomalias foram apreciadas. Muito obrigado.
O SR. JOSE FRANCISCO DA SILVA- Sr. Presidente, agra·
dcço profundamente, as ponderações e o reconhecimento que assina·
lo nas palavras do nobre Senador Murilo Paraíso. Nio constitui di·
ficuidadc para nós. Assim que os problemas cheguem à CONTAG,
tiraremos uma cópia dos respectivos relatórios e a encaminharemos
às autoridades. Faremos com que cheguem também a esta Comissão
tais relatórios, para melhor acompanhamento, melhor participação
de V, Ex•s na equaçio e solução do problema de posse c uso da ter·
ra. Compromctcr·nos-cmos a fazer isso.
Nilo desconhecem V. Ex•s que bem freqUentes e diversificados
são os problemas que surgem nas vArias regiões do Pais.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Concedo a palavra ao
Senador Itamar Franco, que representa, nesta Casa, o Estado de Mi·
· nas Gerais.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
lamentavelmente, por estar-na Comissão de Relações Exteriores, ni!o
assisti à palestra do nosso ilustre convidado, o Dr. José Francisco da
Silva, mas pude chegar a tempo de participar dos debates c das obser·
vaçõcs dos Srs. Senadores.
Nio me parece que o prestigiado Presidente da CONTAG tenha
traçado apenas algumas pinceladas sobre o problema rural brasileiro. Pela leitura xApida que fiz de seu trabalho, acho que S. S• trouxe
algumas sugestões muito prAticas para esse problema, como no caso
dos minifundistas, dos posseiros. sao sugestões de ordem prâtica c
não simples pinceladas, como se poderia perceber à primeira vistn,
razão pela qual cumprimento S. S•
Mas sobreleva um ponto, jA dçbatido no Senado Federal, inciU·
sive com o apoio do Governo, de Senadores do Governo, para o q4ul
cu chamaria a atenção, com a devida licença do prezado Presidente.
sobre a defesa da Justiça AgrAria neste Pais, que nlo pode
mais tardar.
·
V. S•, Dr. José Francisco da Silva, focalizou o problema da Jus·
tiça do Trabalho, que é morosa, não em função dos juizes c dos elementos que a compõem, mas pela falta dessa Justiça, em alguns pon·
tos do Pais. Desde que chegamos ao Senado, temos clamado, aqui,
pela criação do Tribunal Regional do Trabalho de Bras!lia. Por incrível que pareça, na Capital da RcpOblica, a Justiça do Trabalho est~
subordinada ao TRT do meu Estado, Minas Gerais. Nilo se tem, na
Capital da RcpOblica, o Tribunal Regional do Trabalho. Tem-se cm·
Brasflia o Tribunal Superior do Trabalho c não o Tribunal Re~ionnl
do Trabalho. Temos debatido pela criaçilo desse Tribunnl Sccionnl c.
lamentavelmente, até agora, o Governo ~ilo foi scnsfvcl 11 sun criação.
Nestas rápidas observações, pediria à Confederação Nncionnl
dos Trabalhadores na Agricultura que fizesse sentir ao Governo dn
importância c da necessidade da criação du Justiça A~rária, neste
Pais.
Meus cumprimentos a V. S•
O SR. JOSE FRANCISCO DA SILVA- Sr. Presidente, muito oportunas as colocações do nobre Scnudor Itamar Franco. Rcul·
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mente, é uma preocupação constante da CONTAG, do Movimento
Sindical dos Trabalhadores Rurais, a criação de uma Justiça cspccia·
lizoda para o julgamento dos conflitos decorrentes da posse c uso da
terra à luz do Estatuto da Terra,
Num memorai entregue ao Presidente da República, logo de sua
posse, tivemos o cuidado de formular esta reivindicação, entre outras. Sempre que surge uma oportunidade de comparecer a reuniões
como esta, de Comissões como esta, de Comissões de pessoas c técnicos responsáveis pelo encaminhamento dessa idéia, a CONTAG tem
feito constar de suas reivindicações também esta. Pela leitura do nosso documento, V, Ex•, nobre Senador Itamar Franco, cncontrarâ
realmente esta reivindicação.
t claro, que dada a complexidade do problema agrário, dada essa realidade por que atravessam os trabalhadores rurais de diferentes
grupos, sabemos que a Justiça Agrária constitui um instrumento de
ajuda bem significativo para aliviar as dificuldades dos parceiros, meciros, arrendatários, do pessoal que tem contrato para exploração
agrfcoht, à luz do Estatuto da Terra. Inegavelmente, a colocação dcs·
sa nossa reivindicação estA associada também a outras; mas, mesmo
implantada por etapas, rcsolvcrâ muitos problemas dos trabalhado·
res rurais, assalariados, pequenos proprietários, meciros, parceiros,
arrendatários c posseiros. t realmente uma necessidade vital para o
homem do campo, para o meio rural, a criação da Justiça Agrária,
assim como existe a Justiça especializada para julgar os conflitos da
legislação trabalhista. Os juizes do Clvcl, por exemplo, se ocupam
com tudo, menos com os processos decorrentes de contratos agrá·
rios, porque têm mil e uma preocupações e também muito como justificar o nilo julgamento de um processo de parceria de menção, de
arrendamento. Além disso, não têm estimulo nenhum para cuidar
desse tipo de processo. fl uma obrigação que eles têm, mas não silo
estimulados, correspondidos, cm razão de uma preferência a esse tipo de processo. Inclusive alguns Senadores jA têm-se preocupado
com essa idéia, e achamos ser uma bandeira que deve ser levada
adiante. Estamos de pleno acordo c vamos continuar estimulando,
divulgando, até que haja um convencimento por parte do Poder
Pllblico para a criação e estruturação desse órgão para o meio rural.
OSR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Dr. José Francisco
da Silva, DO. Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Aaricultura, temos apenas quatro perguntas a fazer a V. S•
A primeira relaciona-se com a instituição da Justiça Agrária,
proposta no Projeto de Reforma do Judiciário, mas o Governo foi
contra, alegando falta de recursos. Acha V. S• que a falta de Justiça
Agrária é o maior motivo para projetar a exploração do trabalhador
rural?
O SR. JOSI'J FRANCISCO DA SILVA- Sim. ta tal coisa,
sabemos que os recursos podem ser "almentc escassos, mas a necessidade de se instituir a Justiça Agrária no meio rural é de tamanha
importância que justifica ao Pais lançar mão de recursos de outros
empreendimentos para a sua consecução. Constitui cxatamcntc um
meio de fazer justiça aos trabalhadores rurais envolvidos pelos con·
tratos de parceria, arrendamento, posse c uso da terra. A Justiça
Agrária poderia ter também esta abrangência. fl questão de atender
à aspiraçilo c reivindicação de milhões de trabalhadores rurais que
necessitam realmente desse meio, para fazer valer a aplicação da
legislação agrária que é boa. A legislação agrária, no Brasil, mesmo
no que diz respeito aos contratos de arrendamento c parceria, é boa.
O. que falta é asua aplicação. E o Movimento Sindical, como já tive
a oportunidade de dizer aqui, tem, como meio para buscar a aplica·
ção da lei, a Justiça c a área administrativa. Se essa Justiça é
desaparelhada, o Movimento Sindical fica sem ver cfctivada a legisla·
çilo.
Dada a necessidade do meio, acho que vale a pena insistir nessa
idl:ia. ~até oportuno c justifica o Governo lançar mão de parte de
recursos de outros empreendimentos pura essa providência.
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O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- A segunda pergunta!:
a seguinte: Tem V. S• conhecimento de casos recentes, neste Governo, cm que forças policiais teriam sido usadas para desalojar posseiros; onde estilo ocorrendo esses conflitos entre posseiros c latifundiltrios?
O SR. JOSI'l FRANCISCO DA SILVA - Sr. Presidente,
tivemos o cuidado de analisar o problema agrltrio, desde a Coloni·
zação. A luta pela posse da terra é uma constante desde es,a fase inicial, quer dizer, é de se perceber que a existente mentalidade do
latifundiário, dono de grandes extensões de terra, chega ao ponto de
deixar de lado a preocupação com a função social da propriedade.
Muitas vezes, a ganância pela terra é tanta que há um convencimento
de que a •propriedade o projeta politicamente, economicamente, dálhe starus, que ele chega ao ponto de deixar de lado, como disse, a
parte mais importante, ou seja a utilização racional c social da
propriedade, a aplicação dos meios racionais de produção. Não se
trata de questão deste ou daquele período de Governo. O fato é que
os trabalhadores rurais no decorrer da História Econômlca do Brasil
têm sido relegados a ~egundo plano. fl um prohlcma estrutural, um
problema de século, Estamos enfrentando um problema de mais de
quatro séculos de latifúndio, problema de invasão, de expulsão por
parte da policia, contra a legislação ou contra a vontade do Poder
Público. Ocorreu, no passado, c está ocorrendo no presente, Sem
uma reformulação da estrutura agrária brasileira dificilmente haverá
meios para coibir realmente esses abusos. Dai as proposições da
CONTAG, os cuidados que ela tem, no sentido da formulação de
uma politica agrária c agrlcola que de fato venha a coibir os abusos
do poder econômico, que se utiliza muitas vezes da policia, à revelia
da Lei, à revelia da Justiça, à revelia da intenção c das normas do
Poder Público, para expulsar os trabalhadores rurais, aumentando,
assim, a sua propriedade, esquecendo sua função social c fazendo
prevalecer aquela preocupação de que a terra seja fonte de projcçilo
politica, econâmica c social.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - A terceira pergunta:
fl li til a participação da Igreja no meio rural? Acha V, S• que há uma
união entre a Igreja c os posseiros para resolver os problemas dos
mesmos?
O SR. JOSE: FRANCISCO DA S!LVA - O Brasil, nó&
sabemos, é uma Nação tradicionalmente católica. Desde a sua formação, desde o Pcrlodo Colonial, a orientação da Igreja no melo rurol,
na formação dessa sociedade, se fez presente cm todas as etapas.
Aqui c ali, muitas vezes contribuindo para acalentar determinados
problcmr.s; aqui c ali trazendo certa consciência dos verdadeiros
Direitos Humanos dos trabalhadores, da sua dimensão como pessoa,
da sua dignidade c dos seus direitos, abrindo a sua visilo para com a
Justiça Social. Negar esta realidade seria faltar com a verdade.
Somos cristãos c como cristãos pertencemos a uma Igreja, c se
pertencemos a uma Igreja, c se muitas vezes há ausência de uma Justiça mais aparelhada, de uma organização que proteja o trabalhador, é
claro que esse trabalhador vai recorrer à sua Igreja, pelo menos para
desabafar, para reclamar sobre as dificuldades que enfrenta nesse
meio. E a Igreja, na sua caminhada evolutiva, a partir do Concllio
Vaticano II, a partir da Encíclica Mater et Maglster, tem deixado de
se preocupar com o espiritual c está se preocupando tamb~m com o
temporal, com a pessoa como um todo. Então, é natural que aqui c
ali ela deseje solução justa para os trabalhadores, tanto na cidade como no campo, c também preconize, pregue ou defenda ou sugira ou
oriente, no sentido de uma politica mais harmónica, cm que haja
uma melhor distribuição de renda entre as diversas camadas da
população. O próprio Sindicalismo dos Trabalhadores Rurais, cm
fins de 1962, surgiu com a orientação, com o encaminhamento, com
o incentivo da própria Igreja. A Igreja realmente desempenhou um
papel muito importante, c, quando outros grupos, das Ligas
Camponesas, se alastravam, ela tomou aquele caminho de dar uma
orientação sadia aos trabalhadores, cm sindicatos, que, na realidade,
respaldados pela Constituição, conseguiam uma melhor Justiça, uma
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maior integração na sociedade. A Igreja sempre se fez presente,
como disse, desde a formação da Economia brasileira, desde o lmp6rio, a este cnfoquc de Justiça Social baseada cm Documentos Papais.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - A Oltima pergunta:
Conhece V. S• casos que comprovem a existência de chamado
trabalho escravo? Faço esta pergunta por conta dos c~lcbrcs paus-de·
arara da minha região, que muitas das vezes silo jogados cm fazendas
de Mato Grosso c Minas Gerais, c muito deles passam um ano, dois
anos, sem dar noticia à fam!lia.
O SR. JOS~ FRANCISCO DA SILVA- Temos• sentido que
tem havido uma grande preocupação dos órgãos públicos, at~ da
Policia Federal, de coibir esse abuso, de aliciamento de milo·dc-obra
do Nordeste para determinadas tlrcas do Norte do Pais. ~ natural
que ainda existam casos dessa natureza, mas continua sendo
bastante combatido esse processo. Temos acompanhado pela
Imprensa o noticiário sobre ónibus c caminhões que transportam
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trabalhadores c silo parados pela Policia, presos, etc. Essas viascns
são coordenadas por aliciadores de milo·dc-obra que, conscqUcn·
temente, scrtl escrava na Rcsiilo Norte do Pals. E se htl esses cul·
dados, que estilo aumentando, para evitar que essa cscravldilo
branca se inultipllquc, obviamente ela existe. Isso~ público c notório.
O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Antes de encerrar esta
proveitosa reunião, desejo franquear a palavra aos presentes.
(Pausa.)
· Desejo agradecer ao Dr. Jos~ Francisco da Silva pela sua prcscn·
ça na Comissão de Agricultura c fazer ver a S. S• que a Comissão de
Agricultura do Senado Federal se encontra à disposição da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Asricultura, para,
.desta Casa, atrav~s da tribuna do povo, procurar difundir o mais pos·
slvcl as reivindicações daqueles que fazem a Asricultura do Brasil.
Esttl encerrada a reunião. (Muito bem! Palmas.)
(Ltvanta·stà rtunlão às 13 horas.)
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LIDERANÇA DA ARENA
E DA MAIORIA
LI dor

MESA
Presidente:
Petrónio Portello (ARENA -,PI)

ÁIOIIOdel!m

Eurico Rezende

3•·Socretdrio,

Vlco-Udores
Heitor Dia•
HoiYidio Nunes
José Sarnoy
Manos le6o
Otirll Teioira
Oito lohmann
Saldanha Dorzi
Vorgilio Tdvora

Henrique do La Rocquo (ARENA- MA)

1~-Vice-Presidento,
Jase Lindoso (ARENA- AM)

.t•·Secretôrio,
Renato Franco (ARENA-_PA)

29·Vice-Presidente:
Amoral Poi•oto (MDB- RJ)

LIDERANÇA DO MDB
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lldor

Suplontos do Sacretdrioo

Franco Montoro

1•·Secretórior
Mendes Canole (ARENA- MT)

Vice-Uderes
Roberto Soturnino

Altevir Leal (ARENA- AC)
Braga Junlor (ARENA- AM)
Evondro Carreiro (MDB- AM)
Otoir Bocker (ARENA- SC)

2•·Secretário,

Mouro Benevides (MDB- CE)

Itamar Franco

GilvonRocho
Lózaro Borbozo
Danton Jobim
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COMISSOES

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR)

Oiretorr José Soares de Oliveira Filho
Loco h AneKo 11 -

Térreo

Telefoneso 23·62.44 e 25-8505- Ramais 193 e 257

i~

COMPOSIÇÀO
Presidente• Dinarte Mariz
Vice~Presídent•• Evandro Carr.ira

,.'
1·.-

ARENA
1. Saldanha Dorzi
2. Jose Sarney
3. Otolr Bockor

1. Heitor Dias
2. Jarbas Passarinho
3. Dinarte Mariz

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa

'I•

Suplontos

Titulares

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

I

(7 membros)

4. Teotónio Volelo
S. Braga Junior

local: Anexo 11- Térreo

MDB

Telefone, 25·8505- Ramais 301e 313

1. Agenor Maria
2, Evandro Carreira

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)

1. Evelósio Vieira
2. Gilvan Rocha

Assistonteo lôda ferreiro da Rocha - Ramal312
Reuniões, Terças·feiros, às 10100 horas
loca h Sala "Clóvis Bevildcqua"- Anexo 11 - Ramal623

(7membros)

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

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇ.lO
Presidente• Daniel Krieger
1•·Voco-President.o Accloly Filho
29'~Vic ... President•• Llite Chaves

Presidente: Agenor Mario
Vice·Presidente, Otair Becker

Suplonr.s

Titulares

ARENA
1. Dinarte Mariz
2, Saldanha Deni
3, Monos le6o

l, Otoir Becker

'2.
3,
4.
S.

Benedito Ferreiro

llolivio Coelho
Murilo Porabo
Vasconcelos Torres

MDB
1. Agenor Maria
2. Roberto Saturnino

ARENA

Suplentes

Titulares

1, Adolberto Seno
2, Eveldslo Vieira

Auistente, Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313
Reuniões• Terças·felras, às 10,30horas
Local, Sala \\Clóvis Bevilácqua" - AneJCo 11 - Ramal 623

''·
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1. Monosleóo
2. lonolr Vargas
3. Arnon do Mollo
4. Va'sconcelo• Torr.1
5. Milton Cabral
6. Benedito Ferreira

1. Accioly Filho
2. Gustavo Capanema
3. Daniel Krieger
4. Eurico Rezando
S. Heitor Dias
6. Holvldio Nunes
7, Wilson Gonçalves
8. ltolivio Coelho
9, Oito lehmonn
10, Osires Tehceira
1. Dirceu C~rdaso
2, leito Chaves
3, Nelson Carneiro
4, Paulo Brossard
5, Orestes Querela

,.'

MDB
1. Franco Montara
2. Lázaro Borbozo
3. Cunho Lima

Auistente, Maria Helena Buono Brandóo- Rama\305
Reuniões• Quartos·foiros, às 10•00 hora•
local, ~la.~'CI~_vla.~v~IO.~FI~.:~.~~-'~~~ t!t\r,~,4f'9•~ :~~.:·::1 ~·l.,~.,~· ~~r.;::';~
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

Qurta.retn 31 4217

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEq

(11 membros)

(9mombros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidentes Jo6o Calmon
Vic.. Prosldonte, E..lóslo Violro

Presidente. Wilson Gonçalves
Vice·Presldentes ltam~r Franco
ntulares

Titulares
ARENA
1.
2.
3.
4.

Suplont.s

Suplentos

Heitor Dias
Murilo Paralso
Cattete Pinheiro
Osires Teixeira

1. Augusto Franco
2. JoséSan\ey
3.. Braga Junlor
4. Altevir Leal
S. Luiz Cavalcante

5. Saldanha Cerzi
6. Wilson Gonçalves
7. Virgílio Tóvora ·

ARENA
1. Tarso Outro
2, Gustavo Capanema
3. João Calmon
4. Otto Lehmann
S. Jarbas Passarinho
6. Cattete Pinheiro

1.
2.
3.
4.

Holvldio Hunos
Ruy Santos
Arnon do Mollo
Heitor Dias

MDB
1. Evelósio Vieira
2. Paulo Brossard
3. Adalberto Sena

8. Alexandre Costa

MDB
1. Evandro Carreira
2. Nelson Carneiro

1. Itamar Franco

2. Lázaro Barboza

3. Adalberto Sena

1. FrancoMontoro
2. homar Franco

Assistente; Cloide Mario 8. F. Cruz- Romol598
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas
Local, Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Romal623

Assistentes Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramol306
ReuniDos: Quintas·feiras, às 10:00 horas
local: Sala 11Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)
(17 membros)
COMPOSIÇÃO
Presidentes Paula 6rossard
Vice:Presidontes Domido Gondim

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)
(11 membros)
Titulares
COMPOSIÇÃO
Presidentes Marcos Freire
Vice·Presidentos Vasconcelos Torres
Titulares

Suplent.s
ARENA

1.
2.
3.
4.
5.

Milton Cabral
Arnon de Mello
Josô Guiomard
Luiz Cavalcante
Murllo Paralso
6. Vasconcelos Torres

1. Cattote Pinheiro
2. Augusto Franco

3. José Sarnoy
4. Oomlclo Gondlm
5. Jarbas Passarinho

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

Teotõnio Vilela ·
Alexandre Costa
Wilson Gonçal ..s
Domício Gondim
Helvidio Nunes
lenoir Vargas
Mattos Leão

10. Tarso Outra
11. Virgílio Távora
12. Magalhães Pinto
MDB
1, Paulo Brossard

MDB
·1. Franco Montara

1. Cattoto Pinheiro
2. Heitor Dios
3. Lau rivol Baptista
4. Daniol Kriogor
5. José Guiomard
6. José Samoy
7, Saldanha Dorzl

B. Ruy Santos
9, Braga Junior

7. Di norte Mariz

B. Otoir Becker

2. Marcos Froiro

Suplentes
ARENA

1. Agenor Maria
2. Orestes Qu,rcla

3, Rob&rto Saturnino
Assistente, Daniel Reis de Souza- Ramal675
Reuniões1 Quartas·felras, às 10130 horas
local1 Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 a 716

2.
3.
4,
5.

Evolchio Vieira
Gilvon Rocha
Roberto Saturnlno
Cunha Ll.;,a

1. Dantan Joblm
2. Dlrcou Cordoso
3, Evandro Carreira

..

Assistente• Cândido Hlppertt- Ramal676
Reunl6ess Qulntas·f•lras, às9sOO,haras
Local. Solo "Clóvis Bevil~cqua" -Anexo 11 '- Romal62.3
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(15 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente, Jeu' Freire
Vice·Presidente; Orestes Qu6rcia

Presidente: Mogalh6o• Pinto
1•-Vico-Presidonte: Saldanha Dorzi
2~-Vice·Presidente, Nelson Carneiro

Suplente•

Titulares

ARENA
1. Jcsse Freire
2. Ruy Santos

1. Braga Junior

2. Vírgllío Tóvora
3, Osires Teixeira
'4, Domlcio Gondim

3. Lenoir Vergas

4. Jarbas Passorinho
5. loutival Baptista
6. Accíoly Filho

Suplente•

Titulares
~RENA

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

1. Magolhãos Pinto
2. AloliCandreCosta
3. Virgílio Távora

MDB
1. Franco Montara

1. Lózaro Barboza

4. Jessé Freire

2. Orestes Quõrcia

2. Cunha Lima

Reuniões: Quintos·foiras, às 11:00 horas

5.
6.
7.
8.

local: Sala "C/óYis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623

9. Augusta Franco

3, Nelson Carneiro

Assistente: Dciniel Reis de Souza- Ramal675

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME)

Arnon do Mello
Soldonho Dorzi
José Sarney
João Calmon

1O. Otto lohmann
MDB

(7mombros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Jarbas Pauarinho
Vice-Prosidente; Luiz Cavalcante

Suplentes

Titulares

Accioly Filho
Fausto Costeio-Bronca
Holvfdio Nunes '
Domlcio Gondim
Jarbas Passarinho
Luiz Cavalcante

1. Donton Jobim
2. Gi1van Rocha

1. Marco1 Freire
2. Paulo Brassard

3. Itamar Franco
4. Leite Choves

3. Roberto Saturnino

5, Nelson Carneiro

ARENA
1. José Guiomard
2. Murilo Paraíso
3. Virgllío Tóvoro

1. Mílton Cobrai
2. Oomício Gondim
3. Arnon do Mo/lo

Assí•tonto: Cóndído Hippertt- Romal676
Reuniões: Terças-feiras, às 10z30 horas
Locah Sala "Rui Barbosa" -Anexo U-Ramais621 e 716

4. Luiz Cavalcante

S. Jarbas Passarinho
MDB
1. Gílvon Rocha
2. Franco Montara

1. Dirceu Cardoso
2. /tomar Franco

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS)
(7mombro•)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306

COMPOSIÇÃO

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Presidente• Ruy Santos
Vico·Prosidentez Altevir Leal

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR)
(5 membros)

Presidente: Adalberto Sena
Vico·Presidentez Helvfdio Nunes
Titulares

Suplentes
ARENA

1. Holvldio Nunes
2. Oito lohmann
3. Soldonha Dorzl

1. Vírgllio Tóvoro
2. Arnon de Mello
3. Jarbas Passar! oh o
MDB

1. Oanton Jobim

Suplentes

Titulares

COMPOSIÇÀO

1, Dirceu Cardoso

ARENA
1. Saldanha Dorzi
2. ltollvfo Coelho
3, Oslres Teixeira

1. Altovir Leal
2. Ruy Sontos
3. Catteto Pinheiro
4. Fausto Castelo-Branco
5, Lourival Baptista
MDB
1. Adalberto Sono
2. Gílvon Rocha

1. Bonlomlm Forah
2, Cunho lima

2. Adalberto Sono
Assistontoz Maria Carmen Castro Souza - Ramai13A
Rouniõesz Qulntas·folras, às12z00 horas
localz Sala "Clóvis Bovilácqua"- Anexo 11- Ramal623

Assistente: l6do Ferreiro do Rocha- Romal312
Rounióo11 Qulntas·felras, às 1lz00 horas
Localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

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

(7membros)

,.,

(7mombros)

COMPOSIÇÃO
Presidentor Milton Cabral
Vice·Prosidento, Augusto Franco

'

Titulares

COMPOSIÇÃO
Presidente; Lourlval Baptista
Vice·Presldente; Alexandre Costa

Suplentes
ARENA

1. José Guiomard
2. Vasconcelos Torres

2. Braga Junior

3. Virgílio Távora

3,· Oinarte Mariz

1. Alo•andro Costa

Titulares

Suplontos
ARENA

1.
· 2.
3.
4,

Alexandre Costa
luiz Cavalcante
Braga Junior
lourival Baptista
5. Manas Loóo

4, Augvsto Franco

5. Milton Cabral
MDB
1. Adalberto Sena
2. Benjomim Faroh

Quartl·felra 31 4219

1. Agenor Maria·
2. Dirceu Cardoso

1. Otta Lohmann
2. Toot&nio Vilela
3, Wilson Gonçalves
MDB

1. Lázaro llarboza
2. Roberto Saturnino

1. Evandro Carreira
2. Evelásio Vieira

Assistente, Lida Ferreira da Rocha- Ramal3l2
Reuniões1 Quartas·feiras, às 9,00 horas
locah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 o 716

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

Ássistonto: Ronoldo Pacheco do Oliveira- Ramal306
Reuniões1 Terças·feiras, às 10;00 horas
local; Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romai1621 1716

(7mombros)

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQU~RITO

COMPOSIÇÃO
Prosidenter Benjamim Farah

Vice·Presidonto, lonoir Vargas
Titulares

Comissões Temporárías

Suplentes
ARENA

1. Lenoir Vargas
2. Accioly Filho

2. Gustavo Capanema

3. Augusto Franca

3, Maltas Leão

1. Alo•andre Costa

4. Heitor Dias
5. Saldanha Dorzi

MDB
1. Benjamim Forah
2. Itamar Franco

1. Dantan Jobim
2. Ldzara Barboza

Assistente; Sônia Andrade Peixoto- Ramal307
Reuniões; Quintas·feiras, às 9;00 horas
local; Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

Cholo: Ruth do Souza Castro
loco!r Anexo 11- Térreo
Telolone: 25·8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional
2) Comiss6n Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiaít e de Inquérito, 1
4) Comissão Misto do Projeto do Lei Orçamentário (art. 90 do Regimento
Comum),
Assístent01 de ComisiÕel; Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674;
Aliou de Oliveira- Ramoi674;·Cieido Maria B. F. Cruz- Ramal 598;
Mauro Lopes do Sd- Ramal310.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1977
P.ORAS

~ERÇA

c.T.
10;00

I

HORAS

QUIN~A

RONALDO

09:00

C.P.

CUlVIS ili!VILICQUA
Ru.ll'ol\1 .. 623

CA!IPI!O

09:30

c.s.F.c.

JIUY BARIIOSA
Rumll\11 - 621 e 71

SONU

C.E,C.

CUlVIS BEVIL.(CQUA
Rllmal .. 62J

CLEIDE

C,D,P.

RUY BARIIOSA
Hwt a~ o .. 621 e 71

ROil,\LOO

C. L, S.

CUlVIS BEVIL.ICQUA
Rwr.o1 .. 621

nt.rnr:L

RUY BARB05A

J.!::IJ,\

716

CLOVIS BaVIL.(CQUA
R:u::ol • 62)

UPA

C,A.

CUlV!S ili!VIL.ICQUA
R:u::ol • 62)

CL.IUPIO
COSTA

RUY BARBOSA
Ru.mo.io .. 621 e 716

CANDIIlO

c.a.z.

09:00

RU~ BARBOSA
RamaUI - 621

.\SSIS~Eti~E

C,A.H.

lO:JO

HOPJt.S

SAL A 5

~~;.P.'l'A

3 A L A S

ASSISTEN~E

ll:OO

RUY iARBO!IA
Rama1• ... 621 e 716

LtllA

c.c.J

CLdVIS BEVIL.(CQUA
Rao:al • 62)

MARIA
IIBLtNA

C,M,I.

RUY iARBOSA
Hamo.ie - 621 • 716

HONALDO

c.E.

RUY BAI!BOSA
Hualo • 621 o 716

11.\NIEL

c.s.N.

10;00

c.s.

S A L AS

ASSIS:IIITS

"

- .. . . 621 • 710

"'

10100

101)0

12100

C.H,

CUlVIS lli!VIL.ICQU•
I
Haoial. • 62)

)'.".'•'

,.,.,. .. ,

--.---···.
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QUINTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 1977

BRASlLIA- DF

SENADO FEDERAL
Fuço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 50, DE 1977
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operações de empréstimo externo
no valor global de USS 55,000,000.00 (clnqüenta e cinco milhões de dólares norte-americanos).
Art. 19 É o Governo do Estado do Paranâ autorizado a realizar duas operações de empréstimo externo, nos valores de, respectivamente, USS 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares norte-americanos), e USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), totalizando a importância de
USS 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, para ser aplicado em obras constantes do Programa de Rodovias
Alimentadoras para o Estado.
·
Art. 29 As operações de empréstimo realizar-se-ão na forma aprovada pelo Poder Executivo Federal,
à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central

do Brasil para registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as demais exi&ências dos
órgãos encarregados da execução da política econômico·financeira do Governo Federal, e, ainda, as
disposições da Lei Estadual n9 6.764, de 24 de dezembro de 1975, publicada no Diário Oficial do Estado, do
dia 29 de dezembro de 1975.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 31 de agosto de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 131•SESSÃO,EM31 DE AGOSTO DE 1977
!.l-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensdaem do Senhor Presidente do Repdbllco
De agradecimento de comunlcariio ·
- N• 180/77 (o• 298/77, nu origem), referente à escolha do
Sr. José Oswaldo de Melro Penou, Ministro de Primeira Classe,
da Carrcirn de Diplomata, paru exercer a função de Embaixador
do llrasiijunto no Governo do República do Equudor.

1.2.2- Pareceres

Referentes às seguintes mathlas:
- Projeto de Lei do Senado n• 87/74, que dispõe sobre a rc·
muoeração dos diplomados cm farmllcia, c dll outras provJ.
di:ocins.
-Projeto de Lei do Senado o• 223/75, que assegura o rcs·
peito no direito dos segurados da previdência social que jll ti·
verem preenchido as condições exigidas para sua aposcntodoria.
Dú novu redução ao art. 29 da Lei o• 5.890, de 8 de junho de 1973.
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-Projeto de Resolução n• 32/77, que rctifica, para os fins
de direito, a Resolução n• 8/77. (Rcdaçiio final.)
-Projeto de Resolução n• 28/77, que suspende a execução,
cm parte, do§ I• do art. 21 do Decreto-lei n• 203, de 1970, doEs·
tudo de Süo Paulo. (Redaçilo final.)
- Projeto de Resoluçi\o n• 29/77, que suspende a execução
dos artigos 251 c 252 da Lei n• 699, de 1967, modificada pela
Lei n' 816, de 1970, do Municlpio de Mesquita. (Redução final.)
-.Mensagem n• 170/77 (n• 272/77. na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar cm Cr$
I I 1.000.000,00 (cento c onze milhões de cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada.
- Mensagem n• I73/77 (n• 270/77, na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo uo Senado Federal, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Tcrcsina (PI) a elevar
em Cr$ 3.220.000,00 (três milhões, duzentos c vinte mil cruzeiros)
o montante de sua· divida consolidada,
-Mensagem n• 149/77 (n• 232/77, na origem}, do Senhor
Presidenic da República, propondo ao Senado Federal seja auto·
rizada a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) a elevar cm Cr$
90. I74.074, 64 (noventa milhões, cento e setenta e quatro mil, se·
tenta e quatro cruzeiros c sessenta e quatro centavos) o montante
de sua dívida consolidada.
-Mensagem n• 172/77 (n• 269/77, na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar
em CrS 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
1.Z.3- Comunicações
- De Srs. Senadores que se ausentarão do Pais.
1.Z.4- Leitura de projetas

-Projeto de Lei do Senado n• 159/77, de autoria do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre cessão dos audi·
tórios existentes cm edificios póblicos para espetilculos de in·
!cresse cultural.
'
- Projeto de Lei do Senado n• I60/77. de autoria do Sr. Se·
nadar Vasconcelos Torres, que isenta os tllxis do pagamento da
taxa de pedágio.
-Projeto de Lei do Senado n• 161/77. de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que fixa normas complementares à
aposentadoria do servidor público.
-Projeto de Lei do Senado n• 162/77, de autoria do Sr, Senador Vasconcelos Torres, que simplifica exigências paru habilitação no exame de motorista.
-Projeto de Lei do Senado n• 163/77, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que isenta os vclculos automolorcs,
nilo movidos por derivados de petróleo, da taxa rodoviária única.
-Projeto de Lei do Senado n• lb4f17, de autoria do Sr. Se·
nador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre garantiu de auxflio.
funcrnl para os amparados pela Lei n• 6. I79, de I974.
-Projeto de Lei do Senado n• 165/77, de autoria do Sr.
Senador Franco Montoro, que estabelece que a gratificação paga
nos dirctores de empresas públicus ·c de economia mista será
também devida, proporcionalmente, nos respectivos empregados.
- Projeto de Lei do Senado n• I66/77, de autoria do Sr.
Senador Ollo Lehmann, que dispõe sobre o tombamento da sede
da Fazenda Santa Mónica, cm Valença, Estado do Rio de
Janeiro, untigu propriedade do Burilo de Ururaf, onde Duque de
Caxias morou nu velhice, c viria u falecer, e dá outras providências.
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1.2.5- Requerimentos
- N• 279/77, de autoria do Sr. Senador LourivnJBnptistn,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Presidente Ernesto Gciscl, no Palácio do
Planalto, quando da visita dos dirigentes de Sindicatos de Traba·
Jhudom Urbanos c Rurais, dos Estados da Parnfba c Rio
Grande do Norte.
- N• 280/77, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dis·
curso proferido pelo Ministro Ney Braga, na visita que fez na
última segunda-feira, às obras do Hospital Universitário, na Ilha
do Fundão, no Rio de Janeiro.
- N• 281/77. de autoria do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso do Exm• Sr. Comandante do l• Distrito Naval, Almi·
runte Newton Braga de Faria, em nome da Marinha c Acronàuti·
cu, saudando o Exército brasileiro por ocasião das solenidades
comemorativas do "Dia do Soldado".
- N9 282/77, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso do Exm• Sr. Comandante do l• Exército, General
José Pinto Rabelo, pronunciado durante as solenidades comemorativas do "Dia do Soldado".
- N• 283/77, de autoria do Sr. Senador Eurico Rczende, de
urgência, para o Oficio n• S/12/77, do Governador do Estado do
Paraná, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operações de empréstimo ·externo no valor de USS
55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares norte-americanos) para o fim que especifica.
1.2.6 - Discursos do Expediente
SENADOR DANTON JOBTM- Necessidade da adoçilo,
pelo Governo Federal, de programa de atualização politica,
como passo inicial ao processo de redcmocratização do Pais.
SENADOR LOVRIVAL BAPTISTA - Registro da
reunião de avaliação do POLONORDESTE, rcalizàda ontem na
Secretaria de Planejamcnto e seu significado para o desenvolvimento da região nordestina.

1.2.7- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 167/77, de autoria do Sr. Se·
nador Os ires Teixeira e por S. Ex• justificado da tribuna, que dis·
põe sobre processo c ação dissolutórin do vfnculo matrimonial.
1.2.8- Requerimento
- N• 284/77, de autoria do Sr. Senador Virgllio Távora e
outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos
oradores do Expediente da sessilo de 8 de setembro seja dedicado
a comemorar o centenário de falecimento do Senador Thomaz
Pompeo de Sousa Brasil, membro do Partido Liberal c rcprcscn·
tnnte do Estado do Ceará no Senado Federal. Aprovado.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 249/77. dos Srs. Senadores Lourivnl
Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Presidente da
República, General Ernesto Geiscl, no dia I2 de agosto de 1977.
Aprovado.
-Requerimento n• 277/77. do Sr. Senador Alexandre
Costa c outros Srs. Senadores, solicitando homenugcm de pesar
pelo fuiccimcnto do Sr. Senador Victorino Freire. Aprovado,
após usare,m da palavra no encaminhumento de sua votação os
Srs. Senadores Henrique de Ln Rocque e Franco Montoro.
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-Projeto de Lei do Senado n• 103/76, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dll nova rcdaçilo no art. 2• da Lei n• 4.266,
de 3 de outubro de 1963. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo,
-Projeto de Lei do Senado n• 152/76, do Sr, Senador Orestes Quércia, que acrescenta parAgrafo ~nico ao art. 439 do Dccrc·
to-lei n• 5.452, do I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho), Aprovado, cm segundo turno. À Comissão de Rcdaçilo.
-Projeto de Lei do Senado n• 234/76, do Sr. Senador
Franco Montoro, que assegura direitos à promoção c aproveitamento do empregado cm atividadc privativa de habilitação qualir.cada. Discussão adiada para recxamc da Comissão de Legislação Social, nos termos do Requerimento n• 278/77, após
usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Senadores Helvldio Nunes c Franco Montoro ..
-Projeto de Lei do Senado n• 100/76, do Sr. Senador
Fausto Castcllo-Branco, que inclui disposições na Lei n• 5.108,
de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), cxi·
gindo estojo de emergência médica nos vclculos c habilitação dos
motoristas à prestação de primeiros socorros. Rejeitados o subs·
titutivo c o projeto. Ao Arquivo,
,
- Projeto de Lei do Senado n• 237/76, do Sr. Senador
Itamar Franco, que dispõe sobre o ensino obrigatório, cm todos
os Cursos Juridicos do Pais, da disciplina "Direitos Humanos
Fundamentais". VotaÇio adiada para rccxame da Comissão de
Educação c Cultura, nos termos do Requerimento n• 286/77,
após usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os
Srs. Senadores Leite Chaves, Evandro Carreira e Franco Montoro.
1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO
DIA
-Oficio N• S/12/77, cm regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 283/77, lido no Expediente. Apro•ado, após
pareceres das comissões competentes nos termos do Projeto de
Resolução n• 61/77. À Comissão de Rcdaçiio.
- Rcdaçilo r.nal do Projeto de Resolução n• 61/77, cm
regime de urgência. AproYada. À promulgação.
1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDeNCIA
-Convocação de scssilo cxtraordinllria a realizar-se hoje,
às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa, c transferência pura às 19 horas, da scssilo do Congresso Nacional ante·
riormcntc convocada para às 18 horas c 30 minutos.
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da concessão, pelo Governo Federal, de apoio r.nancciro à cm·
presa Rio Grande Companhia de Celulose do Sul- RIOCELL.
SENADOR V/RGIL/0 TÁVORA, como L!dcr- Considerações relativas ao discurso do Sr. Paulo Brossard.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Agraciamento do Se·
nador Luiz Cavalcante com a Medalha do Mérito Militar, por
ocasião das solenidades comemorativas do "Dia do Soldado".
SENADOR OTTO LEHMANN- Falecimento do roman·

cisto c critico de arte José Geraldo Vieira.
SENADOR OTAIR BECKER- Principais atividadcs de
cronogramn de realizações aprovado pelo Presidente Gciscl para
execução do Projeto litoral Sul de Santa Catarina.

1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO' DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2-ATA DA 13l•SESSÃO,EM31 DE AGOSTO DI:: 1977
2.1-ABERTURA
2.2- ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn·
sagcm n• 176/77 (n• 287/77, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da Rcp~blica submete ao Senado a escolha do Sr. José
Augusto de Macedo Soares, Ministro de Primeiro Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à Rcp~blica da Finlândia. Apreciado em sesdo secreta.
2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ XI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO
3- ATO DO PRESIDENTE

- N• 14, de 1977.
4- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
- N• 198, de 1977.
S- SECRETARIA-GERAL DA MESA
- Resenha das matérias apreciadas de t• a 31 de agosto de
1977.
6-ATASDECOMISSOES
7- MESA DIRETORA

1.6- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

SENADOR PAULO BROSSARD- Complementando ob·

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN·

scrvaçõcs de S. Ex•, iniciadas na sessão de 29 último, a respeito

TES

ATA DA 131• SESSÃO, EM 31 DE AGOSTO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E JOSt LINDOSO ·
;IS 14 1/0RtiS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS S/IS, SI:."Ntl DO/IES:

Adulberto Senu - Brugu J(mior - Evandro Carreira - José
Lindoso - Ren:lto Fmnco- Alexandre Costa - Henrique de Ln
RoCLJUc- Holvidio Nunes- Pctrônio Portclla- Virg!lio Tâvoral)in:~rtc M:~ri1.- Jcss" F!dre- Murilo Paraiso- Luiz Cavalcante
- ,\ "~'" ;t" ::r"nco -· Louriv:tlll:t~tistu- Heitor Dias- Ruy Sun·

:j

tos - Dirceu Cardoso - Amaral Peixoto - Danton Jobim Itamar Franco - Otto Lchmann - L(lzaro Barboza - Osircs
Teixeira - Mendes Canale - Saldanha Dcrzi - Mattos Lcilo Evelúsio Vieira- Lcnoir Vargus.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln)- A lista de presença
ucusu o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo n~mcro
rcgimcntul, dccluro ub~.:rtu u scssílo,
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O Sr. I•·Secretãrio irA proceder à leitura do Expediente.
~lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N• 180/77 (n• 298/77, nu origem), de 29 do corrente, referente à
escolha do Senhor Jose Oswaldo de Meira Penna, Ministro de
Primeirn Classe, da Carreira de Diplomata, pura exercer a função de
Embnixador do Brnsiljunto ao Governo da República do Equador.

PARECERES
PARECERES NtS !64 E 56!, DE 1977
Sobre o ProJeto de Lei do Senado n• 87, de 1974, que "di~o
põe sobre a remuneração dos diplomados em Farmicla, e cU
outru provlünclu",
PARECER N• !64, DE 1977.
Da Comluio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador Heitor Dlaa

Setembro de 1977

cionais. Extralmos da própria justificação um trecho do cmérito
jurista Arnaldo Sussckind, que se molda no nosso rncioclnio:
"... Parece-nos ... nada obstar, sob o aspecto constitu·
cional, a fixação legal do salârio profissional: ao legislador
ordinârio caberá apenas examinar a questão sob o prisma da
conveniência,,.
E é sob tal prisma que examinamos o Projeto, dando ênfase ao
fato de que os salârios mlnimos profissionais vigentes tornaram-se
poss!vcis numa época cm que as dirctrizes da nossa pollticn cconómi·
co·linanccira eram notoriamente diferentes das aluais. Nossa cvolu·
ção no campo económico, de 1964 pnra cá, foi graduai, mas firme c
inflcxlvel, févnndo o Pals a um amadurecimento de notâvcl relevo e
de universal reconhecimento. O desenvolvimento nacional
superveniente alterou numerosas perspectivas, inclusive a visão do
legislador cm face da nova c promissora realidade que ajudou a cons·
truir, os próprios bcncficiàrios de salârios mlnimos especiais jâ não
os usufruem apenas cm conseqUência das respectivas leis, de vez que
suas reivindicações c direitos passaram a ser assegurados nas convcn·
ções roletivas de trabalho.
Nesses tantos anos que nos separam da última lei que abrigou o
salário mlnimo profissional, acontecimentos excepcionais registraram-se cm nosso Pals. Um deles foi o de que, vencidas as primeiras
hesitações, optamos claramente por uma economia de mercado. No
contexto de tal filosofia económica, a remuneração especial de determinados empregados, imposta aos empregadores privados, é
contraditória c carregada de riscos inflacionários pela sobrecarga
nos custos de produção.
Em tal tipo de mercado competitivo, apenas uma cxceção se
justifica cm termos de intervenção na remuneração: a do salãrio mlni·
mo comum, que traduz a sensibilidade do Estado para a sua obriga·
ção elementar de assegurar à pessoa humana as condições mlnimas
de sobrevivência.
1:: a este salário mínimo, sem sombra de qualquer dó vida, que se
refere o artigo 165, I, da Constituição. O que o inspirou foi indiscu·
tivclmcntc o trabalhador comum brasileiro, merecedor de outros
amparos que, dia a dia, o Governo Federal se esforça dramaticamcn·
te para ver cfetivados cm toda a sua plenitude.
De todos os Projetas equivalentes já debatidos nesta Comissão,
sobrecarrega o de n• 87, .ora discutido, um fato novo: o da Lei
n9 6.205, de 29 de abril de 1975, que estabelece a descaracterização
do salário mlnimo como fato r de correçào monetária.
O próprio salârio mlnimo comum foi de tal sorte utilizado,
como parâmetro cm negociações c contratos, que vimos a contingên·
cia da sua descaracterização, como fator de correçilo monetária, com
o objctivo de se poder majorâ-lo, no futuro, em bases mais generosas
c desvinculadas das profundas repercussões económicas que
suscitava cada ato da sua alteração.
E estabelece o art. I• da citada Lei:

A proposição que vem ao nosso exame já esteve arquivada, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, c voltou a tramitar a rcquc·
rimento do seu ilustre autor, Senador Franco Montara, aprovado pc·
lo Plcnârio a 3 de junho do corrente ano.
Quer o Projeto fixar um salllrio mlnimo especial para os
diplomados cm cursos regulares de Farmâcia, a que se submeterão
os empregadores, pessoas ftsicas ou jur!dicas de direito privado. Tal
remuneração mlnima seria o equivalente a seis vezes o salário mini·
mo comum vigente no Pais.
O Projeto ainda disciplina a duração do Trabalho dos far·
macêuticos cm tais vinculações emprcgatfcias, insere a remuneração
pretendida no contexto das normas da CLT sobre o salário mlnimo,
ressalva direitos adquiridos c atende às condições especiais do servi·
ço noturno.
Na justificação, o autor recorda que médicos, dentistas,
engenheiros, qufmicos, arquitctos, agrônomos e veterinários já tive·
ram a fixação dos seus respectivos salários mfnimos especiais por leis
vigentes desde i944, 1961 c i966, não lhe parecendo justo que os
diplomados cm Farmácia deixem de obter tratamento equivalente ao
concedido a médicos c dentistas, que integram o mesmo Sct·or Saúde.
A argumentação do autor, pois, é válida- parcialmente válida,
embora - c bastante atraente às aspirações vinculadas ao principio
da isonomia. Por outro lado, é fortalecida pelos insignes doutrinadores que citou c transcreveu, cm abono das suas alegações.
O problema do salário mlnimo profissional tem sido debatido
no Congresso hà longo tempo. No Projeto de Lei do Senado n• 33,
"Os valores monctfirios fixados com base no salário
de 1973, dispondo sobre sulàrio mlnimo profissional para o Técnicomínimo não serão considerados para quaisquer fins de direi·
Industrial cm Elctrõnica, deu-se pela constitucionalidade c juridici·
to."
dadc da proposição. Na Comissão de Legislação Social, porém, bai·
xou-sc o processo em diligência, através de solicitação de audiência
Ora, o salário mlnimo profissional evidentemente nilo cstâ
ao Senhor Ministro do Trabalho c Previdência Social. O parecer do incorporado na inteligência da Lei n• 6.205. Nem se lhe faz menção,
Senhor Ministro foi radicalmente contrário ao citado Projeto · naturalmente, pois da simples referência no salário mfnimo subentcn·
convencendo o citado Órgilo Técnico do Senado a rejcitá·lo.
de-se sempre que í: o capitulado nu Constituição. O próprio Projeto
Foi dito no documento oficial, que a Constituição prevê o saiA· n• 87, para nxur n remuncruçi\o especial pretendida pura os
rio mfnimo comum, parecendo-lhe um privilégio inndmisslvcl u ultra· Farmacêuticos, diz que o seu valor corrcspondcri1 "u um salário
passagem da regra geral por uma categoria económica porventura mensal equivalente n 6 ('eis) vezes o maior salário mfnimo comum
eleita dentre dezenas de outras do mesmo n!vcl de preparação, vigente no Pais" (Art. 2•).
merecedoras de direitos c tratamento equivalentes.
E mais: o urt. 3• do Prnjeto determina que "o snlúrio profis·
E assim tem entendido esta Comissão, desde enti\o, cm fnce das sion;.t dos Furmaci:uticos flcarfi sob o amparo das normas de çurâter
muitas tentativas que se têm feito parn a propagação do chamado gerai sobre o salário mínimo, constunt•:s da Consoliduçi\o das Leis
sall1rio mlnimo profissional.
de Trub:dho",
Os Projetas de tal natureza, desde que excluam os órgilos
Embnrulhum-~e. pois, as non,oncbturas, pela vinculuçüo umbili·
<'~t:lt:lis dos seus dispositivos, efctlvumcntc não silo lnconstitu·
cal que se pretende puru os diferente, tipos de suli~rio mlr.imo.
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O Projeto, a noMso ver - n11o obstante os altos propósitos que
suscitaram sua elaboração-, n11o é inconstitucional, mas extrapola
flagrantemente os objetivos buscados pelo legislador no criar a figura
do salário mlnimo; n11o é injurldico, mesmo ferindo n Lei n• 6.205,
recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, dada a possibili·
dade legislativa de se derrogarem leis anteriores. No entanto, estre·
meceria, caso aprovado, uma sistemâtica que, por consenso geral, se
procurou implantar com a nova Lei, a ponto de se impedir sirva o ·
saiârio mfnimo de base a valores monetârios "para quaisquer fins de
direito". E estremeceria, por outro lado, uma tranqUilo sistemática
que, por consenso igualmente generalizado, estâ implantada na
condução do nossa politica económico-financeira c atendendo aos
interesses nacionais.
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade c
juridicidadc do projeto, devendo o mérito ser apreciado pela douta
Comissão de Legislação Social.
Sala das Comissões, 16 de março de 1977.- Daniel Krleaer,
Presidente ~ Heitor Diu, Relator - Nel10n Carneiro, de acordo
com o voto cm separado - HeiYfdlo Nunes - Ono Lehmann Wlllon Goncal•n- GualaYo Capaaema - Saldanha Denl.
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR
NELSON CARNEIRO

I - Dispõe o Projeto n• 87, de 1974, do nobre Senador Franco
Montoro, sobre a remuneração dos diplomados cm Farmâcia, que
fixa cm seis vezes o salârio mfnimo comum viscntc no Pais.
II - Nesta douta Comissão, o eminente Relator, Senador
Heitor Dias, admitindo a constitucionalidade cjuridicidadc do Projc·
to, opinou, entretanto, por sua inconveniência, eis que se aprovado,
"estremeceria uma tranquila sistcmâtica que, por consenso igualmcn·
te generalizado, cstâ implantada na condução da nossa politica
económico-financeira c atendendo aos interesses nacionais",
III - Havendo pedido vista, o ilustre Senador Henrique de La
Rocque, na 6ltima reunilo, manifestou sua concordância com o voto
do Relator, jâ que lhe cumpria descer ao mérito da proposição,
hipótese, que a seu ver, nlo ocorria quanto ao Projeto de Lei da
Câmara n• 28, de 1975 (n• 55()..8-72, da Casa de origem), QUe lhe cou·
bc relatar na mesma oportunidade.
IV - Do notâvcl parecer do ilu•trado Senador Henrique de La
Rocque, no Projeto de Lei da CAmara n• 28, de 1975, recolhemos,
para enriquecer este Voto cm Separado, a valiosa contribuição doutrinAria para o cnfoquc de tio importante matéria:
3. O Professor Francisco de Assis Ferreira observa que
"a fixaçio do salârio profissional pode ser feita por lei ...",
acrescentando: "a constitucionalidade da fixação por via
lcsislativa decorre da ressalva contida no art. 158, lnj/nt, da
Constituiçlo de 24 de fevereiro de 1967 (atualmcntc, art. 165,
lnj/nt), a saber:
·
"A Constituiçlo asscsura aos trabalhadores os seguintes
direitos, além de outros que, nos termos do lei, visem à melho·
ria de sua condição social" (Francisco de Assis Ferreira,
"Lições de Direito de Trabalho", Imprensa Univcrsitâria do
Ccarâ. Fortaleza, 1969, Vo!. I, pâg, 180),
"Durante algt•m tempo - prcicciona Francisco de
Mcllo Machado - a partir da vigência da carta Magna de
1964, debateu-se a constitucionalidade do fixaçlo de salârio•
profissionais ... A tese da constitucionalidade, contudo, foi a
que vingou, pois dizer-se que a lei protegerA a todas as catcgo·
rias, quer o serviço seja intelectual ou meramente manual,
não sisnifica que não possam ser atendidos determinada• pc·
cullaridadcs de certos categorias, inclusive mediante n fixação
de um saiârio cspcr.llico. Atendendo-se à natureza de
algumas ntividadcs é que se fixou, por exemplo, o adicional
de lnsnlubridndc, etc. Hoje, médicos, dentistas c seus auxilio·
rcs, assim como engenheiros, qulmicos vctcrinârlos, arqultc·
tos c agrónomos têm Slliàrlo fixado por lei" (Francisco de
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Mcllo Machado, "Curso de Direito do Trabalho", Rio,
Grâfica Editora Aurora Ltda, 1969, pâg, 193).
"Levantou-se a tese do inconstitucionalidade de fixar a
lei o salârio profissional. Entretanto, a Lei n• 2.641, de 9 de
novembro de 1955, fixou os salârios dos médicos, a~ndo
repelida a tese da inconstitucionalidade. De foto, a União
legisla sobre Direito do Trabalho, na forma da Constituição
Federal. Esta determina que a legislação do Trabalho
obedeça aos preceitos nela fixados, além de outros que visem
à melhoria da condição dos trabalhadores. Assim, não hã
necessidade de determinação constitucional para que seja
poss!vcl a fixação do salârio profissional". De Francisco de
Mattos Rangel, são estas inteligentes considerações (Francisco de Mattos Rangel, José Bushastky, Editor, S11o Paulo,
1971, pâg. 157).
Ivan Dias Rodrigues Alves c Cristóvão Piragibc Tostes
Malta assinalam que, "durante algum tempo, a partir da vi·
gência da Carta Magna de 1946, debateu-se a constituciona,
!idade da fixação de salários profissionais. Sustentaram
alguns juristas que o salârio profissional atenta contra o
preceito constitucional que pro!be a distinção de tratamento
para o trabalho manual, técnico ou intelectual. A tese da
constitucionalidade, contudo, foi a que vingou, prevalecendo
a idéia de que se dizer que a lei protegerA todas as categorias,
quer o serviço seja intelectual ou meramente manual, não
significa que não possam ser atendidas determinadas pe·
culiaridadcs de certas categorias, inclusive mediante a fixação
de um salârio especifico. Atendendo-se à natureza de
algumas atividadcs é que se criou, por exemplo, o adicional
de pcriculosidadc" (Ivan Dias Rodrigues Alves c Cristóvão
Piragibc Tostes Malta, "você Conhece Direito do Traba·
lho?", Editora Rio, Rio, 1972, pág. 78).
Ouçamos .António Lamarca, a respeito do mesmo
aspecto da questão: "alguns acoimam-no- ao salârio profis·
sional- de inconstitucional, porque, de acordo com o art.
157, parAgrafo tinico, da Constituição de 1946, parece ser
vedado à lei ordinâria fixar salârios cspeclficos para
determinada. categoria profissional. A Constituição de 1967,
art. 158, item XVIII, repete a anterior, ne8Kc particular. A de
outubro de 1969, repete, lpsls /llttrls, no art. 165, item XVII,
a de 1967. Atualmcntc, prevalece a convicção de que o
Congresso Nacional apresenta competência constitucional
para n fixação do salârio profissional. Assim, ninguém, hoje
cm dia, apoda de inconstitucional lei do Congresso Nacional
sobre salârio profissional, mesmo na vigência da Cons·
tituiçilo de 1967. O salârio profissional pode ser fixado por
via legal. j;: o caso dos jornalistas, médicos, radialistas, etc,"
(Antonio Lamarca, "Curso Expositivo de Direito do Traba·
lho", Editora Revista ,dos Tribunais, Silo Paulo, 1972, pâg.
204).
O salârio profissional- diz Amauri Mascaro Nascimcn·
to- cstâ destinado a despertar, sob o prisma doutrinârio, as
mais vivas discussões, a começar pela possibilidade cons·
titucional de sua fixação, pois entendem alguns autores que,
tendo o art, 157 da Constituição Federal de 1946 proibido
distinção entre trabalho manual, técnico c o intelectual, seria
de todo conflitantc com a Carta Magna qualquer cstipulaçilo
violadora desses princ!pios, Nilo mudaria o racioclnio face à
Corto de 1967 ... Se a verdadeiro igualdade consiste cm trotar
desigualmente situações desiguais, o snlârio profissional é um
instrumento de realização do igualdade salarial ... Assim, o
salàrio profissional não é um privilégio, tanto que no Brasil,
observamos a ampliação de seu campo: DL n• 7.961, de 18·9·
1945, Lei n• 2.641, de 9·11·1955, Lei n• 3.999, de 15·12·1961
(médicos de empresas particulares): DL n• 7.858, de 1945
(Revisores de empresas de jornalismo ou do ostubclccimcntos
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gr6ficos): Lei n• 4,950-A, de 22-4-1966 (Lei dos Engenheiros),
marltimos, professores c pessoal da Arca do porto. A tend~n·
cia que se nota t no sentido du sua consolidação, mesmo
porque o salãrio profissional evita distorções na hierarquia
salarial... Em nosso ordenamento jurfdico, o salArio profis·
sional é uma realidade. BATALHA, no entanto, afirma que
"a instituição de salârios mlnimos profissionais é incons·
titucionaf" (Aspectos Constitucionais c Legislativos das
Remunerações Minímas, pãg. 128). Argumenta que, por prin•
clpio constitucional, não se admite distinção entre trabalho
manual ou técnico c o trabalho intelectual, nem entre os
profissionais respectivos, no que se refere a direitos, garantias
c bcncflcios. Rebatem, prontamente, Roberto Barreto Prado
(Direito do Trabalho), Tostes Malta (Introdução ao Processo
Trabalhista) c Arnaldo Sussckind (Comentários à CLT),
demonstrando que o legislador constituinte proibiu apenas a
discriminação arbitrária entre esses trabalhos dentro da
mesma profissão c não a difcrcnciaçilo das profissões entre si,
mesmo porque o salãrio profissional constitui uma das
formas de amparo ao trabalhador de que se vale o Direito do
Trabalho, sobre o qual a Uniilo tem competência para
legislar. Mesmo antes, Amaury Pedroso (lntcrvcnçi!o do
Estado cm Matéria de Salârio, apud Rcv. Direito do Traba·
lho, ano 7, vol. 6, 1945, pãg. 79) tomou posição de
intransigente defesa: " ... que não haja apenas um exclusivo e
único saiU rio mínimo vital, abaixo do qual, pelo menos tco·
ricamente, nilo i: admissível que o homem viva, mas que exis·
tam níveis diversos, de salários mínimos profissionais por
classe ou profissão". O assunto não comporta mais dis·
cassão, porque o Estado vem, seguidamente, através de atas
especificas para determinadas categorias, reafirmando a tese
da viabilidade jurídica dos salários profissionais" (Amauri
Mascaro Nascimento, "Compi:ndio de Direito do Traba·
lho", LTR Editora Ltdn, São Paulo, 1972, Págs. 566-568).
Sobre a fixação de salários profissionais por via legisla·
tivn, são ainda, do mesmo autor, as seguintes palavras:
"seguidos silo os exemplos de salário profissional instituldo
por lei: Médicos (Lei n• 3.999, de 1961), Engenheiros (Lei n•
~.9SO·A, 1966), etc. Batalha c Catharino manifestam-se
contra. Entondcm que os litígios sobre salârios fogem do
âmbito legislativo porque a Carta Magna outorga à Ju,tiça
do Trabalho competência privativa para conciliar c julgar as
questões trabalhistas. Trava-se, também aqui, o mesmo dcba·
te, predominando ponto·dc·vista oposto, sustentado por
Sussekind, Barreto Prado, Amaury Pedrosa, Tostes Malta,
Resende Pucch c outros. Se o Estado pode legislar sobre
Direito do Trabalho, que é o "plus", pode também fazê·lo
quanto aos salários de uma categoria profissional, que 6 o
"minus" (id., io., pâg, 569).
Boris Orinberg c Wagner O. Oiglio ressaltam que "o
salário profissional pode ser instituldo por lei ou atravb de
contrato ou sentença colctivn" (Boris Orinbcrg c Wagner O.
Giglio, "Direito do Trabalho para Estudantes", pág. 154).

Empregador no Direito Brasileiro", Rio de Janeiro, Jos6
Konfino, Editor, 4• cd., 1965, pâg. 569).
Finalmente, pura concluir estas considerações de cunho
doutrinário, vejamos o que Arnaldo Sussckind, Délio Mará·
nhilo e Segadas Vianna escrevem a respeito: "O salário profis•
sional pode ser determinado por lei (de forma dircta ou indi·
reta), por convenção colctlvn de trabalho, ou, ainda, por deci·
silo normativa ou laudo arbitral proferidos como solução de
conflitos coletivos de trabalho. O oalário profissional, quan·
do fixado por lei, concerne, cm' regra, a todo o território na·
clonai ... Afigura-se-nos que fixaçi!o legal de nlveis mlnimos
de remuneração profissional niio encontra obstáculos de ln·
dole constitucional, porquanto:
a) o salário profissional constitui uma das formas de
amparo ao trabalhador de que se vale o Direito do Trabalho,
sobre o qual tem a Uniilo competência para legislar (art. 8•,
XVII, alínea b);
b) essa modalidade de salârio se objctiva na fixaçilo de
níveis mínimos de remuneração para determinada categoria
profissional ou profissão, correspondendo, assim, ao salllrio
mínimo capaz de satisfazer às necessidades normais do traba·
lhador, que integra determinado grupo (art. 165, inciso I);
c) ainda que não seja considerado uma modalidade do
salário mlnimo (profissional c não geral), certo é que a Cons·
tituição não restringiu n competência da União para legislar
sobre Direito do Trabalho apenas no atincntc aos preceitos
enumerados n~ art. 165, já que possibilitou à lei assegurar
aos trabalhadores outros direitos que "visem à melhoria de
sua condição social" (art. 165, "caput" ).
"Dir-sc-á que a fixação do salário profissional rcprcscn·
ta intcrvençilo do Poder Público na economia privada, veda·
da pela Constituição. Não nos parece, contudo, que o
art. 160 da Carta Magna se possa extrair tal conclusão.
Aliâs, toda legislação de protcçilo no trabalho constitui intcr·
vcnção do Estado na Economia privada, com a finalidade de
realizar a Justiça Social, a valorização do trabalho como con·
dição da dignidade humana c a harmonia e solidariedade cn•
trc as categorias sociais da produção ... parece-nos, cm face
do exposto, nada obstar, sob o aspecto constitucional, a fixa·
ção legal do salãrio profissional. Ao legislador oruinúrio ca·
berA, apenas, examinar a questão pelo prisma da convcniên·
:ia da medida. Para tanto, é oportuno recordar o que assina·
lu Martins Catharino, no seu esplêndido "Tratado Jurídico
:lo Salário: Representa tendência legiferantc a fixação do cha·
mudo salário profissional ..." (Arnaldo Sussekind, Dí:lio Ma·
ranhilo, Segadas Viunna, "Instituições de Direito de Trn·
balho", Rio, Freitas Bastos, 6• cd. 1974, vol. I Págs. 305, 307·
308).
Os grifos dos textos citados são nossos, cm sua quase to·
talidadc. Fazemos nossos os argumentos cxpcndidos por tnn·
tos c tão preclaros juristas, c concluímos, com a Comissão de
Constituição c Justiça da Câmara dos Deputados, que o Pro·
jcto é perfeitamente constitucional c jurídico.",

um de nossos maiores especialistas cm Direito do Traba·
lho, o Prof. José Martins Cntharino, reconhece que, "embo·
ra perdure divergência doutrinária, sua constitucionalidade
- do sa16rio profissional - está consagrada pela juríspru·
dência" (José Martins Cathnrino, "Compi:ndio Universitário
de Direito do Trabalho", Silo Paulo, Editora Jurídica c Uni·
vcrsitâria, 1972, vol.ll, pág, 459).
Outra figura estrelar do Direito do Trabalho no Brasil, o
Ministro Mozart Victor Russomano, enfatiza que "os nlvcis
de salário profissional ... só se tornam obrigatórios, cm prlncl·
pio, por lei federal ou, quando for o caso, mediante convcn·
çilo colctivn ou, ainda, por decisilo normativa da Justiça do
Trabalho" (Mozurt Victor Russomnno, "0 Empregado c o

V- Assentado que nilo 1: inconstitucional nem lnjurfdico projc·
to que fixe salário mínimo profissional, cumpre apenas verificar nele,
se há no mérito, o que impugnar no âmbito desta Comissilo,jâ que o
exume da conveniência propriamente dito cstâ afcto à Comissão de
Legislação Social. A Lei n9 3.999 de 1961, fixou cm seis snl6rios mini·
mos a remuneração dos médicos. A Lei n• 4.950-A, de 1966, tnm·
bém atribuiu nos engenheiros, como mínima, igual remuneração. Co·
mo acentua Francisco de Mcllo Machado, cm obra citada no lumine·
so voto do nobre Senador Henrique de Ln Rocquc, "hoje, módicos,
dentistas c seus auxiliares, assim como engenheiros, químicos, vctcri·
nârlos, nrquitctos 'c agrônomos ti:m salário fixado por lei". Dcsturtc
o Projeto, data venta das valiosas opiniões cm contrário, ni1o upresen·
tu qualqucrmúcula de inconvcniênciu, que deva ser dccluruda por esta
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Comissão de Constituição c Justiça, que emite parecer sobre as proPARECER N• S6S, DE 1977
posições relativas ao Direito do Trabalho (Regimento Interno,
Da Comlssio de Lealslaçlo Social
art. 100, 6). Mais ampla na espécie, é a competência da Comissão de
Relator: Senador Ruy Santos
Legislação Social, que, sem desapreço a este Orgão, podcrll manter
ou não a fixaçilo do art. 2• do Projeto, jd que regimentalmente lhe
I. O nobre Senador Franco Montoro apresentou, ao Senado,
"cumpre emitir parecer sobre as matérias referentes aos problemas um projeto de lei que "dispõe sobre a remuneração dos diplómados
sociais, organização c fiscalização do trabalho, cxcrc(cio profissio· · cm Farmácia, c dá outras providências".
nul, previdência social, relações entre empregadores c empregados,
E diz na sua Justificação:
associações sindicais, acidentes do trabalho c Justiça do Trabalho"
"0 presente projeto visa a corrigir essa falha, atribuindo
(Regimento Interno, art, 109).
nos profissionais de farmãcia uma remuneração mensal m(niVI-~ o meu voto, salvo melhor ju(zo.
,.
mn equivalente a 6 vezes o maior salário mlnimo cm vigor no
Sala das Comissões, 2 de dezembro de I976.- Nelson Carneiro.
Pafs. Procura-se, com isto, equiparar os Farmacêuticos a seus
colegas do Sctor de Saúde (Médicos c Dentistas), beneficiados com salário profissional de igual valor."
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR
HENRTQUE DE LA ROCQUE
2. A Comissão de Constituição c Justiça considerou-o consti·
tucional c jurfdico, observando porém, o Relator Senador Heitor
Temos cm milos Relatório que vamos oferecer ao Projeto de Lei Dias:
da Câmara n• 28, de I975 (n• 550-B-72, na Casa de origem), que
"0 Projeto, a nosso ver- não obstante os altos propósi"institui o salário profissional, c dá outras providências".
Nesse Relatório argUimos que, tendo sido o Projeto aprccia4o c
tos que suscitaram sua elaboração-, não é inconstitucional,
considerado constitucional cjur(dico pela douta Comissão de Consti·
mas extrapola flagrantemente os objctivos buscados pelo
tuiçilo c Justiça da Câmara dos Deputados, sem manifestação cm
legislador ao criar a figura do salllrio mfnimo; não é injurfdico, mesmo ferindo a Lei n• 6.205, recentemente aprovada pccontrário do Plcnãrio daquela Casa, não se configura, na espécie, a
lo Congresso Nacional, dada a possibilidade legislativa de se
circunstância prevista no art. 100, item III, aHnca .. b''. "in fine'\ do
derrogarem leis anteriores. No entanto, estremeceria, caso
n• I, obrigatoriamente, examinar esses mesmos aspectos da proposição,
aprovado, uma sistemática que, por consenso geral, se procurou implantar com a nova lei, a ponto de se impedir sirva o
Todavia, levando cm conta que, após examinado pela douta Co·
salârio m(nimo de base a valores monctârios "para quaisquer
missão de Constituição c Justiça daquele Colcgiado, recebeu o Projefins de direito". E estremeceria, por outro lado, uma tranqUito um Substitutivo, sem retorno ao exame da referida Comissão la sistemática que, por consenso igualmente generalizado, espois tal não é exigido pelo respectivo Regimento Interno- entende·
tá implantada na condução da nossa poUtica económicomos que cabe, ainda que nilo expressamente previsto pelo nosso Refinanceira c atendendo aos interesses nacionais."
gimento Interno, rccxamc da matéria sob os prismas da constitucioNa Comissão de Legislação Social, o Relator designado, foi o
nalidade c da juridicidadc.
Conclufmos, por outro lado, não caber, cm tal caso, exame do nobre Senador Nelson Carneiro, que deu-lhe parecer favorável nos
mérito do Projeto, mesmo porque isso scrâ feito, sem nenhum ensejo seguintes termos:
a dGvidas regimentais, pelas doutas Comissões de Lcgislaçilo Social c
de Finanças deste Senado Federal, às quais a matéria se acha distribu(da.
Partindo de tal cnfoquc, estudamos, ali, novos ângulos relacionados com os aspectos jurfdico-constitucionais, concluindo, da mesma forma que a Comissão irmã da outra Casa, pela nilo-existência,
sob tais aspectos, de quaisquer empecilhos à tramitação da proposição.

,.
::'
''
'

No presente Relatório, o ilustre Relator também nilo faz restrições ao Projeto no que se refere à sua constitucionalidade c à suajuridicidadc, opinando, no mérito, por sua rejeição, por razões convincentes. Ao examinar o mérito do Projeto, Sua Excelência o faz estribado no art. 100, item I, n• 6, da Lei Interna.
Acompanhamos, com nosso voto, o Relatório de Sua Excclên·
cia c não vemos contradição entre a presente posição c a que adota·
mos cm nosso próprio Relatório sobre o Projeto de Lei da Câmara
n• 28, de I975.
No caso presente, é indiscut(vcl a pertinência do exame de mérito, enquanto que no Projeto acima aludido, que nos incumbe relatar,
ut~ mesmo o LJUcstliHlumcnto sohrc o rct.:xamc du mutériu poderia ter

lugar.
Importante, ncimn de tudo, nssinnlnr n convergência dos pontos
de vistn. Num c noutro Relatório nno se p~cm cm dúvidn a constltu·
cionnlidudc cu juridicidudc dos Projetas. Nn nosso, uhstcmo-nos de
examinar o mí:rito, pelos motivos apontudos. Nu hipótese presente
fá·lo e com expresso rundnmcntn rc~imcntnl o ilustre Relutar, com
cujus conclusões, udcmnis, cstumns de acordn.
Sulu dus Comiss~cs, li> de marçn de i<J76. - Henrique de La
Rocque.

I
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"Do longo voto separado, que proferi na Comissão de
Constituição c Justiça, quando foram ali unanimemente proclamadas a constitucionalidade c juridicidadc do Projeto
n• 87, de 1974, fácil scrã concluir meu voto favorâvcl quanto
ao seu mérito, que busca fixar salârio profissional 'para os
diplomados cm Farmllcia, c dll outras providências. Subsistem intocadas as razões que então invoquei, com o amparo
de eminentes doutrinadores c a invocação de casos semelhantes. Meu voto, assim, é pela aprovação do Projeto."
A Comissão porém, pela maioria dos seus membros, nilo o
acompanhou, tendo cu sido designado relator do vencido.
3. No pnssndo,jll se usou c abusou da fixação de salârio profissional; c algumas profissões se beneficiaram. De uns anos para cã,
entretanto, todas as proposições com essa finalidade têm sido rejeitadas.
A Constituição só prevê a fixaçilo do salllrio m(nimo; o salârio
profissional, nas empresas privadas fica a cargo das mesmas, dentro
do mercado de trabalho. E nilo se justifica impor-lhes o pagamento
de um salário que não é imposto ao poder pilblico. Os profissionais
liberais não têm o mesmo vencimento na Uniilo, nos Estados c Municfpios. E se o legislador nilo pode impor a estes, por proibição constitucional, esse salllrio, nilo é justo que imponha às empresas privadas,
criando-lhes mais um ónus, com repercussão no custo de vida.
Foram estas as razões que apresentei na Comissão de Lcgislnçilo
Social, aceita, pela maioria dos seus membros, O parecer é, assim,
contrário à aprovação do projeto n• 87, de 1974.
Saiu dus Comissões, 22 de junho de 1977.- Jené Freire, Prcuidcnte- Ruy Santos, Relator- Lenolr Vargas- Dom(clo Gondim
-Nelson Carnolro, vencido, com voto cm separado- Oslres Telxel·
ra.
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VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR
NELSON CARNEIRO

Do longo voto separado, que proferi na Comissão de Constitui·
ção c Justiça, quando foram ali unanimemente proclamadas a consti·
tucionnlidade cjuridicidadc do Projeto n• 87, de 1974, fácil será con·
cluir meu voto favorável quanto ao seu mérito, que busca fixar salA·
rio profissional para os diplomados cm Farmácia, c dá outras provi·
dêncins. Subsistem intocadas as razões que então invoquei, com o
amparo de eminentes doutrinadores c a Invocação de casos scmelhan·
tcs. Meu voto, assim, é pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1977.- Nel10n Camelro,
PARECERES N•S !66 e!67, DE 1977

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• lZ3, de 1975, que
"allle8ura o rnpello ao direito doaseaurados da preYidêncla 110clal que l' tiveram preenchido as condlçõn exlaldas para lUa
aposentadoria, o• noYa redaçio ao art. 29 da Lei n• 5.8!10, de
8dcjunho de 1973".
PARECER N• !66, DE 1977

Da Comluio de Constltulçio e Justiça
Relator: Senador ltaiiYio Coelho
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Franco
Montoro, oferece modificação redacional ao art. 29 da Lei n• 5.890,
de 8 de junho de 1973, que alterou a legislação da previdência social.
A matéria tem por escopo o sistema de aposentadoria por tem·
po de serviço, quando o segurado, que dela se tenha beneficiado,
retorna à atividade.
Trata-se de tema relativamente novo no nosso direito previdcn·
ciário, que apenas conhecia a hipótese do empregado que, tendo atin·
gido o termo quisitivo do direito à aposentadoria, continuava cm
atividadc ou optava pelo prosseguimento no emprego, na forma
prevista pelos§§ J• c 3• do art. 32 da Lei Orgânica da Previdência So·
cial (lei n• 3.806, de 26 de agosto de 1960), que estabeleciam:
"Art.32...................................... ..
§ J• "O segurado que continuar cm atividadc após 30
(trinta) anos de serviço terá assegurada a percepção da
aposentadoria, acrescida de mais 4% (quatro por cento) do
"Salãrio·dc·bcncJTcio" para cada grupo de 12 (doze) con·
tribuiçõcs mensais, até o máximo de 20% (vinte por cento)".
(Consoante modificação do texto originário, pela Lei
n• 4.130, de 27 de agosto de 1962).
§2• ......................................... ..
§ 3• "Todo segurado que, com direito no gozo da

aposentadoria de que trata este artigo, optar pelo prossegui·
mento no emprego, ou na atividade, farã jus a um abono
mensal de 25% (vinte c cinco por cento) do salãrio-dc-bcncJT·
cio, a cargo da previdência social". (Consoante modificação
do texto originãrio, pelo art. 9> do Decreto-Lei n• 66, de 21
de novembro de 1966).''
A inovação, realmente, surgiu com o adendo de um·§ 3• ao art.
S• da Lei Orgânica, via do Decreto-lei n• 66/66, cstatuindo:
''Art. S? , , , •••••• , •• , • , , • , ••••••• , • , •• , •• , , , , , ,
§ 3• O aposentado pela previdência social que voltar a
trabalhar cm ntividndc sujeita ao regime desta lei será nova·
mente filiado ao sistema, sendo-lhe assegurado, cm caso de
ufummcnto definitivo du utividude, ou, por morte, uos seus
dependentes, um pecúlio cm correspondência com as contri·
buiçilcs vertidas nesse pcrfodo, na forma cm que se dispuser
cm regulamento, nilo fazendo jus a quaisquer outras presta·
ções, além dus que decorrerem da sua condiçilo de aposenta·
do."

Setembro de 1977

Era, dessa forma, assegurado ao aposentado poder retornar à
atividndc, sem prcjulzo da percepção dos proventos da aposentado.
ria, ou seja, da "percepção cumulativa da mensalidade da aposenta·
dorin c do salário", como observa o Autor cm sua Justificação.
Eis quando, através do art. 12 da lei n• 5,890/73, a sistemática
foi alterada, para vigorar com ó. seguinte forma:
"Art. 12 O segurado aposentado, por tempo de servi·
ço, que retornar à atividndc será novamente filiado c terá suspensa sua aposentadoria, passando a perceber um abono, por
todo o novo pcr!odo de atividade, calculado na base de 50%
(cinciüenta por cento) da aposentadoria cm cujo gozo se cn·
contrar.
§ I• Ao se desligar, definitivamente, da atividadc, o
segurado fará jus ao restabelecimento da sua aposentadoria
suspensa, devidamente reajustada c majorada de S% (cinco
por cento) do seu valor, por ano completo de nova atividadc,
até o limite de IO(dcz) anos.
§ 2• O segurado aposentado que retornar à atividadc é
obrigado a comunicar,. no Instituto Nacional de Previdência
Social, a sua volta ao trabalho, sob pena de indcnizá·lo p~lo
que lhe for pago indevidamente, respondendo solidariamente
a empresa que o admitir.
§ 3• Aquele que continuar a trabalhar após completar
35 (trinta c cinco) anos de atividadc terá majorada sua
aposentadoria, por tcmp,o de serviço, nas bases previstas no§
I• deste artigo.
§ 4• Aplicam-5o as normas deste artigo ao segurado
aposentado por velhice c cm gozo de aposentadoria especial
que retornar à atividadc,
§ S• O segurado aposentado por invalidez que retomar
à atividadc terá cassada a sua aposentadoria."
Uma outra disposição da mcsma lei, contida no art. 29, vcio estabelecer que:
"Art. 29 O regime instituído no art. 12 não se aplica
aos aposentados anteriormente à data de vigência desta lei,
nem aos segurados que, até a mesma data, tenham preenchi·
do os requisitos e requerido a aposentadoria, a menos que
por ele venham a optar.''
Esta, portanto, a norma cujo texto o Projeto vija modificar, dan·
do·lhe a seguinte rcdação:
"Art. 29 O regime institu!do no art. 12 não se aplica
aos aposentados anteriormente à data da vigência desta lei,
rcssalvado o direito dos que tiveram preenchido, até a mesma
data, os requisitos exig!veis c venham, a qualquer tempo, por
ele optar."
Entende o Autor, que a Lei vigente, no reformular o critério ado·
tado na legislação anterior, "procurou ressalvar direitos adquiridos"
mas não o fazendo "porém, de modo adequado",
Reproduz trecho de um estudo de Calhciros Bonfim - "Nova
Lei da Previdência"-, c conclui por afirmar que "a exigência conti·
da no ar!. 29 da L~i n• 5.890, de 8 de junho de 1973, é incompatlvcl
com a definição de direito adquirido assegurado, reiteradamente, pc·
los nossos textos constitucionais", por isso que propõe seja a "lmpcr·
feição do texto legal( ... ) sanada pelo próprio legislador".
E tal é o que, salvo melhor juizo, fora promovido pelo legislador
mesmo da lei cm questão (n• 5.890/13), no estabelecer naquele artl•
go 29, cxatnmente a pretcnsilo do nobre Autor da propositura:
I•- irrctrontividade (o regime nilo se aplica nos aposentados
anteriormente à dutu da vigência da Lei);
2'- exccpciana os segurados que, até: aquela data, tenham pre·
enchido as rc<Juisitos c requerido u aposentadoria;
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3•- tal favor, tanto na lei como no Projeto, fica subordinado ll
opção do apos.cntado, que deverA, no caso, manifestar sua vontade
naquele sentido.
. Como, em resumo e concluindo, &c observa, trata-se de um bloln-ldem, repetindo, por Isso mesmo, a disposição legal qu• pretende
alterar c, embora reconhecendo não existirem obstllculos quanto aos
aspectos constitucionais, somos pela sua rejeição, por considerA-lo
desnecessário.
·
Sala das Comissões, 17 de março de 1976. - Accloly Filho,
Presidente -lllllvlo Coelho, Relator- HeiYidlo Nunes- Jollf Lln·
doao - Leite Chaves- Nelaon Carneiro- Henrique de La Rocque Jollf Samey,

PARECER N• 567, DE 197'7
Da Comlllio de Lqlllaçio Sodll

i•
f
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,
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Relator: Senador Domlclo Gondlm
Por considerar que a exigência contida no artigo 29 da Lei
n• 3.807,' de 1960 {Lei Orgânica da Previdência Saciai), com a rcdação que lhe deu a Lei n• 5.890, de 1973, "e incompatlvcl com a defini·
ção de direito adquirido assegurado, reiteradamente, pelos nos.sos
textos constitucion«is", o eminente Senador Franco Montoro pro·
pile, pelo projeto cm exame, a sua ·alteração, de ·modo a suprimir a fa·
lha apontada.
Referido dispositivo tratava da situação do aposentado que rc·
torna à atividade, ~=asião cm que, segundo preceituava o artigo 12
da mesma lei, tinha suspensa sua aposentadoria, passando a receber,
apenas, um abono correspondente a 50% de seus antigos proventos.
Sucede que, ao lado do eminente Autor, outros ilustres parla·
montares, tecnicos c estudiosos do direito prcvidcncillrio brasileiro,
manifestaram-se cm unlssono, contra aquela esdrúxula condição, no
que foram acompanhados por alguns julgados de nossos altos tri·
bunais.
Como conseqUência, jll cm 1975, no próprio ano da apresentação deste projeto, foi o mencionado artigo 12, matriz de toda CC·
leuma, revogado pela Lei n• 6.210, de 6 de junho. Logo após, a 24 de
setembro, a Lei n• 6.243, também revogava o artigo '29, cuja alteração e aqui pretendida.
Com as medidas legislativas citadas, houve um retorno à situ·
ação anterior, qual seja a de que o aposentado, quando do cxcrclcio
de nova atividadc, não mais perde o direito aos valores da aposentadoria, mas, pelo contrllrio, além de ter mantido o beneficio, pas·
sa a fazer jús, tambem, a um pecúlio correspondente às contribuições
vertidas que receberA por ocasião de seu definitivo afastamento de
qualquer trabalho remunerado.
Dessa forma, cm que pese o douto parecer elaborado pelo cmi·
nentc Senador Nelson Carneiro, que, no merito, opinou pela aprovação do projeto, temos que a esta Comissão não resta outro cami·
nho senão manifestar-se pela sua rejeição, não só porque jA aten·
didos os pressupostos que o justificavam como, tambem, pelo fato de
estar o artigo 29, que se pretende emendar, revogado pela citada Lei
n• 6.243, de 1975.
Sala das Comissõe~ 22 de junho de 1977.- Jesllf Freire, Presidente.- Domlclo Gondlm, Relator.- Lenolr Vargas- Ruy Santos
- Nelaon Carneiro, vencido, com voto em separado. - Oslres Tel·
xelra.
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR
NELSON CARNEIRO
Dispõe o art. 12 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973:
"0 segurado aposentado por tempo de serviço que
retornar à atividade serA novnmente filiado e terá suspensa
sua aposentadoria, passando a perceber um abono, por todo
o novo pcrlodo de ativldade, calculado nu base de cinqUenta
por cento da aposentadoria cm cujo gozo se encontrar.
§ I• Ao se desligar, dofinltivumeote. tia :1tividade, o segurado fará jus no restab~lecimento d:~ sua aposentadoria
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suspensa, devidamente reajustada c majorada de 5% do seu
valor, por ano completo de nova atividadc, ate o limite de dez
anos,
§ 2• O segurado aposentado que retornar à atividadc e
obrigado a comunicar ao lNPS a sua volta ao trabalho, sob
pena de indcnizd-lo pelo que lhe for pago indevidamente,
respondendo solidariamente a empresa que o admitir.
§ 3• Aquele que continuar a trabalhar após completar
trinta c cinco anos de atividadc terâ majorada sua aposenta·
doria por tempo de serviço nas bases previstas no§ 1• deste
artigo.
§ 4• Aplicam-se as normas deste artigo ao segurado
aposentado por velhice c cm gozo de aposentadoria especial
que retornar à atividadc.
§ S• O segurado aposentado por invalidez que retornar à
atividade terá cassada a sua aposentadoria."
Já o art. 29 da mesma lei ressalva:
"0 regime instituído no art. 12 não se aplica aos
aposentados anteriormente à data de vigência· desta Lei, nem
aos segurados que, ate a mesma data, tenham preenchido os
requisitos c requerido a aposentadoria, a menos que por ele
venham a optar."
Dai o Projeto de Lei n• 223, de 197S, do nobre Senador Franco
Montoro, visando a dar a esse art. 29 a seguinte rcdação:
"0 regime instituldo no art. 12 não se aplica aos
aposentados anteriormente à data da vigência desta Lei,
ressalvado o direito dos que tiverem preenchido, ate a mesma
data, os requisitos exigíveis c venham, a qualquer tempo, por
ele optar."

Entende o ilustre parlamentar paulista que dito dispositivo
visava ressalvar direitos adquiridos, mas não o fez de modo ..
adequado.
Com efeito, o § 3• do art. S• do Decreto-lei n• 66, de 21 de
novembro de 1966, dispunha:
"0 aposentado pela previdência social que voltiu a
trabalhar cm atividade sujeita ao regime desta Lei scrll novamente filiado ao sistema, sendo-lhe assegurado, em caso de
afastamento definitivo da atividadc ou morte, aos seus depcn·
dentes, um pecúlio cm correspondência com as contribuições
vertidas nesse perlodo, na forma em que se dispuser em
regulamento, não fazendo jus a quaisquer outras prestações,
além das que decorrerem da sua condição de aposentado,"
O Senador Franco Montoro reproduz, cm apoio de sua propo·
sição, o ensinamento de Calhciros Bonfim, lastrcado em vários julga·
dos do Supremo Tribunal Federal, invocando a Súmula 359, que
guardaria certa similaridade com a hipótese enfocada:

"Ressalvada a revisão prevista cm lei, os proventos da
inatividude regulam-se pela lei vigente ao tempo cm que o
militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos nccessârios, in·
clusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária."
Mais claro seria o julgado da Excelsa Corte, no Mandado de
Segurança n• 11.395:
"Se na vigência da lei anterior o funcionário havia preen·
chido todos os requisitos para a aposentadoria, não perde os
direitos adquiridos pelo fato de não haver solicitado con·
cessão" (Revista de Direito Administrativo, ed. 1965
82/ 186).
Em outro acórdão, esse da lavra do eminente Ministro Luiz
Gallotti, a Corte Suprema decidira:
"Um direito adquirido não se pode transmudar em
e~pcctntivn de direito porque o titular preferiu continuar
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trabalhando c não requereu a aposentadoria antes de revodo Brasil S.A., e levantada quando das corrc!çi!cs a que seregada o lei cm cuja vigência ocorrera o aquisição do direito.
fere o art. 40", constantes do parágrafo único do art, 34 c ",,
Expectativa de direito é algo que antecede a sua aquisição,
c ao Juiz de Direito da Comarca", constantes do§ 2• do art.
nào pode ser posterior a esta. Uma coisa é a aquisição do di36, ambos do Decreto-lei n• 167, de 14 de fevereiro de 1967,
reito, outro, diversa, é o seu uso ou cxcrclcio, Nilo devem as
do Governo Federal.'\
duns ser confundidas, E convém no interesse p~blico que não
PARECER N• 569, DE 1977
o sejam, porque, assim, quando piorados pela lei, as condições de aposentadorias, se permitirá que aqueles eventualComluio de Redaçlo
mente atingidos por elo, mas já então com os requisitos para
Redaçio Rnal do Projeto de Re!IOiuçlo no l8, de 1977.
se aposentarem de acordo com a lei anterior, cm vez de o
Relator: Senador Otto Lehmann
fazerem imcdintnmcntc, cm massa, como costuma ocorrer,
A Comissão apresenta o rcdnçilo Onnl do Projeto de Resolução
com graves ânus para os cofres públicos, continuem trabn·
lhnndo, sem que o Tesouro tenha de pagar, cm cada caso, a n• 28, de 1977, que suspende a execução, cm parte, do§ I• do ort, 21
do Decreto-lei n• 203, de 1970, do Estado de Silo Paulo,
dois: ao novo servidor cm atividadc c ao inativo."
Sala dos Comissões, 16 de agosto de 1977. Adalberto Sena, Prcsi·
A douta Comissão de Constituição c Justiça opinou pela dente- Otto Lehmann, Relator- Hehfdlo Nunes- Saldanha Der·
rejeição do Projeto, por considerá-lo desnecessário, eis que, zi.
aprovado, se trataria de um hls-ln·ldem. E desdobra o questionado
artigo 29:
ANEXO AO PARECER N• 569, DE 1977
"E tal é o que, salvo melhor juizo, fora promovido pelo
Redaçlo final do Projeto de Re110luçlo n• l8, de 1977.
legislador mesmo da lei cm questão (n• 5,890/73), ao
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
estabelecer naquele artigo 29, cxatamcntc a pretensão do 42, inciso VIl, da Constituição,' e eu,
, Presi·
nobre Autor da propositura:
dente, promulgo a seguinte
I• - irrctroatividadc (o regime não se aplica nos
RESOLUÇÃON• ,DE 1977
aposentados anteriormente à dota do vigência da Lei);
2• - cxccpciona os segurados que, até aquela doto,
Suspende, em parte, por lnconstltuclonalldade, a eucuçlo
tenham preenchido os requisitos c requerido o aposentadoria;
de expressio conotante do§ 1• do art. l1 do Decreto-lei n' 203,
3~ - tal favor, tonto na lei como no Projeto, fica
del5 de março de 1970, do Estado de Slo Paulo.
subordinado à opção do aposentado, que deverá, no caso,
manifestar sua vontade naquele sentido."
O Senado Federal resolve:
Artigo único e: suspensa, por inconstitucionalidade, nos terA d~vida, entretanto, existe, c bom será que a lei, com uma
mos do decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
redução mais clara, evite passiveis postulações judiciárias.
cm 6 de agosto de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário
Dai o parecer favorável à aprovação do Projeto em exame.
n• 80,537, do Estado de São Paulo, a execução da cxpressilo: "nos
Sola das Comissões, 22 de junho de 1977.- Nel110n Carneiro.
recursos extraordinários ou", constante do§ l' do art. 21 do Decreto·
PARECER N• 568, DE 1977
lei n• 203, de 25 de março de 1970, daquele Estado,
Comlssio de Redaçio
PARECER N• 570, DE 1977
Redaçio final do Projeto de Re!IOiuçilo n• 3l, de 1977.
Comluio de Reda,lo
Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n•32, de 1977, que rctifica, paro os fins de direito, a Resolução n• 8,
de 1977.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1977,- Adalberto Sena,
Presidente - Saldanha Derzl, Relator - Heltldlo Nunes - Otto
Lehmann.
ANEXO AO PARECER N• 568, DE 1977
Redaçio final do Projeto de Re!IOJuçio n• 3l, de 1977.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do nrt.
42, inciso VIII, da Constituição, e eu, - - - - - - - - Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1977

Retlflca, para os nns de direito, a Resoluçio n• 8, de 1977.
O Senado Fcdernl resolve:
Artigo único. A Resolução n• 8, de 26 de abril de 1977, passa n
vigorar com 11 seguinte redução:
"Artigo único. I! suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitivo do Supremo Tribunal Fcdernl, proferida em 3 de dezembro de 1975, nos autos do
Recurso Ewaordinilrio n• 78,466, do Estudo de Silo Paulo,
a e•ecu~ill1 das e•pressiles:",, e 20% (vinte por cento) no Juiz
de Direito du Comarca, rurcrln que serú recolhida ao Bnnco

Redaçio Rnal do Projeto de Resoluçio n• 29, de 1977.
Relator: Senador Helvldlo Nunes
A Comissão apresenta o rcdação final do Projeto de Resoluçilo
n• 29, de 1977, que suspende o execução dos artigos 251 c 252 da Lei
n• 699, de 1967, modificada pela Lei n• 816, de f970, do Municlpio
de Mesquita.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1977,- Adalberto Sena,
Presidente- Hel•ldlo Nunes, Relator- Otto Lehmann - Saldanha
DerzJ,
ANEXO AO PAKECER N• 570, DE 1977
Redaçio Rnal do Projeto de Re!IOiuçio n• l9, de 1977.
. Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso VIl, da Constituição, e cu,
, Prcsi·
dente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1971
Suspende, por Jnconstltuclonalldude, u exe~uçao dos arts,
n•s 251 e 252 du Lei n• 699, de 1967, modlOcado pela de
n• 816, do 1970, do Munlclplo de Me"''ullu, E•tado de Minas
Gerais,
O Senado Federal resolve:
Artigo llnlco 'l'l suspensa, por inconstitucionulidude, nos ter·
mos da decisão definitiva do Supremo Trihunul FeJcrul, proferida
cm 28 de agosto de 1975, nos autos do Recurso l:.<truordinúrio
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n• 81.145, do Estado de Minas Gerais, a cxccuçilo dos artigos 251 c
252 da Lei n• 699, de 24 de fevereiro de 1967, modificada pela de
n• 816, de 13 de novembro de 1970, do Munic!pio de Mesquita,
naquele Estado,

PARECERES N•S 571 E 572, DE 1977
I
I

:,,

,,
,,,,

,,
,,'

,,''

,,
'

,,'

PARECER N.0 571, DE 1977
Da. Comissão de Economia, sobre a. Mensagem n.0 170, de 1977 (n,o 272177 -na. origem),
do Senhor Presidente da. República., propondo ao
Senado Federal seja autorizado o Governo do
Estado de Minas Gerais a elevar em .. , . , ....
CrS 111.000.000,00 (cento e onze milhões de cruzeiros) o montante de sua. dívida. consolidada..
Relator: Senador Otair Becker
O Senhor Presidente da República encaminha ao
exame do Senado Federal (art. 42, !tem VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja autorizado o
Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em
Cr$ 111.000.000,00 (cento e onze milhões de cruzeiros)
o montante de sua divida consolidada, a fim de que
possa contratar operações de crédito junto BD Banco
de Crédito Real de Minas Gerais S/A., na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à complementação da contrapartida obrigatória. de responsabilidade estadual
na composição de recursos do FAE-MG- Fundo de
Financiamento para Agua e Esgotos do Estado de MInas Gerais.

2 . Os empréstimos a serem contratados têm as
seguintes condições gerais:
"I- A- Valores Cr$ 86.000.000,00 e ....... .
Cr$ 25.000. 000,00.
B- Prazos:
1 - de carénc!a: 6 e 36 meses, respectivamente, após o término
do desembolso;
2 - de amortização: 10 e 18 anos,
respectivamente;

Posição em:
30-4-77

Divida Consolidada
Interna

(A)

4.982. 707,8

I - Intralim!te
II - Extrallm! te
a) FNDU ........... .
b) FAS .. , .......... .
c) BNH . ,,,, .. , ..... .

TOTAL GERAL

<I+ !I)

.•..
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C - Encargos:
1 - juros de 4% a.a. e 2% a..a.,
respectivamente, acrescidos de
0,5% a.a. pelo repasse;
2 - correção monetária trimestral
correspondente ao indice de
variação das ORTN's;
D - Garantias: fiança a ser prestada
pelo Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais;
E - Destinação dos recursos: complementação da contrapartida obrigatória de responsab!l!dade do Estado
de Minas Gerais na compos!çãq de
recursos do FAE - MG, para financiar a execução do Plano Estadual
de Saneamento Básico, programado
para o presente exercic!o."
3. Segundo a análise apresentada pelo Banco de
Crédito Real de Minas Gerais S.A. anexa "as operações de crédito sob exame são viáveis técnica e financeiramente, não devendo os encargos decorrentes dos
empreendimentos acarretar maiores pressões orçamentárias ao Estado em questão".
4. A matéria é acompanhada da Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
favorável ao pleito do Governo do Estado de Minas
Gerais, tendo o Conselho Monetário Nacional, em sessão de 20-7-77 aprovado a presente operação.

5. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de
11-10-76 do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28 de
outubro de 1975, haja vista que os recursos a serem
repassados provêm do Banco Nacional da Habitação
- BNH e, portanto, considerada extrallm!te.
6. De acordo com os registras do Departamento da Divida Pública do Banco Central do Brasil
(DEDIP), a situação da dívida consolidada. Interna
apresenta-se conforme o quadro a seguir:
VALOR: Cr$ 1.0 mil

Operação em
exame ( •)
(B)

111.000,0

Situação Posterior à
Contratação Pretendida.
(C)
A+B

=

4.982. 707,8
274.527,2

163.527,2
157.209,5
6.317,7

111.000,0

157.209,5
117.317,7

5.146. 235,0

111.000,0

5. 257. 235,0

7. Na formo. do parágrafo único do art. 2.0 da
Resolução n. 0 03, de 1976, o pedido de autorização para.
operação de crédito submetido pelo Senhor Presidente da República à. deliberação do Senado Federal, está
devidamente Instruido com o parecer do Conselho
Monetário Nacional, favorável ao pleito.
8. Cumpridas as exlgênc!o.s estnbelec!das nas
normas vigentes c no Regimento, esta Comissão conclui por acc!tr~r a solicitação contida na. Mensngem
n.0 170, de 1977, do Senhor Presidente da República,
na forma do seguln te

PROJETO DE RE!:JOLUÇAO
N.0 57, DE 1977
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar cm CrS 111.000.000,00 (cento c onze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.• ll: o Governo do Estado de M!nns Gernls
autorizado, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93,
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de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar
em Cr$ Hl. 000.000,00 (cento e onze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que .possa contratar empréstimos junto ao Banco
de Crédito Real de Minas Gerais S.A., na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Hablta.ção BNH, destinados à complementação da co11trapa.rtlda
obrigatória. de responsabilidade estadual na. composição de recursos do FAE - MO- Fundo de Financiamento para Agua. e. Esgotos do .Estado de Minas 'Gerais, para financiar a execução do Plano Estadual de
Saneamento Básico, programado para o presente
exercicio.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala. das Comissões, 24 de agosto de 1977. - Marcos Freire, ·Presidente- Otalr Becker, Relator- Augusto Franco - Milton Cabral - Luiz Cavalcante Orestes Quércla - Murllo Paralso.
PARECER N.0 512, DE 1977
Da. Comissão de Constituição e .Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 · 57, de 1977, da
Comissão de Economia, que "autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em
Cr$ 111.000.000,00 (cento e onze milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consollda.da".
Relator: Senador Helvídlo•Nunes
De Iniciativa. da Comissão de Economia, o presente
projeto de resolução autoriza o Governo do Estado de
Minas Gerais, - art. 1.0 , -"nos termos do art. 2.0 da.
Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federa.!, a elevar em Cr$ 111.000.000,00 (cento e onze
milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos,
junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.,
na qualldàde de agente financeiro do Banco Nacional
da Habitação - BNH, destinados à complementação
da contrapartida obrigatória de responsab!lldade estadual na composição de recursos do FAE - MO Fundo de Financiamento pA.ra. Agua e Esgotos do Estado de Minas Gerais, para financiar a execução do
Plano Estadual de Saneamento Básico, programado
para o presente exercício".
2. Com a edição da Resolução n.0 93, de 11 de
outubro de 1976 - art. 2. 0 - que alterou a Resolução
n.0 62, de 1975, ficaram excluídas dos limites estabelecidos pelo art. 2.o da. Resolução n.0 62, de 1975, as operações de crédito contratada.s pelos Est11dos e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional
do Desenvolvimento Urbano - FNDU, do Banco Naclona! da Habitação - BNH e do Fundo de Apolo ao
Desenvolvimento Social - FAS, e, dessa. forma., consic!·eradas extrallm!tes.
3. A matéria é acompanhada da Exposição de
)V!ot!vos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda
(em n.0 215/77), favorável ao pleito do Governo do
Estado de Minas Gerais.
4, No âmbito da competência. desta Comissão,
há o. resso.ltar que o projeto obedeceu ao disposto no
o.rt. 42, Item VI, da Constituição, às normas legais
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(Resoluções n.oa 62, de 1975 e 93 de 1976) e ao estabelecido no Regimento Interno (art. 106, Item II!).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria, uma vez que constitucional e jurídica..
Sala das comissões, 31 de agosto de 1977. Accioly Filho, Presidente em exerclclo - He1vídlo Nunes, Relator- Mattos Leão- Otto Lehmann- Orestes Quéfcia - Lenoir Varras - Oslres Teixeira Cunha Lima - Leite Chaves - Heitor Dias.

PARECERES NvS 573 E 574, DE 1!177
PARECER N.0 573, de 1977
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.• 173, de 1977 (n.• 270/77, na origem),
do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal' de Tereslna (PI) a elevar
em CrS 3. 220. 000,00 (três milhões, duzentos e
vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Relator: Senador Milton Cabral
Com a Mensagem n.o 173/77. o Senhor Presidente
da Repúbl!ca sol!clta, do Senado Federal, a necessária.
autorizo.ção para que a Prefeitura Municipal cie Teresina <PI) possa contratar, junto à Caixa Econômlca Federal, com recursos do Fundo de .1\polo do
Desenvolvimento Social- (FAS), a seguinte operação
de crédito:
"A- Valor: Cr$ 3.220.000,00
B- Prazos:
1- de carência: 6 meses;
2- de amortização: 6 anos;
C - Encargos:
l-juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação das ORTNs, capitalizada no .Período de
carência e cobrad'll, trimestralmente, no período de amortização;
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (ICMl ;
E - Destinação dos recursos: financiar o reequipamento do serviço de coleta. de l!xo daquele
Município."
O Conselho Monetário Nacional opinou faYoravelmente ao pleito em questão, por considerá-lo técnica e financeiramente viável, não devendo os encargos decorrentes do empreendimento acarret11r
maiores pressões orçamentá?!as à referida mun!cipal!dacte.
O reequipamento do Serviço de Coleta de Lixo,
consistirá na aquisição de cinco captadores, cinco
broods, um pol!gulndaste e duas caçambas basculantes, cuja. capacidade de atendimento será aumentada
com ampla repercussão social.
No mérito, a operação enquadra-se às normas e
ctlretrlzes do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS. '
Assim sendo, opinamos pela nprovaçiio da presente
Mensagem, nos termos do segu!n te:
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PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 58, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresi·
na (PI) a elevar em Cr$ 3.220.000,00 (três mi·
lhões, duzentos e vinte mil cruzeiros), o mon·
tante de sua dívida consolidada.
o Senado Federal resolve:
Art. 1.0 ll: a. Prefeitura. Munclpal de Tereslna,
Estado do Plaui, nos termos do art. 2.o da. Resolução
n.o 93, de 10 de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizada a contratar empréstimo junto ii Caixa.
Económica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social (FAS), no valor de ..... , , ...
Cr$ 3.220.000,00 (três mllliões, duzentos e vinte mil
cruzeiros), destinado ao financiamento do reequipamento do Serviço de coleta de llxo daquela Capital.
Art. 2. 0 Esta resolução entra em vigor na data
~e sua .pub!lcação.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. - Marcos Freire, Presidente - Milton Cabral. Relator Augusto Franco - Luiz Cavalcante - Otafr Becker
·
- Murilo Paraíso - Orestes Quércia.
PARECER N,0 574, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Resolução n.0 58, de 1977 da
Comissão de Economia que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em
Cr$ 3. 220.000,00 (três milhões, duzentos e. vinte
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Relator: Senador Helvídio Nunes
Com a Mensagem n.0 173, de 1977, o Senhor Presidente da República encaminha ao Senado Federal,
na forma do art. 42, item VI, da Constituição, proposta no sentido de que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Tereslna (PI) a elevar em ........ , .. ,
Cr$· 3.220.0CO,VO (três ml!hões, duzentos e vinte mll
cruzeiros) o m<lntante de sua divida conso!ldada, a.
fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa
Econômlca Federal, com recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado ao financiamento do reequipamento do Serviço de coleta.
de IL"'o daquela· Capital.
2. A Comissão de Economia, na forma regimental, apresentou o competente projeto de resolução autorizando a operação e, conseqüentemente, ele\-ando
o montante da dívida consolidada da Prefeitura Municipal de Tereslna (PI>.
3. o art. 1,0 do citado projeto estabelece que a
operação ·serâ realizada na forma do dfsposto no
art. 2.o da Resolução n. 0 93, de 1976 (alterou a Resolução n.o 62, de 1975), pela qual, ficaram e:&~;luidos dos
limites .estabelecidos pelo art. 2. 0 dn Resolução n.0 62·,
de 1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano .- FNDU,
do Banco Nacional da Habitação - BNH, e do Fundo
de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, e, ~essa
forma, consideradas extral!mltes.

I
I
I
I

...~.
l
I

4. A matéria é acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
favorâvel ao pleito, tendo o. Conselho Monetârlo Naclona! aprovado a presente operação.
5, No âmbito da competência reg-Imental desta
Comissão, cabP ressaltar que o projeto obedeceu ao
disposto no art. 42, item VI, dn Constituição, às normas leg-ais e ao estabelecido no Regimento Interno
<art. 106, item II).
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6. Ante o exposto, opino no sentido da normal
tramitação do projeto, uma vez que constitucional e
jllridlco.
Sala das Comissões,. 31 de agosto de 1977. Accioly Filho, Presidente· em exercicio - Belvídlo
Nunes, Relator- Otto Lehmaun- Mattos LeãoOrestes Quércla - Lenolr Vargas -. Oslres Teixeira
- Cunha Lima - Heitor Dias -. Leite Chaves.

PARECERES NvS 575 E 576, DE 1977
PARECER N.O 575, DE 1977
Da Comissão de Economia, sobre a Mena~
gem n.O 149, de 1977, (n.0 232177 - na orlcem),
do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado FllJleral seja autorizada a Prefeitura.
Municipal de Ma.rlngá (PR), a elevar em Cr$
90.174.074,64 (noventa milhões, cento e setenta
e quatro mil, setenta e quatro cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua
dívida consoüdada.
Relator: Senador Murllo Paralso
O Senhor Presidente da República encaminha ao
exame do Senado Federal (art. 42, Item VI, da CoDBtitulção), proposta no sentido de que seja autorizada.
a Prefeitura Municipal de Marlngá, Estado do Paraná,
a. elevar em Cr$ 90:174.074,64 (noventa milhões, cento
e setenta e quatro mil, setenta e quatro cruzeiros e
sessenta e quatro centavos) o montante de sua divida.
consolidada interna, a fim de que possa. contratar
empréstimos junto ao "Banco do Estado do Paraná
S.A., na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destlnàdos ao flnanciamen to de proj etos e atividades nas âreas de ln· ·
fra~strutura urbana e assistência social".
2. o empréstimo a ser contratado tem as seguintes condições gerais:
"I - A - Valor: Cr$ 9. 384·, 902,50 (equivalentes
a 5~ .102,11 UPC) ;
B- Prazos:
1 - de carência: .12 meses;
2 - de amort'.zação: 15 anos;
C - Encargos:
1 -juros de 4% a.a. mais 1% elo Agente FInanceiro:
2 - correção monetârla idêntica aos indices
das ORTN'S;
3 - taxa d~ abertura de crédito: 2% do valor
do repasse;
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (ICM) ;
E - Destinação dos recursos: financiamento
de lotes urbanizados (Programa PROFILURB).
II- A- Valor: Cr$ 51.241.472,05 (equlva!éntes a 279.017,00 UPC);B- Prazos:
1 - de carência: 36 meses;
2 - de amortização: 20 anos;
C - Encar~;os:
1 -juros de 2% a.a. mais 1% do Agente FInanceiro;
2 - correçiio monetária Idêntica à das ORTN'S;
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3 - taxa de administração: 1%
4 - taxa de abertura de crédito: 2% do valor
do repasse;
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (!CM) ;
E -Destinação dos recursos: financiamento
de obras de infra-estrutura (projeto CURA) na
cidade.
III- A- Valor: Cr$ 2.920.148,86 (equivalentes a 15.900,62 UPC)
B - Prazos:
1 - de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 18 anos;
C- Encargos:
1 - juros de 4% a.a. mais 1% do repasse do
Agente Financeiro;
2 - correção monetária idêntica à. das ORTN'S;
3 - taxa de administração: 1% do valor do
empréstimo;
4 - taxa de abertura de crédito: 2% do valor
do repasse;
D- Garantias: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (!CM) ;
E - Destinação dos recursos: financiar a Implantação de um centro esportivo no Mun!clplo;
rV- A- Valor: Cr$ 26.627.551,23 (equivalentes a 144.990,75 UPC);
B- Prazos:
l - de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 15 anos;
C- Encargos:
1 - juros de 4% a.a. mais l% do repasse do
Agente Financeiro;
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2 - correção monetária Idêntica à. das ....
ORTN'S;
3 '-- taxa de administração: 1% do valor do
empréstimo;
4 - taxa de abertura de crédito: 2o/o do valor
do repasse;
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias (ICM);
E -·Destinação dos recursos: financiar o projeto de urbanização do Núcleo Habitacional Inocente Vilanova Júnior (Programa FINC).''
3. Segundo as análises apresentadas pelo Banco
do Estado do Paraná. S.A., "elaboradas pela Fundação
de Assistência aos Mun!clpips do Estado do Paraná
(FAMEPAR), anexas, as operações de crédito sob exame são viáveis técnica e financeiramente, não devendo os encargos decorrentes dos empreendimentos
acarretar maiores pressões orçamentárias à Mun!clpal!dade em questão".
4. A matéria é acompanhada da Exposição de
Motivos <EM n.0 169/77) - do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, favorável ao proJeto da Prefeitura
de Maringá, tendo o Conselho Monetário Nacional, em
sessão de 23-6-77, se manifestado pelo atendimento do
pleito.

5. Trata-se de operação a que, por força das
disposições contidas no art. 2.o da Resolução n.o 93,
de 11-10·76, do Senado Federal, não se aplicam os
limites fixados no art. 2.0 da Resolução n.o 62, ele
28-10-75, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação e, portanto, considerada extrallm!te.

6. De acordo com os reglstros do Departamento
da Dívida Pública do Banco Central do Brasil DEDIP - a situação da dívida consolidada interna
da Prefeitura Municipal de Mar!ngá (PR) apresenta-se conforn1e o quadro a seguir

Valor Cr$ 1,0 mil
Divida Consolidada
Interna
I - Intrallmite

Posição em 31·3·11
(A)

Operação em Exame ( •)
(B)

1.681,8

Situação Posterior à
Contratação Pretendlda
C=A+B
1.681,8

II - Extrallmite
a) FNDU ......
b) FAS ........
<:) BNH ........

57.868,5

90.174,1

57.868,5

..

TOTAL GERAL \!+II)

59.550,3

90.114,1

148,042,6

149.724,4

Setembro de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçílo II)

7. Em face do que preceitua o parágrafo único
do artigo 2.• da Resolução n.0 93, de 1976, o pedido
de autorização para a operação de crédito, submetido
pelo Senhor Presidente da República à deliberação do
Senado Federal, está devidamente instruido com o
parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável
ao pleito.
·

,,

,,
I,

I'

I'

8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas
normas vigentes e no Regimento, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação contida na Mensagem
n.o 149, de 1977, do Senhor Presidente da República,
na forma do seguinte:
·

'
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S.A., na qualidade de agente financeiro do "Banco Naclona! de Habitação - BNH, destinado ao financiamento de projetas e at!vidades nas áreas de Infraestrutura urbano. e asslstênclo. social".
3. Trata-se de operação a que por força das disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de
11-10-76, não se apl!cam os limites fixados no art. 2.0
da Resolução n.o 62, de 28-10-75,. ambas do Senado
Federal, haja vista que são considerados extrallmltes
os recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio
ao Desenvolv!men to Urbano (FNDU), do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco
Nacional de Habitação (BNH).

4. Na forma do pa""grafo único do art. 2.0 da
Resolução n.O 93, de 1976, o pedido de autorização
para a opero.ção de crédito, submetido pelo Senhor
Presidente da República à. deliberação do senado FeAutoriza a Prefeitura Municipal de Marln- deral, na forma do art. 42, Item VI, da Constituição,
gá (PR) a elevar em Cr$ 90.174.074,64 (noventa está devidamente instruído com o parecer do Conmilhões, cento e setenta e quatro mil, setenta selho Monetário Nacional, favorável ao pleito.
e quatro cruzeiros, e sessenta e quatro centavos)
5. Hâ a ressaltar que o projeto obedeceu, a.lnda,
o montante de sua dívida consolidada.
às normas legais (Res. n.O 62, de 1975 e n.O 93, de
O Senado Federal resolve:
1976) e ao estabelecido no regimento (art. 106, !tem
III).
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Mar!ngâ,
Estado do Paraná, autorizada, nos termos do art. 2.0 da
Resolução n.O 93, de ll de outubro de 1976, do Senado
Ante o exposto, opinamos no sentido da normal
Federal, a elevar em Cr$ 90.174.074,64 (noventa mi- tramitação da matéria, uma vez que constitucional e
lhões, cento e setenta e· quatro mil, setenta e quatro jurídica.
cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de
•
sua dívida consolldada interna, a fim de que possa
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1977. contratar empréstimos junto ao Banco do Estado do Aceioly Filho, Presidente em exercício - Heitor Dias,
Paranâ S.A., na qualidade de agente financeiro do Relator - Leite· Chaves - Orestes Quércia - Lenoir
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinados ao Vargas - Otto Lehmann - Cunha Lima - Osires
financiamento de projetas e atlvidades nas ârf\aS de Teixeira.
Infra-estrutura urbana e assistência social, naquela
cidade.
Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data
PARECERES N!S 577 E 578, DE 1977
de sua publlcação.

PROJETO DE RESOLUÇAO
N.0 59, DE 1977

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. - Mar·
cos Freire, Presidente - Murilo Paraiso, Relator Orestes Quércia - Luiz Cavalcante - Ot9.1r Becker
- Milton Cabral - Augusto Franco.

PARECER N,0 576, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 59, de 1977, da
Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá-PR a elevar em
Cr$ 90.174.874,64 (noventa milhões, cento c setenta e quatro mil, setenta c quatro cruzeiros
e sessenta e quatro centavos) o montante de
sua divida consolidada.
Relator: Senador Heitor Dias
O Senhor Presidente da Repúblico., no. forma. do
disposto no art. 42, !tem VI, da Constituição, enco.minhou no Seno.do Federal proposta no sentido de que
sejo. autorizada a Prefe!turo. Municipnl de Mar!ngá,
Estado do Paraná, o. elevnr em Cr$ 90 .174. 074,64 <noventa milhões, cento e setentn e quatro mil, setento.
e quatro cruzeiros e sessenta e quatro cento.vos) o
mont.o.nte de stm divido. consolidado. interna.
2. A opcrnçiio, na forma do disposto no art. 1.0
do pro.lcto de resolução da Comlssílo de Economia,
será ruallznda junto ao Banco do Estado do Paro.nll

PARECER N,0 577, de 1977

Da. Comissão de Economia, sobre a. Mensa·

gem n.O 172, de 1977 (n.0 269/77, na origem),

do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar
em Cr$ 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos e
quarenta c cinco mil cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada.
Relator: Senador Luiz Cavalcante
Com a Mensagem n.O 172/77, o Senhor Presidente
da República solicita autorização do Senado Federal
para que a Prefeitura Municipal de Tereslna <Pll
possa contratar, junto à Caixa Econômlca Federal,
com recursos do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento
Social (FAS>, a seguinte operação de crédito:
"A- Valor: Cr$ 2.645.000,00;
B- Prazos:
1-

de carência: 2 anos;

2 -

de amortização: 10 anos;

C-

Encargos:

1 - juros de 6% n.a., cobrados trimestral·
ment.e;
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2 - correção monetária de 20% do índice de
variação das OR'I'N's, capitallzada no período
de carência e cobrada, trimestralmente, no período de amortização;
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias CICMl ;
E - Destinação dos recursos: implantar uma
unidade integrada de saúde no bairro de Monte
castelo, naquela cidade.
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se
favoravelmente no pleito por considerá-lo técnica e
financeiramente viável, não devendo os encargos de~orrentes. do empreendimento acarretar maiores pressões orçamentárias à referida municipalidade.
No mérito, a implantaçã:~ de uma unidade lnte·grada de saúde se enquadra nas diretnzes do Plano
Nacional de Desenvolvimento que tem merecido a
acolhida do senado Federal, pela ampla repercnssão
no ca1npo social e de grande contribuição para .a economia do País.
Assim sendo, opinamos pela aprovação da Mensagem, nos termos do seguinte:
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(dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), o montante de sua divida çonsol!dada, ·a fim
de que possa contratar empréstimo junto à C;úxa
Económica Federal, com recursos do Fundo de Apolo
ao Desenvolvimento Social .,..- FAS, destinado ao financiamento da Implantação de uma unidade Integrada de saúde no bairro de Monte Castelo, naquela
Capital.
2. A Comissão de Economia, na forma regimental, apresentou o competente projeto de resolução
autorizando a operação e, conseqüentemente, elevando o montante da divida consolidada da Prefeitura
Municipal de Tereslna CPI).
3. O art. 1.0 do citado projeto estabelece que n
operação será_realizada na forma do disposto no art.
2.0 da Resoluçao n.0 93, de 1976, pela qual, ficaram excluídos dos limite.~ estabelecidos pelo art. 2.0 da Resolução n,0 62, de 1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados e Munlclplos com recursot
provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Urbano - FNDU, do Banco Nacional da Habitação
- BNH, e do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento
Social - FAS, e, dessa forma, consideradas extralim!tes.
4. A matéria é acompanhada de Exposição de ·
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
favorável ao pleito, tendo o Conselho Monetário Nacional aprovado a presente operação.

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 60, DE 1977
Autoriza a Prefeitura Municipal de 'feresina CPI) a elevar em CrS 2.645.000,00 (dois
milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), a sua dívida consolidada,
O Senado Federal resolve:

5. No âmbito da competência regimental desta
Comissão, cabe ressaltar que o projeto obedeceu ao
disposto no art. 42, !tem VI, da Constituição, às normas legais e ao estabelecido no Regimento Interno
Cartigo 106, Item II>.
6. Ante o exposto, opino no. sentido da normal
tramitação do projeto, uma vez que constitucional e
jurídico.

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Teresina,
Estado do Piauí, nos termos do art. 2.0 da Resolução
n. 0 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizada a contratar empréstimo junto à Caixa
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apolo ao
Desenvolvimento Social- FAS, no valor de Cr$ ....
2.645.000,00 (dois mllhões, seiscentos e quarenta e
cinco mil cruzeiros), destinado ao financiamento da
Implantação de uma unidade Integrada de saúde no
bairro de Monte Castelo, naquela Capital.

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1977. Accioly Filho, Presidente, em ·exercício - Relvídio
.Nunes, Relator - Mattos Leão - Otto Lehmann Orestes Quércia :- Lenoir Vargas - ~sires ::t"eixeira
- Leite Chaves - Cunha Lima - Heitor D1as.

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

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. I'·
Secretário.

Sala das CQmlssões, 24 de agosto de 1977. - Marcos Freire, Presidente - Luiz Cavalcante, Relator Otair Becker - Orestes Quércia - Milton Cabral AU!l11Sto Franco - Murilo Paraíso.
PARECER N.• 578, de 1977
Da Comissio de Constituiçao e Justiça, sobre o Projeto de Resoluçio n.• 60, de 1977, da
Comissão de Economia, autorizando a Prefeitura Municipal de Tcresina (PI) a elevar em
CrS 2.64~.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella}- O Expediente lido
vai à publicaçi!o.

Silo lidas as seguintes
Brasflia, 31 de agosto de 1977.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me
ausentarei do Pais u partir do dia 6 do mês de setembro a fim de, por
indicação do Grupo Brasileiro da União lnterpurlamcntur, purtici·
par da 64• Conferência lnterparlamcntar, n reulizur·se em Sofia,
Bulgaria, no próximo mi:s.
Atenciosas saudações,- Amarai Peixoto.
Em 31 de agosto de 1977.
Senhor Presidente,

Tenho u honra de comunicar a Vossu Exccli:nciu, para os fi r"
Relator: Senador Helvídlo Nunes
do
disposto
no nrt. 43, ul!ncn a c! único do Regimento Interno, 4ue
0
Com a Mensagem.n. 172, de 1977, o Senhor Presidente da República encaminha ao Senado Federal, me uuscntarei u purtir do dia 2 uti: o diu lO do mi:.~ de setembro, ficnn·
na forma do art. 42, Item VI, da Constituição, propos- do, destarte, uuscnt" das sessões dos dins 5, 6, Hc 9 do referido mi:,,
ta no sentido de que seJa autorizada a Prefeitura MuAtenciosus suuduçilcs. - Ouo Lehmonn, Vice·l.ldcr d"
nicipal de Te resina CPI) a elevar em Cr$ 2. 645. 000,00 ARENA.
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O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla) - A Presidência Oca
ciente.

Sobre a mesa, projetas de lei que scrilo lidos pelo Sr. to.sccrctâ·
rio.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N•IS9, DE1977
Cessio dos auditórios existentes em edlftclos pdbllcos para
espetáculos de lntereue cultural.
'·
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os auditórios existentes nos cdillcios pOblicos da União,
cm todo o território nacional, sem prcjulzos dos fins a que se
destinam, poderão vir a ser utilizados de uma forma sistcmâtica para
exibições cincmatogrâficas, montagem de cspetâculos teatrais ou
audições musicais, obedecidas as disposições desta Lei c sua regula·
mcntação.
Art. 2• O uso dos auditórios pOblicos para o que cstâ previsto
no artigo anterior scrâ feito mediante convênio ou contrato, cstabclc·
cido entre o órgão a que pertence c clubes de cinema, grupos de
teatro amador ou cmprcsârios qualificados que se proponham a isso.
Parãgrafo Onico. O convênio ou contrato a que se refere este ar·
tipo terá prazo de duração não inferior a 6 (seis) meses c obedecerá,
no que couber, às normas gerais aplicáveis a ajustes de tais
caracterlsticas, na ârca do serviço pOblico, além do que for exigido
na regulamentação desta Lei.
Art. 3• As programações a serem executadas nas salas de
cspetãculo mencionadas neste artigo obedecerão a critérios de alta
seletividade c visarão ao entretenimento saudâvcl c ao aprimoramcn·
to cultural do público que vier a assisti-las.
§ I• Ao funcionarem como salas de cspctdculos os auditórios
públicos estarão abertos a todos que o desejarem, obedecidas,
apenas, as restrições de idade estabelecidas pela Censura Federal,
nos termos da legislação vigente,
§ 2• Scrã permitida a fixação de uma taxa de ingresso a nlvcl
que atenda a finalidade social do empreendimento, destinada, tãosomente, a cobrir as despesas de custeio c de investimento do ccssionário.
I - entenda-se por despesas de custeio, no caso, as que se
referirem ao pagamento de operadores, de atares profissionais,
aluguel de filmes ou remuneração de direitos autorais c, por invcs·
timentos, o que vier a ser dispcndido na aquisição de equipamentos
de projeção, de som c de luz, na montagem de ccnârios c na confecção de guarda-roupa.
Art. 4• O Poder Executivo, através de seus representantes nas
dirotorias das empresas públicos e sociedades de economia mista,
rurit com que sejam udotados nas ditas organizações critérios idênti·
cos aos firmados nesta lei, para que os auditórios de que disponham
cm todo o Brasil tumbóm sejam logo postos a serviço da cultura
rorular.
Art. 5• Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa)
dias.
Art. 6• Esta Lei entra cm vigor nn data de sua publicação, rc•
vogadas ns disposições cm contrário,
Justtncaçilo
Este Projeto de Lei situa-se na linha de outros que nprcscntci
ncstn Casa estabelecendo critérios de Interesse pOblico - envolvendo idéias de racionalidade c de cconomicidadc - para o fun•
cionumcnto de museus c bibliotecas públicas,
No caso dos museus c bibliotecas pOblicas parti do principio de
que os vultosos recursos do crârio consumidos nn instalação c na
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manutenção desses cstnbclccimcntos nilo estavam produzindo os jus·
tos dividendos sociais que se desejaria- considerados a "filosofia" c
o horârio de rcpnrtiçilo pública dos ditos c as conveniências do pObli·
co, impossibilitado de frcqUcntâ-los nos dias Otcis, até às 18 horas.
Ora, no limite cm que museus c bibliotecas ficam às moscas, por·
que não funcionam nos horârios c nas condições cm que poderiam
ser freqUentados- cstnrâ havendo notório dcspcrdlcio de recursos,
algo innccitâvcl cm Pais com tantas carências c com tão cxlguos
meios disponlvcis, como é o caso do Brasil.
O mesmo pode ser dito com relação aos auditórios ociosos.
Essas salas luxuosas, atapetadas, refrigeradas, com cadeiras esta·
fadas, revestimento acOstico, palco, tela, instalações de projcção c de
·som, hoje existentes às dezenas cm quase todos os Estados - c só
ocupados ocasionalmente, para uma conferência, um congresso,
uma cerimônia de formatura ou para cspctâculos de carâtcr elitista,
destinados exclusivamente a grupos fechados, sem o acesso do públi·
co cm geral.
Convchamos que a manutenção desses elefantes brancos é uma
péssima destinação que se cstâ dando ao dinheiro do contribuinte.
Átrâs disso situa-se, naturalmente, não os homens de governo,
transitórios sempre nos postos que ocupam, mas, a burocracia,
alheia, arrogante, indiferente à presença c à enormidade de nossos
problemas sociais ... Dos problemas culturais, particularmente.
Enquanto permanecem fechados c ociosos esses auditórios,
defrontamo-nos com uma situação lamcntâvcl cm matéria de divcr·
sõcs püblicas, As programações cincmatogrâficas c teatrais ofereci·
das ao povo, nas cidades brasileiras, escassas, pouco diversificadas,
custam caro ao espectador c são organizadas mediante critérios
comerciais que incluem, basicamente, a pornografia c a violência,
Sendo essa a realidade, o efeito exercido por tais cspctâcuios é o
embrutecimento progressivo das massas, o incentivo à criminalidade
nas ârcas metropolitanas c o próprio aceleramento de um alarmante
processo de desgaste moral da sociedade brasileira, considerada
como um todo.
Mas, podcr-sc·â neutralizar cm parte esse estado de coisas
mobilizando, na linha do interesse público, sem despesas, esse prccio·
so c amplo instrumental de educação popular cm que se transforma·
riam os auditórios públicos, se usados vierem eles a ser para o cultivo
c difusão das artes, como prescreve este projeto de lei.
Existe hoje, no mundo inteiro, copiosa produção cincmntográfi·
ca de alto nlvcl artlstico, liberta das limitações c inferioridades da
chamada produção comercial. uma produção da qual permanece
distanciado o grande pOblico, vetada que é pelo exibidor,
empenhado sempre cm ocupar seus circuitos com as pclfcu!as que
reúnem os grosseiros ingredientes conhecidos do "sucesso de bilhc·
teria". Os raros clubes de cinema que conseguem sobreviver no
Brasil funcionam precariamente, cm salas dcsconfortllvcis c de dillcil
acesso.
O mc~mo ocorre com o teatro. A velha c nobre arte que a Histó·
ria registra, desde n noite dos tempos, cm diferentes civilizações arte que pode transmitir a seres humanos de qualquer idade a mcn·
sagcm sempre ncccssârin para n compreensão dn existência no seu
mistério c na sua trama- também o teatro de que hoje se dispõe no
Brasil é pobre, cm que pese n existência de alguns cxtraordinârios
autores, de esforçados di retores c de uma legião numerosa c csplêndi·
dn de intérpretes.
Esses elementos nilo nos estilo dando o bom teatro que do csfor·
ço conjugado de todos eles se poderia esperar. Os cspetâculos
teatrais que encontramos pnrn ver, nos grandes centros, oscilam
invariavelmente entre a história inócua, digestiva, calenda no
humorismo grosseiro c superficial- c o enredo pesado, de conteúdo
erótico, com diâlogos onde os palavrões prcvnlcccm, deprimentes,
sem sentido c sem mensagem,
Em umbos os casos o espectador que cstâ buscando o ver·
dudciro c eterno teatro sente-se frustrado.

e
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Mas, nem tudo está perdido, se levarmos em conta existirem
através do Pais numerosos grupos de teatro amador que lutam
obstinada e heroicamente para o atingimento dos generosos fins a
que se propuzeram. Sem recursos, sem apoio oficial, sem salas
decentes para montar suas peças, ou fazer funcionar seus laborat6rios de arte cõnica, eles sobrevivem apenas pelo idealismo estupendo
de seus membros.
Vamos, pois, promover, quanto antes, o encontro que se faz
necessário entre os filmes de arte, entre o teatro, que eleva c que
educa a criatura humana - e o povo deste pais, hoje privado de
ambos.
Para isso ar estão, disponíveis, os exemplos c confortáveis
auditórios públicos, construídos com o dinheiro do povo e que por
esse motivo, inclusive, deveriam ser usados também a serviço da
coletividade.
Niio cube aqui argumentar com a cxceção c alegar que em
determinados auditórios de Brasnia são feitas exibições
cinematográficas onde alguns privilegiados podem entrar, exibindo
convites. Nem citar o que se passa com o suntuoso teatro do BNH
no Rio de Janeiro- ilustrativo exemplo didático de como não se deveria gastar o dinheiro público- onde se faz teatro comercial, apre·
ços escorchantes, muito acima do que trabalhadores; estudantes ou
comerciá rios, para citar apenas trcs categorias de uma população ur·
bana, podem pagar por um simples cspctáculo de duas horas.
Acho que é tempo de mudar. De deixar-mos de falar tanto em Jazer e de tomarmos, Jogo, medidas efetivas, como a que preconizo
neste projeto, para, sem gastar dinheiro, usando apenas com um pouco de inteligcncia aQuilo de que se dispõe oferecer oportunidades
concretas de Jazer ao povo brasileiro - no qual me incluo - que
dele tanto carece e que a ele muito aspira.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1977.- Vasconcelos Torres.
(ils Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cul·
tura e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 160, DE 1977
Isenta os táxis do pagamento da taxa de pedágio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O parágrafo segundo do artigo primeiro do Decreto-lei
n• 79 I, de 27 de agosto de 1969, que "dispõe sobre o pedâgio em
rodovias federais, e dâ outras providências", terâ a seguinte redução:
"Ficam isentos do pagamento de pedágio os vcfculos oficiais, os do Corpo Diplomático e os táxis cujas placas sejam
de cidades situadas a uma distância, cm linha reta, de até 300
(trezentos) quilômctros do local da cobrança."
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.
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Reconheço que a adoção da taxa de pedágio cm nosso Pnls, seguindo o exemplo de uma prática já bastante difundida através do
mundo, foi oportuna e visou a inqucstionâvcis objctivos de interesse
pilblico.
A rede rodoviária brasileira expandiu-se extraordinariamente
nos últimos anos c mnnti:-Ja cm perfeitas condições de tráfego - o
que todos seus usuários desejam - transformou-se cm sério problema financeiro para o sctor governamental por ela responsável.
Dal a cobrança de uma taxa especial àqueles que trafegam cm
determinadas estradas, viadutos, pontes, com o fim precfpuo de gerar
uma receita destinada expressamente à conservação da via.
O pagamento da taxa de pedágio constitui, a meu ver, algo até
mais justo do que a da taxa rodoviária, pois, enquanto s6 paga a pri·
mcira quem vai fazer uso do segmento rodoviário para o qual é exigida- a segunda é imposta a todos os proprietários de vcrculos, ainda
que os mesmos s6 circulem dentro do perímetro urbano ...
Acontece que o Decreto-lei n• 791 houve por bem excluir viaturas oficiais c do Corpo Diplomático do pagamento da taxa de pedágio. Admito, então, existirem boas razões para que também os taxis
fiquem isentos.
Um bom serviço de táxis é, como se sabe, de grande interesse para a população de qualquer cidade. E para que se mantenha a viabilidade do mesmo, torna-se necessária constante atualização das tarifas
que, ainda assim, ao que parece, não está hoje no Brasil cobrindo
satisfatoriamente os custos, c dando a necessária margem de lucro
nos motoristas que exploram esse transporte de passageiros.
A gasolina está carissima, o preço do veiculo c dos acessórios sobe continuamente, as oficinas mecânicas elevam a cada dia seus preços c, não precisaria lembrar aqui, ainda, o que custa ao proprietário
do carro de praça, em impostos e taxas, mantê-lo em situação regular
ante o fisco ...
De outro Indo, quem contrata carro de praça para levá-lo a algum lugar, fora de sua cidade, assim procede por necessidade, numa
emergência, no atendimento a interesse profissional extraordinário c
sempre por não dispor de carro próprio. e, pois, invariavelmente,
um cidadão de classe média, qucjâ paga impostos c que fazjils, nesse
caso especial, como passageiro de um táxi urbano, a tratamento de
exccssão, igual àquele já dispensado, por outros motivos, às autoridades c aos diplomatas.

Na região metropolitana do Grande Rio a presente medida tem
especial oportunidade, pois, o pedágio cobrado na ponte "Presidente
Costa c Silva" por exemplo, onern c desestimula o uso de táxis cm
viagens de um para outro Indo da bala de Guanabara. Está havendo
prejuízos, no caso, para os motoristas c para a população,
Observo, outrossim, que a determinação incluída no projeto de
que o carro a ser dispensado da taxa de pedágio seja cmplacado cm
cidade situada num raio de 300 quilómetros a partir do ponto da cobrança objetivn dar à isenção cnrátcr restritivo, neccssàrio, acho, embora em nada comprometedor dos fins exntos a que se destina a medida.
São as minhas razões.
Saiu das Sessões, 31 de agosto de 1977,- Vasconcelos Torres,

J ust!Rcaçilo

Creio na justiça c na oportunidade da medida ora proposta. Ela
beneficiará, de um Indo, aos modestos e sacrificados motoristas de
praça de todo o Brasil c, num sentido mais amplo, no pilblico usuârio dos carros de aluguel, comprimido hoje entre a eventual necessidade de utilizar-se desse trnnspotc c as tarifas bastante altas que vigorum para os mesmos - elevadas ainda mais, quando existe taxa de
pedlogio a pagur.

LEGISLttÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N9 791, DE 27 DE AGOSTO DE 1969
Dispõe sobre o pedágio cm rodovias federais, e dá outras
providências.
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Art. I• Fica o Governo Federal autorizado a, nos termos do
art. 20, inciso II, ·':Constituição, instituir cobrança de pcdâgio, que
será devido pclo1 :ondutorcs de veículos nutomotorcs que utilizem
vias públicas, integrantes do sistema rodoviário federal.
§ I• Podcrãr ·•r submetidos no pedágio:

a) estradas b,.,qucndas ou rodovias expressas;
b) pontes, viadutos, túneis ou conjunto de obras rodoviârias de
grande vulto.
§ 2• Ficam isentos do pagamento de pedágio os vcfculos oficiais
e aqueles do Corpo Diplomático.
§ 3• O Governo Federal, por intermédio dos órgãos compctcn·
tcs, podcrli, excepcionalmente, autorizar o trânsito de scmovcntcs
cm rodovias c o~ras rodoviárias de que trata este artigo, mediante
pagamento de tarifa de pcdligio c obedecidas as cautelas que a autori·
dndc administrativa determinar.

IÀs Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes,
Comunicações e Obrase de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N•t61, DE 1977
Fixa normas complementares à aposentadoria do servidor
público.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O artigo 184 da Lei n•1.711, de 28 de outubro de 1952,
que "dispõe sobre o Estatuto dos Funcionlirios Públicos Civis da
União", terli a seguinte forma rcdacional:
"É assegurado ao funcionlirio que contar 35 (trinta c
cinco) anos Je serviço:

a) dir"''o à aposentadoria imediata, se o requerer, com
todos os ' :citas e vantagens, nos termos da legislação
disciplinadr'a das aposentadorias, se vier a ser lotado cm ou·
tro serviço, JU se o órgão cm que estiver servindo for transfc·
rido para c :a locnlidn~e, ou for extinto;
b) dispensa automlitica das obrigações de trabalho, a
partir do dia seguinte à apresentação do requerimento de
aposentadoria."
Parágrafo únic". A regulamentação desta lei cstnbclcccrâ
sanções c normas purn rcvcrsilo, npliclivcis no funcionário que rcquc·
rcr com base na prc••cntc disposição, não contando com o tempo de
serviço indicado no caput do artigo.
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.
JustiOcaçio
Todas as leis que incidem sobre o campo do trabalho; sobre as
relações entre empregados c empregadores, ou sobre os direitos dos
aposentados - situem-se elas na llrcn da Consolidação das Leis do
Trabalho, ou do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União
-encerram dois objetivos preciosos:
I - disciplir Jr direitos c deveres das partes interessadas;
II - prevenir n observilncia das normas estabelecidas, cvitan·
do a possibilidade, .1uncu distante, da perpetração de abusos.
Claro que o : cgundo objctivo acima citado é uma decorrência
do primeiro c, cm :'arte, com ele se confunde. Afinal, as leis existem
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para ser respeitadas, cumpridas; para atingir seus objetivos sociaisc, não, para viver a própria perfeição, no imo~ilismo formal dos
textos.
Dificil, comumcntc, o espontâneo c justo respeito, pela parte
mais forte, de um direito - ainda que marcado pela evidência reclamado pela parte mais fraca.
Não prevalece, infelizmente, uma desejãvel posição jurídica por
parte daqueles que aplicam a legislação de pessoal, nas empresas ou
no âmbito da administração pública di reta.
Vocação para a prepotência, adoção de uma falsa hierarquia
de inicrcsscs a resguardar, ou simples transbordamento de animosi·
dndcs ou vaidades indominadns - múltiplos silo sempre os motivos
que levam os eventuais rcsponslivcis pelo atendimento aos que cvo·
cam as garantias da lei, no âmbito dos organismos públicos ou privados, a uma rígida posição de negativismo ou mesmo de perseguição ...
Por que as coisas são assim?
A pergunta deve ser encaminhada aos filósofos, aos que investi·
· gam c tentam explicar os absurdos do comportamento humano.
Talvez eles saibam explicar.
Ao legislador cabe apenas constatar a realidade das situações
vigentes c oferecer a elas soluções no campo estrito c cspccffico da
própria legislação.
A inobservância sistcmlitica de normas legais de alcance c
significação óbvios é que leva à Justiça do Trabalho a maior parte da
·massa enorme de demandas que a ocupam, demandas que seriam
evitâveis, com amplos e concretos beneficias para os interessados
envolvidos, isto é, para o reclamante, para o reclamado c para a
máquina da Justiça.
Questões diversas, outrossim, entulham os canais da Justiça
comum, alimentadas pelo clássico desrespeito a direitos, na maioria
das vezes muito claros, na letra da lei, de cidadãos que prestaram ou
que prestam serviços ao Estado,. sob regime cstatutllrio, lesados ou
preteridos, a certo momento, numa pretensão qualquer formulada.
Exntnmcntc pelo fato da realidade ser esta c não aquela que se
desejaria que fosse, carecem os assalariados de todas as categorias,
no âmbito da sociedade, da existência de mecanismos de defesa,
ncionliveis cm diferentes cmc~gências.
O que viso através deste projeto de lei é a implantação de um
deles, fundamentado, no meu entender, cm justíssimas c ponderáveis
razões. A alteração proposta, outrossim, não trnré õnus de qualquer
espécie no crârio c não inova coisa alguma na parte substantiva da
legislação regulntória da. aposentadoria, matéria como se sabe de
cnrátcr constitucional.
O que desejo é apenas corrigir uma situação anõmnln, cm torno
da qual tenho recebido ao longo destes últimos anos sucessivos c
dramáticos apelos de patrícios que se sentem perseguidos ou lesados,
gratuitamente.
Os abusos que ocorrem são simples. O funcionllrio, com 35 ou
mais anos de serviço, que ainda não haja requerido aposentadoria é
de súbito, sem consulta prévia, por alegados c discutfvcis "interesses
de serviço", transferido para outra cidade, às vezes cm outro Estado
da Fcdcrnçilo.
Ele nilo pode ir, naturalmente. Todos os seus respeitáveis
interesses individuais c de fnmrtin seriam atingidos de uma forma grn·
ve, innceitâvcl, se cumprida vier a ser a decisão arbitrária. Absurda,
entre outros motivos, porque a vítima, além de possuir seus intercs·
ses ajustados no lugar cm que reside, já tem direito Hquido c certo a
pleitear e a obter aposentadoria. A exorbitância vem a gerar, portnn·
to, toda uma complicação trabalhosa c inútil. Mas, como as coisas
estão, o funcionário terá de acatar u transferência e empenhar-se,
depois, na sempre dificil batalha burocrllticn de requerer a aposenta·
daria c esperar um tempo imprevisível para que o requerimento
percorra os trâmites legais.
Situações idênticas, também prejudiciais uo l'uncionllrlo,
ocorrem nus hipóteses de transferência regional do próprio órgilo, ou
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no cnso de sua extinçilo. O funcionário em condiçilo de aposentar-se,
lotado em órgilo n certo momento trnnsferido ou extinto encontra
mil dificuldades - ilógicos e injustificáveis, cabe frisar - pnrn
definir com a neccssàrin presteza a própria situnçilo, passando à
inatividnde, no gozo pacifico de um direito que precede c se supcrpõe
a tais fatos conjunturais.
O endereçamento da disposição ora prevista no artigo 184 da
Lei n• 1.711/52 tem, além dos motivos alegados, a razilo de ordem
técnica, de preencher um espnço vazio no texto do dito diploma. Os
dispositivos originais desse artigo, como se sabe, foram invalidados
pela Constituição vigente quando a mesma vedou percepçilo na
inntividarle, de remuneração ou vantagem superiores àquelas recebidas pelo interessado, enquanto no exercicio da funçilo pública em
que viria a aposentar-se.
Silo estas as razões simples c humanas- admito que o sejamcm que me fundamento para apresentar este projeto de lei. Uma
proposição, acrescentarei, orientada na mesma linha de inumeráveis
outras de que tenho sido autor, na minha longa trajetória parlamentar, qual seja a da defesa intransigente dos fracos, dos oprimidos c
dos injustiçados.
Sala das Sessões, 31 de ngosto de 1977.- Vasconcelos Torres.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEIN• 1.711, DE28 DE OUTUBRO DE 1952
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da Unlio,

···························································
Art. 184. O funcionário que contar 35 anos de serviço será
aposentado:
l - com provento correspondente ao vencimento ou
remuneração da classe imediatamente superior;
ll - com provento aumentado de 20% quando ocupante da
última classe da respectiva carreira;
lll - com a vantagem do inciso ll, quando ocupante de cargo
isolado se tiver permanecido no mesmo durante três anos.

.................. ········· ............................... .
IÀs Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Públl·
co Civil e de Finanças.)
PROJETO OE LEI DO SENADO N• 162, DE 1977
SlmpllOca exigências para habilitação ao exame de
motorista.
O Congresso Nacional decreta:

e

Art. I• eliminada a linca b, no artigo 70 da Lei n• 5.1 08, de 21
de setembro de 1966, que institui o Código Nacional de Trânsito.
Art. 2• Esta Lei entra .cm vigor na data de sua publicnçilo,
revogadas as disposições contrárias.
JusdOcaçio
Uma das constantes da minha longa ntividude de legislador é o
esforço que faço para simplificar a legislnçilo vigente, para rncionnli·
zâ·ln. Penso que as leis, menos prolixas, mais claras e concisas atenderiam melhor no interesse da sociedade de seus membros.
Três tipos de participação marcam, genericamente, o preparo
dos textos de lei. A primeira delas é a do burocrata pragmático, cioso
de uma discutlvel experiência que julga possuir, pelo trato cotidiano
dos assuntos administrativos do Estudo. Pura exibi-ln, afirmar-se e
evitar contestações- que dificilmente poderia invalidar- ele ofere·
ce, quando solicitado, subsidias prolixos, redigidos cm linguagem
hermé:ticu.
Ele assim procede, penso, porque enquanto as leis encnmpurem
exigências e formalidades de dillcil cumprimento estarão garantidas
mais atribuições pura a estrutura administrativa, justificundo·u c
aumentando o poder daqueles incumbidos de ucionà-ln.
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A segunda participação que identifico no processo da elabora·
çiio legislativa é: a do jurista strlcto sensu, obsessionnndo pelo
formalismo reducional, pela adcquaçilojurldicn das normas estnbelccidns, !=: uma preocupação, por estranho que possa parecer,
coincidente e complementar ll do burocrata - muito embora resul·
tante de raciocínio que parte de outras premissas.
A terceira participação, como não poderia deixar de, ocorrer, é a
do próprio legislador. Nós, os responsáveis pela apresentação, pela
discussão c pela nprovnçilo dos projetas de lei tendemos a desejá-los
extensos, circunstanciados, minunciosos, repletos de proibições, de
formalidades, de exigências", Alimentamos, talvez, a Intima ilusão
de que, quando a lei que ajudamos a fazer exibir tais peculiaridades,
estaremos sendo valorizados e promovidos junto à opinião pública".
Daí, nliàs, o fato de muitas leis brasileiras virem seguidas de
uma regulnmentnçilo (fato incomum na legislação nnglo-snxônicn),
para explicitar melhor o que a própria lei nilo diz com clareza. E a
conseqUência disso, também conhecida, é que os regulamcntadores
exorbitam, inovam, restringem, distorcem, concorrendo,
ilegitimamente, com os próprios legisladores.
Converge-se, assim, para uma compreensivcl confusilo. Nesse
ponto, para dirimir os desencontros entre as normas legais estnbele·
cidns e as regulamentações ndotadns, aparecem os experts, os
hcrmcneutas, muitos deles hábeis profissionais da contrové:rsin e do
sofisma, voltados pnr'a a tarefa de confundir autoridades
qdministrativas e juizes, no nlã de mudar o próprio sentido das leis.
Exagero, sem dúvida, no alongar-me nesta digressão didática.
Nem todos os textos de lei relletem, é: verdade, a presença clara das
três participações a que aludi. Existem mesmo no Brasil alguns
milhares de leis extremamente curtas, lncônicas até, cvidenciadoras
de um outro tipo de problema que entrava a vida nacional - o
excesso c a inorgnnicidade das normas vigentes - afetnndo o
interesse da sociedade c de seus membros,
Acho que o texto de uma lei deve ater-se, com exclusividade, no
fim a que a mesma se destina, dispensados os acréscimos de qualquer
espécie, as formalidades inócuas, considerado apenas u assunto que
ocupa o centro do quadro, do ângulo biológico, social, económico,
politico. Quando a lei disciplina um determinado co .•1portamento
ela o faz atendendo à tradição, ao bom senso e à racionalidade, na
boa linha antiga do direito consuetudinário, para atender. ao
interesse de todos.
Chego aqui no especial motivo que me faz propor a presente me·
dida. Dispensando os candidatos a exame de motorista da apresentação de folha-corrida e atestado de bons antecedentes, faço-o na
certeza de que elimino formalidades totalmente descabidas, sem qual·
quer dano ao interesse público,
O fornecimento de folha-corrida e de atestado de bons
antecedentes está condicionado, como se sabe, à ausência do nome
do interessado nos arquivos dn segurança pública.
Fatos insignificantes, simples mal-entendidos, às vezes - que
em nada relletem ou definem a honrnbilidndc do cidndilo nele envolvido - uma vez registrados nos fichários policiais comprometem o
fornecimento daqueles documentos a que me referi.
E fica o cidadilo por isso impedido de tira~ sua curtei~u de
motorista, objetivo que poderá ter para ele, no umverso respeitável
de seus interesses pessoais, um curá ter de alta prioridade.
Cube perguntar: que tem uma coisa com u outra? Que tem u.ver
o ato de dirigir veiculas nutomotores, inclusive com~ mei? de VIda,
com n circunstância acidental de que aquele que deseJa faze-lo tenhu
tido a infelicidade de envolver-se cm ocorrências situadas nu órbita
de interesse da policia? Afinal, contas com u pollciu e com u justiça
silo acertadas por outros meios bem definidos.
O interesse da segurança pública, no meu ente.nde~, ~stu~á
resguardado no limite em que os exames médico e ps1cotecn1Co J.á
exigidos no candidato ll carteira de motorista.impeçum àq~e!~' que ti·
verem deficiências notórias, llsicus ou pslquiCas, da posSibilidade de
uma hnbilitnçilo para .dirigir veiculas nutomotores.
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Por que, então, manter de pé uma exigência que não se apóia cm
razões consistentes ou, sequer, conhecidas? Uma exigência que,
injustificadamcntc, cstã prejudicando a milhares de patrlcios contribuintes do crãrio, acrescente-se - privados do direito simples
de obter uma carteira de motorista?
Saiu das Sessões, 31 de agosto de 1977.- Vasconcelos Torres.
LEGISLA Çif O CITA DA
LEI N• 5.108 DE21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de Trânsito.

···························································

Art. 70. A habilitação para dirigir vclculos será apurada através
de exame que o candidato rcqucrcrã à autoridade de trânsito, jun·
tando os seguintes documentos, além dos que for~m exigidos na
regulamentação deste Código:
a) prova de identidade expressamente reconhecida na legislação
federal;
·
b) folha-corrida c atestado de bons antecedentes,

(À.< Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N•J63, DE 1977
Isenta os veiculo• automotores, nio movidos por derivados
de petróleo, da taxa rodoviária única.

l

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Ao artigo 3• do Decreto-lei n• 999, de 21 de outubro de
1969, que "institui a taxa rodoviãria única sobre o registro e licencia·
menta de veículos, c dâ outras providêncías", é acrescentada a se·
guinte alínea:
"h) os proprictãrios de veicules automotorcs movidos a
eletricidade, álcool, ou qualquer outro elemento energético
isento na sua composição da presença de derivados de
petróll::o. n
Art. 2• Esta Lei serã regulamentada em 60 (sessenta) dias.
Art. 3• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrãrias.
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Sabemos, todos, jã ser tecnicamente passivei usar clctricidadc,
álcool, ou outros diferentes meios para fazer ·a~dar veicules automóveis. O que nilo existe, ainda, i: o ncccssãrio ajustamento tecnológico da grande frota de veicules existente no Pais ao uso normal,
cm condições rentáveis, de alternativas pura a gasolina ou para o
óleo diesel. Insistir na rotina i: sempre mais cômodo.
Nilo se mostram os fabricantes de tais veiculas interessados na
rãpida in.troduçilo de mudanças, na estrutura mecânica dos mesmos,
que possibilitem o abandono do combustlvcl tradicional. Não serão
estranhos a essa resistência, por certo, alguns interesses alimentados
na área económica mundial, pclrs quais devem manter-se inalteradas
as atuais condições do imenso mercado de consumo com que hoje
,ainda contam as multinacionais do petróleo.
O consumidor, por sua vez, não tem interesses maiores cm
substituir a gasolina pelo álcool. Não obteria ele, assim procedendo,
nenhuma economia imediata e, inclusive, continuaria encontrando
gasolina mais facilmente do que álcool para abastecer seu carro ...
Mas, o problema do alto preço do petróleo ai cstã,-vivlssimo, c o
Governo empenha-se na implementação de programas visando
elevar a curto prazo a produção alcooleira no Pais.
Vamos, pois, colaborar nessa boa politica que objctiva à substi·
tuição de um produto, cuja importação consome hoje parcelas
substanciais de nossas divisas, por um outro que pode c que cstã
sendo produzido aqui mesmo.
A taxa rodoviãria \\nica, bem pesada, afinal é um dos muitos
ônus que gravam, hoje, os proprictãrios de veicules automóveis neste
Pais. Depois de pagá-la, esses mesmos proprietãrios não escapam ao
pagamento da taxa de pedãgio, já cobrada cm diferentes rodovias
federais. Vamos, pois, suprimi-la, pelo menos para os que jã estão
ajudando o País, ou iriam ajudã-lo, usando veículos adaptados ao
consumo exclusivo de álcool anidro, ou elctricidadc,
A medida parece-nos de perfeita conveniência. Vejamos o
acolhimento que lhe scrã dispensado.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1977.- Vasconcelos Torres.
LEG,ISLAÇi!O CITADA
DECRETO-LEI N•999, DE21 DE OUTUBRO DE 1969
Institui a Taxa Rodoviária Única, Incidente sebre o
registro e licenciamento de ve!culos, e dá outras providências,

J ustiOcaçio
A legislação incidente em assuntos de natureza econômica, cm
países que se encontrem na fase de desenvolvimento cm que hoje estã
o Brasil, não pode tender ao imobilismo.
Ao contrãrio, o legislador, em tais pulses, deve estar atento à
murcha dos fatos, às variações conjunturais, às situações novas que
vão sursindo, :•ara ir ajustando a legislação vigente à dinâmica da
realidade em mudança, no cxato momento cm que isso deve ser feito.
Chamo "ajust 11 a lcgislaçilo vigente à dinâmica da realidade cm
mudança" eliminar entraves a boas prãticas, inclusive pelo expedi·
ente de criar cstlmulos aos que procedem ou inovam cm coincidência
com a linha que, no momento considerado, exprima o interesse na·
cionul.
Taxar, ou subsidiar, constituem velhos c conhecidos recursos
utilizados pelo Estado para condicionar comportamentos que
possam ser tidos como descjãveis para sua Economia, no quadro
específico de abundância ou de escassez, de dinamicidade ou de
imobilismo, assinalado por quaisquer sctorcs, em dado momento. A
dispensa de uma taxa- objctivo colimado pelo presente projetoconstitui, exatamente, adoçilo de um subsidio indircto visando a
determinado fim de interesse pllblico,
O fim que se está visando na presente medida i: estabelecer uma
vantagem de ordem material àquele que propulsionar o veiculo de
sua propriednde com o emprego de um recurso energético que
dispense o consumo de combust!veis importados.

···························································
Art. 3• São isentos do pagamento da Taxa Rodoviária única:
a) a União, os Territórios, o Distrito Federal, os Estados, os

Municípios c respectivas autarquias, bem como as sociedades de
economia mista ou empresas estatais, apenas enquanto subvcn·
cionadas pela União, Estados, Distrito Federal, Territórios c Muni·
clpios;
b) as instituições de caridade;
c) os proprictãrios de veicules empregados cm serviços agrl·
colas, que transitem apenas dentro dos limites das propriedades a
que pertençam ou, quando utilizando vias pllblicas, não sejam usa·
dos cm transportes de natureza comercial:
d) os turistas estrangeiros, portadores de "certificados interna·
cionais de circular c conduzir" pelo prazo estabelecido nesses
certificados, mas nunca superior a um ano e desde que o pais de ori·
gem adote medida recíproca para com os veicules do Brasil;
e) o Corpo Diplomãtico acreditado junto ao Governo brasileiro;
f) os proprietários de ambulâncias:
g) os proprietãrios de múquinas agrlcolas c de terraplcnagem,
desde que não circulem em vias pllblicas abertas à circulação.

.. ... ..... '.'. ... .. ..... ........ .... .. .. .. .
'''

'

''

'

'

'

'

'"

'

'

Iils Comissõe.< de Constil!liçào e J!lstlça, de Transporte.<,
Com!lnicações r Obra.< P1iblica.r e de Finanças./

,-----~---

--

4242 Quinta-feira I•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l64, DE 1977
Garantia de auxnto funeral para os amparados pela Lei
n• 6.179/74.
O Con~rcsso Nacional decreta:
Art, I• Inclua-se no art, 2• da Lei n• 6.179, de ll de dezembro de 1974, que "institui amparo prcvidcnciário para maiores de
setenta anos de idade c para inválidos, c dá outras providências", o
seguinte inciso III:
"Auxnio funeral no montante do rendimento mensal
percebido pelo beneficiário, pago a quem apresentar o r.ecibo
correspondente à efctivaçi!o da despesa a que se dcstma o
auxflio."
Art, 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias,
J lllllllcaçio
Este projeto, na singeleza de seus dois artigos, dispcnsâvel,
inclusive, a coStumeira rcgulamcntaçilo, visa a complementar, sanan·

do pequena omissão de que se ressente, uma Lei de extraordinário
alcance social, a de número 6.179, de li de dezembro de 1974, que
concede amparo cfctivo aos maiores de 70 anos de idade c aos inváli·
dos, ainda não incluldos por quaisquer motivos nas outras garantias
vigentes de seguro social.
Admito que poucos diplomas, entre as muitas centenas deles
que enriqueceram a legislação do Pais, a partir de 1964, terão
significado comparável a esse no seu conteúdo de justiça c de humanidade, anulando, no campo da previdência, aquela anterior dicotomia inaceitável cm que se encontravam os brasilcirDs, distribuldos
entre amparados c pArias.
A tendência universal da seguridade social é, justamente, essa de
estender a todos os membros de uma população, a todos os indivl·
duas integrantes da sociedade nacional respectiva, a garantia plena
de serviços c de meios materiais de sobrevivência, na adversidade c
na velhice, O Estado brasileiro atende, hoje, aos velhos c aos invâli·
dos, cm obediência aos antigos c edificantes principias cristãos que
se incluem no elenco dos valores básicos de nossa civilização.
Há, porém, na lei que suscita estes comentários o pequeno lapso
que este projeto visa a corrigir, Os sctuagcnârios c inválidos por ela
amparados silo pessoas extremamente pobres- c, não o fossem, não
se enquadrariam entre os que foram por ela amparados,
O pequeno rendimento que passaram a auferir, nos termos da
dita lei, acaba entrando na composição da renda familiar do grupo
de parentes ou de pessoas amigas com a qual vive. ~ um episódio a
mais no quadro antigo, extenso c complexo da pobreza humana, cm
qualquer tempo c lugar.
O falecimento de um segurado, cm tais circunstâncias, traz
problemas imediatos, de diflcil solução, ao grupo familiar que vivia
com ele ou cm torno dele, Alêm de uma queda repentina na modesta
~cccita mensal disponlvcl, aparecem para serem saldados os
compromissos financeiros relacionados com os funerais do segurado.
A medida ora prevista evita essas situações embaraçosas ou
vexatórias c amplia, no necessário, o amparo social cm boa hora
assegurado pela Lei n• 6,179/74, Repete, apenas, o que já prevalece
cm todas as demais situações disciplinadas pela legislação prcvidcn·
ciâria,
Confio, pois, na sensibilidade humana c no senso de justiça dos
Senhores Congressistas, ante o sentido de conveniência c de urgência
do que ora proponho,
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1977,- Vuconceloa Torrea.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.179, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974
Institui amparo prevldencl4rlo para maiores de setenta
anos deidade e para lndlldos, e d4 outras providências.
O 11
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Art. 2• As pessoas que se enquadrem cm qualquer dos situações previstas nos itens I a 1!1, do art. 1•, terão direito a:
I- renda mensal vital!cia, a cargo do INP~ ou do
FUNRURAL, conforme o caso, devida a partir da data da
apresentação do requerimento c igual à metade do maior salário
mínimo vigente no Pais, arredondada para a unidade "" cruzeiro
imediatamente superior, não podendo ultrapassar 60% (sessenta por
cento) do valor do salârio mlriimo do local de pagamento;
·
11 - assistência médica nos mesmos moldes da prestada aos
demais beneficiários da Previdência Social urbana ou rural, conforme o caso,
§ I• A renda mensal de que trata este artigo não poderá ser
acumulada com qualquer tipo de bcnclicio concedido pela Prcvidên·
ela Social urbana ou rural, ou por outro regime, salvo, na hipótese
do item III, do art. I•, o pecúlio de que trata o§ 3•, do art, S•, da
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, na redução dada pelo art. 1•,
da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973,
§ 2• Será facultada a opção, se for o caso, pelo bcnciTcio da
Previdência Social urbana ou rural, ou de outro regime. a que venha
a fazer jus o titular da renda mensal,

,,,",,,,,i~~· C~~;;,a~~ ·d~ 'é~~~;l;~l~a~' ~ 'j;.;,i~~: de, L~~Í;I~~a~
Social e de Finanças,)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 165, DE 1977
Estabelece que a aratlftcacio paaa a01 dlretores de empresas públicas e de economia mista ser' lambfm deYida, propor·
clonalmente, aos respectivos emprepd01.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Toda vez que for paga gratificação às dirctorias das
empresas públicas ou das sociedades de economia mista, scrâ ela tam·
bém devida aos respectivos empregados,
Art. 2• O pagamento da gratificação aos empregados guarda·
rã, cm relação aos seus salários, a mesma proporção que houver cn·
trc a gratificação c os vencimentos dos diretorcs.
Art. 3• As gratificações a que se refere a presente lei somente
poderão ser concedidas quando o balanço demonstrar saldos positi·
vos,
Art. 4• Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, rc·
vogadas as disposições cm contrário,
Justlftcaçio
Tem sido amplamente debatido pela imprensa c através da tribu·
na parlamentar o caso da remuneração dos dirctorcs das empresas c
das soçicdadcs de economia mista,
Veio o assunto à baila a propósito da publicação do balanço da
PETROBRÁS, O eminente Senador Luiz Cavalcante, abordando o
problema da tribuna do Senado, mostrou que os vencimentos dos di·
retores da PETROBRÁS haviam simplesmente dobrado, atingindo
o montante de duzentos mil cruzeiros mensais.
As verbas destinadas a essas vantagens adicionadas ni!o têm li·
mitcs, de tal sorte que, computados os vencimentos c as vantagens
adicionais, na verdade tais diretorcs percebem remunerações supcrio·
rcs as do próprio Presidente da Rcpal!lica, o que constitui privilêgio
incompat!vcl com a austeridade que deve orientar o emprego dos di·
nhciros públicos,
Apesar das interpelações pela imprensa c pela tribuna parlamentar, o fato é que as empresas públicas c as sociedades de economia
mista guardam um silêncio sepulcral, não vindo a público para esclarecer devidamente o assunto c mostrar ao povo qual a verdade,
A16m desse aspecto da qucstilo, por si só suficiente pora justifi·
car a maior preocupação de todos quantos se interessam pelo bom
emprego do dinheiro da Naçilo, existe outro aspecto, o social, que
merece não menor consideração,
Nilo 6 justo o pagamento de vencimentos elevados a•.lS Di retores, acrescidos de gratificações milionárias, sem qualquer participa·
çilo dos empregados de tais empresas,
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Essa prática, incompurfvcl com a grave situação cconômicu e r..
nanceiru que o Pafs enfrenta, contrasta gravemente a penúria cm que
se debutem os assalariados. Basta dizer que, segundo os algarismos
publicados - c que não foram ainda vulidumentc contestados, porque nenhuma empresa pública ou sociedade de economia mista teve
ainda a coragem de esclarecer a opinião pública a respeito do que paga realmente a seus dirctorcs, mantendo-se cm total c sintomático si·
lôncio o que pago às privilegiadas dirctorius equivale a centenas de
vezes o maior salário mfnimo vigente no Brasil.
Cava-se, assim, um abismo entre os maiores salários c o mfm· .
mo, fato que atenta contra as normas mais elementares da justiça c
põe cm risco a própria paz social, que todos almejamos.
Foi por isso que a Constituição de 1946 sabiamente incluiu entre
as normas que deveriam informar a legislação do trabalho a da "participação obrigatória e dircta do trabalhador nos lucros da empresa''
(Art. 157, IV), principio que a Curta de 1969 derrogou, abolindo a
participação obrigatória c dircta (art. 165, V), embora reconheça o
direito à participação,
Entretanto; nenhuma lei foi realmente votada para assegurá-la
cfetivamcntc. Os trabalhadores se voem, assim, espoliados desse di·
reito universalmente proclamado mas não cumprido, fato que levou
o Papa Paulo VI a proclamar na encfclica Populorum Progressio:
"9. Ao mesmo tempo, os conflitos sociais propagaram·
se cm dimensões mundiais. A violenta inquietação que se upa·
dcrou das classes pobres, nos pafscs cm viu de industrialização, atinge agora aqueles cuja economia é quase exclusivamente agrária: também os camponeses tomam consciência da
sua imerecida miséria. Junta-se a isto o escândalo de desproporções revoltantes, não só na posse dos bens mas ainda no
exercfcio do poder. Enquanto, cm certas regiões, uma oligarquia goza de civilização requintada, o resto da população, pobre c dispersa, é privada de quase toda a possibilidade de ini·
ciativa pessoal c de responsabilidade, c muitas vezes colocada, até, cm condições de vida c de trabalho indignas da pessoa humana".
A desproporção existente, no Brasil, entre os vencimentos c
vantagens adicionais dos di retores das empresas públicas c das sacie·
dadcs de economia mista c os dos respectivos empregados evidencia
aquela desproporção que alude o Sumo Ponrffice.
Este fato pode comprometer gravemente a paz social, porque
atenta frontal c violentamente contra os principias elementares da
justiça.
Dar, a razão de ser deste projeto, que subordina a concessão de
gratir.cação aos di retores a duas condições:
a) a existência de saldos positivos:
b) a concessão simultânea de gratificação aos empregados, na
mesma proporção da outorgada aos dirctorcs, tendo cm vista os rcs·
pcctivos vencimentos c salários.
Ao apresentar esta proposição, procuramos um instrumento de
justiça c, portanto, de paz social.
fi com tal preocupação que submeteremos este projeto ao exame
do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, cm 31 de agosto de 1977.- Franco Montoro,

(Às Comissões de Consrlrulçào e Jusrlça, de Economia e de Fi·
nanras.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 166, DE 1977
Dispõe sobre o tombamento da sede da Fazenda Santa
Mônica, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, antiga propriedade do Barilo de Ururaf, onde Duque de Caxias morou na
velhice, e viria a falecer, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A sede da Fazenda Santa Mônica, em Valença, Estudo
do Rio de Janeiro, antiga propriedade do Burilo de Ururuf, onde veio
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a falecer o Duque de Caxias, será tombada pelo Instituto do Patrimô·
nio Histórico c Arrfstico Nacional.
Art. 2• No prazo de 120 (cento c vinte) dias, contados da
aprovação desta Lei, o Poder Executivo praticará os atas necessários
à desapropriação do imóvel de que trata esta Lei, a r.m de que o mesmo seja entregue ao Ministério do Exército.
Art. 3• O prédio-sede da Fazenda Santa Mônica- depois do
restaurado, serâ considerado prolongamento administrativo do Paço
Ducal, reunindo a massa de elementos documentais c bibliográficos
que o Paço, pelas suas dimensões, não possa custodiar.
Art. 4• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrãrio.
J ustiOcaçio
Administrada pelo Ministério da Agricultura, e já inscrita entre
os bens a serem preservados do Estado do Rio, seria - a sede da
razenda apenas, compreende-se - considerado prolongamento
administrativo do Paço Ducal, reunindo, enquanto colcção subsidiã·
ria e depositária, a massa de elementos documcntãvcis c bibliográficos que o Paço Ducal, pelas próprias dimensões, não poderia custodiar. Possuindo ainda a vantagem, no seu isolamento rural, de poder
hospedar estudiosos nacionais c estrangeiros empenhados cm estudos relativos à época e à ação do patrono do centro de estudos. Recolhendo o acervo de Caxias no Paço c na fazenda, organizando-o
racionalmente, festejarfamos de modo condigno o centenário de
falecimento do Patrono do Exército. Figura tutelar da História
Nacional, o Duque de .Caxias merece todos esses cuidados, pois,
quando conhecermos em todos os pormenores o nosso passado,
conheceremos realmente a nós mesmos.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1977. -Oito Lehmann,

(Às Comissões de Consriruirào e Jusrlra. de Educação e
Cu/cura e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os projetas serão
publicados e em seguida encaminhados às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•-Secretário.
Silo lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 279, DE 1977
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Presidente Ernesto Geisel, no Palácio do Planalto, na segunda-feira,
dia 29 do corrente, quando da visita dos dirigentes de Sindicatos de
Trabalhadores Urbanos c Rurais, dos Estados da Parafbu c Rio
Grande do Norte.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1977.- Lourlva1 Baptista.
REQUERIMENTO N• 280, DE 1977
Senhor Presidente,
Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeiro a trans·
criçilo, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo
Ministro Ney Braga, nu visita que fez nu última segunda-feira, dia 29
do corrente, às obras do Hospital Universitdrio, na Ilha do Fundão,
no Rio deJuneiro.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1977.- Lourlval Baptista.
REQUERIMENTO N• 281, DE 1977
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso do Excelcntlssimo Senhor Comandante
do I• Distrito Naval, Almirante Newton Braga de Faria, cm nome
da Marinha e Aerondutica, saudando o Exército brasileiro por ocasiilo dus solenidades comemorativas do "Dia do Soldado", c publicado no Jornal do Brasil.
Sala dus Sessões, 31 de agosto de 1977.- Vasconcelos Torres,
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REQUERIMENTO N• 282, DE 1977
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, u transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso do Excclentlssimo Senhor Comandante
do I Exí:rcito, General Jose Pinto Rabelo, pronunciado durante as
solenidades comemorativas do "Dia do Soldado", c publicado no
Jornal do Bra.1/l.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1977.- Vasconcelos Torres,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portelln) - Os requerimentos
lidos serão submetidos no exame da Comissão Diretorn.
Sobre a mesa, requerimento de urgência que será lido pelo
Sr. I•·Sccretário.
1:: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 283, DE 1977
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, ulrnen "b", do
Regimento Interno, pura o OITcio n• S/12/77, do Governador doEs·
tado do Paraná, solicitando autorização do Senado Federal para con·
tratar operações de empri:stimo externo no valor de
USS 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares norte-ame·
ricanos). paru o nm que especinca.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1977.- Eurico Rezende, Lfdcr
da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclln)- O requerimento Ji.
do será objeto de votação após a Ordem do Diu.
Hú oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ, Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Deputado Francelina Pereira, Presidente da ARENA, acaba
de lançar um balde de água fria sobre a esperança de uma reforma na
estrutura partidária. Pelo menos tão cedo parece que ·ela não virá,
pelas mãos do Presidente da República. Para aumentar a confusão, o
Presidente da Assemblêia mineira, que esteve com o Presidente, afir·
ma que o General Gcisel aceita debater o pluripartidnrismo num sim·
pósio cm Belo Horizonte. Enfim, V. Ex• vê que, segundo o noti·
ciítrio, a confusão i: geral. Nilo safmos, ainda, do nevoeiro.
Se nos reportarmos hoje a uma notrcin do Jornal do Brasil c
outra de O Gloho, jornais sem dúvida fidedignos, nós verificamos
que, realmente, essas declarações foram feitas pelo Presidente da
Assembléia de Minas Gerais.
Aqui está no Jornal do Bra.<il:
"PRESIDENTE DISCUTE LEI
PARTIDÁRIA
Brnsilia- O Presidente Ernesto Gciscl admitiu ontem,
peln primeira vez, n volta no pluripartidnrismo, com a
criuçüo de mais duns agremiações, ucm tempo oportuno'\
informou o Deputado estadual Antonio Dias, presidente da
Assembli:i11 Legislativa de Minas Gerais. O Chefe do Governo aceitou ainda o convite pura participar, no final do ano,
do I Simpósio de Debates Politicas, cm Belo Horizonte, que
terlo 11 participação de universitários c politicas da ARENA c
do MDB."
O Globo informa:
Brasfliu (O Globo) - O presidente da Assembléia mineira, Deputado Antônio Dias, informou ontem, ao deixar 0
Pulúcio do Planalto, que o Presidente Ernesto Ociscl lhe
prometeu compurecer, cm outubro ou novembro, a

um

simpósio que contará com 11 participação de lideres do MDB
c d11 ARENA, e estudantes universitários,
Qual11 conclusão que poderia tirar a Oposição desses fatos?
Tenho u imprcssno de que, unte a confusuo que af foi armada c
que se rcnetc no noticiário, por falta, talvez, de informuçuo através
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dos condutos naturais c oõciais, deveremos concluir que tudo que a
Oposição tem n fazer . esforçar-se por se conservar unida, pura
fortalcccr·sc cada vez mais, ampliando suas bases eleitorais dentro
do esquema politico vigente.
E por que dentro desse esquema? Simplesmente porque não há
outro. E outro não haverá, enquanto não disponha o Partido de for·
ça para opor à força.
Pergunto, agora, se o nosso MDB se acha prestes a contar com
essa força. Na linha dos nossos antecedentes históricos, tudo dcpcn·
dcrin de uma coisa gr)lvc, a cisão nas Forças Armadas, o que
resultaria ilusoriamente vantajoso para a Oposição, mas péssimo
para o Pafs, no meu entender. Seria um salto no escuro.
Quem poderia tcntar,já não diremos controlar, mas ordenar os
acontecimentos n partir dessa divisão? Para orientá-los, o Governo
necessitaria de uma grande dose de sensibilidade polftica, o que não
é, positivamente, o seu forte,
O receio que ora manifesto é, aliás, o de todas as pessoas de
mediano bom senso neste Pnfs.
Não podemos dar de ombros no que o Governo faz ou deixa de
fazer, porque tudo que ele faz ou desfaz nfcta o presente c o futuro da
Nação, da geração atual e das gcrnc;õcs vindouras, dos nossos filhos
c dos nossos netos, afetnrá o destino da democracia c a segurança de
todos c de cada um neste País. Assim à Oposição não basta
pressionar o Governo, uma vez que, por sua própria fndolc, o
sistema de governo que se instalou, nesta contingi:ncia da nossa História, é um sistema fechado, que afcta ser impermeável às pressões,
tomando-as como parte de um esquema subversivo.
Essa falta de plasticidade - sabemos nós - é sumamente
perigosa. Ela não impeC: ..· que se avolume a oposição cxtrapnrtidárin,
como estamos vendo, c se alimente o radicalismo, o qual pode desaguar até no terrorismo, à rnlta de vãlidas alternativas dentro da
competição ordeira nos préiios polfticos, que é o que todos desejamos.
Já vivi bastante, Srs. Senadores, para preferir sempre a uma
sofução anãrquicn para os problemas polfticos uma safda pacffica,
sob n liderança de um governante esclarecido, de que nos oferece
hoje o exemplo esse admirável c surpreendente Rei da Espanha, que
rompeu com prccanccitc'~ c se despiu de sua postura majestática, destinada n uma função p· amcntc decorativa, para se tornar um ifdcr
nacional. Um Jfder capaz de lançar, sobre o rio da História, n ponte
para um novo sistema que sucedesse, com o mfnimo de abalos, às
instituições obsoletas do franquismo.
A modernização das instituições espanholas era um problema
inquestionavelmente bem mais complexo que n redcmocratização do
Brasil. Nilo obstante, vem sendo corajosamente enfrentada. E por
quem, Sr. Presidente? Por novos Udercs que surgiram repentina·
meritc, como de geração espontânea ou no caldo de cultura da
anarquia revolucionária? Nuo, por homens que pertenceram ao
velho regime, mas que nõo se deixaram aprisionar pelo passado, e
compreendem que o passado passou c niio volta,
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DANTOM JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer, Sr. Lf.
der da Maioria.
O Sr. Eurico Rezende (A RENA - ES) - As primeiras palavras
de V. Ex• foram no sentido de aõrmnr que ns declarações prestadas
pelo eminente Presidente do meu Partido, o Sr. Deputado France·
lino Pereira, significaram - creio que estou usando n expressão de
V. Ex•- água fria sobre os entendimentos. Peço a V, Ex• me obse·
quic com a restauração da frase,
O SR. DANTOM JOBIM (MDB - RJ) - Nua cru bem
quanto aos entendimentos. Consulto minhas notas: "lançaram um
balde de água fria sobre u esperança de uma reforma nu estrutura
partidária",
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Então, V, Ex• vai-me
permitir focalizar, rapidamente, este ponto. Qualquer balde de llgua
fria que se queira jogar na estrutura pnrtidllrin, visando a impedir
alterações que porventura sejam neccssllrins, encontra um obstllculo
intransponivel na Constituição Federal, que permite n criação de
novos partidos. Verificamos, tanto na ARENA como no MDB, c até
mesmo em circulos Governamentais, n defesa da criação de mais partidos- trí:s, quatro partidos. Mais do que isso não se fala. O Dcpul:idll Francelino Pereira nilo pode afirma •. em primeiro lugar, é se
vai haver essa reestruturação partidária. Mas, também, S. Ex• não
alirnH>ll a impossibilidade de surgir. O Pais naturalmente passarâ
por uma sí:rie de reformas, visando ao aperfeiçoamento das suas ins·
tituições democráticas e partidârias. O Presidente do meu Partido
afirmou que ainda não era oportuno tratar-se desse assunto, porque
o juiz desse ensejo, obviamente, é o Presidente da República. Então,
quero que V, Ex• interprete as palavras do Deputado Francelina Pereira como uma reafirmação do seu otimismo e do seu propósito em
favor do diálogo. E eu sei que V. Ex• também defende essa intcrviví:ncia entre as Lideranças partidâriac visando a melhoria, n
ampliaçiio das condições institucionais do Pafs. Estamos próximos
de uma transição governamental que, possivelmente, corresponderA,
também, a uma transição do aperfeiçoamento do nosso Estado de
Direito. Não na implantação do Estado de Direito, porque esse
existe. Todos nós sabemos, o Estado de Direito é o Direito legisfndo.
Esse existe cm termos de legislação constitucional, em termos de
legislação ordinária. Mas aquela transição, coincidentemente, se
operará com o aperfeiçoamento do nosso Estado de Direito c, por
via de conseqUência, com o maior aumento percentual passivei da
nossa taxa dcmocrâtica. Por outro Indo, quero me permitir c também
rapidamente - quando digo rapidamente é com outro tópico,
porque, no conjunto, não fui tão râpido porque i:u não desejo ser tão
lllngo rara ni>o parecer tagarela diante de V. Ex• - mas, também,
ni>o desejo sor tüo curto nus minhas palavras para não parecer
dcsatcnçf10 ao seu pronunciamento. V. Ex• citou o caso da Espanha.
Não há, absolutamente, e, principalmente no regime eleitoral. Não
há diferença nenhuma. Quando a Espanha nem pensava em realizar
eleições, cm fazer a abertura partidâria, no Brasil jã havia eleições.
Quando a Espanha ainda estava mergulhada num regime de franca
e~ceçào, a Oposição brasileira já obtinha, aqui no Brasil, a grande
vitória de 1%4. De modo que, se há um Partido, em nosso País, que
nilll pude comparar a Espanha com o Brasil, é:, justamente, o MDB.
Pcçu u V. Ex~ 4uc raciocine em tc=rmos desse dado, que é muito
imporwntc.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) - Muito obrigado,
eminente L!der da Maioria, pela sua intervenção que veio esclarecer,
em parte, o ponto de vista da maioria ~. ARENA, a respeito do
temu que estamos tratando. Por outro k·lo, entretanto, devo fazer
um reparo: V. Ex• diz, por exemplo, qu, niio se pode comparar a
situação du Espanha com a do Brasil. Eu não as comparei; pelo
contrário! Citei o caso da Espanha para mostrar que lll era muito
mais difícil do que no Brasil, chegar-se à atualização democrática, à
modernização no sentido de uma institucionalização de ordem democrática. A mudança er.1 muito mais dif!cil na Espanha, onde estava
arraigada a tradição franquista, a herança ditatorial, poderei mesmo
dizer, totnlitftriu.
No Brusil ê: menos complexa a t; •efa. a evidente que, na
l'.spnniHI, as instituições eram totalmente orientadas no sentido
contrário uquelus que, no Brasil, ainda persistem como residuos ou
vcstigios de um sistema que perdurou durante toda a nossa vida pú·
hlica, com roucas e~ccções.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• permite um apnr·
te, nobre Scnndor?

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muito prazer.
O Sr. Fronco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• responde muito
hem à objeçào que lhe foi formulada. Quando se fnz referência 11
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experiência da Espanha ou à expcriéncia de Portugal, tem·s• em
vista, precisamente, aquilo que V. Ex• acaba de mencionar. Tivemos
nesses paises, no processo de normalização dcmocrâtica, duas cxpc·
riê:ncius diferentes. Em Portugal: Marcelo Caetano, que havia
substituído Salazar, poderia ter encaminhado o Pais para a normali·
zaçt.o mas dundo atenção àqueles que queriam enrijeccr ainda mais o
sistema, em lugar de abrir o pais para a normalização democrlltica,
ele fechou mais, apertou mais os controles do Estado; O resultado foi
aquela explosão de conseqUências catastróficas para a nação portu·
gucsa. A Espanha aproveitou a experiência de Portugal e foi o
próprio Rei Juan Carlos que, em declaração histórica pela sua signi·
f!euçrtu. declarou: "A grande tarefa é a de devolver ao povo espanhol
a sua soberania c é o povo quem vai decidir sobre o modelo politico
da Espanha". Fez as eleições, e aqueles que esperavam lutas,
divisões, sangue, tiveram um exemplo extraordinârio de eleições
democrâticus com uma solução que recolocou a Espanha no rol dos
países democráticos. Foi um bom exemplo que V. Ex• citou em boa
hora c, agora, com maior brilho, defendeu, na sua oportunidade c na
sua exala significação. Vale pura o Brasil, sim, apesar das diferenças
enormes que existem entre as duas nações, mas o caminho é o
mesmo. O que é preciso fazer no Brasil, também, ê devolver ao povo
brasileiro a sua soberania. Congratulo-me com V. Ex•, que expõe
não apenas o seu pensamen:,o mns o de todo o Partido.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Agradeço, eminente
Líder do meu Partido, as palavras de V. Ex•, mas devo dizer que
estou falando, evidentemente, no meu ponto de vista pessoal. Não
quero, evidentemente, avançar determinadas posições que não são
do meu Partido, como se elas realmente tivessem o endosso do Partido.
Nosso Partido estâ às vésperas de uma grande reunião. Então,
ai é que se traçarão rumos. Sou um modesto soldado, estou aqui nn
trincheira tentando contribuir, modestamente, para que se obtenha
uma salda democrâtica para o impasse institucional brasileiro.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer, Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Danton Jobim,
notei algumas palavras do nobre L!der Eurico Rezendc, que dizia o
seguinte: "0 Pais passará por uma série de reformas". E afirmando
em seguida: "No momento, não é oportuno, o juiz é o excelentfssimo
Senhor Presidente da República". Muito bem. Mas, perguntaria a
V, Ex•: e o Congresso Nacional? Nós vamos apenas referendar essas
passiveis reformas aludidas pelo ilustre Lider da Situação?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Evidentemente que
isto não deve ser. Este não é o melhor caminho para obtermos as
reformas que têm um sentido, vamos dizcr,liberalizantes.
Agora, tenho algumas observações a fazer a respeito do assunto,
que deixarei para o momento oportuno.
Mas, o que eu estava perguntando, quando me interrompeu
aliás, com muita honra para mim - o eminente Lidcr da Aliança
Renovadora Nacional, era o seguinte: Por que o General Ernesto
Geisel, a quem sobram atributos para tanto, nüo se converte no !!der
nacional, supra ou post-revolucionârio, c não marcha para um
programa de atualização do sistema que ele preside'?
Essa atualização só pode operar-se no rumo da democracia
plena c da libertação dos Poderes desarmados, que hoje funcionam
como simples peças acessórias do Executivo.
Só isto, Sr. Presidente,jâ dá uma boa medida do estado de exceção cm que vivemos, c que não pode, de maneira alguma, se<
comparado, como o foi, aqui, no estado de direito.
A esta altura a história, o movimento de 1964 não tem mni'
condições para se descnrt•lf de seus ideais democrâticos e de se•
compromisso com o estado de direito, que estilo na raiz de sut
eclosão, 13 anos atrás, c fundamentam o programa através do qua
procurou legitimar-se.
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Ao recurso constnnte c repetido à cassação de mandatos
parlamentares com n suspensão de direitos, hA, agora a ameaça incrlvel de processo contra o Presidente do MDB; não será isto uma
prova de que politicamente a Revolução ninda não ultrapassou a fase repressivn, ou seju, preliminar, elementar, da limpeza de terreno?
Nilo se mostra, com isso, dcsprcpnrada - tantos anos já decorridos- pura enfrentar a tarefa de sua institucionalização, o que só
se fará com a retomada dos ideias que a inspiraram?
O Presidente da ARENA, Deputado Francelina Pereira. coloca
como primeira etapu na marcha para as reformas institucionais a
"criação de um clima psicológico favorável no entendimento''. c
como segundo passo a "definição pelos partidos das idéias básicas da
reforma" (que será conclulda ainda este ano).
Como, porém, formarlamos aquele clima psicológico sem que
alguém se apresente, em nome do Governo, devida e expressamente
hubilitndo, a abrir o diálogo com a Oposição em termos claros e
positivos? Conversas amáveis, estas já existem, são de todos os dias.
Mas, não teria soado a hora de propor algo de concreto, pelo menos
em suas linhas gerais? Será que devemos pôr nossas esperanças no
Projeto do SenndorTeotônio Vilela?
Verdade é que o Senador Teotõnio Vilela, um dos mais ilustres
representantes de Alagons c uma das grandes figuras do Senado, está
representando, nesta horo, um papel semelhante àquele do Bispo
Léfebvrc, dentro da ARENA. t;: evidente! t;: intelectual de valor, um
homem de boa vontade, servido por grande inteligi:ncia e rica
imaginação criadora, mas que constantemente descarrila dos trilhos
arenistas.
Mas voltando ao assunto, como formarlamos, este clima
psicológico se nilo abrirmos a discussão com um mínimo de objetividade?
A tese da Constituinte nasceu precisamente do fato de que a
Oposição está cansada de esperar o que nunca vem e, quando vem,
chega num pacote. Pacote que, desta vez, não precisa ter o selo de
um ato institucional ou ser precedido de um recesso utécnico''.
porque o pacote anterior já reduziu o quorum para emendas constitucionais.
Confesso, aliás - c peço perdão nos meus companheiros de
Partido que pensam de modo diferente-. que essa história de reforma por pacote enviado ao Congresso ou mediante o voto da Constituinte, esta história não me interessa, fundamentalmente. Se as reformas forem liberais, quanto mais cedo melhor. Se elas forem no sentido da tradição democrática do País, que venham o mais cedo possível. O importante não é o pacote, mas o seu conteúdo.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O tempo de V. Ex• já
cstâ esgotado. Peço que dê conclusão ao seu discurso.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Pois não, Sr. Presidente, vou concluir.
Mas dizia eu: o que interessa, sobretudo, é a substância das
propostas do Governo. Se constitui uma saída democrática, que
permita futuros alargamentos ou correções, e assegure a adoção de
pontos essenciais do elenco de direitos humanos, a reforma me
interessa e deve interessar a Oposição, venha de onde vier. O que
legitima uma Constituição, mais que tudo, é o consenso nacional,
afirmou um grande pensador politico - se não erro - Mestre
Raymond Aron.
A Constituição de 1824, por exemplo, foi outorgada, melhor
seria que tivesse a chancela de uma Constituinte. Mas, os partidos se
entenderam em torno dela, a Naçiio a perfilhou c à sua sombra viveu
65 anos de paz e unidade internas. Depois foi adaptada, aliás, às
n ccessidadcs do País, por via de uma~ Adicional, votada pela própria Assembléia-Geral.
~ que ela tinha por si, Srs. Senadores, o consenso da Naçilo, a
chancela da legitimidade do assentimento de todos.
Diz o Presidente Francclino que ainda este uno- olhem que es·
I~ mos cm fim de agosto- os partidos deverão definir as idéias essen~ials da reforma.
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Ora, quem deve propor algo é o Governo, não a Oposição. Sobre tnl proposta i: que vai haver o debate. Debate que nilo será fácil,
pois cada negociador tentará arrancar o máximo do outro, coisa
normalíssima nesses casos. Silo regras do jogo.
Entretanto, havendo patriotismo e boa vontade de parte a parte,
poderá sair algo de positivo. Isso se houver tempo. Pois os problemas gerais do Brasil cstiio cada vez mais ligados a uma solução politica. Eles se vão amontoando e o sintoma da fadiga ante a repetição de
processos já peremptos se apodera rapidamente da opiniilo pública.
Estamos certos de que o Presidente Geisc! tem condições para
conduzir o processo da atualização política se não se entregar iltcntaçiio ou às facilidades dos atos de arbltrio, que só poderão agravar o
problema.
Esperemos em Deus que Sua Excelência e seus assessores, militares ou civis, Sr. Presidente, inclufdo o General João Batista
Figueiredo, tenham, enquanto é tempo, olhos para ver e ouvidos para ouvir o que se está passando neste Pais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
Sr. Senador Lourival Baptista, por cessão do Sr. Senador Marcos
Freire.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.).- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Convidado pelo Ministro João Paulo dos Reis Velloso, tive a
satisfação de participar da reunião de avaliação do
POLONORDESTE, assistindo às exposições ali feitas, com o
propósito de assegurar sempre maior i:xito ao Programa. Realizada,
ontem na Secretaria de Plnncjamcnto, sob a iniciativa do Ministro
Reis Velloso, que a presidiu, à reunião compareceram os Ministros
Rangei Reis, do Interior, Allysson Paulinclli, da Agricultura, o
Superintendente da SUDENE, José Uns de Albuquerque, e os
Governadores Nunes Freire, do Maranhão, Tarclsio Maia, do Rio
Grande do Norte, Ivan Bichara, da Parnlba, Divaldo Suruagy, de
Alagoas, José Rollemberg Leite, de Sergipe, Roberto Santos, da
Bahia, e o Vice-Governador de Pernambuco, Araújo Cunha.
Estiveram presentes, ainda, os Secretários-Gerais do Planejamento,
/;;leio Costa Couto, do Interior, Dilson Santana de Queirós, e da
Agricultura, Paulo Romano.
Durante o encontro, falaram sobre aspectos do
POLONORDESTE, os Srs. Ricardo Nunes de Miranda, o
Superintendente da SUDENE, José Lins de Albuquerque; o Dr.
Paulo Romano c os Governadores presentes.
O Coordenador-Geral do POLONORDESTE, Dr. Ricardo
Nunes de Miranda, disse do balanço dos resultados já obtidos e das
perspectivas do Programa. Salientou que órgãos como a EMBRAPA
COBAL, CIBRAZ/;;M, Departamento de Ensino Fundamental do
MEC. Banco do Brasil e Banco do Nordeste, além de outros órgãos
federais, vêm participando ntivnmcntc do POLONORDESTE, como
se se tratasse de projetes próprios, numa cooperação admirâvcl, e,
talvez, sem precedentes, que está possibilitando realizações
considerâveis em favor das grandes massas rurais dos Estados
nordestinos, em todos os setores da vida rural.
Dizendo que o objetivo fundamental do POLONORDESTE é
assegurar a melhoria da qualidade de vida do homem do campo, o
Superintendente d·a SUDENE, José Lins de Albuquerque, destacou
a concentração de ução em determinadas áreas, de forma que cada
espaço atendido pelo Programa recebe todas as atenções ncccssârius
pura o alcance dos resultados desejados. Salientou a "convergência
de açiio" que está permitindo resultados tão positivos, apontando-a
como "chave do Programa". Destacou ns principais alterações
ocorridas nas áreas atendidas, falando, depois, o Secretário-Geral do
Ministério da Agricultura, Dr. Paulo Romano. A reunião foi
encerruda por objetivo c incisivo discurso proferido pelo ilustre
Ministro Reis Velloso.
A reunião foi de indiscutfvel significado pura o Nordeste, pois
permitiu umu nova uvuliaçilo do POLONORDESTE, tendo o Minis-
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tro do Plancjamcnto afirmado cm seu discurso, que o Programa do
Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel constitui solução
certa para a região, pois é notãvel contribuição para resolver o
"problema fundamental da região nordestina, que é o problema do
desenvolvimento rural".
Deu amplos dados na demonstração do acerto do
POLONORDESTE, apontando resultados concretos j6 colhidos c,
que se quer ampliar.
Sr. Prosidcnte, por vãrias vezes tenho falado desta tribuna sobre
o POLONORDESTE, seu significado e esperanças dele decorrentes
para o Nordeste. Oportunamente, voltarei ao assunto, de forma mais
detalhada. acentuando sua grande importância para o• desenvolvi·
mente rural nordestino, precisamente o setor mais necessitado e
onde se concentra a maioria da população regional.
No momento, não poderia deixar de salientar a reunião ontem
realizada, a que tive a honra de assistir, convidado que fui pelo
Ministro Reis Velloso. A avaliação do POLONORDESTE a que
ontem se procedeu, por iniciativa do próprio Ministro do Planeia·
mento, bem ressalta a importância e a prioridade que o Governo do
eminente Presidente Ernesto Gciscl dâ ao Programa, à ação de seu
Governo no Nordeste, visando transformA-lo através da melhoria de
vida e condições de trabalho cm sua extensa 6rea rural.
Face .: brevidade do tempo, limito-me, por ora, a este registro,
enaltecendo o Governo por sua patriótica e humana ação no
Nordeste. E acredito perfeitamente justificada minha presença nesta
tribuna, com a incorporação que faço a este pronunciamento dos
discursos proferidos na reunião de ontem pelo ilustre Ministro Reis
Vclloso c pelo Governador José Rollcmberg Leite, do Estado de
Sergipe. E, também, do artigo "POLONORDESTE, UM PRIMEI·
RO BALANÇO", de autoria do Sr. Roberto Cavalcante. São
documentos que atestam a importância dos resultados j6 colhidos pe·
lo Programa no interior nordestino e, sobretudo, do significado da
reunião ontem havida na Secretaria de Planejamento.
E concluo, Sr. Presidente, congratulando-me com os
participantes da reunião, especialmente os Governadores ali presen·
tes, que puderam, mais uma vez, testemunhar o empenho com que o
Presidente Geisel procura dar ao Nordeste as condições indispensá·
veis à sua efetiva transformação económica c social. (Muito bem!
Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOU·
RIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO REIS VELLOSO:
"Eu creio que talvez a conclusão mais importante é que o País
est6 no caminho certo ao procurar, através do Polonordcstc, trazer
uma notây,·l contribuição para resolver o problema fundamental da
rcgiilo non. "tina, que é o problema de desenvolvimento rural. Toda
essa idéia de que o Nordeste pode mudar, de que o Nordeste deve
mudar se situa, principalmente, na sua região agrícola, no seu meio
rural. t: ar que estâ a grande dificuldade, não só a pobreza maior,
mas toda a complexidade do problema nordestino. Eu acho que a
solução que se est6 procurando, dentro de um conjunto, fazer cs·
scncialmcr.\C todo esse esforço articulado do Polonordeste com
outros prc'tramas agrícolas, de modernização da ârea rural do Nor·
deste, implica, realmente, em aproveitar as 6rcas melhores do Nor·
deste para criar uma agricultura de mercado, uma agricultura rela·
tivamente .1todcrnizada. Enfim, resolver esse problema do pequeno
produtor, daquela massa no sentido de milo·de-obra- silo pelo me·
nos 12 milhões de pessoas que vivem na rcgiilo semi·âridu, consti·
tuindo ainda quase 60% da população nordestina na zona rural. Os
números até agora silo expressivos. Nós estamos até agora com 35
projetas aprovados, 30 cm execução; 35 mil agricultores, pequenos
produtores, estilo sendo atendidos esse ano com o Crédito Rural. Nós
estamos com investimentos, realizados até agora no Polonordrste e
Programas de Irrigaçilo de 8,4 bilhões de cruzeiros. O nível de
cxccuçilo dos projetosjd se pode dizer que é razoavelmente satisfntó·
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rio- foi possível montar todo um esquema que parecia complexo de
início, porque os projetas são integrados, silo por regiões e não por
setores, e ar talvez resida todo o segredo do Po/onordeste. Para me·
lho r execução, para melhor controle, para melhores resultados pode·
se dizer que o Po/onordrste "pegou". Nós vamos aperfeiçoá-lo, nós
vamos procurar colocar mais recursos, vamos ver quais são os pro·
blemas, as implicações, quais as agilizações a serem feitas. Mas pelos
depoimentos que nós tivemos, certamente o Polonordeste "pegou" e
vai funcionar realmente. Ele tem ainda um sentido, um certo subpro·
duto: é que ele de fato fortalece a Sudene. Ele fortalece a Sudene,
primeiro, porque ela é o órgão que tem uma ação mais di reta, de pro·
curar fazer funcionar o programa dentro da região. E pelo fato de
que à medida que nós encontramos as soluções certas para os proble·
mas do Nordeste, cada vez Irã melhor a Sudene. Eu quero agradecer
as sugestões que aqui foram feitas e que nós vamos levar eni conta es·
sas sugestões, ou seja, aquela com relação do depósito nos bancos
dos Estados, embora no mérito eu não possa por enquanto adiantar
nada. E muito especial cu quero dizer grato pelas presenças dos Se·
nhores Ministros, dos Senhores Governadores, dos Senhores Con·
grossistas e demais autoridades aqui presentes c esperar que possa·
mps fazer novas avaliações do Polonordeste e principalmente afirmar
que nós temos condições de, com muito empenho e com muita deter·
minação, usar o Polonordeste como instrumento importante para a
transformação da região nordestina."
DISCURSO PROFERIDO PELO GOVERNADOR JOSt:
ROLLEMBERG LEITE:
"O Estado de Sergipe, consciente da sua dependência económi·
ca em relação à agropecuâria, tem desenvolvido uma série de progra·
mas com vistas a uma mudança da sua realidade rural,
O subdesenvolvimento rural, por sua vez, tem-se mostrado
evidente em diversos setores, propiciando assim base suficiente para
ser encarado como um fenómeno global.
Esses dois aspectos, sob o posto de vista Governamental, assu·
mem a maior importância, divisando-se perfeitamente as vantagens
que poderiam ser conseguidas através de intervenções gradativas e
complementares,
Dessa forma, para o Estado de Sergipe o POLONORDESTE
veio criar novas expectativas com relação ao seu desenvolvimento,
pricipalmente pelos seguintes pontos:
I) Concentração de esforços em ãreas prioritâlias, visando a
formação de pólos de desenvolvimento;
2) Caracteristicas inovadoras de atuação, porque, sem a criação
de novas estruturas, vem propiciando a ação integrada de diversos
Órgãos, com aproveitamento mãximo de recursos humanos e finan·
cciros:
3) Valorização do homem de forma mais extensiva, buscando
também o atendimento das suas necessidades como ser humano.
Até o momento, dois projetas foram elaborados, compre·
cndendo as 6reas dos Tabuleiros Costeiros Sul c Norte; o primeiro es·
tá cm execução desde novembro de I 976, tendo sido alocados
Cr$ 40.000.000,00 naquele ano, e CrS 70.000.000,00 no ano de 1977.
Quanto aos Tabuleiros Norte, j6 estilo definidos Cr$ 30,000.000,00,
aguardando-se a liberação dos recursos para imediato início de exe·
cucilo.
A ótica de atuaçiio dos referidos projetas, coerente com o enfo·
que de Desenvolvimento Rural Integrado, abrange os seguintes
componentes:
- Pesquisa Agropccuflria
-Extensão Rural
-Cooperativismo (destaque especial para a 6rea de comerciali·
znçilo)
-Colonização (fundo de Terras)
-Abastecimento de lnsumos c Mecanização Agrícola
- Comercializnçilo do coco
- Comercializaçilo (envolvendo o Mercado do Produtor c o
Serviço de Informação de Mercado)
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- Estrndas Vicinnis
- Elctrificaçilo Rural
-Saneamento Básico
-Educação
-Saúde
- Piscicultura de ilgua doce
Dentro dessa visão de POLONORDESTE, as ações vêm sendo
conduzidas, inclusive no ritmo de desenvolvimento requerido pelo
Estado. Assim 1: que, até o momento, antes mesmo de completado
um ano de cxecuçilo do programa, já estamos praticamente com
todas as metas em fase de conclusão, e uma aplicação financeira da
ordem de 80% dos rocursos programados.
Em que pese a representatividade desses dados, observa-se que
alguns aspectos vêm demonstrando a necessidade de maiores atcn·
çõcs, visando um aperfeiçoamento do programa. Silo eles: ·
I) Melhoria do mecanismo de desembolso dos recursos, no
sentido de garantir a pontualidade pressuposta nos Planos Opcrati•
vos, c a simultaneidade nas liberações para o Estado c para as Unida·
des Federais.
2) Melhor direcionamcnto do Crédito Rural, face a importán·
cia do componente para o programa.
Sobre o assunto, acreditamos na validade de uma discussão
mais detalhada dos seguintes nspectos:
a) Existência de poucos vantagens comparativas para o produ·
tor, em relação noutras linhas de cródito.
b) Decisões recentes do Banco do Brasil S.A .. reduzindo o teta
máximo financiávcl, de 15.000 para 100 MVR.
A despeito da boa intenção da medida, o assunto deixa evidente
a necessidade de critérios lógicos para definição do que seja pequeno
produtor c médio produtor, nas diferentes atividades agrícolas,
Assim sendo, o esforço encetado cm Sergipe através do
POLONORDESTE está alcançando a resonãncia desejada, quer
pela concepção do Programa, quer pelo número de familias rurais já
beneficiadas de uma forma integral. Que o fortalecimento de tiio
importante instrumento de Desenvolvimento Regional, seja o principal resultado desta reunião."

CORREIO BRAZILIENSE
Quarta·feira, 31 de agosto de 1977
POLONORDESTE: UM PRIMEIRO BALANÇO
Roberto Ca•·alcanre
Há ano e meio atrás, cm reunião de todo semelhante à que hoje
aqui se realiza, considerava-se o POLONORDESTE como "o mais
amplo e profundo esforço de plancjamcnto integrado do desenvolvi·
menta rural j{t realizndo no Nordeste c no Brnsil" I. Hoje, num primeiro balanço global de sua execução, í: possivel destacar:
I- encontram-se cm execução 30 dos 35 projetas aprovados
pelo POLONORDESTE para o período 1975-1979, sendo 26 de
desenvolvimento rural integrado e 4 de colonização, distribuidos
pelos 9 Estudos du região; uinda no corrente ano, deverão ser ini·
ciudos os 5 reswntcs;
I. Roberto Cuvalcanti de Albuquerque, "POLONORDESTE:
O Esforço de Pl:tnejamento", Boletim Econõmico, 4, julho-ugos·
to/1976, IPEA, p. 3·15.
11 - u árcu de atu~1çüo prevista paru esses projetas í; de cerca de
500 mil km' (30% do Nordeste), a populuçào a ser atingida, da
ordem de 9 milhões (27% da do Nordeste) e os Municipios a serem
beneficiados, 515 (36% do total da resino);
III - foram destinados :to POLONORDESTE, no periodo
1975·1977, CrS 4,7 bilhões (preços de 1977): desse total, estão libera·
dos, :tté o presente, CrS 3,2 bilhões (6H%);
IV- se uo POLONORDESTE for adicionado o Programa de
1rrieaçUo- a que csti1 intimamente ussociudo- o montuntc de rc•
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cursos destinados, no triénio, eleva-se a CrS 8.4 bilhões (48% dos
recursos do FINOR, para o mesmo periodo); o libcrudo, a Cr$ 6,!
bilhões (73% do total destinado);
V- em 1977, os doi< programas de desenvolvimento rurul viio
receber CrS 3,2 bilhões (57% dos recursos previstos para o FINO R);
para !978, estima-se que poderão beneficiar-se com cerca de Cr$ 4,5
bilhões: a dimensão financeira do desenvolvimento rural do Nordeste adquire, assim, porte compatível com a magnitude de sua proble·
máticn econômico·social;
VI- venceram-se os obstáculos iniciais a umr utuação .intc·
gradu para o desenvolvimento rural, envolvendo a Untúo, os Estados
e os Municipios, o crédito, a extensão rural, a construção da infra·
estrutura lisica, a educaçiio, a saúde. A montagem desse arcabouço
institucional não foi tarefa simples, nem fácil c, certamente, ainda
comporta aperfeiçoamentos;
VIl- pouco a pouco, adquire-se consciência polftica da importância dessa integração institucional, base da conccpçuo e condição
para o êxito do Programa, principalmente se considerado o seu
alcance sociul;
VIII- o objetivo de beneficiar prioritariamente o pequeno pro·
prietário c o agricultor sem terra, com o crí:dito - inclusive sem ga·
rantius reais- e com assistência técnica vem sendo atingido; numa
próxima etapa, parece essencial partir, objetivamentc, em muitas das
áreas de atuaçào do Programa, para redistribuição da propriedade
fundiária:
IX -espera-se alcançar este ano, pela ação di reta do
POLONORDESTE, 35 mil pequenos produtores rurais (100 mil atê
1979), com crédito orientado c com os demais serviços de apoio à
produção; outras ações do Programa têm, certamente, efeitos mais
amplos (cerca de ISO famflias, cm 1977, no caso dos programas
sociais; 810 mil pessoas, considerado o POLONORDESTE como
um todo);
X -vale repetir o que se disse hã um ano e meio atrás: o
problema rural do Nordeste i: de tal ordem, cm termos de complexi·
dade e extensão, que não se resolverá na perspectiva desta década ou
no atual Governo: parece, no entanto, que se segue agora o caminho
certo para solucioná-lo e se lhe confere a prioridade e a atenção recla·
ma das.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, projeto
de lei que será lido pelo Sr. I•·Secretário.

Elido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 167, DE 1977
Dispõe sobre processo e açílo dlssolutórla do vinculo matrl·
monlal.
O Congresso Nucional decreta:
Art. lq O desquitado interessado na convolaçiio de seu desquite
cm dissolução vincular nos termos da Emenda C• IStitucional de
n• 9, requererá no Juiz da Vara de Famflia de seu domicflio, esclnre·
ccndo·lhe quando c cm que Juizo se processou o desquite litigioso ou
por mútuo consentimento, e finalmente, se há menores sob seu encar·
go c guarda, juntando ii inicial:
a) Certidão dn sentença do desquite litigioso ou da homologação no consensual, transitada cm julgado hú mais de três nnos, prova
essa que poderá ser substituida pela certiduo de cnsnmento contendo
a averbação do desquite, de formn a comprovar sua decluruçiio.
b) Procuraçiio outorgado pelo interessndo a advogado, contcn·
do poderes especificos.
Art. 2' Ao receber u pctiçilo, o Juiz vcrific11rlt se u mesma sutis·
faz aos requisitos exigidos peln Lei processual, e upós u audiênciu do
Ministério Público, homologará o pedido, detcrminundo 11 seguir 11
uverbuçilo nmargem do termQ de cusumento, npós o pugumento das
custus processuuis pelo requerente.
Purltgrnfo único, Deferida n convolaçilo o Juiz comunicuril, por
Oncio, 110 Juiz d11 Comarcu onde se processou o desquite, fuzendo
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acompanhar de cópia do termo de convolação, a fim de que se faça
juntar ao processo de desquite do requerente.
Art. 3• Nos casos de dissolução vincular por separação de fato
por tempo superior a cinco (5) anos, o requerente encaminharA peti·
ção contendo os requisitos do Art. 282 do Código de Processo Civil,
ao Juízo do domicílio da suplicada; se requerente varoa no de seu
próprio domicflio, ou cm qualquer caso, no domicilio do autor se nu·
sente a outra parte, cm lugar incerto c não sabido, instruindo a ini·
cinl com:
a) Ccrtidr' do Casamento Civil realizado há mais de cinco (5)
'.
anos:
b) Certidão de Nascimento dos mhos do casal, esclarecendo

com quem se encontram;
c) Procuração outorgada a advogado, contendo poderes cspecí·
ficas.
Art. 4• Recebendo a petição, o Juiz designarA dia c hora à
audiência conciliatória, com citação da parte suplicada, fazendo
acompanhar o mandado de citação de cópia inicial c documentos.
ParAgrafo Primeiro. Na audiência c que se refere a este artigo,
comparecendo as partes o Juiz as exortará à conciliação, que, se acci·
ta por ambas, lavra·se·â o termo de conciliação, assinado pelo Juiz c
interessados, c a seguir, homologado scrâ o processo arquivado, proi·
bida cxtração de suas peças por certidão ou fotocópia.
ParAgrafo Segundo. Recusando-se a conciliação, mas aceitando
a conversão do pedido de dissolução vincular cm amigâvol, lavrar·
sc~{l seguir o termo de conversão que conterá:
I - O ajustado pelos interessados quanto à guarda dos mhos

menores,

II -Contribuição aos mesmos, a carga daquele que se livrar da
guarda, fixando-se, de logo, a contribuição que ficarA obrigado n fa·
vor dos menores ou incapazes, na base de snlârios mínimos, ou em
q~ certa sujeita às modificações do coeficiente innacionúrio, ou
uindu em fornecimento de material ou recursos à sentença e estu·
dos, conforme ajustarem as partes.
III - Regulamentação de visita a favor do Pai ou Mãe que se
desobriga da guarda, estabelecendo-se logo, tempo de sua dura·
ção, dias, como se dnrâ, passeios, dias de festas, anivcrsârios, doen·
ças, do conformidade com o ajustado c fiscalização do Juiz.
IV- Relação dos bens do casal, rendimentos, valor c como se·
rão partilhados.
ParAgrafo Terceiro. Na impossibilidade de complementar-se o
ajustado com a partilha dos bens, esta podcrA ser adiada c processa·
da nos termos previstos no Código de Processo Civil, às partilhas
judiciais, após a homologação da dissolução convencionada, como
execução do julgado homologatório apensada no mesmo processo.
Art. 5• Lavrado o termo de conversão, ouvido o Ministério Pú·
blico, o pedido serâ homologado dentro de cinco (5) dias, deter·
minando o Juiz, a seguir que se proceda a averbação da dissolução
no termo de casamento dos interessados.
Art. 6• Em qualquer dos casos de dissolução vincular do casa·
menta a mulher voltará a assinar com o cognome de solteira, mas o
seu estado civil serâ de divorciada, como de divorciado o do ex·muri·
do.
Art. 7• Discordando da exortação, ou deixando de comparecer
à audiência conciliatória, um ou nmbos os cônjuges, Javra-se-:'1 o termo de ocorrônciu, consignando u audii:ncia conciliutória.
Pm(tgrafo único. A contestação somente versarú:
a) quanto~ ilegitimidade de parte;
b) quanto à falta de pressuposto uo pedido, ou seja, a carênciu
do mesmo, por não haver decorrido o tempo necessfirio.
Art. 8• Em reconvençi\o o ri:u poderâ alegar que, embora haja
tempo sulicit:ntc i1 açào dissolutôria pelo decurso qUinqUcnal de septr
raçiiu, contudo hmavc justa causa à scpuruçUo ocorridu por culpa do
>~Uim ou que tenha este abnndonudo o lu r volunturiamcntc.
Pmllgrafo único. Ocorrendo justa causa i) scparnç~o ocorrida
por culpa do uutor, u sentença imporl• condenuçi\o nus custus,
honorilrios de advogudo (Art. 20 do Cod. de Proc. Civ.) c u contri·
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buir mensulmcntc com uma pensão à divorciada, fixada pelo Juiz nu
sentença.
Art. 9• Contestada ou não, a ação terã curso ordinArio, dcsig·
nando o Juiz um curador do vínculo.
Art. 12 Julgada procedente a dissolutória do vínculo, o Juiz o
detcrminar6 as averbações necessárias ao cartório de registro do
casamento,
Art. 13 O Juiz fixarâ, na sentença final, os honorArios dos cura·
dores à lide vincular.
Art. 14 Observar-sc·ão nas ações ordinârins do vinculo as mcs·
mas disposições atribuídas pela Lei processual, às açõcs de desquite
litigioso no que forem aplicáveis.
Art. 15 Os processos de dissolução vincular se processarão cm
'segredo de Justiça, proibida a cxtraçilo de peças dos mesmos.
Art. 16 Da sentença que julga procedente ou improcedente a
ação e reconvocação caberá recurso de apelação.
Art. 17 Concedida a convolução ou procedente a dissolutória
do vinculo matrimonial os divorciados poderão contrair novo casa·
mentoCivil.
An. 18• Para divorciado que não houver dado bens à partilha
nos termos desta Lc=i até a duta do novo casamento, será obrigatório
o regime de separação de bens, proibida a doação do cônjuge infra·
tor ao outro.
Art. 19 Contraída nova núpcia entre concubinários com filhos
havidos no perfodo more uxorlo, serão eles considerados legitimados
com o ato matrimonial e equiparados aos legitimes para todos os
efeitos legais; e os que nascerem na vigf:ncia do novo matrimônio
legítimos nos termos dos Artigos 337 e seguintes c 352 do Código Ci·
vil.
Art. 20 Revogadas as disposições cm contrário, esta Lei entra·
rá cm vigor com sua publicação.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1977.- Oslres Teixeira.
Justificação oral.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
EMENDA CONSTITUCIONAL N• 9
Dá nova rcdação ao§ I• do artlao 17S da Constltulçio Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados c do Senado Federal, nos
termos do artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto Constitucional:
Art. 1• O§ I• do artigo 175 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redução:
"Art.175- ............ , , ... , , , , ......... , ..... .
§ I' O casamento somente podcrâ ser dissolvido, nos
casos expressos cm lei, desde que haja prévia separação judi·
ciul por mais de três nnosn.
Art. 2• A separação, de que trata o § I• do artigo 175 da
Constituição, poderá ser de fato, devidamente comprovada cm Juí·
zo, e pelo prazo de cinco anos, se for anterior à data desta Emenda.
Brnsília, em 28 de junho de 1977.- A Mesa dn Câmara dos
Deputados: MARCO MACIEL, Presidente; Joilo Llnhares, 1•-Vice·
Presidente; Adhcmnr Santlllo, 2•·Vicc-Presidcnte; Djalma Bessa, I•·
Sccretúrio; Jadcr Barbalho; 2•-SecretArio; Joio CUmaeo, 39•
Sccretilrio; Jo!W Camargo, 4•-SecretArio. - A Mesa do Senado Fe·
dernl: - PETRÓNIO PORTELLA, Presidente; Jo!W Llndoso, I•·
Vicc-Presidentc; Amaral Peixoto, 2•-Vice·Prcsidcntc; Mendes
Canalc, I•·Secrctllrio; Mauro Bcnevldes, 2•-SccrctArio; Henrique De
Lu Rocquc, 3•·Sccretário; Renato Franco, 4•·Secretúrio.
LEI N• 5.869, DE li DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
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Art. 20. A sentença condenará o vencido n pagar ao vencedor
as despesas que antecipou e os honorários advocat!cios.
§ I• O juiz, uo decidir qualquer incidente ou recurso, condenará
nus despesas o vencido.
§ 2• As despesas abrangem não só ns custas dos atos do processo, como também u indenização de viagem, diária de testemunha e
remuneraçiio do assistente técnico.
§ 3• Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por
cento ( 10%) e o má;dmo de vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação, atendidos:
o) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) u natureza c importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido pura o seu serviço.
§ 4' Nas ações de valor inestimável ou pequeno, bem como
naquelas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão
li-xados consoionte apreciaçilo eq Uitativu do juiz, atendidas as normas
das letras a c c do parúgrafo anterior.
Art. 282. A petição inicial indicará:
!-o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
ll - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e
res'1dênc'la do autor e do rt:u;

!li - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV- o pedido, com as suas especificações;
V- o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade
dos fatos alegados;
VIl- o requerimento pura a cituçiio do réu.
DECRETO-LEI N•4.657, DE4 DE SETEMBRO DE 1942
LEI OE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO
CAPITULO II
Da Flllaçilo Legítima

Art. 337. São legítimos os filhos concebidos na constância do
casamento, ainda que anulado (art. 217), ou mesmo nulo, se se
contraiu de boa fé (art, 221),

CAPITULO !11
Oa Legitimação
Art. 352. Os filhos legitimados silo, cm tudo, equiparados aos
!cgltimos.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto lido depende
de justificação, que será feita pelo seu autor, Senador Osires Teixeira, a quem dou u palavra.
O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - 00. Para justificar
projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando o Congresso Nucionn!, num dos seus mais altos
momentos, aprovou, cm fins do més de junho, a Emenda Constitucional n• 9, que permitia u dissolução do vínculo conjugal por decurso de três anos da sentença de desquite ou por separação de corpos
por muis de cinco anos, deu uberturu extremamente grande 11 família
brasileira, que unsiavu, de hã muito, pela liberdade da constituição
<!e novo lar, em termos du lei.
!: evidente que, cm fuzendo esta abertura, n Emenda Constitucionul n• 9 colocou 11 fam!liu brusileiru à espera de que, brevemente,
c:lu pudesse lcgulizur situações de fumflius espalhadas por todos os
quatro Ctlntos deste Puls.
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Aguardávamos, pois, com muita ansiedade, a apresentação n
esta Casa do projeto de lei que regulamentasse u Emenda Constitucional n• 9. Veio o projeto de autoria dos nobres Sc~ndores Accioly
Filho c Nelson Carneiro.
Todavia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o projeto apresentado à considcrnçilo desta Casa nilo se circunscreveu ao mandamento da Emenda Constitucional n• 9; .ao contrário disso, ampliou
as razões determinantes da separação judicial, ' •va nomenclatura
dada pelo projeto. Fez n!tcrnções no Código C, ,!, deu até tônicn
nova a provas que devam ser apresentadas no prc lSO de dissolução
do vinculo conjugal. Inúmeros juristas, cm todo o Pn!s, mnnif lram-sc sobre o
Projeto Nelson Carneiro- Accioly Filho, e quase todos unânimes cm
dizer que se trata de um projeto dos mais atualizndos c que institui
uma das fórmulas mais modernas da dissolução do vinculo conjuga!.
Mas, há de convir V. Ex•, Sr. Presidente, c há de convir este
Plenário que, introduzindo matéria nova, extrapolando da pura c
simples convolaçilo do desquite em dissolução do vínculo, criando
razões novas para a separação judicial, o projeto tem, cm si, a
característica da controvérsia, dn disputa, da discussão. E no receio
de que um projeto como este - que traz no seu bojo elementos
novos, tratando de matéria tão dilicil e tilo complexa, como é o
Direito de Fam!lia- pudesse gerar emendas, discussões, vistas, etc.,
e pudesse não vir a ser aprovado no presente perlodo legislativo o
que, sem dúvida nenhuma, traria a milhares c milhares de famflias,
em todo o Pais, um estado de completa e total frustração.
Inspirando-me em conhecimentos c estudos realizados por um
dos mais brilhantes profissionais da advocacia do meu Estado, com
ampla e completa vivência no Direito de Famllia, o Dr. Adnhil
Lourenço Dias, resolvi submeter à apreciação da Casa o projeto,
cuja ementa acaba de ser lida pelo Sr. I •-Sccrctâriu.
Evidentemente, trata-se de projeto muito mais modesto do que
o dos nobres Senadores Accioly Filho c Nelson Carneiro, que é um
projeto muito mais estiptico porque, simplesmente. cxclusivnmcntc,
cuida de regulamentar aquilo que é estabelecido pela Emenda
Constitucional n' 9. Vale dizer, convola o desquite cm dissolução do
vínculo conjugal quase que sem figura de juizo, assim como nas
a~õcs homologatórias do Supremo Tribunal Federal e dá o rito
ordinário, remetendo para o Código Civil as rnzões de prova nos
casos cspcc!licos de separação de corpos, por mais de cinco anos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio, asshr, estar aprcscntan·
do à Casa um projeto que, com a colaboração, com a participação c
com a clarividéncin dos Srs. ~enndores, poder:\ nqUilnmentc ser
transformado cm lei nn presente legislatura c ass, '' os projetas dos
eminentes Senadores Nelson Carneiro e Accioly F>ino seriam estudados minuciosa, acuradamente e até ns razões e as 1ovaçõcs trazidas
no seu bojo viriam a ser aprovadas cm oportunic -lc própria, para,
extrapolando ao pensamento que determinou n este Congresso a
aprovação dn Emenda Constitucional n• 9, dar nc ?ais uma melhor,
uma mais perfeita, uma mais moderna legislaçilo sobre o Direito de
Famllin no Brasil.
Com estas razões, Sr. Presidente, creio justifir:ctr a apresentação
dessa matéria. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto lido, de auto•
ria do Senador Osircs Teixeira, e por S. Ex• justilicndo da tribuna,
será publicado e encaminhado 11 Comissão de Cons.,tuição e Justiça,
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, requerimento que será !ido pelo Sr, !•-Secretário.

!: lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 284, OE 1917
· Nos termos do urtigo 18S do Regimento Interno, requeremos
que o tempo destinado nos orndores do Expediente da sessão de 8 de
setembro seju dedicado u comemorar o ccntenúrio de falecimento do
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Senador Thomnz Pompeu de Sousa Brasil, membro do Partido Liberal c representante do Estado do Ccnrâ no Senado Federal,
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1977.- Vlrgfllo Távora- Alexandre Costa- Lulz Cavalcante- Helvldlo Nunes- Mauro Benevldes- José Llndoso - Ruy Santos.
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Em conseqUência, o
tempo destinado nos oradores do E~pcdientc da sessão de 8 de sctcm·
bro scrâ dedicado a comemorar o centenário de falecimento do Sr.
Senador Thomnz Pompeu de Sousa Brasil.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal - Jose Guiomard - Cattctc Pinhcir.o.- Jarbns
Passarinho- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Domlcio Gondim- Milton Cabral- Cunha Lima- Marcos Freire- Arnon de
Mello- Teotônio Vilela- Luiz Viana- Eurico Rezende- João
Calmon - Roberto Saturnino- Vasconcelos Torres- Benjamim
Farah- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Magalhães Pinto - Franco Montara - Orestes Quércia - Benedito Ferreira Accioly Filho - Leite Chaves - Otair Beckcr - Daniel KricgcrPaulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hora do
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secretârio.
r; lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N•Z85, DE 1977
Nos termos do nrt. 198, al!nea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do
item n•4, seja submetido ao Plenãrio em último lugar.
Sala das Sessões, cm 31 de agosto de 1977.- Helvldlo Nunes,
O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso) - De acordo com a decisão do Plenârio, a matéria constante do Item n• 4 da Ordem do Dia
será anunciada em último lugar.
Passa-se ao Item I:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 249, de
1977, dos Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy
Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe·
dera!, do discurso proferido pelo Senhor Presidente da Rcpú·
blica, General Ernesto Geisel, no dia 12 de agosto de 1977.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.) Aprovado.
Será feita a transcrição.

r; o seguinte o discurso cuja transcrição i: solicitada:
"Depois das palavras que nós ouvimos do dirigente da
SABESP, do Prefeito da Cidade de Silo Paulo, do Ministro
do Interior, e do Sr. Governador do Estado, sobre este pro·
blema de abastecimento de âgun e de saneamento na ârcn
metropolitana e São Paulo, nada tenho de essencial a
acrescentar. Mas quero destacar alguns pontos que reputo
importantes: cm primeiro lugar, esta programação que foi
desenvolvida uqui, mostra a importância c a compreensão
real que tem o Governo com o fenômeno da crescente urbnni·
znção. O desenvolvimento das l1reas urbanas do Pais é um
fato inexorável, como é um fenômeno que não é só do Brasil,
ó de todo o mundo. Nilo há como nos contrapor-nos cm lar·
ga escal11 11 esse fenômeno. Por mais que procuremos
desenvolver a 11tivid11dc rural e levar 11 zona rural o conforto e
11 utilizuçuo dos meios que o progresso proporcionar, o fcnô·
mcno subsiste. E jlt hll hoje grunde número de trabalhadores
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rurais que vivem nus cidades, Então o reconhecimento desse
fenômeno incxorâvcl faz parte dos planos de governo, c u
nçilo do Governo tem que caminhar conjuntamente com essa
progressiva urbanização. Em segundo lugar, desejo destacar
o entrosamento ncccssârio para a realização de um programa
destes entre o Governo Federal, o Governo do Estado c os
Governos Municipais da ârcn metropolitana. Sem uma con·
. jugnçilo de cs(orços, sem uma complementação entre esses
três poderes, este programa nilo se poderia realizar. Tui é o
vulto de recursos ncccssârios c tal é também o entrosamento
cívico que existe no próprio programa. O conceito de Federa·
ção teórico que existe, c que era do passado, tem que evoluir.
Nós temos que dar no Brasil, c estamos dando, um modelo de
Fcdcrnçiio cm que, preservadas as autonomias locais, os
governantes se entrosam, trabalham cm conjunto, lutam pela
solução dos problemas vitais que nos absorvem. Em terceiro
lugar, quero destacar também, c ressaltar, sobretudo, os va·
!ores do planejnmcnto. Muitos criticam o plancjnmcnto,
acham que ele é supérfluo, outros acham que ele é irreal, outros acham que é um excesso de intervencionismo do Estado.
Mas no mundo moderno, com a complexidade dos pro·
blcmas que nós enfrentamos, problemas de toda natureza, c a
escassez de recursos de que podemos dispor, nos leva a
concluir que s6 podemos realizar se aquilo que pretendemos
for muito bem plancjado, do ponto de vista técnico, do ponto
de vista financeiro, do ponto de vista de recursos humanos
disponíveis e assim por diante. No presente caso, como nliâs
em todo o programa do PLANASA, houve um plnncjnmcnto
exaustivo de meses, se não de anos, para que por fim chcgâs·
semos ao que estâ ai. Destaco ainda que este programa,
dentro do aspecto da urbanização de que falei hã pouco,
constitui também uma faceta do que hoje em dia figuram nas
manchetes dos jornais de todos os dias: direitos humanos.
Dar habitação, dar âgua, dar saúde, proporcionar esgotos, faz parte dos direitos humanos. E o nosso programa so·
cial é essencialmente programa de direitos humanos, embora
muitos não queiram reconhecer. Então, quando nós cui·
damos de dar água, de dar esgotos à população, sobretudo
uma população imensa como essa de Silo Paulo, dez por
cento da população ·do Brasil, quando nós melhoramos as
condições sanitârias da cidade, nós estamos preservando os
direitos humanos,
Por último, quero frisar que ai estilo os planos feitos,
estão previstos os recursos essenciais. Mas isso nada vale se
não se cuidar da execução que é a parte mais importante de
tudo isso, E cu sinceramente confio c espero que os homens
de Silo Paulo, os dirigentes da SABESP, saibam por mãos à
obra e levar esse trabalho a bom termo, dentro de um curto
prazo, tendo em vista as necessidades reais da população que
aí vive. Mérito, no final, scrâ daqueles que vila executar isto
que hoje se fez através dos convênios que (oram assinados".
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) -Item l:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 277, de
1977, do Senhor Senador Alexandre Costa c outros Senhores
Senadores, solicitando homenagem de pesar pelo falecimento
do Senhor Senador Victorino Freire.
Em votação o requerimento.
O Sr. Henrique de La Roeque (ARENA- MA)- Sr. Prcsidcn·
te, peço u palavra.
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o Sr, Se·
nadar Henrique de Ln Rocque, para encaminhar a votação.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Para
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O requerimento, de autoria prioritllria do ilustre Senador Ale·
xandre Costa, que o sustentou com o seu brilho habitual c no qual
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enumeru us homcnugcns que devem ser prestadas no cx-Scnudor
Victorino Freire, vui receber u decisão soberana do Plenário da t::nsu.
Encaminhando a votação, enfatizo que as minhas palavras, ns
que no presente momento profiro, devem ser rcnetidns c sentidas para que retratem o seu cxnto conteúdo, c não extrapolem do seu verdadeiro desiderato. Fnlnr sobre um homem altamente polémico, mar·
cantcmente fiel às suas origens c tradições, que foi Victorino Freire, é
tarefa que obriga à meditação, a mais segura c desapaixonada. Entendo que a morte esponjcia as marcas da desavença e lava as tintas
rubras do desencontro c da malquerença. O homem rlgido, aquele
que com seus desacertos e equivocas, conexa o terço da própria
crença, deve ser julgado, como cxatamcnte o foi. Ele não espera da
morte a indulgência pura os seus desencontros. Não. A vida, que se
lhe foi leva-o integro como existiu. Os seus julgamentos siio de hábito irrecorrivcis, com a supressão de instâncias revisoras. Eles são
assim c não se lhes pode solicitar que procedam de forma diversa,
porque este apelo violentaria n sua estrutura psicológica.
Morrer é viver para o julgamento da História. E é ela que nas
suas piiginas frigidas transmite nos póstcros o seu vcrcdito, tantas
vezes controvertido. O ilustre falecido, chegando no Maranhão em
1933, integrando a equipe administrativa do interventor Martins de
Almeida, passou a exercer uma liderança politica inconteste, que por
vários anos perdurou.
Victorino Freire passou à galeria dos que serão julgados agora
sem os relâmpagos da paixão e o raio do ódio. Nesta nugusta Casa
cultivou ufctos c alicerçou apreços. De minha parte, acompanhando
a dor do seu filho, Luiz Fernando Freire, familiares, dos maranhenses - seus correligionários - c, admiradores de outras plagas,
com os que me acompanham no Maranhão, nos curvamos diante do
seu túmulo agradecendo-lhe o que fez pelo Estado que por tantos
anos representou, na formulação de uma prece pelo descanso de sua
alma. (Muito bem!)
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Sr. Presidente,
peco a palavra para encaminhar votação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Franco Montara, pura encaminhar a votação.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A. Bancada do Movimento Democrático Brasileiro associa-se a
esta manifestação de homenagem à figura do cx·Scnador Victorino
Freire. S. Ex•, quando Senador, c mesmo depois de ter deixado esta
Casa, permaneceu sempre ligado nos problemas nacionais c à nossa
vida pública. Deu magnificas exemplos de espirita público, foi um
dos colaboradores mais dedicados de um dos Presidentes que deixou
a sun marca cm nossa História, Eurico Gaspar Outra. ~ impossfvcl
dissociar a figura de Victorino Freire dessa sua atitude de dedicação
c de entusiasmo pela grande obra daquele brasileiro.
Pelo que prestou à vida pública brasileira, pela dcdicuçi!o ao seu
Estado e no Brasil, Victorino Freire, bem merece a homenagem
proposta pelo eminente Senador Henrique de La Rocquc e dos seus
companheiros do Maranhão, Alexandre Costa c José Sarncy. O
nosso Partido se associa à Aliança Renovadora Nacional para prestar no ilustre morto uma homenagem de todo o Senado da Rcpúbli·
ca.(Muitobem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o requeri·
menta,
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência furá cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 3:
Votnçiio, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionulidndc, nos lermos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado no 103, de 1976, do
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Senhor Senador Nelson Carneiro, que dá nova redução no
art. 2o du lei n• 4.266, dcl de outubro de 1963, tendo
PARECER, sob no 361, de 1977, da Comissão:
-de Constltuiçio e Justiça (ouvido o Ministério do
Previdência c Assistência Social), pela inconstitucionalidade.
Em votnção o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scntn·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria scrâ arquivada,
~o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO No 103, DE 1976
Di nova redaçio ao art. l• da Lei n• 4.166, de 3 de outubro de 1963.
O Congresso Nacional decreta:

Art. ;o Dê·se ao art. 2• da lei no 4.266, de 3 de outubro de
1963, a seguinte redução:
"Art. 20 O salârio·famflia scrâ pago sob a forma de
uma cota percentual, calculada sobre o valor do salário miníma local, arredondado este· para a unidade de cruzeiro
imediatamente superior por filho menor de 18 anos ou inválido c filha solteira menor de 21 anos ou inválida,"
Art. 2o Atendcr-se·á o custeio do encargo decorrente do artigo anterior com o produto da taxa institufda pelo nrt. 3o da Lei
no 4.266, de 3 de outubro de 1963, com as alterações determinadas
pelo§ 2o do art. 35 da Lei n• 4,863, de 29 de novembro de 1965, c
pelo art. 40 da lei no 6.136, de 7 de novembro de 1974.
Art. 30 Entrará esta Lei cm vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário,
O SR. PRESIDENTE (José lindoso) -Item 5:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 152, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia,
que acrescenta parágrafo único uo nrt. 439 do Decreto·lci
no 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do
Trabalho), tendo
PARECERES, sob nos 139 e 140, de 1977, das Comis·
sões:
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc c, no mérito, pela aprovação:
-de Legislação Social, favorável.
Em discussiio o projeto. (Pausa.)
Niio havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada.
Encerrada u discussão, o projeto é dado como aprovado, nos
termos do art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissilo de Redução.
~o seguinte projeto aprovudo
PROJETO DE LEI DO SENADO No 152, DE 1976
Acrescenta parágrafo único ao artigo 439 do Decreto-lei
n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolldaçilo das leis do
Trabalho),
O Congresso Nocional decreta:

Art. !O Acresccntc·se ao artibo 439 do Decreto-lei no 5.452, de
!O de maio de 1943, o seguinte puriigrnfo único:
Parúgrafo único. lncorre na proibição deste artigo, a concossão
de aviso prévio por parte do empregado menor de 18 unos.
Art. 2o Estu Lei entrarú cm vigor nu dntu de sua publicação,
revogadas as disposições em contrúrio,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 6:
Discussuo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado no 234, de 1976, do Senhor Senador Franco Mon·
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toro, que assegura direitos à promoção e uproveitumcnto do

empregado em atividadc privativa de habilitação qualificada,
tendo

PARECERES, sob n•s 135 c 136, de 1977, das Comissões:

-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadc e, no mérito, pela aprovação; e
-de Legislação Social, favorável, dependendo du votação do Requerimento n• 278, de 1977, de adiamento da
discussão para reexame da Comissão de Legislação Social.
Em votação o Requerimento n• 278, lido na sessão de '29 do corrente, de adiamento da discussão do projeto, pura reexame da Comissão de Legislação Social.
O Sr. Hclrídlo Nunes (ARENA - PI) - Peço a palavra, Sr.
Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Helvidio Nunes, pela Liderança da Maioria, para
encaminhar a votuçüo.

,i

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero, nesta oportunidade, deixar explicitas as razões pelas
quais a Maioria solicita que a matéria objeto do Projeto de Lei n•
234, de 1976, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, seja
reexaminada pela Comissão de Legislação Social.
A proposição busca alterar os parágrafos 2• e 3• do artigo 461
da Consolidação das Leis do Trabalho para o efeito de determinar
que as promoções, além de observar os critérios de antigUidade e
merecimento, ocorram dentro de cada categoria profissional e n!vel
de carreira e, ainda, que se assegure a qualquer empregado, quando
desviado das funções por mais de dois anos, o seu aproveitamento na
atividade, mesmo que ela seja privativa de habilitação qualificada.
1: certo que a proposição foi unanimente aprovada nas Comissões de Constituição c Justiça e de Legislação Social.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a desoeito dos
meritórios propósitos da iniciativa, não parece convenicnt~ alterar-se
o dispositivo consolidado para introduzir a hipótese de que a
promoção, além dos demais critérios, deva observar, também, o nível da função exercida pelo empregado. O estabelecimento de n!veis
de carreira é constatado em empresas com grande número de
empregados e numerosos profissionais da mesma categoria. As de
menor porte, apenas estabelecem o quadro sem desdobrá-lo em
níveis.
Assim, introduzir a hipótese vertente na lcgislaçilo consolidada
acarretará reduçilo no âmbito de aplicação da norma jur!dica contida no art. 461 da CLT. Hoje, a regra dos§§ 2• e 4• tem carãter mais
genérico, visto deixar à conveniência das empresas e dos empregados
os detalhes sobre critérios sob os quais se pautem as promoções, Em
decorrênciu disso, nas empresus com grande número de empregados
adota-se o desdobramento da categoria profissional cm nlvcis que
obedecem a condições salariais e de tempo de serviço na empresa ou
nu funçilo.
Os quadros de carreira se encarregam de estipular como deverã
ocorrer u promoção. Jú nas empresas de pequeno porte, os quadros
limitum-seuussegurur ii promoção dentro da categoria profissional.
Nilo bnstusse o que foi explicitndo cube:, uinda, examinar um ou.
tro uspecto du proposição referente no exerclcio de utividade que
"exija habilitação quulificudu" por empregado que não possua essa
hubilituç1io.
H(i que distinguir se elu é ou não privutivu. Sendo privutivu ni\o
hil nem como ter o cmprcgudo uccsso à função: e, se o tiver, jamais
podcrú vir u ter assegurado o seu direito n clu porque nUa preencheu,
c ncrn preenchi!, 11 condição bíasicu.
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Se a condição para o exerc!cio da função é a habilitação
quulificudu, também não hú como se assegurar ao empregado que
não n tcnhu o direito à função, porque lhe falta, c"atamcntc, a condi·
çãoprimeira que é u habilitação.
Se, por outro lado, a função não exige habilitação qualificada
ou especlrrca, e nem é privativa, a alteração contratual, respeitado o
urtigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, ocorre desde que
se altere a funçilo. Tem-se admitido que o decurso do' prazo de dois
unos aperfeiçoa a modificação, tornando-a inerente no contrato. Ncs·
te particular, a própria CLT jã assegura ao empregado a manutenção
da alteraçilo, desde que esta tenha sido sem preju!zo para o empregado e tenha havido o seu consentimento.
Verifica-se, do exposto, que nilo há sentido na introdução que se
pretende fazer. Não se pode assegurar o cxcrclcio de função que é
privativa de habilitação cspccirrca a quem não possua esse requisito,
e, por outro lado, se a função não é privativa c nem exige habilitação
especifica a própria Consolidação já consagra a interpretação de
que, decorridos os dois anos, o desvio de funções passa a integrar o
con!rato de trabalho.
Como se vê, a medida em exame, nos termos cm que cstâ proposta, não deve merecer acatamento.
São essas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, as razões que levaram
a Maioria a pedir o rccxamc da Comissão de Legislação Social ao
Projeto de Lei de autoria do eminente Senador Franco Montara.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o requerimento apresentado c objcto do encaminhamento do Lfder Hclvldio
Nunes.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Líder Franco Montara, para encaminhar a votação.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Bancada da Minoria nada tem a opor ao requerimento. Trata·
se de uma contribuição nova, trazida no Plcnãrio pelo nobre Lfder
Helvfdio Nunes, a respeito de projeto apresentado por nós c com
pareceres unânimes das comissões especializadas.
Não vou responder, agora, às ponderações feitas na argumcntaçilo formulada por S. Ex• Quero apenas lembrar que o projeto, na
r<:nlidnde, não traz inovação c nem contraria a disposição do
art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Pelo eontrârio, o
projeto visa, precisamente, tornar explicita uma interpretação que jã
é aceita pelos Tribunais.
Na justificativa do projeto, arrolamos seis decisões da Justiça,
todas elas reconhecendo essa situaçilo; desde que o empregado cxcrçu nquclu função por um pcrfodo superior a dois anos, ele passa a ter
direitos que decorrem da própria natureza da relação de empregos c
que tem sido reconhecida pela própria Justiça do Trabalho c, cm
grau de recurso, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não se trata de
dispensar também a qualificação. O projeto fala expressamente cm
atividnde privativa de habilitação qualificada. A pessoa jâ tem aquela habilitação, exerce n função de Geógrafo, por exemplo, mas cstâ
contratada sob um outro titulo. Trabalha como geógrafo durante
dois unos. 1':: claro que os direitos devem ser reconhecidos nessa qualidade que efetivnmcntc exerce.
Tem havido dúvidas, c é por isso que o projeto é apresentado
para dar - digamos - aquilo que se pode denominar a interpreta·
ção autêntica e que corresponde à finalidade da Lei. Se o empregado
exerce, como é o caso dos primeiros acórdãos citados, a função de
gcógrnfo durante dois anos, mus está contratado para uma outra função, ele tem direito às promoções e ils demais regalias decorrentes do
cxerclcio daquela função que ele exerce por mnis de dois unos. O
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objctivo é nnulnr o expediente a que recorrem algumas empresas que
mantêm o empregado numa função de hierarquia superior mas sob
denominação diferente. Trata-se de respeitar a realidade, n verdade c
n oróprin natureza das coisas, situação que tem sido reconhecida,
também pela justiça, Mas nilo nos opomos, pelo contrllrio, com n
maior satisfação, votamos fnvoravclmcntc no pedido pnrn que n
Comissão de Lcgislaçilo Social c, eventualmente, n Comissão de
Justiça possam reexaminar, no mérito, as razões constantes dn argu·
mcntnção formulada pelo Senador Hclvrdio Nunes.
Ern o que tinha n dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jost Lindoso)- Em votação o requeri·
mento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn·
lados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será encaminhada no rccxamc dn Comissão de
Legislação Social.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)

-I,_ 7t

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• I00, de 1976, do Senhor Senador Fausto Castcllo·
Branco, que inclui disposições na Lei n• 5.108, de 21 de
setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito) exigindo
estojo de emergência médica nos vclculos c habilitaçilo dos
motoristas à prestação de primeiros socorros, tendo
.
PARECERES, sob n•s 407 n 409, de 1977, das
Comissões:
- de Constltulçio e Justiça; fnvorllvcl, nos termos de
Substitutivo que apresenta,
A Presidência esclarece que o Conselho Nacional de Trânsito,
embora fora do prazo regimental, se pronunciou cm sentido con·
trário à aprovação da matéria, atendendo a diligência dn Comissão
de Transportes, Comunicações c Obras Públicas.
Em discussão o projeto c o substitutivo. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar dn palavra, declaro·
a encerrada,
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa,) Rejeitado.

eo seguinte o substitutivo rejeitado
EMENDA N• I - CCJ
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eo seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 100, DE 1976
Inclui disposições na Lei n• 5.108, de 21 de setembro de
1966 (Código Nacional de Trânsito) exigindo estojo de emer·
gêncla médica nos vefculos e habilitação dos motoristas à prestação de primeiros socorros.
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• O artigo 37, parágrafo 2•, da Lei n• 5.108, de 21 de
setembro de 1966, é acrescido da alfnca u c o urtigo 72 da mesma Lei,
da alfnca d, com as seguintes reduções:
u - estojo de emergência contendo medicamentos de
primeiros socorros, para os vcfculos de transporte coletivos c
de cargas.
d - de conhecimentos mlnimos para prestação de
primeiros socorros médicos.
Art. 2• A regulamentação das presentes disposições será feita
em prazo não superior a trinta (30) dias, a contar do inicio da vigên·
cinda Lei.
Art. 3• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com
requerimento aprovado pelo Plenário, anteriormente, passa-se,
agora, ao Item 4:
Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que
dispõe sobre o ensino obrigatório, cm todos os cursos jurldi·
cos do Pais, da disciplina "Direitos Humanos Fundamcn·
tais", tendo
PARECERES, sob nos 405 c 406, de 1977, das Comis·
sõcs:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade; e
- de Educaçio e Cultura, favorável, com voto vencido
do Senhor Senador Cattcte Pinheiro, e voto vencido, cm
separado, do Senhor Senador Otto Lchmann.
A matéria constou da Ordem do Dia da scssno de 29 do
corrente, tendo sua votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto,

Substitutivo
Acrescenta alfnea ao art. 37, parágrafo 2•, da Lei no 5.108, de 21
de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O urt, 37, § 2•, da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de
1966 (Código Nacional de Trânsito) é acrescido da seguinte allnea:
"Ar!. 37 .... , ................ , ... , ........ oo ...
§2•
00

o .. o o .. o o o o o o o o o o o o .. o o .. o o o o o o o o o ......

00

00

..

o

00

••

o o

a) ................................... ····•oooo ... "'
b) o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

u) cstojn de emergência contendo medicamentos de primeiros
socorros, paru os vcfculos de transportes coletivos e de cargas."
Art. 2• O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de sessenta (60) dias, contados de sua pllblicução.
Art. 3• Estu Lei cntru cm vigor nu da tu de sua publicuçilo.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrilrio.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Rejeitado o substituti·
vo, passa-se à votação do projeto.
Os Srs, Senadores que o nprovnm queiram permanecer sen·
tndos. (Pausa,) Rejcitudo.
A mutérin serl1 arquivada.

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Leite Chaves, para encaminhar a votação.
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Para encaminhar a vota·
ção. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vejo, pela pauta, que o projeto já cstú cm fase de votação. Nilo
compareci à scssilo anterior c estando cm votação, não tenho condi·
ções regimentais de emendar o projeto, como desejava,
Esse, Sr. Presidente, é um grande projeto que está tramitando
nesta Cnsa e visa a permitir que, no Pais, se ministre a disciplina de
Direitos Humanos, através das Faculdades de Direito.
O meu propósito, se a oportunidade o permitisse, seria de cmen·
dar o Projeto n• 237, de 76, a fim de que essa disciplina fosse minis·
tradu, nilo apenas nas Faculdades de Direito, mns, sim, cm todas as
demais Faculdades. Essn matéria nilo é do âmbito jur!dico somente,
porque niio se contém nos limites do Direito Positivo, ela é mais do
Direito Natural, chi antecede, inclusive, ao Estudo, clu cstl1 presa uo
homem e à sua grundc vocação.
O projeto foi aprovado nus Comissões de Constituiçilo c Justiça
c de Educação c Cultura, mns tenho conhecimento de que 11 Mnioriu,
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ilustre Partido do Governo, não se dispõe a aprová-la. E o meu pro·
nunciamcnto, seria um apelo ao Lrdcr da Maioria, no sentido de que
votasse favoravelmente à mat~ria. O Brasil nunca careceu tanto de se
conscicntizar a respeito desses direitos quanto agora, nesses anos dil1·
ccis da nossa vida politica que temos atravessado. A ministração de
cursos cm Faculdades teria a finalidade de conscicntizar esses direi·
tos, de tal sorte que o homem ficasse habilitado nilo somente a rcspci·
tá-lo c a preservá-lo, senão, também, a defendê-lo.
,.
Recentemente, nesta Casa, tive a oportunidade de fazer um pro·
nunciamcnto, maravi: •• ado com a idéia que está contagiando nosso
Estado do Paraná; a ponto de as populações do Oeste estarem soltan·
do os passarinhos. O povo do Norte do P~raná: emp?lgado com ~s
ncivas idéias dos Direitos Humanos, defendidos, mcluslvc,,pclo Prcsl·
dente Cartcr descobriu que os passarinhos existem, não para as gaio·
las c para as ~risões, c, sim, para simbolizar a libcr?a?•· para cnfci~ar
os céus,"Tamb~m, num instante de amor a esses d1rc1tos, embora ln·
conscientemente, populações de diversas cidades do Brasil estão fa·
zcndo procissões estranhas, sem um motivo de ritualidadc, religioso,
apenas pelo desejo de estarem juntas, num anseio mú.tu? de que aquc·
lcs direitos fundamentais possam ser preservados, d1rc1tos hum anos,
não somente aqueles que dizem respeito à liberdade c à integridade
da pessoa, mas aqueles, igualmente, que levam o P~ls c u.m P?VO .a
respeitar os direitos da minoria, mesmo que um partido seJa mmor1·
tãrio, para que as suas lideranças sejam preservadas, sobretudo quan·
do elas defendem os direitos das minorias.
0

Sr. Presidente, o Senado não poderia arquivar nem rejeitar, de
vez, um projeto dessa natureza. E não se diga que é porque a inicia·
tiva é de um Senador da Oposição, porque, quando ele apresentou
ao Senado essa proposição o fez não cm missão partidária, porém
cm missão humana, como cidadão deste Pais.
Além do mais, as Comissões Técnicas do Senado reconheceram
a necessidade de que, nos cursosjurldicos, se ministre essa disciplin~,
que tem mais importância c alcance do que essa outra, que não tem
sentido, que não tem fundo jurldico c não tem sequer consistência,
que é Educação Moral c Clvica. Inclusive, o L!dcr da própria
ARENA, na Câmara dos Deputados, chegou a dizer que essa matí:·
ria serve até para ensinar comunismo c subversão.
Veja V, Ex•, Sr. Presidente, que a matéria que proponho tem
maior pertinência c cabimento, porque visa a disciplinar ou a formar
melhor os '·homens que saem das Universidades, aptos a governarem
a sociedade, sabendo que, cm primeiro lugar, têm o dever, a obri·
gação de zelar por esses direitos, que já existiam antes da formação
do Estado.
O meu propósito, por conseguinte, seria de emendar esse projc·

to se houvesse ainda oportunidade regimental, a fim de que ele fosse
cx'tcnsivo a todos cursos superiores. E não haveria maiores prcjulzos,
porque é uma matéria .intética, ministrada hoje através de currlculo,
de créditos, c assim não aumentaria o ônus dos custos da educação.
E esses custos não teriam significação nenhuma cm razão de um ho·
mcm mais qualificado que haveria de surgir no Brasi~, ~or.quc, dele·
gados que tivessem, cm seus cursos de formação, d1sc1phna dc~sa,
haveriam de respeitar o preso c não degredá-lo, como tem ocorndo.
Os próprios Juizes aplicariam alei com mais atenção, o mesmo ocor·
rendo com aqueles que fossem destinados ao ministério ou às nossas
corporações de segurança.
Por conseguinte, Sr. L!dcr do Governo, é um apelo que a Oposição faz a V, Ex•, no sentido de que vote pela aprovação deste pro·
jcto. Quanto a sua viabilidade, ninguém melhor. poderia dizer do que
as Comissões Técnicas desta Casa - a Com1ssüo de Educação e
Cultura c a Comissão de Constituição c Justiça. O projeto é dos muis
justos e dos mais oportunos. A sua aprov~çuo elevaria o Senado no
conceito de todos os nossos pares, c clcvanu esta Cusu no respeito de
todos os brasileiros. Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra, pura encaminhar a votação, ao nobre Senador Evundro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM. Para encumi·
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Se·
nadorcs:
A votação desta propositura representará um marco indelével
nos Anais do Senado da República Federativa do Brasil, pois, dentro
desta decisão, se ajusta a grande polémica do destino do homem,
•1ma vez que se visualiza nela todo aquele seu esforço no sentido d
se afirmar, no interior da sociedade, quando, obediente à lição de Jc.
an Jacques Rousseau, abriu mão de liberdades primcvas, para que a
vida socictária acontecesse.
Ao sabor das idades, vem o homem cedendo direitos, fazendo
concessões, para que o grupo subsista, a sociedade c o Estado se
consolidem. E nesta cessão, cada vez mais o novo Saturno, o Estado,
empolga o individuo, a ponto de devorá-lo. E o que se observa hoje é
o grande dilema: o individuo ou a sociedade? O que deve prevalecer,
aqueles rcsqulcios, aqueles vcstlgias da liberdade primeira que tinha
o homem ou a cessação de tudo, para que o Estado permaneça, se
afirme c subsista?
Quando o nobre Senador Itamar Franco propõe que se insira no
currlculo da Faculdade de Ciências Jurldicas c Sociais a obrigatoric·
dadc do ensino dos Direitos Humanos, como uma matéria indc·
pendente, parece-me que o fez no alã de enfatizar a luta por esses vcstlgios, esses rcsqulcios desta liberdade primcva que ainda restam, que
ainda acalentam o homem c a persona, que ainda mantém bruxulc·
ante a lâmpada votiva da liberdade, porque já dizia o grande teólogo
ortodoxo Bcrdiacff que sem liberdade não hll persona, não há pessoa
humana; c não pode haver pessoa humana sem o respeito a esses
direitos primários, a esses direitos' elementares.
A cxistõncia, dentro do currlculo de Ciências Jurldicas c Sociais,
de uma matéria que percutisse o ensino desses direitos, se constitui
num fundamento para que nós não caminhemos para a ditadura
genética, essa ditadura que ensina a Sociobiologia, de que o homem
vai acabar como a sociedade das térmitas, sem individua.lidadc, sem
nenhuma individualidade, cedendo tudo para subsistência do grupo
c do Estado; terão a função de formiga sem nenhum respeito àqueles
anseios, àqueles anelos que lhe foram incutidos pelo toque divino.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este instante deve ser de profunda rcncxão do Senado. Ao votarmos esta propositura, estaremos
dizendo se queremos c se acreditamos na origem divina do homem
ou se pretendemos caminhar para uma sociedade de formigas, onde
prevaleça sempre a vontade da sociedade c nunca a do individuo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este momento é histórico; este
momento scrll compulsado, no futuro, pelos póstcros c eles hão de
1os julgar diante da votação que iremos fazer a esta propositura.
Votar contra ela é a mesma coisa que aceitar a ditadura do tcrminis·
mo histórico; é renegar o livrc-arbltrio. A grande polémica que ainda
hoje empolga o Direito Penal cm torno desse determinismo c desse li·
vrc-arbltrio nós decidiremos hoje nesta votação.
Se votarmos contra a propositura do Senador Itamar Franco
estaremos fozcndo concessões ao determinismo c il ditadura genética
da Sociobiologia; mas se votarmos o favor estaremos afirmando que
o destino do homem nilo é apcnns uma vida de térmitas, uma vida de
formigas, mas uma vida 11 procura do Grande Absoluto.
Ern o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Sr. Presidente peço u
puluvru.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Concedo a palavra ao
nobre Senador Franco Montoro, pura encaminhar a votação.

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pura encaminhar u
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Sr. E,.ndro Carreira (MDB- AM)- Sr. Presidente, peço u
O debute que acubu de se truvur no Plcnllrio cm torno desta
palavra pura encaminhar u votução.
proposiçuo revela, clurumentc, 11 sua cxtrnordinllriu significução pura

.
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u vidu politicu nucionul, pura n própria condição de Nação
respcitudoru dos direitos humanos que o Brasil quer ser.
Ao ludo da importimcia patente da medida, tão bem ressultudn
nu inttrvençiio do Senudor Evnndro Curreira, ficou também patente
nos olhos de todos a importtincin da sugestão feita pelo nobre
Senudor Leite Chaves. S. Ex• invocando exatamente a importância
do tema, Jembruvu que cnberiu uma emenda ampliando este ensino
obrigutório dos direitos humanos, não apenas aos cursos jurídicos,
mas cm todos os cursos de nlvel superior c talvez ati: uma ampliação
maior deste ensino que representa uma complementação, do ponto
de vista democrütico c humanistu, de nossa vida pública.
Em face desta situaçiio e examinando o Regimento Interno, jú
que u m~1térín se encontra na sua fase final, encontramos,
Sr. Presidente, umu solução regimental paru que a proposição possa
vir u ser nquinhoudu com um reexume pela Comissão de Educação e
Cultura, onde u Emcndu Leite Chaves poderá ser apresentada e
discutidu e, com isso, enriquecida a proposição,
Nesse sentido, estamos encaminhando à Mesa, Sr. Presidente,
um requerimento com fundamento no art. 350, combinado com a
ulineu b do art. 31 O do Regimento Interno, requerendo adiamento
da votuçiio da projeto de lei, a fim de que ele seja encaminhado ao
reexnme da Comissão de Educação e Cultura, Este o requerimento
que cncnminhumos à Mesu, pedindo a V, Ex• o mesmo à uprovução
do Plenário. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri·
menta que será lido pelo Sr. !•-Secretário.

f: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 286, DE 1977
Nos termos do urt. 350, combinado com a nllnea b, do art. 310,
do Regimento Interno, requeiro udiumento da votação do Projeto de
Lei do Senudo n• 237, de 1976, u fim de que seja encuminhndo no
reexume du Comissão de Educação e Cultura.
Sala das Sessões, em 31 de agosto de 1977.- Franco Montoro,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) requerimento que a<aba de ser lido.

Em votação o

O Sr. Hehidlo Nunes (A RENA - PI) - Peço a palavra para
encaminhur a votuçào, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Líder da Maioria, para encaminhar a votação do requerimento
O SR, HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a
votaçiio. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Niio bastasse o requerimento formulado pelo eminente Lfder
Frunco Montara, com a autoridade que todos lhe reconhecemos,
umu outrn razão, por certo, existiria para o apoio ao pedido do
exame do Projeto de Lei n• 237{76 pela douta Comissão de
Educuçiio desta Casa. f: que, depois das palavras do eminente
rcprcscnt~1nte umuzonensc, Senador Evandro Carreira, pessoalmente
cu me encontro como que cm estado de coaçiio irresistível, pois que,
se me manifcst:lr contrariamente ao projeto, estarei submetendo
todtt a populaçno brasileira a uma ditadura genética ...
Por outro lado, o nobre Senador pelo Paraná, que não assistiu
i1s discussões verificndus neste Plenârio, na última sexta-feira, c delas
nf1u participou, ampliou ainda mais o conceito de Direitos Humanon
Fundamentais, quejlt agoru nilo deve ser transformado em disciplina
n enriquecer, possivelmente, o curriculo das Fuculdades de Direito,
mas o elevou à cutegoriu de Direito Natural, e o deseja ampliado, de
modo n que seja ministrado não apenas nus Faculdades especiali·
zadas, como cm todas as cscohts de Ensino Superior deste Pais.
Manircsto ugorn, Sr. Presidente, muis umu preocupuçi\o, própria de Estudo desenvolvido- o Estado do Paranlt, onde a popula·
çào csti1 soltando os píassuros. Fuça votos, purn que esses pflssuros,
que cstl1o hutcndo usus do Purnnâ, buixcm no glorioso Estudo du
l'arniha, atualmcntc numa situaçilo diflcil, com falta de chuvas.
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Sr. Presidente, neste instuntc, depois dcstns despretensiosas
considerações, (Não apoiado!), simplesmente munifcsto o apoio da
Muioriu ao pedido formulado pelo nobre Lldcr Franco Montoro, nu
certeza de que, ussim o fazendo, esses p(1ssuros nüo deixarão o
Purunf1 c não cairão nus mãos flvidus dos puraibanos, c muito menos
teremos implantad·t neste Pais uma ditaduru genética. (Muito hcm!)

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o requeri·
menta. (Pausa.)
Não havendo mais nenhum Sr. Senador que deseje fazer uso da
palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votução,
Os Srs. Senadores que aprovum o requerimento queiram permanecer sentados. (Puusu.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matí:rin sai da Or·
dem do Diu, para o reexnme solicitado.
O SR. PRESiDENTE (José Lindoso)- Esgotada n matériu da
Ordem do Diu.
Passa-se à votação do Requerimento o'' 283, lido no Expedien·
te, de urgência par• a Mensagem n• S • 12, de 1977.
Os Srs. Sennoores que o aprovum queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação du matéria,
que foi distribuída às Comissões de Finanças e de Constituiçiio e Jus·
tiça,
Sobre a mesa, os pareceres desses órgãos ttcnicos, que serão li·
dos pelo Sr. I•-Secretário.
São lidos os seguintes
PARECERES N•S 579 E580, DE 1977
PARECER N• 579, de 1977
Ua Comissão de Finanças
Sobre o Oficio "S" n• 12, de 1977 (n• 627/77- nu ori·
gem), do Senhor Governador do Estado do Paraná sollcltundo
autorização do Senado Federal, para contratar operações de
empréstimo externo no valor global de USS 55,000,111111.1111
(cinqUenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), puru
apllcaçilo no Programa Especial de Rodovias Alimcntudorus
para o Estado".
Relator: Senador Matros Leão
De conformidade com o urt. 42, item IV, da Constituiçiio, o Se·
nhor Governador do Estado do Paraná, no oficio que enviou a "'"'
Casa, solicita do Senado Federal, a competente autorizuçiio pari\
contratar operações de empréstimo externo, junto ao B:tnco
lnterumericano de l)esenvolvimento- BID, no valor glohal de USS
55,000,000.00 (cinqUentu c cinco milhões de dt\larcs norte·
americanos), com uval do Tesouro Nacional, paru aplicact1o ntJ
Programa Especial de Rodovias Alimentadoras pnrn o Estudo, wm
as seguintes condições gcruis:
ua) Valores e Juros:
USS 35.000,000,00 (trintot c cinco milhões de dúlilte'
norte·americunos), Utuxn de juros de H% ao ano:
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dtllilrcs norte·
americanos), t't tuxu de juros de 3% uo uno.

b) Prazo•:
20 ant totais, sendo 4 unos c ti meses de carênci11
quotas semestrais puru resgate.
c) Garuntlas: Aval do Tesouro Nacionotl."

t.:

J1

2. Informa o Senhor Governador do Estudo que "a inauequa·
ção da rede rodoviária parunaense paru o transporte de "'l'ra1 que
crescem exponenciulmcntc u cudu uno, é Ongrantc. A con!'!tut;l~·;lo de
que cm 1965, muis de 92% du rede roduvi{lriu permitia tnHc!!n ;1pc11.1'
temporário, levou o Governo do Estado 11 um Prograrnu :unhit.:itl,tl
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de construção c pavimentação de obras rodoviárias capazes de redu· Banco lntcrnmcricnno de Desenvolvimento - BID, para ser aplica·
zir tão grande cstrangulomcnto oté 1979".
do cm obras constantes do Programa de Rodovias Alimentadoras
3. As obros previstas poro execução no pcrfodo 1976/79, num para o Estado.
total de I0.000 km, estão orçodos cm CrS 5.528,0 milhões.
Art. 2• As operações de empréstimo rcalizar-sc·ão na forma
4. O Governo do União (EM n• 186/76), aprovou esquema . aprovada pelo Poder Executivo Fcdcrnl, à taxa de juros, despesas
finoncciro de opoio o esse Plono com recursos de origem externa c operacionais, acréscimos, prazos c demais condições admitidas pelo
interno. Tol esquema previu dois empréstimos externos, o primeiro Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie
realizado cm 1976 c o segundo, ogora cm 1977.
obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos
S. Paro otcndcr o disposto no art. 403, do Regimento Interno, encarregados da execução, da politica cconômico·financcira do Go·
foram oncxodas ao presente:
vcrno Federal c, ainda, o disposto na Lei Estadual n• 6.764, de 24 de
dezembro de 1975, publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 29
a) cópia do Oficio CEMPEX-77/22 - do Comissão de
Empréstimos Externos do Bonco Centro! do Brasil comunicondo ao de dezembro de 1975.
Art. 3• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publi·
Governo do Estado do Poranâ que aquelo Comissão decidiu outori·
znr o prosseguimento dos negocioçõcs, nu forma do Decreto-lei cação.
Sala das Comissões, cm 30 de agosto de 1977.- Ruy Santos,
n• 1.312, de I5·2· 74, e do contido na Portaria n• 296, de 6·8·75, do.
Presidente cm cxcrcfcio- Mattos Leio, Relator- Alexandre Costa
Ministério da Fazendo;
b) cópia da publicação oficial com o texto da Lei Estadual - Cunha Lima - Heitor Dias - Saldanha Derzi - Braga J unlor n• 6.764, de 21 de dezembro de 1975, autorizando o Governo do Hel•(dlo Nunes- Mo1alhies Pinto.
Estodo do Paraná o controlar empréstimos externos; c
PARECER N• 580, DE 1977
c) parecer do órgão competente do Poder Executivo Federal
(cópia do Exposição de Motivos n• 252, de 23 de agosto de 1977, do
Da Comlssio de Constltulçio e J ustlça, sobre o Projeto de
Senhor Ministro de Estado da Fazenda e do Senhor Ministro-Chefe ·
Resolução n• .61, de 1977, da Comissio de Finanças, que
da Secretária de Plancjamento da Presidência da República), propon·
"autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar opedo o encaminhamento do pleito do Estado do Paraná ao Senado Fe·
rações de empréstimo externo no valor Klobal de
dera!, com o "autorizo" do Senhor Presidente da República.
USS 55,000,000.00 (clncoenta e cinco milhões de dólares norte
6. Em complemento aos dados acima referidos, o Senhor
americano!."
Governador do Estado do Paranâ, para demonstrar "a situação de
Relator: Senador Otto Lehmann
absoluta tranqUilidade no que se refere à exploração de sua capaci·
dade de endividamento e de pagamento, ambas com grandes mar·
Vem ao exame desta Comissão, projeto de resolução aprcscn·
gcns de segurança", fez anexar os seguintes elementos:
tado pela Comissão de Finanças, que autoriza o Governo do Estado
a) soldos devedores das dividas externa c interno apresentam do Paraná "a realizar duas operações de empréstimo externo nos
em quadro anexo, que mostra o Cronograma de Amortização do valores de USS 35,000,000.00 (trinta c cinco milhões de dólares
Principal e Pagamento de Juros do Tesouro do Estado (Quadros I c norte americanos, c de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares
norte americanos), totaliza~do a importância de USS 55,000,000.00
II);
b) projeções da Receita c Despesa Orçamentárias no pcrfodo de (cincoenta c cinco milhões de dólares norte americanos) junto ao
1977·1985, encontram-se, igualmente, no Quadro (III), bem como Banco lntcramcricnno de Desenvolvimento - BID, para ser apli·
cndo em obras constantes do Programa de Rodovias Alimentadoras
dodos de Balanço, Quadro (IV):
c) por fim, apresentam-se, no quadro V, dados que mostram a para o Estado".
"Capacidade de lndividamento" do Governo do Estado, calculada
2. A Comissão de Finanças examinou amplamente todo o
com base nos .critérios dos Resoluções n•s 62 c 93, do Senado Fc· processado, tendo sido anexados os documentos indispensáveis para
a solicitação.
dera!.
7. Há a esclarecer, ainda, que o exame final das condições
3. Os documentos referidos no parecer da Comissão de Fi·
creditfcias do caso será efetuado pelo Ministério da Fazendo, cm nançns são os seguintes.
articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do nrt. 1•,
a) Cópia do of. CEMPEX-77/22- da Comissão de Emprés·
inciso II, do Decreto n• 74.147, de 6 de junho de 1974, à vista da timos Externos do Banco do Brasil comunicando o Governo do Es·
respectiva minuta de controto, tendo em conta as condições usual· tado do Paraná que aquela Comissão decidiu autorizar o pros·
seguimento das negociações, na forma do Decreto-lei n• 1.312, de IS·
mente admitidas para as operações do espécie.
8. Cumpridas as exigências do art. 403, alfneos a, b e c do Regi· 2· 74, c do contido na Portaria n• 296, de 6-8·75, do Ministério da
menta Interno e tendo em vista que o empréstimo pleiteado é funda· Fazenda.
b) Cópia da publicação oficial com o texto da Lei Estadual
mental pura a viabilizuçilo financeira de investimentos de elevada
importância para o desenvolvimento daquele Estado, opinamos pelo n• 6.764, de 21 de dezembro de 1975, autorizando o Governo doEs·
tado do Paraná, a contratar empréstimos externos; c
acolhimento do presente pleito, no forma do seguinte:
c) parecer do órgão competente do Poder Executivo Federal
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 61, DE 1977
(cópia da Exposição de Motivos n• 252, de 23 de agosto de 1977, do
Autoriza o Go•erno do Estado do Paraná a realizar opera· Senhor Ministro da Fazenda c do Senhor Ministro Chefe da Secreções de empréstimo externo no Y~lor global de taria de Plancjamcnto da Presidência da República), propondo o
USS 55,000,000.00 (clnqUema e cinco milhões de dólares nor· cncominhamcnto do pleito do Estndo do Paraná no Senado Federal,
com o "autorizo" do Senhor Presidente da Rcp~blicn.
te-nmerlcnnos).
4. Em complemento, nos dados acima referidos o Senhor Go·
O Senado Federal resolve:
vernodor do Estado do Pnrnná fez anexar alguns quadros, !ndices c
Art. I• B o Governo do Estudo do Purnná autorizado a rcnli· valores que demonstram a cnpocidade de endividamento c de pa·
znr duns operuções de empréstimo externo nos valores de gamento daquele Estado:
USS 35,000,000,00 (trintn e cinco milhões de dólnres norte-nmeri·
"a) os saldos devedores das dividas externa e internu
cnnos), c de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte·
apresentam cm quodro anexo, que mostra o Cronogrumu de
umcricanos), totulizundo u importimcin de USS 55,000,000.00
Amortização do Principal c Pagamento de Juros do Tesouro
(cinq!lentu e cinco milhões de dólures norte·umericnnos), junto no
do Estado (Quudros I c II);
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b) os dados rclntivos à projeção da Receita Orçamen·
tárius no perlodo 1977-198S, encontram-se, igualmente, em
Quadro (IIi), bem como dados de Balanço (IV);
c) por fim, npresentam-se, no quadro V, dados que mos·
tram a "CaP.ucidude de Endividamento" do Governo do Es·
tado, calculada com base nos critérios das Resoluções 62 c
93, do Senado Federal."

S. Ante o exposto, atendidas as exigências constitucionais e as
constantes do art. 403, allneas a, h e c do Regimento Interno, esta
Comissão nada tem a opor à tramitação normal do presente projeto
de resolução, uma vez que constitucional ejurldico.
Sala das Comissões, em 31 de agosto de 1977.- Accloly Filho,
Presidente em exercício- Oito Lehmann, Relator- Hebfdlo Nunes
- Mattos Leiio - Orestes Quércla - Lenolr Vargas - Oslres
Teixeira- Cunha Lima- Leile Chaves- Heitor Dia•.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O parecer da Comissão
de Finanças conclui pela apresentação de Projeto de Resolução
~oncedendo a autorização solicitada pelo Governo do Estado do Pa·
ranâ e o da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade ejuridicidadc do Projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n•
61, de 1977, que autoriza o Governo do Estado•do Paraná a
realizar operações de empréstimo externo no valor global de
US$ SS,OOO,OOO.OO (cinqUenta e cinco milhões de dólares nor·
te-nmcricanos).
Em discussão o projeto, (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro·• encerrada,
Em votação, Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per·
manccer sentados. (Pausa.) Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, a re·
dação final, que será lida pelo Sr. !•-Secretário.
fi lida o seguinte

PARECER N• 581, DE 1977.
Da Comlsno de Redaçilo
Redaçiio final do Projeto de Resoluçio n• 61, de 1977.
Relator: Senador Helvfdlo Nune•
A Comissão apresenta a redaçilo final do Projeto de Resolução
n• 61, dei977. que autoriza o Governo do Estado do Paranâ a rcali·
zar operações de empréstimo externo no valor global de
USS SS,OOO,OOO.OO (cinqUenta e cinco milhões de dólares norteamericanos).
Sala das Comissões, em 31 de agosto de 1977. - Adlllberto
Sena, Presidente- Helvldlo Nune•, Relator- Oito Lehmann.
ANEXO AO PARECER N• 581, DE 1977
Redaçilo Dnal do Projeto de Resoluçilo n• 61, de 1977,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
42, inciso IV, da Constituição, e eu, - - - - - - - - Presidente, promulgo o seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1977

Autoriza o Governo do Estado do Paran4 a realizar opera·
ções de empréstimo externo no valor global de
US$ 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólare! nor·
te-americanos),
O Senado Federal resolve:
Art. I• f! o Governo do Estudo do Paraná autorizado a realizar
duas operações de empréstimo externo, nos valores de, res·
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pc•tivamente, USS 35,000,000,00 (trinta e cinco milhões de dólares
e USS 20,000,000,00 (vinte milhões de dólares
norte-americanos), totalizando a importância de uss S5,000,000.00
(cinqUenta ~ cinco milhões de dólares norte-americanos), junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - para ser
aplicado em obras constantes do Programa de Rodovias Alimen·
tadoras para o Estado.
.
Art. '' As operações de empréstimo realizar-se-i!o na forma
aprovada pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas
operacionais, acréscimos, prazos e demais condições admitidas pelo
Banco Ce·,tral do Brasil para registro de empréstimos da espécie,
obtidos r. .. exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos
encarregtdos da execução da politica econômico·financeira do Go·
verno Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 6.764, de
24 de dezembro de 1975, publicada no Diário Oficial do Estado do
dia 29 de dezembro de 197S.
Art. 3• Esta Resolução entro em vigor na data de sua
publicaçãc.
n~rte·americanos)

O SR. PRESIDENTE (José Lindo~o) - Em discussão a reda·
ção final. (Pausa.)
Nilo hovendo quem queira usar dn palavra em sua discussão,
declaro-a "'cerrada.
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada.
A ma~ ~'ria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Atravi:s da Mensagem
n• 176, de 1971, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado Federal o nome do Sr. José Augusto de
Macedo S0ares, Ministro de Primeiro Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República da Finlândia.
Para :• apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos.
Em conseqUência, a sessão do Congresso Nacional, convocada
anteriormente para as Ig horas e 30 minutos de hoje, fica transferida
para as 19 horas.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Ainda há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguin·
te discurso '-Sr. Presidente, Srs, Senad~res:
Na sessão de segunda-feira, iniciei discurso a ro.peito de propa·
lado socorro financeiro a uma empresa do Rio Grande do Sul, a
antiga Bo'. ogaard, hoje Riocell. O discurso então proferido e como
acentuei, r.. ' mais noticioso.Ao Senado dei noticia d· como nasceu a
indústria, c como se desenvolveu; as transformações que sofreu,
desde 1966, quando foi constituida a sociedade: a mudança do
domfnio adonário de um grupo norueguês para o Montepio da
Famfiia Militar; e as modificações havidas, també:n, em sua diretoria.
Trou1 "·me à tribuna noticia divulgada pelo Jornal do Brasil de
sábado, di. 27, na sua página económico: Lá se dizin que a indústria
de celulose, RIOCELL, teria um socorro de I bilhão e SOO milhões
de cruzeiro'.
Verifi1. .Jei, após, através de publicnções de dois jornais, um de
São Paulo," Ga:eta Mercantil, outro, do Rio Grand, do Sul, a Folha
da Manha, que a importância nilo era de I bilhão e meio, mas de I
bilhão e 8SO milhões de cruzeiros. A Folha da Manhã. edição do dia
27, diz assii: .;

"UM BILHÃO E 8SO MILHOES DO GOVERNO
PARA SALVAR RIOCELL
Embora fontes da área económica do Estado afirmem
que u Riocell (ex-Borreguard) figure em primeiro lugar entre
umn série de empresas gaáchas em estado pré·fallmentar, o
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Governo Federal decidiu conceder-lhe apoio financeiro, num
totul de CrS I bilhilo c 850 milhões. O Ministério do Plnnejn·
mcnto justificou ontem a medida como estruturada cm
proposiçiio c r.lntórios do BNDE - maior participante do
cupitnl dn em~•csn - e ndotadn em atendimento n um
parecer conju•\o dos Ministros Reis Velloso, Mário
Simonscn c Ác.~clo Culmon de Sá, A decisão nilo deve ler
surpreendido a dircção da Riocell, pois já em abril seu diretor
administrativo, Renato Mnciel de Sá Junior, havia revelado à
imprensa que a ~oncessão de recursos estava sendo negociada
dirclumenle com Reis Velloso e sua aprovação era tida como
certa.
Pelo que informou o Ministro do Planejamento a
concessão de recursos à Riocell obedecerá nos seguintes
pontos básicos: a)- financiamento de CrS 700 milhões para
execução da planta de branqueamento, Esse financiamento,
de longo prazo, será desembolsado até 1979- prazo necessário à execução do projeto; b) - apoio à capitalização da
empresa, para possibilitar à empresa um aumento de capital
da ordem de CrS 800 milhões, ali: 1979; c) - conccssilo de
financiamento no valor de CrS 350 milhões, através da utili·
zação de linhas usuais de nnanciamcnto à exportação.
Esse elenco de medidas, segundo o Ministério do
Plancjamcnto, "permitirá a seqUência da nacionalização da
Rioccll, a sua consolidação como um complexo produtor de
celulose competitivo no mercado internacional e capaz de
gerar elevados efeitos positivos em termos regionais e
nacionais".
Contrato Lesho
A Rioccll vem encontrando dificuldades na colocnçilo de
sua produção desde que teve seu controle ncionário adquiri·
do pelo Montepio da Família Militar (MFM), em julho de
197!>. A nacionnlizaçilo da empresa foi motivada por uma
série de fatores, =ntrc eles o próprio fato de que seu controle
em miios do Gr ~po Borregaard, da Noruega, era um mau
negócio para o r. .. usil.
O próprio Presidente do BNDE, Mucos Vianna, já em
março de 1973 r-.ssaltnva ao depor na Assembléia Legislativa
que, dos 100 milhões investidos na implantação da empresa,
apenas 14 por cento pertenciam nos noruegueses que munti·
nham o controle. O restante eram recursos de poupança intcrw
nu, financiados com juros subsidiados, pelo BNDE. Dar a
nfirmuçilo do presidente deste banco de que tratava-se de um
ucontrato lesivo aos interesses nacionais".
Foi por isso que cm 1975 o Governo conseguiu com que
o controle da empresa fosse adquirido pelo MFM, que
comprou 5 I, 7 r"r cento das açõcs com direito a voto, pelo
expressivo valor de 38 milhões de dólares - quase quatro
vezes o valor nominal da açilo.
Dificuldade•
A implantnçilo de apenas uma unidade produtora de pol·
pu de celulose no Rio Grande do Sul, pelos noruegueses, foi o
que se pode chamar de uma jogada inteligente. Porque mes·
mo forçados a entregar o controle da empresa, eles continuaram com franco poder de barganha sobre ela, uma vez que
sua produçdo estli subordinada à unidade de branqueamento
do Grupo Borregnnrd, na Noruega. Além disso, o grupo
comprador nilo possuiu experiência no sctor e nem estrutura
pura colocnçilo do produto no mercado internacional - problema agravado logo após n comprn por uma crise mundial
de demanda.
Assim, três meses após n nncionnlizução dn RIOCELL
(outubro), seu superintendente comerciul, Josl: Maria Edmunds, declnrava a empresa em sérias diõculdudcs pura colo-
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cnr sua produçilo. Logo após, para fugir uo boicote c às prcs·
sões das grandes tradlngs internacionais que queriam assumir
a comcrcializnçilo de sua celulose, u RIOCELL acabou acci·
tunda um contrato de venda com sua ex-matriz, que alegan·
do crise de merendo nilo colocou o produto, deixando-o
acumular-se, depois de branqueá-lo, com altos custos de
urmazcnugcm pagos pela empresa guúchu.

Prejufzos
O resultado disso foi que a RIOCELL fechou seu bulan·
ço do excrcfcio do ano passado com um prejuízo de CrS 188
milhões c com um estoque de celulose avaliado em CrS 350
milhões, sem perspectivas de comercialização. E no dia dois
de maio deste ano o seu diretor-udministrativo, Renato
Mncicl, revelava que o estoque na Europa elevava-se a 80 mil
toneladas, no valor de 25 milhões de dólares (cerca de
CrS 375 milhões).
Durante o uno passado, o volume de produção
comercializada pela empresa foi equivalente a CrS 352 mi·
lhõcs, sendo CrS 114 milhões em celulose entregue à
Borrcgaard norueguesa, como pagamento pela compra do
controle ncionârio- 60 mil toneladas. No mercado interno
foram futurados apenas CrS 21 milhões, contra CrS 217 no
mercado externo.
Em conseqUência das dinculdadcs de comercialização de
sua produção - embora tenha se estruturado com um
escritório de representação cm Frankfurt -, a RIOCELL
entrou num processo de descapitalização e endividamento.
Ainda segundo seu balanço do ultimo exercício, no inf·
cio deste ano a empresa devia CrS 568 milhões a buncos
nacionais c estrangeiros, dos quais CrS 187 milhões para
amortização a curto prazo- boa parte ainda cm 1977. Com
o BNDE sua dívida cru de CrS 196,8 milhões, resgatáveis até
1985.
Ao Banco do BrasÜ - para pagamento cm maio último
- CrS 60 milhões, mas a dívida era renegociável. Além
disso, havia contraldo empréstimos no valor de CrS 13B
milhões, para financiamento à exportação, através das resolu·
çõcs 71 c 63, do Banco Central."
A notfcin também faz referência a nota que teria origem na
Secretaria de Plnnejamcnto, nota esta que A Ga:eta Mercanr/1 publi·
cn entre espns, dizendo o seguinte:
"A seguir, a Integra do press release divulgado ontem,
cm Brnsflin, pela Secretaria do Plnnejamcnlo:
"O Governo, através de proposição conjunta dos Minis·
tros do Plnnejnmento, Fazenda e da Industria c do Comêrcio,
decidiu conceder apoio financeiro à RIOCELL - Rio
Grande Companhia de Celulose do Sul.
A operação, estruturada em relatórios c proposições do
BNDE, desdobra-se nos seguintes pontos bãsicos:
a) Esquema de financiamento da ordem de CrS 700 mi·
lhões, destinados à execução da planta de branqueamento,
essencial à integração do projeto. Esse financiamento, de
longo prazo de amortização, terá seu desembolso efctivado
até 1979, prazo necessário à exccaçilo do projeto,
b) Apoio à capitalização da empresa, de forma a
possibilitar um acréscimo de capital, até 1979, da ordem de
CrS 800 milhões, dos quais CrS 475 milhões representam a
participnçilo de entidades especrticns da área federal e os
restantes Cr$ 325 milhões silo originários do próprio grupo
controlador da empresa (CrS 225 milhões) c de entidades
locais (CrS I00 milhões).
c) Concessilo de finnnciumenlo no vulor de CrS 350
milhões, através da utilizuçilo das linhas usuais de finnn·
ciumento às exportações, uma vez que a empresa é expor·
tudoru de celulose c esse vulor é computfvcl com o seu
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programa anual. Desse total, CrS 180 milhões representam
renovação de linhas de créditojã cm utilização.
Esse elenco de medidas pcrmitirâ, cm seqUência à
nacionalização da empresa, procedida cm julho de 1975, a
sua consolidação como um complexo produtor de celulose,
competitivo no merendo internacional c capaz de gerar
elevados efeitos positivos cm termos regionais c nacionais."
Ati: aqui, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a nota originãria da
Secretaria de Plancjamcnto da Presidência da República. Pela idoneidade do jornal que a divulga- A Gazeta Mercantil, de Silo Pauloc pela indicação da fonte que cita, nilo tenho o direito de duvidar da
autenticidade e da exatidào deste documento.
Em discurso anterior, do qual este é o complemento, tive ensejo
de mostrar ao Senado a composição ncionãria da Borregnnrd c da
RIOCELL, isto é, quando sob o domlnio do grupo norueguês c sob
o domínio do Montcpio da Famllia Militar. Também jã noticiei a
sua dirctorin, inclusive, com as alterações introduzidas pela última
assembléia geral ordinária.
Começo por repetir a observação com que a Folha da Manhã, de
Porto Alegre, abriu n notfcia sobre esta verdadeira loteria esportiva
com que foi aquinhoada, pelo Governo, n RIOCELL:
"Embora fontes da área cconõmica do Estado afirmem
que n RIOCELL (cx-Borrcgnard) figure cm primeiro lugar
entre uma série de empresas gnllchas cm estado pré-falimcn·
tar, o Governo Federal decidiu conceder-lhe apoio financeiro
num total de I bilhão c 850 milhões."
Haverá exagero na notfcin divulgada pela Folhada Manhã?
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador,
quando achar conveniente, grato pelo aparte que nos conceder.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V. Ex• é o juiz
da conveniência do aparte.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Mas V, Ex• é o dono
do discurso.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Posso dizer a
V. Ex• que tenho uma série de dados a transmitir no Senado.
O Sr. VlrgOio Tbora (ARENA- CE)- Então, aguardaremos
para quando V. Ex• achar conveniente.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- V, Ex• sabe que
tem todos os direitos de interferir nas minhas orações.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Mas desejamos fazêlo no momento mnis conveniente para V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Muito obrigado

a V. Ex•
Perguntava eu, Sr. Presidente: Haverá exagero na noticia divulgada pela Folha da Manhã?
Ou muito engano, ou incido cm erro, ou a notfcin é confirmada
pela análise dos balanços da empresa. A sua deterioração vem se
agravando de forma alarmante. O balanço encerrado cm 31 de
dezembro de 1976 espelha uma situação critica: uma situação de
insolvência; simplesmente insustcntâvcl cm termos empresariais;
extremamente fracos os fndiccs de liquidez: sem condições de enfrentar seus compromissos n curto prazo, a médio prazo c n longo prazo.
Tenhocmmilos, Sr. Presidente, dados annlfticos- mas V, Ex•
há de convir que nilo poderia fazer a leitura, até pela sua Inutilidade
-sobre os vã rios balanços da empresa, a partir de 1972.
Lembro à Cusa que, nu sessão de segunda-feira, hd dois dias,
portnnto, quando iniciei o discurso, tive oportunidndc de dizer que,
em janeiro de 1972, u empresa, ainda norueguesa, começava a
funcionur, ninda que solenemente ela só viesse u ser inaugurada cm
murço de 1972; pois, tenho dados nnullticos sobre os cxcrclclos de
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1972, 1973, 1974, I '5 e 1976, c estes dados acompanharão o meu
discurso como docL .. 1ento.
Por ora, Sr. Presidente - tendo em mãos dados do balanço
encerrado cm 31 de dezembro de 1975 c do balanço encerrado cm 31
de dezembro de 19; . -vou reduzir os meus comentârios ao último
balanço, Não haveria tempo bastante, na scssilo.de hoje, pura fazer
os comentários que poderiu fazer, também, cm rclução ao bulnnço
anterior,

Em todo caso, •• penas pura avivar a memória de algum curioso,
ocorre-me lembrar quando desta tribuna apreciei o caso Lutfallu,
divulguei alguns d~~os reveladores da situação da RIOCELL refe·
rentes ao balanço .... c tinha em mãos, o balanço encerrado em 31
de dezembro de 1975. Não mencionei o nome da empresa, mas disse
que era do meu conhecimento que outra empresa, esta do meu
Estado, pleiteava tembém determinado socorro financeiro. E muito
sumariamente dizia ou indicava alguns elementos que poderiam
auxiliar os competentes para formularem juizo acerca da situação
desta empresa.
Antes de aprc.Jndar a anAlise, como amostra cu diria que,
tendo realizado vcn Jus cm 1976 da ordem de 355 milhões c 327 mil
cruzeiros, no mesmo excrcfcio acusou um prcjulzo de 188 milhões c
751 mil cruzeiros p· ... um capital de ...
O Sr. VlrgOJo Távora (ARENA - CE) - Permite V, Ex• um
apartc7 V. Ex• jA vai enveredando por outro caminho. Assim, para
que possamos discuir o assunto da1HOCELL, em termos esporti·
vos, vamos assentar ns premissas, Daremos o mfnimo de apartes
poss!vcis a V, Ex• agora, upenas fixando determinados pontos que
discutimos. O defi, é maior, não é esse, por exemplo, e ai tcrfnmos
que dizer a V, Ex•, "tiús ajudando-o até.
O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Estou de acordo
com V, Ex•

O Sr, VlrgOio Távora (ARENA - CE) - E após o discurso de
V, Ex•, como Lfdcr, faremos uso dos 20 minutos a que temos
direito, c amanlú continuaremos para não balburdiar demais.
Assim, quando o aparte for pedido, V, Ex• jã sabcrã que seria, dirc·
mos, para rctificar determinado dado ou fazer chegar ao seu conhecimento, dando um .. chega, talvez, esclarecedora.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Desde já lhe
agradeço, Compreendo, perfeitamente, até pela natureza do assunto,
os apartes agora r. ·"seriam os mais proveitosos. Estou inteiramente
de acordo com V. cix•
Gostaria de dizer, também, que estou de acordo, relativamente,
com o prcjufzo. t ··uc c•tou tomando por base o balanço encerrado
cm 31 de dczcml , de 1976, c não tenho dllvida nenhuma de que
hoje a situação é n.nis grave.
O Sr. VIrgO(! "'ávo•·a (ARENA - CE) - Em relação a 31 de
dezembro de 197t
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não sei se hou•e
dois balanços.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA -CE)- E 31 de dezembro.
Vamos examinar, justamente, c mostrar a V, Ex•- então, já para fuzcr ver a V. Ex• ' algumas das suas preocupações scrilo espancadas- desculpe o -amõcs, de hla pouco - que essa Companhia tem uma situaçilo operacional ...
O SR. PAUl BROSSARD (MDB- RS)- E cu folgarei cm
que não npenus ulc .• mas, mus todas us dllvidussejam espnncndas.
O Sr, VlrgOio Távora (ARENA -CE)- Procuraremos fazê·
lo. Como somo' muito realistas, nilo ucreditumos que V, Ex•
vá concordar coau tudo: mus pelo menos diremos n V. Ex• desde
já, pura espancar ulgamu dllvida, que u situuçilo da compunhiu podia
ser upreciuda quunto u dér.cit ou u superlavit operacional. E o que u
diferencia muito de outrus companhiiiS uqui citudus. Operacional·
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mente, esta companhia - opcrucionalmcnte, 1:HO é aquilo que ela
gastou para produzir aquilo que vendeu- ter· ma situação- c fi.
que V. Ex• como rio·grundense-do·sul satisfeito - boa. O que a esta·
va estrangulando eram os encargos financeiros. E ai chegamos àquela grande dúvida que paira no espirita de todr' nós durante muito
tempo, isto é, capacidade das nossas empresas q::~ não estatais, quando brasileiras, para capitalizarem os seus empreendimentos. E V, Ex•
vai ver a forma como o Governo federal procurou dar a uma companhia, que é rentável, em termos operacion~ condições, que nilo
siio diferentes daquelas que o BNDE cmpre0 a cm outros casos,
como mostratcmos, para ter possibilidades de justamente reescalo·
nar - todos nós aqui gostamos muito da ~alavra - os seus
compromissos, capitalizar-se com a entrada proporcional de valores.
de todos aqueles acionista a que V. Ex• se rcfiriu no dia de ontem,
de maneira a sair da situação cm que se cncontrwa,já que essa com·
panhiu representa um dos fundamentos da gr·.;dc politica que nós
temos da independência quanto à importação de celulose. E chegare·
mos lá oportunamente.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- R -O nobre Senador
Virgílio Távora tocou cm um ponto realmente interessante c curioso.
Diz isto, que aliás já tive ocasião de dizer também aqui, quando exa·
minei o problema dos bancos c a respeito do ;>regressivo endivida·
mcnto da empresa privada: é que a empresa re•lmentc brasileira niio
tem condições de pagar os juros correntes.
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA - CE) ... Eminente Senador,
não nos referimos a juros.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Perdão. Estou
falando agora cm juros. Agora quando S. Ex' iiz que essa empresa
não poderia mais funcionar por cstranguladJ, .;n virtude dos cncar·
gos financeiros, vou chegar a este ponto, porque também tenho da·
dos a respeito disto.
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA -CE)- Ouviremos com pra·
zer.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Mas, recolho
com grande prazer o aparte porque gostaria
saber se o Governo
vai socorrer todas as empresas brasileiras que estão tendo um ônus
financeiro que é impossível de suportar.
O Sr. VlrgnioTávora (ARENA -CE)-

egativo.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Esta é a gravida·
de do caso. Esta í: a politica realizada cm no<en País que chegou ao
ponto de estrangular a empresa, porque niic :1â negócio lícito que
permita pagar os juros cobrados pelas instituições financeiras. Essa é
a gravidade da situação.
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA - CE) Negativo. Eminente
Senador, essa empresa não está afogada pelo> Juros. Essa empresa é
uma das fundamentais paru o País.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Agora, se o
Governo vai fazer isso em relação a todas as empresas, entilo ótimo.
O Sr. Vir~Oio Távora (ARENA- CE)-- Negativo. Nem faria
isso,

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Mus se vui
contemplar dcterminudus empresas, ui é que Ct''lleçu o problema ...
O Sr. VJrgOio Távora (ARENA - CE, - Perdão, só aquelas
fundnmentuis pnrn o seu desenvolvimento.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- ".·:)- ... ui í: que come·
çu a questi!o.
O SR. I'RESIDENTE (José Lindoso. razendo soar a campui·
nha)- Peço aos Srs. Senadores que observei ., Rcqimento. Os apar·
tes devem ser solicitados.
O SI!, I'AUI.O UROSSARD (MDB -- RS) - Dizia eu, Sr.
Presidente, que, tendo rcullzado vendas, no o pussndo, du ordem
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de 355 milhões e 327 mil cruzeiros, o seu prejuízo- vejo no halançu
- foi de I88 milhões c 75 I mil cruzeiros.
Para um capital de 192 milhões c 643 mil cruzeiros, atingindo,
com as reservas, à casa dos 240 milhões c 795 mil cruzeiros. u seu
patrímônio líquido está- refiro-me sempre a 31 de dezembro de 71•,
hoje, u situação é pior- reduzido a 30 milhões c 65 I mil cruzeiros.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Permite V. E••
um aparte, nobre Senador Brossard? (Assentimento do orador.) Eu,
possivelmente, serei obrigado a participar do discurso de V. E••.
agora ou depois. Esta firma a que V. E•• se refere fuz hoje parte de
um congelamento que está sob a dircção geral do Montcpio da Faml·
lia Militar. E queria apenas que V. Ex• me permitisse, neste breve
aparte, dizer-lhe desde Jogo: primeiro, confiando no espírito dejusti·
ça de V. Ex•, tenho certeza de que se V. Ex•, por algum momento, ti·
ver dúvida em relação à lisura desse procedimento, vai ter essa dúvi·
da desfeita c vai ter a dignidade, que lhe é própria, de isso mesmo di·
zer. Muito diferentemente dos casos que V, Ex• tem tratado aqui, este é um caso cm que o grupo não se beneficia. Tratou-se de uma na·
cionalizacão da Borrcgaard, como sabe V. Ex• Para não sair para
outros grupos privados nacionais que estavam, sobretudo, centrados
cm São Paulo, o Governo Federal preferiu que ficasse, com um gru·
po do Rio Grande do Sul. O grupo mais forte que poderia participar
disto era, precisamente, o Montcpio da Família Militar, Montcpio
que, como V. Ex• sabe e nem todos os brasileiros o sabem, é uma en·
tidade sem fins lucrativos, não é dona do seu patrimônío, não divide
o seu patrimônio pelos seus dirigentes. Não se beneficiaria, portanto,
no sentido pessoal, por nenhum aumento do seu patrimônio. Scgun·
do, esse grupo só pôde participar do empreendimento, que i: muito
grande, com a condição, que expôs ao Governo, de ser minoritário e
o Governo aceitou, o que não é novidade nenhuma, que tendo mino·
ria no capital, tem, entretanto, a prevalência dos votos de assem·
bléia. Longe está, portanto, 'cle se caracterizar qualquer tipo, dircto
ou indireto, sub-rcptlcio ou não de favorecimento, E, sim, da tentati·
va de fazer essa nacionalização cm termos benéficos a este País. A
empresa só pode ser operacional se ela tiver realmente a unidade de
branqueamento realizada. Senão, ela ficará na dependência do norueguês, para fazer esse branqueamento na Europa. Da! o investi·
menta vultoso que, inicialmente, é necessário para que, posterior·
mente, a própria RIOCELL possa devolver esse inwstimento, em ter·
mos de pagamento, e intcgralizar a parte de capital que lhe cabe. Por·
tanto, é completamente diferente de uma firma que se chamasse A.
Fonseca c Cia., ou qualquer outra, que estivesse trabalhando cm ter·
mos pessoais e próprios. Muito obrigado.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Rogaria aos emi·
nentes Senadores que tivessem a paciência de ouvir-me, permitindo
que eu avançasse na ••posição. Mas já que o eminente Senador lar·
bus Passarinho me honrou com o seu aparte, diria que cu niio prctcn·
dia debater com S. E•• este assunto, embora não me esquive de fazê·
lo. E vou dizer porque: i: que o nobre Senador é, hoje, membro da di·
rcçiio de uma dus firmas, umu dus cinqUenta e tantas firmas domina·
das pelo Montepio da Famllia Militar: o Banco Sul-Brasileiro.
Tenho o hâbito, o principio de discursar sempre em termos im·
pessoais, suprapcssouis. Rclutivamcntc à dínstinçilo que S. Ex• quis
fazer deste caso com relação a outros, louvo a preocupação de
S. Ex• não querendo confundir este não com os outros, mas com o
outro que tratei nesta Casa, que foi o Lutfalla.
Relativamente ao modo como o Montepio da Fumllia Militar
entrou nu Borregaurd, embora eu ni\o possua pormenores, que
S. Ex• terá mais do que cu, se S. Ex• houvesse ouvido u primeira par·
te do meu discurso, discurso proferido nu segunda-feira, teria visto o
cuidado com que eu, numn noticia cronológicn c ordenndu, cheguei
uti: il situnçiio de hoje.
Nilo estou e•nminundo grupos, estou e•nminnndo um prohlc·
mu, niio no cnrllter privndo, mus no seu nspecto pilblico. Problemas
privados, de emprcsns privudns, não os trugo il tribuna do Senado,
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mas ~ntcndo de truzcr, sim, problcmus que considero de natureza pú ..

hlica c de interesse público.
Relativamente à unidade de branqueamento a que fez referência
S. E.,., tive ocusiüo também de uludir nu primeira parte do meu pro-

nunciumcnto. Mus, já que S. Ex• tocou nesse assunto, embora se
afaste da linha do meu discurso, - e espero, Sr. Presidente, nilo ter
de desviar-me para poder chegar a seu termo,- gostaria de lembrar
um dado que me parece de importância: i: que em julho deste uno,
portanto, hú pouco mais de um mês, o Diretor Comercial du
RIOCELL dizia cm exposição feita perante a Associação Comercial
de Porto Alegre e u Federação das Associações Comerciais do Rio
Grande do Sul, que esta unidade, que teria de ser implantada, exi·
giria uma inversão deli On 115 milhões de dólares, o que convertido
o do lar a 15 cruzeiros, daria I bilhão, 725 milhões de cruzeiros.
Não juro, Sr. Presidente, pela exatidão dos dados ...

O Sr. Virgílio TáYora (ARENA - CE) - Silo 800 milhões de
cruzeiros ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Reporto-me ao
que o Diretor Comercial du empresa explanou perante as entidades a
que fiz rcfcrt:ncia c, para maior informação do Senado, divulgadas
no Jomal do Comércio, ógilo que se publica na Capital do meu Es·
lado, na sua ediçilo de 21 de julho. Mas peço que não discutamos so·
brc este pormenor,

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permita V. Ex•
que cu dê o aparte se, absolutamente, pretender desvi(l-lo do curso
do seu raciocínio, apenas por uma questão pessoal.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Nobre Senador,
se eu disse isso, foi apenas porque V. Ex• falou cm branqueamento.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• fez uma ci·
taçilo pessoal que me parece importante esclarecer. V. Ex• pode ficar
inteiramente despreocupado, em relaçilo a constrangimento que me
possa causar, pois nenhum me causa. Em verdade sou meramente
um Dirctor Conselheiro do Banco Sul-Brasileiro, que é uma, não das
cinqUenta e tantas mas quarenta c nove ou cinqUenta empresas do
Grupo.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Então, já di·
minuiu o número,

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- f:, felizmente. Na
medida em que consigamos diminuir, saneando o próprio Grupo,
com as empresas que silo deficitárias, í: uma vantagem e é da regra do
jogo empresarial. Queria salientar a V, Ex• que se eu desejasse, egois·
ticamenlc, nem tomar conhecimento do problema não precisaria fa·
zê-lo, porque nada tenho, diretamente, com o Montcpio da Famllia
Militar, mas apenas com o Conselho Administrativo do Banco Sul·
Brasileiro, que é uma entidade do Grupo. Portanto, se V. Ex• pen·
sou, fldalgamenle, cm não tratar do problema em termos nominais
por constranger-me, equivoca-se pois não me constrange, Apenas
quis truzcr, conliando sobretudo no senso de justiça de V, Ex•, ai·
guns dados que lhe podem ler pnssado despercebidos, ou que, pos·
sivclmenle niio lhe for11m fornecidos. Tenho a impressão de que ê ex·
trcmamcnlc f(lcil explic11r a posição do Govern~. pois sendo o Govcr·
no mujorit(lrio cm dinheiro, ele está fuzendo investimentos em favor
dele mesmo ...
O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Governo-é majo·
ritl1rio como? Atr11vés de que órgão?
O Sr. Jarbas Pa.,arlnho (ARENA- PA)- Através do BNDE.
O SR. PAULO BROSSARD(MDB- RS)-Sem voto.
O Sr. Jarbas PaNNarlnho (ARENA - PA) - Nua 1: sem voto.Com o mesmo direito de voto, m11s ele é majoritário c 11 qualquer
momento hú 11 possibilid11de d11s conversões de 11ções preferenciais
cm nominativas. O próprio grupo, p11r11 Governo de V. Ex• já previu
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essa hipótese. O que o Grupo não quis foi, precis11mcnlc, entregar n
outro sócio um negócio que é viúve!, u partir do momento do brun·
queumento realizado,- e esse empreendimento é perfeitamente viá·
vel - para outros Estados brasileiros, e que V. Ex• criticou, aqui,
que estavam tendo uma grande concentração de renda. Agora, jus·
tamente qu11ndo se pretende que seja beneficiado o Estudo que
V. Ex• representa, niio sei que pruridos de V. Ex• o façam pensar
que está tratundo de um problema escandaloso e, automaticamente,
se volte contra ele. V, Ex• i: um Senador do Estudo do Rio Grande
do Sul, como os nobres Senadores Daniel Kri••er e Tarso Dutra. Eu
apenas trago uma informação. Se essa empres• 1e mantiver nas mil os
de grupos do Rio Grande do Sul seria o desej•vel, até em lermos de
desconcentraçilo de investimentos industriais, o é o que se pretende
fazer. Nilo há a menor falta de lisura neste con;;ortamcnto.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Vamos examinar
o caso, Sr. Presidente. Desnecessário serú dizer que, sendo Senador
pelo Rio Grande do Sul, nilo coloco meu Estado acima do Brasil.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- f: evidente.
O Sr. VlrKRio TáYora (ARENA -CE)- Nem ninguém. Nem
nós.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Vou continuar,
Sr. Presidente. Dizia eu que o patrimõnio liquido da empresa era de
trinta milhões, seiscentos e cinqUenta e um mil cruzeiros.
Todo o complexo industrial, sem excluir máquinas e equipamentos, é objeto de garantia real, em razão de empréstimos c avais.
São li as hipotecas que gravam o complexo industrial da RIOCELL:
Rio Grande- Cia. de Celulose do Sul- RIOCELL- I• hipoteca- BNDE
- 2• hipoteca- BERGS (Acionista)
-3 • hipoteca- BRDE
- 4•, 8• e 9• hipotecas - Christian ia Bank Og Kreditkasse
(acionistu)
- 5•, 7• e lO• hipotecas- Den Norsche Kredilkasse
- 6• hipoteca - AdeJá lnvestment Co. (acionisla) (baixa em
tramituçilo)
- li • hipoteca- Sulbrasileiro S.A. (do Grupo)
Tenho aqui comigo as parcelas dcvidns a cada um desses
estabelecimentos:
Empréstimos:
BNDE
lnlcrnalionul Financee Corp.
Christiunia Bunk
Den Norsche Cristbank
City Bank

CrS
CrS
CrS
Cr$
CrS

196.834.000,00
48.392.000,00
44,348.000,00
44.348.000,00
23.591.000,00

Ao Banco Central do Brasil, CrS 122.098.000,00, nu Resolução
71; Cr$ 16.666.000,00 nu Rcsolu~õn 63; Banco do Brasil
CrS 60,000.000,00; c outros Cr$ 12.679.000,00, somando-se
Cr$ 568.956.000,00, muis Cr$ 67.106,000,00, financiamento sobre
exportações, mais finunciumcnlos buncârios, importando cm
CrS 636.062.000,00.
O BNDE cobra o juro de 9% uo uno, mais a correçuo moncll~riu,
buscuda no dólar; o Banco Central 8%, quunlo 11 Resolução 71, sem
quulquer corrcçào, Na outru cirru, Resolução 63, não tenho dudos
puru informur à Casa. lntcrnutionul Finunce Corp. cobru 9%, mais
ajuste cumbinl c muis I% de comissi'io de uvul: o Christiuniu Bunk,
2,5% ucimu du taxa intcrbuncos nu Europu, muis njustc cnmbiul; o
Den Norschc Crcditbunk, idem; o CitY Bunk, 2,0% ucimu da luxu
li bar, muis ajuste cun,binl c mais taxn de serviços,
uno.

íl

ruzilo de 3% uo

F11lci, hú pouco, nu liquidez du Emprcsu. A liquidez sccu i: de
O, 16, quundo, dizem os unulislus, o normul scriu 0,50. A liquidez cor-
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rente é de 0,80, quando, segundo os analistas, a liquidez normal de·
veria ser de 1,50 A liquidez geral é de 0,47, quando a normal deveria
ser de 1,50,
a) Para cada CrS 1,00 de dividas a curto prazo (ati: ,80 dias), a
empresa dispõe de CrS 0,16:
b) A ml:di< prazo e vco~endo a totalidade dos estoq"•:s, a firma
conseguiria CrS 0,80 para cada CrS 1,00 de dividas:
c) A longo prazo c realizando todo o realizável (dcsconsideran·
do os imóveis), a firma obteria a insignificância de CrS 0,47 para
cada CrS I,00 de dividas.
' ·
Os imóveis rurais, avaliados em 87 milhões, estão ~ipotccados
ao Banco do Brasil.
Em pagamento das ações, que, outrora, pcr:erceram à
Borreganrd, c adquiridas pelo Montcpio da Famflia Militur, 54% das
exportações o foram para a Borrcgaard da Noruega.
Em 31 de dezembro de 1976 o débito, a esse respeito, era de
Cr$ 185. I84.000,00.

Dai se verifica a:
-utilização muito elevada c em escala crescente dos capitais de
terceiros que representam 97% sobre o Patrimônio, cm 1976, contra
72% no exercício precedente:
· -perigosamente imobilizada, absorvendo as imobilizações
1,704% sobre o Patrimônio Liquido, contra 240% no ano anterior;
-""capital de giro fortemente negativo. Este capital de giro
negativo corresponde a 186% sobre o Capital e a 1.161% sobre o
Patrimônio Líquido;
- o exercício encerrou com vultoso prejuízo, superior em
1.151% ao prejuízo verificado em 1975. Este último (1975) foi absor·
vi do pelo lucro remanescente do ano anterior ( 1974).
As vendas aumentaram, cm 1976, c todos os dados que estou
mencionando são relativos ao exercício de 1976, aumentaram 67%;
aumento das exportações - I7%; redução do Capital c Reservas
(em razão do prejuízo) - 83%: aumento do imobilizado - 17%;
aumento do rcalizâvcl - l 15%; aumento do exiglvei - 155%;
aumento dos empréstimos bancários-58%.
O exigível representa 3.086% sobre o Patrimônio Liquido,
'
Os empréstimos bancários encontram-se assim distribuídos:
contra 254% em dezembro de 1975.
CrS !87.322.000- a curto prazo (até 180 dias);
Sr. Presidente, tenho cm mãos a evolução, nos últimos 5 anos,
CrS 67. I06.000- financiamento de exportação:
da firma que começou como Borregaard e que depois passou a Rio
CrS 249,958.000- a médio prazo;
Grande, Companhia de Celulose do Sul- RIOCELL, relativamente
CrS 131.676.000 - u longo prazo, até 1985. A 10tar que, a capital, capitul e reservas, exiglvel a longo prazo, imobilizado,
consideramos como capital de giro esta última parcela, já que os pri· capital de giro, disponível e realizâvcl, exigível a curto prazo, lucros,
moiros vencimentos somente ocorrerão, a partir de 6/79.
prejuízos, vendas totais, exportações e títulos descontados.
Num total de CrS 636.062.000,00, o que importa cm dizer que
~um quadro, Sr. Presidente, referente aos anos de 1972, 1973,
representam 2.075% sobre o patrimõnio liquido (Capitn e reservas
1974, 1975 e l 976, que transcrevo:
menos contas a amortizar).
1

EVOLUÇÃO DA FIRMA NOS 5 ÚLTIMOS EXERCI CIOS
(Em CrS 1.000,-)

BALANÇOS
CAPITAL
CAPITAL& RESERVAS
EXiG!VEL LONGO PRAZO
IMOBILIZADO
CAPITAL DE GIRO
DISPON!VEL E REALIZÁVEL
EXJG!VEL CURTO PRAZO
LUCROS
VENDAS TOTAIS
EXPORTACOES
TlTULOS DESCONTADOS

•
••
•••

30·9·72

31·12-73

31-12·74

31-12-75

31-12-76

186.237
108.095
178.789
322.344
N· 35.480
32.061
67.521
P-22.270
39.668
39.668

186.791
109.569
170.968
352.172
N· 71.635
47.479
I 19.114
P-31.989
151.014
141.573

186.956
210.052
149.525
359,022
555
185.122
184,567
65.443
251.640
209.908

192.643
!85.449
166.854
444,982
N· 92.679
210,795
303.474
P-15.087
212.709
181.595

192.643
30.651
131.676
522.274
N. 359.947
454.226
814.173
P.l88.7SI
355.327
212.037

NOTA- •) O Balanço cm 3 I-12· 73 encerra l 5 meses de atividades
.. ) Cupital de Giro Negativo)
•••J Prejulzo
Tnmbémt~nho comigo, Sr. Presidente, os índices anallticos dos últimos cinco bulunços:
RIO GRANDECIA. DE CELULOSE DO SUL- R!OCELLlndlces Analíticos dos S últimos Exercidos
Exercícios
u) Liquidez

9/72

12/73

12/74

12/75

12/76

Sc~:u:

0,07
0,80
0,13

0,16
0,80
0,16

0,1 I
0,90
0,53

0,02
0,93
0,45

0,16
0,80
0,47

Currcntc:
Gcrul:
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Como tive ocasião de dizer, o normal, considerado pelos analistus; da liquidez seca é de 0,5%; da liquidez corrente é de I,5%; c da
liquidez geral é de 1,5%

b) Putrlmonlals
Capital de TcrccirosjPatrimôn.
lmobilizadojPutrim. Líquido
Exigívei/Patrimônio Líquido
c) Rentabilidade
Lucro Liquido/Capital
Lucro Liquido/Putrim. Liquido
Lucro LiquidofVendus

1972

1973

1974

1975

1976

74%
298%
228%

79%
321%
265%

46%
171%
119%

72%
240%
254%

97%
1704%
3086%

Prejuízo

Prejuízo

35%
31%
26%

Prejuízo

Prejuízo

Já dei notfcia ao Senado da liquidez, em 1976, no encerramento
do balanço naquela data. Mas devo dizer que não sofreu alterações
sensíveis: a liquidez sempre foi extremamente deficiente,
Também tenho em mãos, Sr, Presidente, ano por ano- 1972,
1973, 1974, 1975 e 1976 - o total das vendas devidamente
discriminadas para os mercados interno e externo:
RIO GRANDE CIA, DE CELULOSE DO SUL- RJOCELL
Evoiuçio d11s •endas deJ0-9-72 a 31·12-75
30-9-72- Vendas totais

Cr$ 39.668.000

Mercado interno
Exportação

Cr$ 39.668,000

31·12-73- Vendas totais

Cr$ 15/,0/4,000

Mercado Interno
Exportação

Cr$ 9.441.000
Cr$ 141.573.000

31·12-74- Vendas totais

Evolução de Capital & Reservas
Aumento
Idem
Redução
Redução

de 1972 para
de 1973 para
de 1974 para
de 1976 para

1973- 1,36%
19i4- 98%
1975- 12%
1975- 83%

' Note-se que para cobrir o prejuízo verificado no exercfcio
(31-12· 75), foram utilizados fundos do exercício de 1974,
As noticias ati: aqui divulgadas, Sr, Presidente, não informa
exatamente um dado que me parece importante. Esse dinheiro- e se
o nobre Senador Virgílio Távora pudesse me dizer com umu palavra,
cu lhe seria particularmente grato, ati: porque talvez evitasse alguma
especulação- esse um bilhão 850 milhões será fornecido pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico u título de empréstimo,
parte pelo Banco, parte pelo Tesouro?

Cr$ 251.640.000

Mercado Interno
Exportação

O Sr. Virgfllo Távora (ARENA - CE)- Eminente Senador,
CrS 41.732.000
Cr$ 209.908,000 não vamos lhe esconder coisa alguma. Conforme tínhamos acorda·
31-12-75- Vendas totais
Cr$ 212.709,000 do procurumos apartc:á-lo o mínimo possível, mas acorremos ao preMercado Interno
Cr$ 31.114,000 gão de V, Ex•
Exportação
CrS 181.595.000
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas eu solicito,
31-12-76- Vendas totais
Cr$ 355,327,000
se
é
que
está em condições de me informar agora.
Mercado Interno
Cr$ 143,293.000
Exportação
Cr$ 212,034,000
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) - Perfeito, in
immediaro. Vamos a ver: Primeira parcela ...
Possuo também o cálculo das porcentagens de 1973 cm relação
à 1972, 1974 à 1973, 1975 à 1974, 1976 à 1975 c ainda cm relação ao
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- De 700 milhões?
aumento das exportações ou redução das exportações:
O Sr. Vlrgnio Távoru (ARENA- CE)- Não, 350 milhões. Nu
forma de empréstimo de baixo custo, através daquelas linhas de cré·
de 73 sobre 72-281%
Aumentos das vendas
dito usuais pura exportação, jú que a RIOCELL é importadora c
de 74 sobre 73- 67%
Idem
exportudora, c essu quantia se situa dentro dn sua capacidade, Aí esde 75 sobre 74- 15%
Redução das vendas
tão incluídos aqueles 180 milhões, que era o crédito a que V, Ex• se
de 76 sobre 75- 67%
Aumento das vendas
referiu.
Aumcnto das exportações
de 73 sobre 72- 257%
Idem
de 74 sobre 73- 48%
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Se bem entendo,
Redução das exportações
de 75 sobre 74- 13% é a cifra que mencionei em 3101 lugur.
Aumento das exportuções
de 76 sobre 75- 17%
O Sr. Vlrgmo Távorn (ARENA - CE) - Perfeito. Disse a
Enfim, estou trazendo todos os dados de que disponho pura que
V.
Ex•
É o crédito a que V, Ex• se referiu, Bem, 225 milhões st1o do
as pessoas competentes, melhor informadas, possam fazer os estudos
Monlepio
da Familla Militar para cupitulizuçiio da firma. 225 mi ..
cus aprcciuçõcs que entenderem convenientes uccrca do caso.
lhões
pela
FI
BASE.
Da mesma forma o utivo imobilizado; a evolução das imobilizu·
çôcs cu cvoluçUo do cupital de reserva.
O SR, PAULO DROSSARD (MDB- RS)- Um momento,
1

Posso lhe fazer uma perguntu'?

Evolução dus lmoblllzuçõcs
Aumento do imobilizado
Idem
Idem
Idem

de 1972 puru 1973 - 9%
de 1973 puru 1974- 2%
de 1974 puru 1975- 24%
de 1976purul975-17%

O Sr. Vlr~ílloTávoru (ARENA- CE)- Duus uté!
O SR, PAULO DROSSAIW (MDB- RS)- 225 milhões pelo
Montepio Militur'i
O Sr. Vlrgfllo Tóvoru (ARENA- CE)- Um instunte, V. Ex•
jú vui ver porque citnmos essas cifras. Ni\o pediu cxplicuçào'?
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) que entra com 225 milhões?

e o Montcpio
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sob a forma de aparte de capital, no tempo, cm parcela de
125 milhões, nos anos de 1978 c 1979.

O Sr. VlrgOio T'•oro (ARENA - CE) - O Montcpio vai era•
trar com 225 milhões de cruzeiros.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) 800 milhões.

O SR. PAULO BROSSARD(MDB-RS)-Como assim? En·
tão, não se trata de empréstimo ...

O Sr. Vlr1Dio TA•oro (ARENA - CE) - Nilo. Nilo é: um
bilhão c oitocentos?

O Sr. VIrgUlo Tboro (ARENA- CE)- Um momento.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) '-' ... o Montcpio
recebe o empréstimo ...
O Sr. VlrgOio Ti•ora (ARENA - CE)- V. Ex• jâ vai ... Nilo
se afobe. Didaticamcntc...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS' -Nilo se trata de
afobar. Trata·s• de informar.
O Sr. VIrgUlo Ti•oro (ARENA- CE)- O Montcpio não po·
de, de hoje para amanhã, vender os imóveis que tem - ele nilo pos·
sui 225 milhões. Então, V. Ex• vai ver, aqui, essas cifras que citamos.'
Passo para adiante. O sland by...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) V. Ex• Estou solicitando um esclarecimento, ...
O Sr. VlraOio T'•oro (ARENA - CE) -

Permita-me

eo que vou dizer a

V. Ex•

O SR; PAULO BROSSARD (MDB - RS) - ... nilo estou
discutindo nesta hora. Estes 225 milhões seriam emprestados ao
Montepio, para que ele entrasse com o capital?
O Sr. Vlr1Dio Ti•oro (ARENA- CE)- O Montcpio tem que
entrar com 225 milhões ...
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- E disse V. Ex•
que não os tendo ...
O Sr. VIramo Tboro (ARENA - CE) - Um momento. Vai
vender imóveis para tal. Mas depois, como V. Ex• vai ver, esse
dinheiro todo repartido ao longo nilo de um mr· de vârios anosesses 225 milhões c tanto a que V. Ex• se refere- vcrâ que para isto
faz-se um srand by crédito neste valor, para garantia desse programa
je dcsmobilizaçilo do Montcpio da Famflia Militar - não sei se
explicamos bem a V. Ex• - ele pagando, noturalmcntc, o seu
montcpio não tem nada que ver com a operação a que borregar esse
caso. Apenas citei a V. Ex• porque o Montcpio irA à Caixa Eco·

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) nesses númcrosjA mencionados.

Aqui temos

Não. Aqui,

O Sr•.VIf101o Tboro (ARENA- CE)- Sim. Vã somando. Sei
o total. Some à vontade. Duzentos c cinqUenta milhões serão aparta·
dos pelo FIBASE. Agora sim é a parte que cabe ao FIBASE na uni·
dadc de branqueamento, c recursos no valor de 700 milhões, sendo
100 milhões no presente exercício; 300 no cxcrclcio de 1978; 300 no
cxcrclcio de 1979 para financiamento pelo BNDE da planta de
branqueamento. Esses dois últimos itens, vê V. Ex•, já silo para a
planta de branqueamento, portanto não mais é para o saneamento
da empresa.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ~ o esquema de
financiamento da ordem de 700 milhões a que me referi.

O Sr. Vlf1Rio n•oro (ARENA - CE) - Em síntese, é um
reforço ao capital da empresa da ordem de 800 milhões, dos quais
550, no ano de í977, c os financiamentos a que me referi, c V. Ex•,
por fineza, some ar, que vão dar I bilhão c 250 milhões. Se tirar daí
os 225 milhões que pertencem ao Montcpio, o Govcmo entra - co·
mo disse a V. Ex•- com I bilhão c 800 milhões. Tanto que, quando
V. Ex• citou I bilhão c 500, cu disse ser mais um pouco. Acredita·
mos termos ofertado todos os dados que V. Ex• pediu.
O SR. PAULO BRQSSARD (MDB - RS) - Um bilhão c
oitocentos c cinqUenta.
O Sr. Vlr1Dio Tbora .(ARENt\ - CE) - Um bilhão
outoccntos c cinqUenta são os diversos aportcs, seja de capital, seja
de financiamento a RIOCELL.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Incluídos os
225 milhões com que deve entrar o próprio Montcpio, ou cxcluldos.
O Sr, VlfiOio n•oro (ARENA -CE)- Excluídos.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Então, quanto
aos números globais, não há divergência.

nôrnica.

O Sr. Vlf1Rio n•oro (ARENA- CE)- V. Ex• não pediu a
discriminação. Nilo temos nada a esconder. Está tudo aqui.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- À Caixa Econó·
mica?

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Perfeito, nobre
Senador, apenas um registro ...

O Sr. VIrgUlo Ti•oro (ARENA- CE)- IrA à Caixa Econô·
mica, recebe esse dinheiro c vende todos os seus imóveis até atingir
essa quantia de 225 milhões.

O Sr. VlfiRio nvoro (ARENA - CE)- Nilo, não Quando
V. Ex• disse que era um bilhão c meio, cu disse que não, que era
mais.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB -RS) - Paga à Caixa
Económica c acerta as contas.

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Quando cu falei
cm um bilhão c meio, c foi na sessão de segunda-feira, comecei o
discurso baseado na publicação que tinha cm mãos. Verifiquei após
que a soma era superior. Em virtude da fonte, cu nilo tinha o direito
de pôr cm dúvida, tanto que a primeira coisa que fiz, foi cxatamcntc,
ligando o discurso desta tarde ao discurso anterior, fazer esta cor·
rcção, de um bilhão c meio para um bilhão oitocentos c cinqUenta.
Se bem entendi, gostaria de deixar bem claro este ponto. Truta·
se, sempre, de um financiamento.

O Sr. VIrgUlo TA•ora (ARENA - CE) Acerta as contas. Por
isso é que fiz questão. Podia não citar isto, mas disse a V, Ex• como
está sendo feito. O FI BASE, que i: um outro sócio, entra com 225
milhões.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Qual i: o outro
sócio?

O Sr. VIrgUlo TA•ora (ARENA - CE) - FIBASE. Aquela
sociedade, umu dus subsidiArias, empresa pública, subsidiAria do
BNDE. O Banco de Desenvolvimento no Rio Grande do Sul, um
outro sório, faz uma operação do FINACS - V. Ex• é: gaucho,
deve conhecer bem - no valor de 100 milhões, que correspondem,
justamente, ils dividas do RIOCELL no BNDE. Agora, mais ainda,

O Sr, VlrgDio n•ora (ARENA- CE)- Não.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB terminar.

RS) -

Deixe cu

O Sr, VIrgUlo Tivora (ARENA - CE) - Negntivo, V. Ex•
disse: "Se bem entendi". Eu digo não. Negativo!
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O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS) -I> financiamento
enquanto se tratar de financiamento, Agora, quando o Banco
Regional de Desenvolvimento Econõmico transforma crédito em
ações, então nilo é financiamento, é outro negócio,
O Sr, Vlr1nlo Tivora (ARENA - CE) - E o FIBASE e o
Montcpio? Eles entram na capitalização da empresa,
O SR. PAULO BROSSA"D (MDB - RS)- Hã duas operações, digamos assim ...
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) -I> uma das solicitações que deixo formulada,
O Sr, VIramo T•vora (ARENA - CE) - Com prazer, nobre
Senador,
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Bem, Sr. Presidente, os dados contábcis silo estes que acabo de mencionar à Casa.
O nobre Senador Virgflio Tâvora deixou claro, inequivocadamcntc
claro, que se trata de socorrer uma empresa desta maneira,

O Sr. VIramo T6vora (ARENA- CE)- Financiamento c capitalização.

O Sr. Vlralllo Thora (ARENA- CE)- Empresa bâsica para
o desenvolvimento do Pais.

O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Se V, Ex• tivesse
u paciência de permitir que cu terminasse.. ,

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Em nenhum instante discuti este aspecto. Só desejo saber se todas as empresas bâsicas para o desenvolvimento do Pais recebem um tratamento igual,

O Sr. VIramo T•vora (ARENA -CE)- Só nilo desejo que V.
Ex• nos atribua coisa diferente do que eu disse. V, Ex• perguntou c
demos a nossa contribuição, talvez valiosa.
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Peço a V. Ex• que dê
conclusão ao seu discurso, pois o tempo de V, Ex• jâ se esgotou. Concedo cinco minutos para que conclua.
O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Quando cm uma
frase tenho duas proposições a enunciar, não posso dizê-las ao mesmo tempo, não tenho essa virtude. Tenho que enunciar primeiro
uma e depois a outra. De modo que nessa frase, que não é de discussão, ainda é de informações, pediria que o Senador VirgOio Tâvora ti·
vcssc a paciência c a bondade de permitir que eu terminasse a frase
para depois corrigi-la.
Dizia eu que nesse negócio hã duas operações, genericamente

falando: financiamento c ingresso de capital, mediante subscrição de
capital. Certo?
O Sr. VIramo T6vora (ARENA -CE)- Até que, finalmente,
acertamos cm alguma. coisa,
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V, Ex• um aparte?
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Peço a V, Ex• que não
'"nccda o aparte, O tempo de V, Ex• cstâ esgotado. Hà outros
oradores inscritos e a Mesa está sendo solicitada a observar o Regimento, Peço a cooperação dos Srs. Senadores,
O SR, PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Lamento. Estou
certo de que o nobre Senador pelo Paranâ hà de compreender o meu
pesar por não poder ouvir o aparte que solicita, mas não 1: por desejo
meu nem por rigor da Presidência, que, ao contrário, está proccdcn·
do com a sua benevolência e, mais do que isso, com a compreensão
que a natureza do assunto cstâ a exigir.
Mas quanto nos dado,s,~r. Presidente, não sei se o nobre Sena·
dor poderia me dizer, me dar ilm~t,Qutra informação, S. Ex• falou cm
empréstimos a baixo custo; teria condições de dizer, hoje c agora, o
que se deve entender por baixo custo? Uma informação,
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campai·
nha,)- Permito-me dizer a V, Ex• que o tempo da informação scrâ
descontado nu conccssilo dos cinco minutos.
O Sr, VlraOio T6vora (ARENA - CE)- Falaremos logo de·
pois de V, Ex•

O Sr. Vlr1mo T6vora (ARENA- CE)- Se bâsicas, sim.
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- S6 desejo saber,
Sr. Presidente, se as empresas- que eu diria- que não estão cm situação nem aflitiva, nem prcfalimentar, nem de insolvência, se estas
têm que pagar os preços onzcnârios do dinheiro ou se o Governo só
se comove com empresas que estão à beira da insolvência. Porque o
meu interesse público que me traz a esta Tribuna é chamar a atenção
para este caso, para este aspecto particular; realmente, a empresa privada brasileira cstã pagando juros que não pode pagar; o custo financeiro que incide sobre a empresa brasileira é ínsuportâvcl.
Então, o problema cstâ em saber se umas têm que pagar esse prc- ,
ço insuportâvcl, descapitalizando-se, deteriorando-se, ou não, e qual
o critério que preside a concessão desses bcncllcios.
Para encerrar, vou ler o que a Folha da Manhã, de Porto Alegre,
de hoje, publica a propósito desse assunto:
"De acordo com estudo coordenado pelo Prof. Edward
Altman, da Ncw York Univcrsity, divulgado no final do més
passado, a Riocell ocupa a I• colocação entre as empresas
falidas no Pafs."
Devo dizer que não tenho condições para avalizar isto, Mas
entendi que devia transmitir ao conhecimento da Casa, suposto que,
pela indicação que parece ter, se trata de urr, . opinião idônca, Parece, Dei a fonte para que o Senado possa formular o scujufzo.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, eram estas as observações que
desejava fazer na tarde de hoje, complementando o discurso iniciado
na sessão de segunda-feira. Espero ouvir do eminente Senador Virgf·
lio Tâvora informações c esclarecimentos que me tranqUilizem c que
me levem a concluir ...
O Sr. VIramo Tbora (ARENA- CE)- Tentaremos,
O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... que cm equf·
voco andei eu, senão cm erro, quando me impressionei fundamente
com as circunstâncias do caso, c que ele nada tem de ccnsurâvel ou
de cstranhâvel.
Darei toda a atenção, Sr. Presidente, c desnecessário será dizer
- para não interromper o nobre, já digo agora Senador Virgflio
Tâvora - que vou ouvi-lo em silêncio, salvo se solicitar alguma
informação, Mas vou ouvi-lo cm silêncio, repito, para que ·S. Ex•
possa sem intcrrur}ção expor o t~cu pensamento c transmitir os dados

que possua, a mim c ao Senado.
Muito agradecido a V, Ex• (Muito bem! Palmas,)

II

'I
Setembro de 1977

Qulnta•felra I• 4267

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçíio 11)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PAULO BROSSARD,EMSEUDISCURSO:

RIO GRANDE COnPANHtA DE CCLULOSC DO SUL - R!OCELL
rvo!~.;;ac C.'l cr.1pruso noo 4 ultir.1:2s or.orcicio:::, isto
C:o=clc o inicio do ouac opcr~çõca col'i1orci.:~li'zlvóis.
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O Sr. Virgfllo Távora (ARENA- CE)- Sr. Presidente, peço u
palavra como Líder.

do Governo central de cvitur maior concentração de riqueza em Esta·
dos mais poderosos ccunomicumcnte ,,,

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem u palavra o nobre
Senador Virgílio Távora, pela Liderança do Governo.
O tempo regimental de que S. Ex• dispõe é de 20 minutos.

O SR. VJRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- L/1 nós vamos
chcgur.
O Sr. Jarbos Possorlnho (ARENA - PA) - ... e, por isso,
sugeriu-se que grupos particulures do Rio Grande do Sul se as·
saciassem ao Estado para esse fim. O Montepio da Família Militar,
que talvez seja um grupo dos mais sólidos do Rio Grande do Sul, foi
chamado pelo Governo Federal, para estudur as condições de
participaçilo. Tamanho é o vulto, entretanto, da nacionalizaçilo e
dos encargos decorrentes, que o Montepio fez sentir desde logo que
nilo poderiu aceitar o negócio comum que o BNDE faz, de 60%
contra 40% de capital próprio. E o Governo, atendendo a esse fim,
decidiu que o BNDE faria financiamento de 100%. Ora, em seguida
verificou-se que para a fábrica ser operucional, lucrativa, cm termos
brasileiros, da precisava livrar-se do tipo de: armadilha cconõmica
que lhe tinha sido imposta, na medida em que o branqueamento só
poderia ser feito na Europa. Daí, a necessidade de mais imobilização
de capital, e mais capitalização, e mais financiamento. De modo que
quando S. Ex• diz, aqui, que "gostaria de saber que nada hú de
censurável que se tenha feito um negócio de financiamento vantajoso
cm uma empresa insolvente", é evidente que esta frase é perigosa porque dá a impressão de um negócio escuso. E nem assim a RIOCELL
é insolvente, a despeito do cavalheiro que escreveu isso na Ga:eta
Mercamil ou no Jornal do Brasil: desde que ela se torne realmente
operacional através dos investimentos de que necessita, ela é alta~
mente lucrativa ou rentável. E vai beneficiar não é propriamente,
como eu disse, o patrimônio individual de ninguém; beneficia uma
coletividade.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Din 29, o eminente Senador Paulo Brossard começou a abordar
o caso da Rio Grande Companhia de Celulose do Sul, a RJOCELL.
Hoje, com o brilhantismo que lhe é peculiar, cuidamos nós que haja
terminado, pelo menos, a parte expositiva.
Fazendo uso do tempo regimental concedido à Liderança,
vamos, inicialmente, respigar rapidamente os temas percutidos por
S. Ex•, na sessão citada do dia 29, e, depois, passar, se o relógio nos
permitir, ao exame das alegativas feitas, hoje, por S. Ex• quanto à
infelicidade da ação governamental, no caso da RIOCELL.
Àquela data, dizia S. Ex• da história dessa companhia, que
nasceu justamente de investimentos majoritariamente estrangeirosmais precisamente noruegueses - nos idos de 1966, nu província do
Rio Grande do Sul, tendo como base de toda sua açào a produção de
celulose não branqueada, que em parte seria exportada paru a
Borregaurd matriz, quando recebendo lotes de cinqUenta mil tonela·
das se comprometia a branquear cem mil toneladas da sua
companhia subsidiária recém-formada no Brasil.
Mas, feito este retrato, que era, em suma, a concepção inicial da
Borregaurd, gostaríamos de chamar a atenção dos Srs. Senadores e
vamos agora andar um pouco mais rápido - dizendo que dentro
do programa governamental necessário e aqui tantas vezes percutido
por figuras as mais eminentes da Oposição, máxime o Senador Ro·
berto Saturnino - da substituição de importações, dentro de insumos básicos, aparecem o papel e a celulose como uma das peças que
estavam a demandar do Governo uma atenção maior.
Poderemos dizer que, realmente, sem fazer jogo de palavras,
começou-se, a partir de 1967, a modernização deste seta r, com a
expansão de fábricas existentes, a construção de novas, em grande
parte, graças a estímulos fiscais e financeiros que não eram, em abso·
luto, privilégio daquelas fábricas consideradas porque eram dados u
todos os empreendimentos que tinham por objetivo os insumos bási·
cos a serem produzidos para que menos pesassem na nossa balança
comercial. Papel e celulose eram um deles.
Para os Srs. Senadores terem uma idéia do que representavam
papel c celulose, o avanço havido desde a intervenção e dos estímulos
governamentais, permitimo-nos dar os dados: em 1967, dos 6S fabri·
cantes do setor, apenas 7 tinham capacidade instalada superior a 100
toncladus/dia: em 1973, de 96 fabricantes 36já passavam desse nlvel:
17 tinham capacidade superior a 200 toneladas/dia, 2 superiores a
SOO e, atualmente, uma dezena de fábricas projetadas ou em execução oscilam entre SOO e 1.000 toneladas/dia: e 4 delas terão mais
de 1.000 toneladas/dia, porte idêntico às maiores do mundo. Então,
nós temos que considerar a RIOCELL não como uma empresa qual·
quer, mus como uma empresu inserida neste contexto.

O Sr. Jarbas Possarlnho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito
prazer.
O Sr. Jarbas Passorlnho (ARENA - PA) - Nobre Senador,
ainda no terreno das generalidades que V. Ex• levanta puru situar o
problema, cu gostaria de chamar a atenção de alguns fatos que natu·
rui mente não escapam à argúcia e ii percuciência intelectual do Sena·
dor Paulo Borssard. Em primeiro lugar, essa nucionalizaçuo era do
absoluto interesse do País. V, Ex• acabou de situar cm que termos,
em beneficio do desenvolvimento nacional, a celulose e o papel figurum. Umu vez dccldidu u nucionulizuçUo, houve também o intcn:ssc

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) aparte? Não queria interromper, mas ...

Permite V. Ex• um

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer.
Nós vamos amanhã abordar- se Deus quiser e o Sr. Presidente per·
mitir- este aspecto.
O Sr. Paulo Brossard (MOS: RS)- ... apenas para salientar
isso: que o nobre Senador Jurbas Passarinho termhiou o seu aparte
dizendo "desde que". Quer dizer, desde que realizadas condições que
não existem hoje, ela poderli tornar-se uma empresa até altamente
rentável. Agora í: evidente que estou examinando uma situação atual.
O Sr, Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA- CE)- Já estávamos
com saudades, nobre Senador.
O Sr. Roberto Soturnlno (MDB- RJ)- Senador Virgllio Tú·
vara, não conheço em detalhes o caso Borregaard.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)-~ só ler a!.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Aliâs, prefiro chamar
de "caso Borrcgaard", porque foi ;:tssunto que o conheci, e que hoje é
RIOCELL. Mas, sei e possa assegurar a V. Ex•- e nesta afirmação
que vou fuzer urrisco enfim todus us credcnciuis que espero ter
adquirido perunte V. Ex• ...
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- E que nu o suo
poucus.
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- ... afirmo, Senador
Virgllio Tlivoru, que essa empresa foi construlda puru dar preju!zo.
Esse roi tulvez o mais colonialista de todos os projetas já realizados
no Brasil. A llorrcgaard do Brasil foi construída puru dar preju!zo,
para dar lucro t1 Borrcgaard du Norucgn ...
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Razão pclu
qual a intervenção do Montepio da Famllin Militur devia ser rece·
bidn cnrn aplausos.
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O Sr. Roberto Saturnlno (MDB - RJ)- O contrato foi feito
p:tru isso, pura que a Borregaard brasileira nuo fabri~assc celulose
brunqueudu, mas fornecesse celulose nilo branqueada a preços vis à
Borreguard, Atí: que se chegou u uma situação insustentável.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARF.NA -CE)- O que só nos
fuz encher de vaidade de estur, em ulgum ponto. de ucordo com
V. Ex• Niio podíamos estar sempre cm cumpos opostos.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Aliás, chc~uci u dizer esse
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE)- Nilo! AI contrato, du Borreguard filial com o Borrcgaord mut.i;·, cru um mo·
V. Ex• há de permitir-nos um contra-aparte apenas dizendo: foi dolo do contrato ideul pura a matriz, o que cm outros puluvras é o
justamente perante a Assembléia no Rio Grande do Sul que o que disse o nobre Senador Roberto Suturnino. Pcdiriu vénia para
eminente Presidente do BNDE, c conhecido de V. Ex•, Dr. Marcus ponderar que essa empresa se estubcleceu uqui, não às escondidos,
Viunu, levantou o problema c fez um apelo pura que os gaúchos não mas com financiamento, inclusive, do BNDE, tendo como ucionistu
ddxu~sem suir essa indústria de lã c houvesse um grupo particulur · o Estudo do Rio Grande do Sul. E V, Ex• sube que u importação c ex·
local que tomasse aquela parte do alicnlgcna, no caso du Borregaad, portaçiio niio se fazem livremente cm nosso Pais, mas que obedecem
a tramites que, aliús, até diria excessivamente minuciosos e difíceis,
como V. Ex• chama.
'·
De modo que este contrato que V. Ex• diz seria inconveniente a sua
O Sr, Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Nobre Senador, devo muntençu e que o nobre Senador Roberto Saturnino, .cm outras pula·
insistir cm que nilo conheço os detalhes, conheço a origem do caso ... · vras disse o mesmo, dizendo que esta empresa uqui, foi funduda puru
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas nós esta· dar prejuízo ...
mos dando os dados aqui de coração aberto.
·
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE)- Pura dor
prejuízo foi ele quem disse.
O Sr, Roberto Saturnlno (MDB- RJ) ... mas acho que na pas·
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Mus, isto ucontei:eu com
sugcm pura o grupo privado, cm primeiro lugar, cu acho também,
que nenhum grupo privado brasileiro teria condições de assumir o· o finunciumento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi·
projeto com os encargos que ele já tinha c com a inviabilidade que co. Isto é que me parece sumamente grave.
er:t notória, naquela época, mas, enfim, acho que a nacionalização
O SR. VIRGILIO TÃVORA (ARENA - CF.) - Eminente
desse projeto deveria ter sido feita, simultaneamente, com a usina de
Senador, permita-nos levar as apoacudus luzes que temos sobre o as·
hrunqueumcnto que só agora está-se pensando cm fazer.
sunto a V. Ex• E o eminente Senudor numint:m.c cstít rindo porque
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Por uma subo perfeitamente. Apenas um detalhe: a celulose não branqueada,
ruziio muito simples ...
não tem cotação internacional fixada.
O Sr. Jarbu Pauarlnho (ARENA- PA)- Faz parte do projc·
to inicial.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Havia um
contrato, eminente Senador, que não poderia ser desfeito. Atê 1979
- jít citamos, aqui,- e vamos repetir- ...
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Mas este contrato niio
é razão desta situação que se descreveu.
O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Exato, mas
desde que ponhamos a usina de branquear, no Brasil - e vamos
mostrar u V. Ex•, aqui nada há a esconder, vamos mostrar os últi·
mos números- inclusive, dar essa tranqUilidade de que estava, real·
mente, numa situação de encargos financeiros quase insuportáveis,
devido u esses preços vis e à pouca capitalizuçilo que tinha em face da
estrutura inicial ...
O Sr.Jarbas Pauarlnho(ARENA- PA)- V. Ex• me permite?
O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Já duremos o
aparte a V, Ex• O que fez o Governo? Tornar uma empresa que
operncionulmente é superavitária, - isso 1: que é preciso ser dito
uqui, operucionulmentc, V. Ex• sabe a que nos referimos, fora os en·
curgos financeiros é superuvitária- tirar·lhc o peso desses encargos
finunceiros, pura esta Companhia, no primeiro plano, poder se recu·
pcrur financeiramente e, ao mesmo tempo, dar-lhe os meios nccessá·
rios para fazer, no Brasil, saindo, portanto, do guante du Borregaurd
norueguesa o branqueamento du celulose, a exemplo do que temos
ARACRUZ, u exemplo do que temos nu CENIBRA. Mns isso scrlt
assunto pnrn o dia de umunhil porque, aqui, procuramos apenas tru·
çur umu pintura, apenas um painel sobre o qual vamos jogar os da·
dos que conhecemos.
O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- Permite V. Ex•?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer,
eminente Scnudor.

I

'

!

O Sr. Paulo Drossord (MDB- RS)- Nobre Scnudor, V. Ex•
cstít uprcciundo um fato que tive ocasiilo de mencionur nu primeiru
parte do meu discurso.

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Inteiramente de acordo.
Eu disse isso em sessão anterior.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Da mesma
forma, se fosse branqueado, u CACEX, órgiio de que hoje se orgulha
este País, pelo menos pela seriedade que procura imprimir ao dcscm·
pcnho de suas funções, teria o controle perfeito.
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V, Ex•?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Permitu-me
repetir o que uqui dissemos, desde o inicio, qual estuvu sendo u pro·
porção? Recordamos de que falávamos SOfiOO toneladas, tínhamos
que dar 50 mil toneladas, vendiamos essas 50 mil toneludas, entre·
gundo-us à Bourreguurd e, cm troca disso, clu brunqucuva IDO mil to·
ncl:tdus noss<IS.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Permite V. Ex•
um apurte?
O Sr. Paulo Drossard (MDB- RS)- Permite o nobre Senado~!
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Só um mo·
monto. O Senador Jurbas Pussarinho tem direito ao aparte primeiro
c, depois, V, Ex•, dentro du ordem cronológica que ajustiço manda
atender.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Agradeço, nobre
Senador Virgllio Távora. Aliás, qualquer subsidio para V. Ex• í: des·
necessítrio. V, Ex• tem respondido de maneira definitiva u tudo que
se levantou nu sessão de hoje sobre dúvidas c objcções. Agora, o que
qucriu salientar é que nilo cube ficar discutindo, no momento, sobre
o problcmu histórico. O que o nobre Senador Roberto Suturnino
trouxe, agora, í: uma retrospectiva, no discutir problema original. Es·
tu mos discutindo u partir do momento cm que o nobre Senador pelo
Rio Gr:tndc do Sul declarou que uma firma insolvente está rece·
bcndo m:tciço financiamento do Governo, como se isso fosse- nus
puluvrus de S. Ex• - censurável c estranhável, Gostaria de suber
que nilo eru nem censurável, nem estranhável. Agora como V. Ex•
jít sulicntou, os empecilhos que podcriu haver untes cstüo sendo solu·
cion:wo··, a purtir de umu rucionaliznçilo do projeto, numa tentativa
uc st>lu1·'to no seu sentido global.
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- A exemplo de
Arucruz,
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- A exemplo de Aracruz que, inclusive, está com uma minoria de capital e maioria devotos, nu mão de estrangeiro e não de brasileiro e nem do Rio Grande
do Sul. Agora, o que acontece é que essa empresa que vinha com
umu cursa emocional muito violentn do problema da poluiçüo
utmnsl'i:ricu c da poluição hfdrica, desviou, desde logo, os interesses
iniciais do grupo brasileiro, pura tentnr a compra dos filtros que são
extremamente caros e, com isso, não se póde, desde logo, também,
pensur no projeto operacional da criação da planta de branqueamento. Não se trata de fazer agora, como disse o Senador Roberto
Saturnino, em aparte a V. Ex• Não, a planta de branqueamento
sempre fez parte do negócio global ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Mesmo
rorque nã~ poderia deixar de existir, senão iríamos expulsar a
Bourregaurd- e esse contrato até 1979 existia, Temos que continuar
cumprindo essa cláusula contratual. Mas, depois de 1979, "negativo", como se diz na gíria. Para isso nós precisávamos da unidade de
hrunqueumcnto. Então, quando aparecem esses números fantásticos.
rara que é? Uma parte pura saneamento financeiro da empresa sob a
forma de suu capitalização, empréstimo e o resto financiamento para
u empresa de branqueamento.
V:.1mo~ trazer aqui, com mais vagar, não qucrfamos dar de soco,
uqui, os dados, para ver o que representa, já, o acervo dessa companhia que i: muitfssimo, mas muitíssimo superior a tudo o que deve.
O Sr. RobertoSaturnlno (MDB- RJ)- V. Ex• me permite?
O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS)- Permite o nobre Senador?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não.
O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Agradeço as palavras
que V, Ex• usou, quando falou a respeito da celulose não
branqueada que era remetida à Noruega pura branqueamento ...
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Mas todo
mundo sabe disso.
O Sr. Paulo Bro.,ard (M DB- RS)- Permita-me continuardizendo- que a CACEX, por não ser mercadoria de cotação intcr·
nacional. não tinha elementos ...
O SR, VIRG!LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeito.
O Sr. Paulo Browrd (MDB- RS)- Agradeço, porque exata·
mente isso eu disse, nu sessão de anteontem.
O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente Se·
nudor, não viemos aqui pura desmentir tudo o 'lu e V. Ex• disse.
O Sr. P•ulo Brouard (MDB- RS)- Se V. Ex• me permitir,
cu nilo interromperia pura agradecer, !'i que eu fui interrompido, no
msilo de anteontem, por um eminente cnrreligionllrio de V, Ex•,
para dizer que a CACEX tinha elementos, jit úquele tempo. De modo
que é por isso que eu agradeço a suu pulnvra ugoru, quando, como eu
disse, declarou u celulose niio brunqueudu, niio tinha cotuçilo interna·
cionul. E u CACI::X, por isso, nuo tinha condições de saber se o
preço pelo qual ela cru c.p<>rtadu. cru um preço correto ou nüo.
Agora, de outro ludo, dizer <Jlle nada temu ver u pruhlcmu histórico,
niio me parece corretu, porque nadn teria a ver o problcmu histórico,
se fosse uma cmprcsu cm que upcnas o cupit:tl privado tivesse sido
uplicudo. Mus, desde o instante em que essa fitbrica nnsceu sob os
npluusos dul'odcr Público, cxatumente p0111ue cru umu indústria im·
purtunte ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- Cr:) - Ainda tere·
mos o prnt.cr de ver V, Ex• upluudir.
O Sr.l'•uluJJro..urd (M Dll- RS)- ... desde que o Banco Nuciunnl t.h: DcscnvulvimcnlU f:~.:nntimico linanclou lurgamcnte essa
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empresn, o assunto histórico não é despiciendo. E quando fulo em
empresa insolvâvcl, que merece os embargos do nobre· Senador Passarinho, V. Ex• logo após me dá razão quando fala no saneamento
nnunceiro que estú sendo feito e no uporte de mais capital - pura
permitir o quê? ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA-CE) eminente Senudor,jú se negou isso?

Mos

O Sr. Ppu!o BrossPrd (MDB- RS) - ,.. pura se tornar solvente, amanhíi.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campa·
inha,)-;;_ O tempo regimental já está esgotado. Concedo a V, Ex•
cinco minutos para dar conclusão ao seu discurso.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presidente
c Srs. Senadores, então nestes cinco minutos, protestando estar
amanhã nesta tribuna pura, então, fazer um exame detalhado dos
dados, objetivo do nosso pronunciamento, vamos sintetizar algumas
das nossas afirmativus.
Primeiro que tudo: papel celulose, fetilizantes, defensivos agrí·
colas, nilo-ferrosos comuns, produtos siderúrgicos e petroquímica
são, justamente, os insumos básicos que tiveram do Governo Federal
nnunciamento e auxilio de capitalização nas indústrias que os produziam. Portanto, papel e celulose não silo diferentes dos demais insumos básicos no tratamento obtido.
Segundo: dentro desta anrmativu, RIOCELL, ARACRUZ,
CENIBRA, Companhia Baiana de Celulose, não são exceções: segui·
ram os rnesmfssimos gabaritos creditlcios. Mais ainda: não foi se•
guido, em papel e celulose, o esquema um terço, um terço, um terço,
que nu petroquímica se verificou.
4- O Governo, no caso de todas essas empresas citadas no
item papel e celulose, levou em conta não só as necessidades do mercado interno como o instrumento em que se tornava essse insumo
para a captação de divisas tão necessárias ao nosso desenvolvimento
e justamente na celulose de fibra curta e média, Mais ainda: no
projeto baiano, com a celulose de fibra longa, encontrâvumos nós
um futuro bem promissor para a conquista do mercado externo repetimos - de celulose branqueada. justamente o que fez o
Governo no caso em espécie, que será examinado na sessão que vem,
esperamos nós, com maiores detalhes, em acréscimo àquelas expli·
cações jú apresentadas em aparte ao eminente Senador Paulo
Brossard, para dar então a configuração total, absolutamente desculpe o galicismo- irreprochável, da atitude do Governo.

e

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Ni\o é galicismo. Invoco
u uutoridade de Machado de Assis.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Que sempre
abusou dele.
O Sr. Paulo Brouard (MDB- RS) - Jamais! Machado de
Assis. nilo! Defendo a memória do clitssico.
O SR. VJRGILIO TÁVORA (ARENA-CE)- Vumos,
então, deixar de ludo o português c terminar o nosso pronun·
ciumento, que mostra u conduta vcrdudeirurnente inatucúvel do Governo Federul no socorro dudo a uma companhia que, opcrucionul·
mente, tem superávit, mus ~:swv:1 suf<.1cudu. mercê dn suu cons·
tituição original, por encargos financeiros, e sendo uma daquelas
emprcsus cujos intcrc~scs se conrundcm com o interesse nucionul, cm
termos de independência e auto-sulicií:nciu em insumos bi!Sicos, bem
undou o Governo cm tomur cssu corujostt utitudc, dundo c:ssc upnrtc
de recursos que, como veremos, nUo é feito dc soco''. nno é só puru
o uno de 1977: estende-se por 1977, 197H c 1979.
11

Sr. Presidente, desculpe-nos ter uhusudo du hondudc de V, Ex•
Pretendemos, umanhil, continuar nu exposição que falemos. (Muito
bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Jojé Lindojo)- Concedo n pnlnvrn no
nobre Scnndor Dirceu Cnrdoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jojé Lindoso)- A Prcjidência Ojsocia·
se às pnlavrnj do Scnndor Dirceu Cnrdojo, ao rcgijtrnr a homcnn·
gcm que o Exército Brnsilciro prestou ao Senador Luiz Cavalcante
concedendo-lhe a Medalha do Mérito Militar, no grau de Comenda·
dor.
Todos nós nesta Casa, conhecemos o Senador Luiz Cavnlcnntc,
independente c humilde, altivo c generoso, firme c compreensivo. a
revelação de um carâtcr cxtrnordinário que honra o Senado Federal,
constituindo-se cm um património moral c politico, que serve
Alagoas c o Brnjil com dedicação.
Associando-nos, portanto, com estas palnvrns à homenagem,
pensamos que, seguramente, cstnmoj dando uma palavra de jujtiça,
embora ferindo a modéstia desse nosjo eminente companheiro.
(Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Otto Lchmann.
O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A cultura brasileira acaba de perder ncjtcs diaj uma daj suaj
grandes figuras: o romancista c critico de arte José Geraldo Vieira.
Carioca que São Paulo absorveu desde 1940, foi ele uma daj mais
admirâvcij personalidades do nosso mundo intelectual nas últimas
quatro décadas. Desaparecendo aos 80 anos, ao fim de uma vida
extremamente prollcua, com ele jC encerra jimbolicamcntc um ciclo
da hijtória das nossas lctraj cm que esse romancista rcprcjcntou
papel extremamente cxprcjsivo.
Médico que na Europa, muito jovem ainda, havia jC cspccia·
lizado cm Radiologia, seguindo na França c na Alemanha, no inicio
doj Anos 20, diferentes cursos de aperfeiçoamento, viria Jojé
Geraldo Vi~ira a se tornar um dos mais notáveis escritores da sua
geração, c isto mesmo antes de ser obrigado a abandonar a profissão
por motivos de saúde.
Descendendo de velhas fam!lias açorianas muito orgulhosas das
suas tradições fidalgas - o nome civil do escritor era, nada menos,
José Geraldo Manuel Germano Correia Vieira Machado
Drummond da Costa Fortuna - filho de um membro da Legação
do Reino de Portugal no Rio de Janeiro, hcrdariu ele largas posses
ao ficar, quase ao mesmo tempo, órfão de pai c mãe aos onze anos de
idade. Um tio cuidnria da suo educação. Grnndc industri~l, apoiou a
carreira literário do sobrinho, que, uinda ginasinno de culças curtas,
durante u exposição comemorativa do ccntenúrio da abertura dos
portos, cm 1908, saudnria uma delcguçào de lndios Boror6 com dis·
curso que causou sensação na época.
A primeira viagem h Europa teve lugnr uinda nntcs do curso de
Medicina, duruntc o qual, conforme u normn do tempo, fundou com
outros colegas umu acud~mia litcrúrit1 na Fuculdndc c coluborou as·
sidunmcnte cm revistos como Fon·Fon e Careta. O seu primeiro livro
Triste Epigrama, um poemn cm proso (1919), uparecc no uno da suo
formuturu. Durante os dois nnos subseqUentes vinju pelo Europn; cm
setembro de 1922 regressa ao Brusil, onde ubrc nfinul consultório
como rudiologistn. Sem esquecer a profissão, antes, uprovcitnndo os
suas folgus, publica um livro de contos e esbocu diversos romances,
Entre estes dcstncn·sc A Mulher que fugiu de Sodoma, composto
durante o Cnrnnval de 1924, embora só viesse n aparecer cm letru de
forma sete unos depois. O êxito é grnndc e u obru ucubu prcmiudu pe·
ln Acudcmin Brnsilciru. Seguem-se Território Humano (1934), novclu
de fundo autobiográfico, nA Quadragésima Porta (1943), que ulguns
acrcditnm ser o seu romance mnis importuntc; u açào dcscnroln·sc
numn ngênciu noticiosn de J>uris, envolvendo um punhndo de vidns c

·-·
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destinos diversamente drnmâticos. Neste rH.:r;~,ll:t'l ,;1,~.'. r: . J,.l•:IJ
Vieira, que se havia transferido para Murllia, no intcri,.: ,: : .',
Paulo, vê·sc obrigado a abandonar a sua c;spccinlid~tl;~. i1•.1r 1..... . . '·

saúde. Instala-se no capital do Estado, dedicando-se r•" ,,,,, . '•
literatura. Talentoso trndutor do inglês, do francês, do it::li:::o• ·. · ":•:
· cuidndosnmcntc para a nossa l!ngua Pirandcllo, Stcinb•!c::, :·. ::··n:.
Dostoievski, Stcndhal, classicos c contemporâneo:: ern ··::·.:c
número. Volta-se, então, para a crftico. de arte, ~:m cu;~~ ·· p,1·1.~
deixou nmpla colaboração, colaboração que há de con.t::r ,,,,i:"
quando se fizer o levantamento das atividadcs relativa•· :r:: :::'·.:;
plásticas nacionais desse período.
A sua obra ficcionistn continua, cm 1946, com Carta a mi: L ;i·
lha em prantos c, no ano seguinte, com A Túnica e v.< !Jat!o.·.·. cuj,:
ação acompnnha simbolicamente a liturgia da Semana Santa. O éxi·
to do romance garante-lhe a eleição, na Academia Paulistu, para a
vaga de Monteiro Lobato. Dois anos depois casar-se-io com u escritorn Maria de Lourdcs Teixeira, formando com ela, "''""' trint"
anos de casamento, um dos mais harmoniosos pores da lite:::tur:l
brasileira. Em 1950 publicava ainda Ladeira da Memória, u """ :.e
seguiu, dois anos depois, O Albatro:, c, finalmente, aquele que ""rh:
talvez a obra-prima do romancista, Terreno Baldio (1961), romance
que, no dizer de um dos seus melhores críticos, constitui

11
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transbordante caleidoscópio nervosamente vincado pela intcn> o ooe·
sia das viagens transatlânticas, dos grandes lnnccs s6 posoivllis nas
atmosferas metropolitanas", As derradeiras narrotiv::s qu<
escreveria reafirmam a sua curiosidade pelas novas cxpcriêr.cias c o
seu aspirar .. a uma nova visão totalista do mundo", conforme;.; fr:u;c:
de um cnsn!sta de peso de Fausto Cunha: em Paralelo 16: .'!rasí!!a
(publicado cm 1966) retrata ele a vida do novo Distrito Fede~::: ,,u•;
nascia para a História, c cm A mais que branca (1974) traça um pi;,d
interiorizado do amor maduro "que move o sol e as outras esw:b".
A imponâncin notável dessa obra profundamente origina', d:
sabor muito seu dentro do conjunto notável da literatura bnr.liki'"
contemporânea, faz-lhe merecer, cm 1968, o Prêmio Sr::r.lli:• uc
Literatura paro conjunto .de obra, que, com toda justiça, ll1e foi
outorgado pela Fundação Cultural do Distrito Federal. '!ra ::
maneira pública de significar ao criador de Terreno Baldio a plcnitu·
de da suo criação no campo dos artes pelo qual ele tanto huvi" ~di o.
Aesse homem que Silo Paulo c o Brasil acabam de perder, Jcsc.iumos
prcstnr da tribuna da C.llmara Alta, a homenagem que !h e i: r: :viJo.
Homenagem devida a alguém que toda a sua vida dedicou j r"alizaçiio das melhores virtualidndes que nele existiam e assim pôde
engrnndccer o Pais com uma contribuição sofridamente original.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- Concedo a puluvru uo
nobre ScnadorOtair Bccker.
O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o se!;uintc
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Fiz desta tribuna rápida cxposiçuo do proveitosa viagem que o
Ministro Rangel Reis realizou n partir de 16 de ugosto no meu Estu·
do. Tive oportunidude de, a convite de Sua Exceli':ncia, ncompanhú·
lo a Brusque c Florianópolis. testemunhando o seu interesse pelos
problemas cntarinenses, especialmente no tocante ao Projeto do
Litoral Sul de Snntn Catarina. E assisti às solenidades cm que foram
assinudos importnntes convênios, um dos quais visando a construção
dn bnrragcm do Rio D'Una, que forncccrú água do Distrito !ndustriul de lmbituba.
Por muis que tenhu procurado sinteti~nr, não me era p~ssivel
fulur subrc os diversos aspectos positivos dcssu viagem c de progru·

mos que o Governo Fedcrnl os tá realizando no meu Estado. Nccessá·
rio se torno, muis uma vez, salientur o acerto com que têm sido feitos
estudos naqucln regii\o, como uqucle que esteve LI cargo do DNOS e
concluiu pelo bnrr•G•m do Rio D'Una c, nsoim, a prcserva~ão e
exploraçi\o intensivn do potencial turístico c p~squciro das taf.ous
Mirim, Santo Antônio c Imnrul. Forum cuidullosnmentc cxr:minu·
dos aspectos socinis c dt: defesa do meio umbicnt:tl, ;111 ~~,=·~1·:·::·; 1J~·r:~~'
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afirmou, cm nome do Ministro da Indústria c do Comércio, que a
função du Comissão é fazer cumprir o cronograma aprovado pela
Resolução n• 3i /75 do CONSIDER, que - textualmente objctiva "o apoio à implantação de uma usina de aproximadamente
mo porque, com a mesma disposiçüo com que defendo interesses do quinhentas mil toneladas/ano, cm Santa Catarina, através da redumeu Estudo, pura ele reclumanuo sempre maior utcnçiio por parte ção di reta via gaseincaçilo de carvilo vapor".
dos 6rgüos federais, é preciso que igualmente aponte c exalte as açõcs
Salientou o representante do CONSIDER que "todo c qualquer
desses mesmos órgüos cm fuvor de Sunta Catarina. Com a inabalável processo alternativo merece ser estudado, mas não deve, de forma
dccisüo de lutar pelas cuusus jusws de meu Estado, enr.ndo ser de alguma, desviar os trabalhos do objctivo específico indicado na Reso·
mt•u th'''<'' rt•rlamar, reivindicar t• mesmo crlrlcar, quando isto se torna luçüo n• 3 i /75. A reunião teve por finalidade garantir a plena
11rcrssário. Precisamente em decorrência dessa posiçüo ~ que obediência à decisão do próprio Presidente Gciscl, ao aprovar o
constitui também dever pura mim enaltecer o Governo cm sua atua- cronograma a que me referi, para o Litoral Sul Catarinensc.
çào u cudu diu mais ampla e dccididu cm favor do povo catarincnsc,
Verifica-se, portanto, que as atividades previstas para este ano,
Sr. Presidente, a implunruçiio de uma usina siderúrgica cm com prazo até dezembro, a cargo da SIDERSUL c do Governo do
Santa Catarina é, h:\ muito, uma rcivindicaçilo constante, relaciona- Estado jâ cstiio concluídas. O processo de contratação da engenharia
da com o impulso industrinl de S:mtu Catarina, que possui riquezas básica estâ cm rápido andamento, de tal forma que sua conclusão no
vuriadus e grandes, capuzes de torníL·Ia importante pólo industiral. O prazo fixado está assegurada: até final de 1978 o projeto cstarã
Ministro Rungel. em suu ida uo meu Estudo, afirmou c reafirmou ter pronto c aprovado,
o Presidente Gcisel determinado prioridade para a construção dessa
Sr. Presidente, siio notícias certas e fatos concretos que atestam
usina, bem como para outros projetas que rcsulturi\o em poderoso crescente empenho do Governo Federal no atendimento de reivindi·
pólo curboquímico.
cações bâsicas para o pleno c integrado desenvolvimento de Santa
Complementando uquclc discurso e visando dar ao mesmo base Catarina. (;com satisfação que fazemos essa constatação, exaltando
sólida é que volto a esta tribuna, para relacionar as principais atlvida· eficiência c rapidez com que todos os órgãos vem se desincumbindo
dcs de cronogramu de renlizaçiies aprovado pelo eminente Presidente de sua grande missão, c expressando o reconhecimento catarincnsc
Geisel para execução do Projeto Litoral Sul de Santa Catarina.
ao Presidente Geisel.
O estudo de vinbilidadc da usina siderúrgica sul catarinensc, que
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
tinha prazo de execução até dezembro deste ano, está conclurdo, na
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo
comprovação da eficiência com que a SIDERSUL - rcsponsãvcl
pelo mesmo- tem propugnado pela região. A PETROBRÃS proce· que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária
deu ao estudo de definição do projeto, com prazo de conclusão at~ das i 8 horas c 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte
dezembro prôximo. Neste mesmo prazo, o CONSIDER dcverâ coo·
cluir a complcmcntuçikl do estudo do processo de baixo forno clétri·
ORDEM DO DIA
co de rcduçüo, com cem por cento de carvüo nacional. O Governo do
Estado já concluiu o levantamento do potencial de consumo de gâs
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela·
na região. A SIDERSUL, sempre conforme cronograma aprovado
çõcs
Exteriores sobre a Mensagem n• 176, de 1977 (n9 287/77, na
pelo Presidente Gcisci, está contratando o projeto de engenharia
básica para implantação da usina siderúrgica, com prazo de con· origem), de I i de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor Prcsi·
clusüo até 1978. E a PETROBRÁS, até 1982, deverá ter concluído a dente da Republica submete ao Senado a escolha do Sr. José Augus·
to de Macedo Soares, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
implantação da usina de gaseificação no sul catarinense,
Sr. Presidente, no dia 18 de agosto, a Comissão Coordenadora Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
do Projeto Litoral Sul de Santa Catarina, da SIDERSUL, reuniu-se República da Finlândia.
em Florianópolis. Essa Comissão foi instituída por determinação
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a ses·
direta do Ministro da Indústria c do Comércio, integrando-a são.
representantes do CONSIDER, SIDERSUL, PETROBRÁS c
(LeYanta·se a sessão às /8 horas e 25 minutos.)
SIDERBRÁS. Na oportunidade, o representante do CONSIDER

do alio nível a que chctHinlllS c.:rn nossu cupucid:1de de estudos técni-

cos os mais complc.xos.
Os comcntC1ril1s 'Iuc lil!.!ITltlS i1 visittl do Ministro Rungcl Reis
foram, pum mim, imposiçtLo de justiçu c reconhecimento, Até mes-
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença
acusu o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro uberta u sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 176, de 1977 (n•
287 f77, nu origem), de li de agosto do corrente ano, pelu
qual o Senhor Presidente du República submete ao Senado a
escolha do Sr. José Augusto de Macedo Soares, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a
runçiio de Embaixador do Brasil junto à República da Fin·
hindiu.
A matéria constante da Ordem do Diu, nos termos da allnea h
do art. 402 do Regimento Interno, deve ser apreciada em sessão se·
creta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim
de ser mantido o preceito regimental.
·

(A ses.<ào rorna-se secrera às 18 horas e 35 m/nuros e volra
a .«•r ptíhl/ca às /8 horas e 45 minuros.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nada mais havendo u
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de :~mnnhü
a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 250, de 1977, dos
Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando u trans·
crição, nos Anuis do Senado Federal. do discurso prorerido pelo Te·
nente·Brigadeiro Délio Jardim de Maltas, por ocasiuo de sua posse
no Superior Tribunal Militar.
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 84, DE 1975
(Tramitaçuo conjunta com os Projetes de Lei
do Senado n•s 90 e 31 0/76)
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridici·
dade, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n• 84, de 1975, do Sr. Senador Agenor Maria, que dá
nova redução uo art. 7• du Lei no 4.266, de 3 de outubro de 1963,
tendo
PARECER, oral, du Comissão:
-de Consdtulçilo e Justiça, pela injuridicidude.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO N• 90, DE 1976
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do Senado nos 84,
de 1975, di O, de 1976)
Discussuo, em primeiro turno (upreciuçilo preliminur da cons·
titucionnlidnde, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senudo no 90, de 1976, do Sr. Senador Franco
Montoro, 'lUC clcvu de 5 purn IQr}i, d11 sulítrio mfnimo u cotu do snlâ·
rio.fumfliu dcvidu nos cmprt:g,udos tjUC pcn:chum uté cinco sul(trios
mfnim'-lS, tendo
PARECER. oral, du Comi.""":
-de Constltulçilo e Justlçu, pelu iuoonstituci<Jnulidade.
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-4PROJETO DE LEI DO SENADO N•310, DE 1976
(Tramitando cm conjunto com os Projetas de Lei do Senado n•s 84,
de 1975, c 90, de 1976)
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 310, de 1976, do Sr. Senador Nelson Cur. nciro, que dispõe sobre o montante cm rarmu de percentual do salãrio-ramllia concedido nos empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho, tendo
PARECER, oral, da Comissão:
-de Conultulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-5Discussuo, em turno único, do Projeto de Lei da C:imaru nv 6,
de 1976 (n• 695-B/75, na Casa de origem), que altera o Quadro de
Atividades e Profissões, rcrerido no art. 577 da Consoliduçüo das
Leis do Trabalho, para incluir a Indústria de Produção e Distribui·
çüo de Energia Atõmicn c correlatas, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•456, de 1977, da Comissão:
- de Legislação Social.

-6Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado no
93, de 1975. do Sr. Senador Nelson Carneiro, que obriga as empresas
do Distrito Federal, que comerciam no ramo de carros novos c usa·
dos, u t<rem locais privativos de estacionamento, c dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.046 a 1.049, de 1976, e 390, de 1977,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici·
dado;
-do Distrito Federal, ravorâvcl;
-de Economia, ravorãvel, com voto vencido, cm separado, do
Sr. Senador Agcnor Maria; e
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas- I• pronun·
ciumento: favorável; 2• pronunciamento: (reexamc solicitado em Pie·
nârio), contrário, com voto vencido do Sr. Senador Ouo Lehmann.

-7Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
no 254, de 1976, do Sr. Senador Mauro Bencvides, que dispõe sobre a
emissão de selo comemorativo do centenário da morte do escritor
José de Alencar, c dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 516 a 518, de 1977, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dade e no mérito, pela aprovação;
-de Transporte•, Comunicações e Obras Públicas, ravorâvel; o
-de Finanças, ravorávcl.

-8Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons·
titucionalidadc, nos termos do arr. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1977, do Sr. Senador Nelson Car·
neiro, que dispõe sobre a fixação de critérios para o cálculo de bene·
licios de prestação continuada, do Sistema Geral da Previdência
Social, tendo
PARECER, sob n• 359, de 1977. da Comissão
- de Constlralçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a
scssUo,
(Levanla·sta .ve.rsclo à.< /8 /toras e 55 mlmtros.)
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ATO DO PRESIDENTE N•14, 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 Interno
e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dirctora n• 2, de 4 de abril de 1973,
Resolve aposentar MARIA JOS~ MIRANDA DE SIQUEIRA
LIMA, Técnico Legislativo, Classe "C", Código SF·AL·OII, Rcfc·
ri:ncia 53, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos
dos urtigas 101, inciso III, parllgrafo único, c 102, inciso l,lctra a, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os
artigos 403, inciso 11,404, inciso I c 392, § 4• da Resolução SF no 58,
de 1972, com vencimentos integrais c com a gratificação adicional a
que tem direito na forma dos artigos 3• da Lei n• 5.903, de 9 de julho
de 1973,c IOda Lei n•4.345, dc26dcjunhodc 1964.
Senado Federal, 31 de agosto de 1977. - Petrônlo Portella,
Presidente.
PORTARIA N•198, DE 19'77
O Dirctor-Gcral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
177, da Resolução n• 58, de 1972,
Resolve:
Autorizar o Dirctor da Secretaria Administrativa a assinar, de
ordem, expedientes dirigidos às Subsecretarias sob sua rcsponsabili·
dade direta, de acordo com o art. 78, da Resolução n• 58/72, que versem os seguintes assuntos: anotação de documentos atinentcs c avcr·
baçiio de tempo de serviço, concessão de nojo c gula, de férias, de recesso, de salúrio-família, anotação de plantões, assim como o cncami·
nhamento de requerimentos sobre licença especial c auxilio-funeral,
e, ainda, vistos concernentes a quaisquer alterações do pessoal, inclu·
sive em Carteira Profissional, execro nos casos de assinatura e rcs·
cisão de contrato.
O referido Diretor apresenturâ, mensalmente, relatório do movi·
mento dos respectivos expedientes.
Senado Federal, 30 de agosto de 1977. - Alman Nogueira da
Gama, Diretor-Geral.
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha dt~s matí:rius apreciados de I• u 31 de agosto de 1977
{Art. 293, inciso 11, do Regimento Interno)
Projeto• aprovados em I• turno:
Projeto de Lei do Senado n• 57, de 1977.- Senador Cattete Pinheiro - Dispõe sobre a participação obrigatória de brusileiros
nutos no capital d<ts empresns do setor ubastechnento, nu proporçuo
que especifica, c dú outras providências.- Scssüo: 17·8·77.
Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1976, - Senador Jarbus
Passarinho- Autori1.u o Poder Executivo u doar o prédio que men·
cionu. -Sessão: 18-8-77,
Projetas aprovados em 1• turno e enviados ii Comissão de
Redaçào:
Projeto de Lei do Senado n• 47, de 1977.- Senador Vascon·
celas Torres- Outorga u regalia du prisão especial aos professores
do ensino primário e do ensino médio.- Sessão: 11·8·77.
Projeto aprovado em 2•turno e enviado à Comls:1õo de Redação:
Projeto de Lei do Senudo n• 152, de 1976.- Senador Orestes
Qui:rcia- Acrcscentu purúgrufo únko uo urt. 439 do Decreto-lei n•
5.452, de I• de mui o de 1943 {Consoliduçilo das Leis do Trttbulho).Sessüo: 31·8· 77.
Projetas aprovndos em turno único e enviados il Comissão de
Redução:
Projeto de Decreto Legislntivo n• 20, de 1977 - n• 9S·Bf77, nu
Climara dos Deputttdos- Aprova o texto da Convençilo que esta•
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bclccc a Comissão Scricícola Internacional, celebrado cm Alós,
França, a 19 de maio de 19SS.- Sessão: 17·8·77,
Projeto de Resolução n• 28, de 1977- Comissão de Constitui·
çilo c Justiça- Suspende a execução cm parte do§ 1• do art. 21 do
Decreto-lei n• 203, de 1970, do Estado de São Paulo. - Sessão:
26-8-77.
Projeto de Resolução n• 29, de 1977- Comissão de Constitui·
ção c Justiça - Suspende u execução dos arts. 25 I c 252 da Lei
n• 699, de 1967, modificada pela Lei n• 816, de 1970, do Municlpio
de Mesquita.- Sessão: 26·8· 77.
Projeto de Resolução n• 32, de 1977 - Comissão de Constitui·
çilo c Justiça- Rctifica, para os fins de direito, a Resolução n• 8, de
1977 .:::. Sessão: 26-8·77.
Projetas aprovados e enfiados ACâmara dos Deputados:
Projeto de Lei do Senado n• III, de 1975- Senador Nelson
Carneiro - Introduz modificações na Legislação da Prcvidéncia
Social:- Sessão: 3·8·77.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 45, de
1975- n• 366-B/71, na Câmara dos Deputados- Altera disposi·
ti vos da Lei n• 1.411, de 13 de agosto de 195 I, que dispõe sobre a
profissão de Economista.- Sessão: 4·8-77.
Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1975 - Senador Nelson
Carneiro - Dispõe sobre a obrigatoriedade de os "cartões de cré·
dito" conterem a fotografia e o CPF do portador, c dá outras provi·
déncias.- Sessão: 5·8· 77.
Projeto de Lei do Senado n• 168, de 1975 - Senador Nelson
Carneiro - Acrescenta dispositivo ao art. 844 da Consolidação das
Leis do Trabalho.- Sessão: 10·8·77.
Projeto de Lei do Senado n• 152, de 1974 - Senador Vos·
concclos Torres- Dispõe sobre a grafia dos nomes dos bens tomba·
dos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artlstico Nacional
(IPHAN),- Sessão: 15-8·77.
Projeto de Lei do Senado n• 237, de 1975 -Senador Franco
M ontoro - Dispõe sobre punição pelo retardamento injustificado
na concessilo de benciTcios ou prestação de serviços pelo INPS. Sessilo: 15-8·77.
]>,ojeto de Lei do Senado n• 209, de 1976- Senador Jarbas Pas·
sarinho. - Acrescenta parágrafo uo nrt. 9• da Lei n• 5.890, de 8 de
junho de 1973, que "alteru a Legislação de Previdência Social, c dã
outras providências".- Sessiio: 19·8-77.
Projetos uprovudos e envlndos ii sunçiio:
Projeto de Lei da Câmaru n• 4H, de 1977- n• 3.318-B/77, na
Casa de origem - De iniciativa do Senhor Presidente da República
-Extingue u Junta Especiul, cri:~d:1 peln Lei n• 609, de 13 de janeiro
de 1949.- Sessão: 4·8· 77 (extruordin:íria).
Projeto de Lei da CimJUru n' 55, de 1977- n• 3.685-B/77, nu
Casa de origem - De iniciativa do Senhor Presidente da Repúblicu
- Configura infrnções il legisluçào sanitilria federal, estabelece us
sanções respectivas, c dá outras providencias.- Sessão: 9·8-77.
Projeto de Lei da C:imuru n• 20, de 1977- n• 3.155-B/76, nu
Casa de origem- De iniciutivu do Senhor Presidente da Rep1íblica
-Altera u reduçilo do# 3• do art. 24 du Lei n• 3.807, de 26 de agosto
de 1960, que "dispõe sobre u Lei Orglinica du Previdência Social".Sossuo: 25-8· 77.
Projeto de Lei da Cíimura n• 59, de 1977 - n• 3.397-B/77, nu
Cusu de origem- De inicimiva do Senhor Presidente du Republica
- Concede pensão cspeciul a Dulce Evers de Abreu, viúva de
Munoel Dias de Abreu.- Sessiio: 26·8·77.
Projetas aprovados e cnvludos apromulguçilo:
Projeto de Resoluciio "'' 40, de 1977- Comissão de Economia
- Autorizu u Universidade Fedem) de Muto Grosso a contrutur
operuçüo de credito de CrS 2.995,735,20 (dois milhões, novecentos c
noventu c cinco mil, setecentos c trintu c: cinco cruzeiros c vinte ccntn·
vos) junto à Cuixu Econômicu FcJerul. - Sessiio: 11-8·'17
(ex truordinúriu).
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Projeto de Resolução n• 41, de 1977- Comissão de Economia
- Autoriza a Universidade de Suo Paulo a contratar opcruçuo de
crédito de Cr$ 310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de cruzeiros)
juntou Caixa Econômicu Federal.- Sessão: 11-8-77 (extraordinii·
riu).
Projeto de Rcsoluçüo n• 44, de 1977- Comissão de Economia
- i\utorita 11 Prefeitura Municipul de Ponta Porà (MT) u elevar cm
Cr$ 15.011.076,00 (quinze milhões, onze mil c setenta e seis
cruzeiros) o montunte de suu dlvidu consolidudu.- Sessão: 11·8-77
(extruordin(~ria).

Projeto de Resolução n• 42, de 1977- Comissão de Economia
- Autorizu u Prcfeituru du Cidade do Rio de Janeiro (RJ) a elevar
cm CrS 200,000.000,00 (duzentos milhões de cru1.eiros), o montante
de sua dívida consolidada.- Sessão: 12-8-77 (extraordiniiria),
Projeto de Resolução n• 45, de 1977- Comissão de Economia
- Autoriza o Governo do Estudo de Pernumbuco a elevar em
CrS 28.550.000,00 (vinte e oito milhões, quinhenros e cinqUenta mil
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada,- Sessão: 12·8-77
(extruordinúria).
Projeto de Resolução n• 46, de 1977- Comissão de Economia
- Autorizu u Prefeituru Municipal de Cumaraçi (BA) a elevar cm
CrS 140.527.000,00 (cento c quurentn milhões, quinhentos c vinte e
sete mil cruzeiros) o montunte de sua dívida consolidada.- Sessão:
12-K-77 (extntordinúriu),
Projeto de Resolução n• 43, de 1977- Comis.,ão de Economia
-Autoriza u Prefoituru du Cidade do Rio de Janeiro (RJ) u elevar
cm Cr$ 88,800,000,00 (oitenta e oito milhões e oitocentos mil cruzeiros) o montuntc de sua dívidu consolidada. - Sessão: 12·8-77
(extruordinítriu).
·
Projeto de Resoluçüo n• 47, de 1977- Comissão de Economia
-Autoriza u Prefeituru Municipal de Joinville- (SC) a elevar em
Cr$ 15.024,869,00 (quinze milhões, vinte e quutro mil, oitocentos e
sessenta e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 18·8-77 (extruordiniiriu).
Projeto de Resolução n• 48, de 1977- Comissão de Economia
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Joinvillc (SC) u elevar em
CrS 20,000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada,- Sessão: 18-8·77 (extraordinária).
Projeto de Rcsoluçi\o n' 52, de 1977- Comissão de FinançasAutoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação
de cmpróstimo externo de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de
dólares norte-americanos), destinado a complementar programa de
investimentos.- Se«iio: 18-8-77 (extraordinúriu).
Projeto de Resolução n• 18, de 1977- Comissão de Constituiçlao e Justiça - Suspende a c.\ccw,·rall 1.h1 artigo RY das Disposições
Trunsitórias du Lc:i (\JmplcmL'ntar n"' li~. d~ I) de outuhrn de I 974,

'I

'I
I
I
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Projeto do Resolução n• 20, de 1977- C11rnis>:in <I' Cunslilui
ção e J ustiçu - Suspende a execução do art. I• <lu l.ci "'"ii. de ~7 "'
dezemhro de 1972, do Estudo de São Puuln.- Sossi1n: ~~-K- 77.
Projeto do Resolução n• 21, de 1977- Cnmissi111 <I' ('nnstituição e Justiça- Suspendeu execução do art. 31, in,isn IV, letra "c",
du 1:ei n• 421, do 24 de dezembro de 1972, umhus do Munid~iu de
.Luciunópolis. no Estudo de São Paulo.- Sessão: 21·K· 77,
Projeto de Resolução n• 25, de 1977- Comissão de C'i•ns1ítui·
ção e Justiçu- Sus~onde a execução do§ 2• do art. 115, <lu l.ci n"
6.785, de 16 do outubro de 1974, do Est~do de l'ernumhu,o.Sessão: 22·8·77.
Projeto de Resolução n• 26, de 1977- C1>missilo de Conslituição c Justiçu- Suspendeu execução do art. I' da l.ci n• J.lll. de
24-11· 71. do Estudo de Mato Grosso- Sessão: 29-K-77.
Projeto· de Resolução n• 27, de 1977- Comissão Constituição e Justiça- Suspendeu execução dos urts. 1•, 2• c 3• du l.ei n•
7.847, de 13 de agosto de 1974, do Estudo de Goiás. - Scssün:
29-8·77.

ue

Projetos Rejeitados e En•lados ao Arqul•o:
Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1976- Sonador Orcste'
Quórciu- Dá nova redução ao art. 473 e seus incisos I c li du llc·
crcto-lei n' 5.452. de I• do maio de 1943 (Consolidação uus l.c" ''"
Trubalho),- Sessão: 4·8-77.
Projeto de Lei do Senado n• 274, de 1976- Senador Va,.·ou
celas Torres- Altera a redução do purítgrufo ú11icu dn ar! I\' tlu Pc·
creto·lei n• 194, de 24 de fevereiro de 1967.:.... Sessão: 4-K· 77.
Projeto de Lei do Senado n• 44. de 1977- Senuuor Ncl'"" Carneiro- Disrõe sobre: o fornecimento de c:quip;uucntu intlividualllc
protc:çào aos vigius portuários, e dá outrn!i pmvidCnci:ts. - Sc:>~s:iu:
4-8-77.
Projeto de Lei do Senado n• 301, de 197h- Scnaliur Ncbun
Curnciro- Altera u redução dos dispositivos du ""· :!~ d:t l.ci c)r!!:inica da Previdência Soci:tl, e dlt outras pnwid~nt.:ias. - Sc~~iio:
9-S-77.
Projeto de Lei do Senado n• 89, de 1977- s,nudnr Vasconcelos
Torres- Dispõe sohre u inclusão de Adido A~ricul" cm ro~roscntu·
çõcs diplominicus dn País,- Sessão: 9·8· 77.
Pr<>jcto de Lei do Senudo n• 76, de 1977 - Sen:1dnr Nelson Car·
neiro- Dispõe sobre redução d~ pena dos sentenciados que doarem
órgãos de seu ~r~i~rio corro rara instituições esrccialiludus. Sessão: II·X-77.
l'rojcto de I.c i du Scnuuo n• K7. de 1977- Senador Vasconcelos
Tnrrc:s- Di:.pi'L' . . ohn.: m; dcru:ndc:ntcs dos segur:uJos t.ht Previdência

"Sol!itti.-Sc!<!~Út•: 12-X-77.
do Estado de São l'uulu,- Se"''"' l1l·H· 77(c.xtraordini~ria).
l'ruie· • de l.e1 ""Senado n• 111.1, <I' 1977- Sonudor Nelson
Projeto de Rcsnluç:'!tlll" IIJ, de l'f17 ·- t'tltnb!<!liO de C'omilitui·
C'arncir;, -·,.\Itera di!<!ptl~iiÍnl d:t Lei nl' 1.711, eh: :!H de outubro de
çàocJustiçu-Suspcndc:tt'\l'L'LI~Ütlt!lllkt.'lt:lt•n\' I.I.J.10,tli.! l.tlh.'
1952, ~1111.: "tli:-optll: ~nlln: ,, r.!<lt:.ltutnLIII!-1 Funl'iuní~rios Públicos Civis
junciro de 1971, do h<ilildo de r..tln;t'l t ;,.1;,;-.. ·-· S~.:~·.;ht: 19-H-77
da
Llui:'io". -- Sc ...... ú11: I.!·X· 77,
{cxtmordini>ria 1.
l'rnjeto tk l.ci dtl Scnmh1 nY 201, de 197ti- Senador VusconPrujchl de K~·~nhH;;u•n" :'lll, tlc )1)7"} ~w ('tlllli'i~:w de E~.·onorni:t
cclu~ Torre~- IJ1,pllc !<ltlhlc :t t.Jmu;:in de imt'l'-'eis da União às enti·
- Autnrit:t a Prl·li:itura Muui~.·ip;d dl' ro.lottiu).!.·, (/'I<J a ch:votr cm
d:tde~ sindil:ah de L'lllprcgmhl!<!, pura ii cnn~tru~;tao de colõniu de
CrS Hl.IOD,lt>9,1l'. ttll'/ ·nulltLH:,, \.·•:111 1111!, l'l'llltt l' IHIVcnt:t c 1111\'l.'
l'i:rias.- Sc~s;'rn: 17-K- 77.
cru1cirns c l'in~·~~ i.'l'rtlil\ wd, ~~~~~~~~~~.~~~~L' dt: '''a 1lnida l'tlll~oli~l:td:l,
Projc1t1 tk I.~,• i dtl Scnmh1 ,,,. ~6. dt: 1976- C'nmph:mcnturSes>~11: I•J.~. 77.
Scnmlor ( lfl'-'IL'., C)u~r~·i:t - Di."ipt'u: ,"iuhrc a arm."it:ntuduriu do trubu·
Prtljclo de Jü..,ulth;.utll'' ·1". ~~~· 1 11'1'1 .._. ( ·"ntb~:'hl dl' F!.:tUJOII1iu lhudtll' mrod .. -- SL'!'o'irt~: IK-K·77.
- Auturita ''ltttv~·ntn dn h'lt:Hht d~t Hiulir.tlldc d11 Ntlrtc: a elc~-:tr
l'mj~:h' dl' l.ci tlu S~:n;uln n'' :!6, de I~J7tl - Senador Orestes
cm CrS .17.·1114. I!lli,OO t tnuta . . •,~:~\· 1n1lht'Jc~. ~lli:lll'lll'f.'IIIO' ~· lJIIillm
C)uérd:t -· I >:'t lltl\'ól rcda~·i"111lHI ~ ~~· du :trtignt)u da Lei nY 5.H90, de H
lllil t: I.:Cilll'l'tl/l'll'll') ti llliiiii.Uil~· oh" .11.1 di11d.1 \'1111!-.IIIH!.ula,- Se~· llc junhn dL' JIJ7J. ··· Sc!<!,:'lo; 2.1·K~ 77,
~:in: J'J.x-77 t~:.,tl';utl'dln,,nat
l'r\,_jt·tt' dt• ll.'i d11 Sl'n;Hiu 11 1' ,1lh, de 1'176- Scnmhlr Nelson
Pt'tl_Íl•to tiL' l< ,•..,_.lth;,·,,, 11'' .,I do I 'I ,I/
( 'nllli..,,úo de h:tllltHlli:l
<'arnL•irt, .. - llllttullll 1111 ''lilú:;,,·;úl u<~ <. \uP.ulilln~r.·ihl das Lei~ do Tru•
-· t\11\tlfl/il ,, ( IIII I' I IIII di I I ·.t.td.t o III lllll ld.ll hll· dn Sul a di~Yill l'lll

CrS 5~.:'1110 ~·1.'.110 (, lllopklll.t ,. doi!., ullllilll''· tjlllllht'llhl\ ~·~~·,~~·til;!
IIIi I. lliltll'l'lll\1' t' tjii:IIL'IIl.l ,. thol , 111.'1 ll"~ltl 1111111111111.' d~· ,ll,ttliiUI,I
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Projeto de lei do Senado n• 19, de 1975- Seno dor José Esteves
-Altera n redoçilo do ort, I• da lei n• 3.738, de 4 de abril de 1960.Sessilo: 25-8-77,
Projeto de Lei do Senado n• 230, de 1976 - Senador Nelson
Carneiro - Dispõe sobre o seguro desemprego, n cargo do INPS, e
dã outras providências.- Sessão: 25-8-77.
Projeto de lei do Senado n• 103, de 1976- Senador Nelson
Carneiro- Dã novo redaçilo ao ort. 2• do Lei n• 4,266, de 3 de ou tu•
bro de 1963.- ~essilo: 31-8-77,
Projeto de lei do Senado n• 100, de 1977- Senador Fausto
Castelo-Branco -Inclui disposições na lei n• S. 108, de 21 de sctem·
bro de 1966 (Código Nncionol de Trânsito), exigindo estojo de emergência médica nos veiculas e habilitação dos motoristas à pre.ilaçilo
de primeiros socorros.- Sessão: 31-8-77.
Projetos arquiYidos nos termos do art.l78 do Realmento Interno:
Projeto de lei do Senado n• 15, de 1977- Senador Nelson Car·
neiro- Estabelece norma para n expedição e validade de certificado
de entidade de fins filantrópicos,- Sessão: 4-8-77.
Projeto de lei da Ciimara n• 32, de 1976- n• 740-B/75, na Ca·
sa de origem -. Acrescenta par!lgrafo tio Artigo 141 do Decreto-lei
n• 200, de 25 di: fevereiro de 1967, dispondo sobre as comissões de
licitações.- Sessão: 5-8-77.
Projeto de Lei do Senado n• 34, de 1975- Senhor Senador Vas·
concelos Torres - Institui registro para peças de valor histórico,
quando comercializadas.- Sessão: 8-8-77.
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Projeto de Lei do Senado n• 275, de 1976- Senador Nelson
Carneiro - Dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas
atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, bem como·no transporte de petróleo e seus derivados. - Sessão:
10-8-77.
Projeto de lei do Senado n• 171, de 1976- Senador Orestes
Qu~rcia- Dá nova redação ao artigo 472 e seu parágrafo primeiro
do Decreto-lei n• 5,452, de 1• de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho).- Sessão: 19-8· 77,
Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1977 - n• 1.362-B/75, na
Casa.dc origem- Altera dispositivos da Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 195 I, que "dispõe sobre o pagamento de auxflios e
subvenções",- Sessão: 22-8· 77.
Projeto de Lei do Senado n• 227, de 1975- Senador Orestes
Qu~rcia- Acrescenta dispositivo à lei n• 5.107, de 13 de setembro
de 1966 - fundo de Garantia do Tempo de Serviço, - Sessão:
25-8-77.
Projeto de Lei da Câmara n• 96, de 1976 - n• 1.201-B/75, na
Casa de origem- Fixa critérios para. instituição de datas comemorativas de profissões regulamentadas.- Sessão: 26·8-77.
Projeto declarado prejudicado e enviado ao Arquivo:
Prpjeto de Lei do Senado n• 4, de 1974 - Senador Nelson Carn•iro - Altera a legislação da Providencia Social, e dá outras providências - Sessão: 5-8-77,

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
20• REUNIÃO, REALIZADA
EM 25 DE AGOSTO DE 1977
Às dezesseis horas c trinta minutos do dia vinte e cinco de ages·
to do ano de mil novecentos c setenta c sete, na Sala de. Reuniões,
atrás do Plenário, sob n Presidência do Sr. Senador João Calmon e a
presença dos Srs. Senadores Paulo Brossard, Itamar Franco, Evelâsio Vieira e Otto Lehmnnn, reúne-se a Comissão de Educação e
Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs, Senadores Tarso Outra, Gustavo Capancma, Cattete Pinheiro, Jarbas
Passarinho, Adalberto Sena, Ruy Santos, Heitor Dias, Helvldio
Nunes, Arnon de Mello e Franco Montare.
~dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que logo após
é dudn como aprovada,
De acordo com n pauta dos trabalhos silo relatados os seguintes
Projetas:
Pelo Sr. Senador Paulo Brossard:
Parecer pelo Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça
ao Projeto de lei do Senado n• 192, de 1976, que "Acrescenta parãgrafJ ao artigo 117 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973".
Em discussão c votação é o parecer aprovado, por unanimidade.
Parecer pelo aprovação no Projeto de Lei do Senado n• 184, de
1975, que "Institui o Din do Médico".
Em discussão c votação é o parecer aprovado, sem restrições.
Parecer pela rejeição no Projeto de Lei da Câmara n• 04, de
1976, que "Institui o Dia da Amazônia".
Em discussão e votação é o parecer aprovado, sem restrições,
. Nada mais havendo n trntur, encerra-se n reunião c, para cons·
tar, cu, Cleide Morin Barbosa Ferreiru Cruz, Assistente de Comis·
suo, lavrei u presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente e vui it publicuçilo,

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E
OBRAS PÚBLICAS
9• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM 31 DE AGOSTO DE 1977
Às onze horas do dia trinta e um de agosto do ano de mil novecentos c setenta e sete, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs.
Senadores Lourival Baptista - Presidente, Alexandre Costa, Luiz
Cavalcante, Mattos Leão, Evandro Carreira c Evelásio Vieira, reúnese, extraordinariamente, a Comissão de Transportes, Comunicações
c Obras Públicas.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador
Braga Junior.
Constatada a existência de numero regimental, o Sr. Presidente
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada n leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Sr. Presidente concede n palavra ao Sr. Senador
Alexandre Costa, que emite parecer fuvorllvcl ao Projeto de Lei do
Senado n• 124, de 1977, que "altera a redução do artigo 110 do Códi·
go Nacional de Trânsito",
Colocado em discussão e votação, é: o parecer aprovado por
unanimidade,
Em seguida, o Sr, Senador lourivnl Baptista passa a Presidência
ao Sr. Senador Alexandre Costa- conforme preceitua o parágrafo
único do artigo 94 do Regimento Interno-, u fim de relutar favora·
vclmcnte o Projeto de lei da Câmara n• 56, de 1977, que "dispõe so·
bre áreas de proteçilo para o funcionamento dos estações
rndiogoniométricns de alta freqUência do Ministério da Marinha c de
radlomonitoragcm do Ministério das Comunicações",
Submetido à discussão e votação, I: o parecer aprovado sem res·
trições .
Reassumindo a Presidéncio, o Sr, Senador Lourivul Bnptistu
concede n palavra no Sr. Senador Muttos Leão, que emite purecer
pela aprovação do Projeto de Lei du Cl1moru n• 64, de 1977, que
"altera o Plano Nacional de Viação, uprovudo pela lei n• 5.917, de

11
1
Setembro de I977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

10 de setembro de 1973, incluindo a ligação ferroviâria Ouarapuava
- Prudcntópolis -lpiranga".
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por
unanimidade,
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu,·
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE REDAÇÃO

Si• REUNIÃO, REALIZADA AOS lO DIAS DO
M~S DE AGOSTO DO ANO DE 1977
Às doze horas do dia dez do mês de agosto do ano de mil no·
vecentos e setenta c sete, reúne-se a Comissão de Redaçilo sob a Prc·
sidência do Senhor Senador Helvldio Nunes, Vice·Presidente, presen·
tcs os Senhores Senadores Otto Lchmann e Saldanha Derzi.
·
Dei~am de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se·
nadares Adalberto Sena, Presidente, e Danton Jobim. ·
1:: lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as
seguintes reduções finais:
a) pelo Senhor Senador Otto Lehmann, do Projeto de Reso,
luçilo n• !9, de 1977, que suspende a execução do Decreto n• 13.330,
de 13 de janeiro del971, do Estado de Minas Gerais; e
b) pelo Senhor Senador Saldanha Dcrzi, do Projeto de Lei do
Senado n• 209, de 1976, que acrescenta parágrafo ao art. 9• da Lei
n• 5.890, de 8 de junho de 1973, "que altera a Legislação de Pre·
vidência Social, e dá outras providências"; e do Projeto de Resolu·
ção n• 18, de 1977, que suspende a execução do art. 8• das Disposi·
ções Transitórias da Lei Complementar n• 112, de 15 de outubro de
1974, do Estado de Silo Paulo.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião,
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

52• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AOS li DIAS DO M~S DE AGOSTO DO ANO DE 1977
Às dezoito horas e quarenta minutos do dia onze do mês de
agosto do uno de mil novecentos e setenta e sete, reúne-se a Co.
missão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto
Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi,
Otto Lehmann e Virgílio Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se·
nadares Helvfdio Nunes, Vicc·Presidcnte, e Danton Jobim.
·
t; lida c aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que silo apresentadas as se·
guintes reduções finais:
a) pelo Senhor Senador Saldanha Derzi, do Projeto de Resolu·
ção n• 40, de 1977, que autoria.a Universidade Estadual de Mato
Grosso a contratar operação de crédito de CrS 2.995.735,20 (dois mi·
lhõcs, novecentos e noventa c cinco mil, setecentos e trinta e cinco
cruzeiros e vinte centavos) junto ll Cai~a Económica Federal; e
b) pelo Senhor Senador Otto Lchmann, do Projeto de Resolu·
çilo n• 41, de 1977, que autoriza a Universidade de Silo Paulo a con·
tratar operuçilo de crédito de CrS 310.000,000,00 (trezentos c dez mi·
lhões de cruzeiros) junto ll Caixa Económica Federal.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, la·
vrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

53• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AOS li DIAS DOMes DEAOOSTO DO ANO DE 1977
Ás dezoito horns c qunrcntn c cinco minutos do dia onze do mês
de agosto do uno de mil novecentos e sctcnte c sete, reúne-se a
Comissilo de Rcdnçilo sob n Presidêncin do Senhor Senador Adnl·
berto Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Snldunha
Dm; c Virgllio Tóvoru.

I
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Dei~am de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se·
nadares Hclvfdio Nunes, Vicc-Presidente, Otto Lehmann c Danton
Jobim.
~lida c aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Salda·
nh~ Derzi apresenta a redução final do Projeto de Resolução n• 44,
de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã (MT).a
elevar cm CrS I5.011.076,00 (quinze milhões, onze mil e setenta e seis
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidnda .
. Nada mais havendo a tratar, dlt-se por encerrada a reunião, la·
vrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

54• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AOS 12 DIAS DO M~S DE AGOSTO DO ANO DE 1977
Ás onze horas do dia doze do mês de agosto do ·ano de mil nove·
centos e setenta c sete, reúne-se a Comissão de Rcdaçiiosob a Presi·
dênciu do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, presentes os
Senhores Senudorcs Saldanha Derzi, Otto Lehmann c Virgllio
Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justincado, os Senhores Se·
nadares Helvídio Nunes, Vicc·Prcsidente, e Danton Jobim.
"lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as
seguintes reduções finais:
a) pelo Senhor Senador Saldanha Dcrzi, do Projeto de Rcsolu·
çiio n• 20, de 1977, que suspende a execução do art. I• da Lei n• 91,
de 27 de dezembro de 1972, do Estado de São Paulo: c
b) pelo Senhor Senador Otto Lehmann do Projeto de Resolu·
ção n• 25, de 1977, que suspende a execução do~ 2• do art. 115 da
Lei n• 6.785, de 16 de outubro de 1974, do Estado de Pernambuco: c
do Projeto de Resolução n• 21, de 1977, que suspende a execução do
art. 31, inciso IV, letra c, da Lei n• 421, de 24 de dezembro de 1970,
alterada pela Lei n•457, de 18 de dezembro de 1972, ambas do Muni·
cfpio de Lucianópolis, Estado de São Paulo.
Nada mais havendo a tratar, dá·se por encerrada a reunião, la·
vrando eu, Murin Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
55• REUNIÃO (EXTRAORDIN,\RIA), REALIZADA
AOS 12 DIAS DO M~S DE AGOSTO DO ANO DE 1977
Ás dezoito horas c quarenta minutos do diu doze do mês de
agosto do ano de mil novecentos c setenta e sete, reúne-se a
Comissão de redução sob a Presidência do Senhor Senador Adal·
berto Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto
Lehmann, Saldanha Derzi e Virgflio Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Helvfdio Nunes, Vice-Presidente, e Danton Jobim.
lida c ttprovadn a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o rarccer cm que o Senhor Senador Virgllio
Távora apresenta a redaçilo final do Projeto de Resolução n• 43, de
1977, que autoriza a Prcfeituru Municipal da cidade do Rio de
Janeiro (RJ) a elevar cm CrS 88.800.000,00 (oitenta e oito milhões c
oitocentos mil cruzeiros) o montante de sun dfvidu consolidada.
Nuda muis huvcndo tt trutur, d•l·sc por encerrada a reunião, la·
vrundo cu, Muriu Carmen Castro Souza, Assistente, u presente Ata
que, umu vez aprovudu, será ussinudu pelo Senhor Presidente.

e

56• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AOS 12 DIAS DO M~S DE AGOSTO DO ANO DE 1977
Às dezoito horas c quarenta c cinco minutos do dia doze do mês
de ugosto do uno de mil novecentos c setenta e sete, reúne-se a
Comissão de Reduçüo sob 11 Presidência do Senhor Senador Adal·
berto Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto
Lchmunn, Virgllio Tltvoru e Suldunhu Dcrzl.
Deixum de compureccr, por motivo justificado, os Se"h .. res
Scnudorcs Hclvldio Nunes, V ice-Presidente, e Dunton Jobim.
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(;lida e aprovada u Ata da rcuniilo anterior,
f! lidu c uprovadu u ata dn rcuniilo anterior.
A Comissão aprova os pareceres cm que silo apresentadas as se·
A Comissilo uprova o parecer cm que o Senhor Senador Yirg!lio
Távora uprcscntu a rcdaçilo final do Projeto de Resolução n• 42, de guintcs reduções finais, pelo Senhor Senador Otto Lchmnnn:
a) do Projeto de Resolução n• 47, de 1977, que autoriza a Prc·
1977, que autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (RJ) a
clcvur em CrS 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros) o feitura Municipal de Joinvile (SC) a elevar em CrS 15.024.869,00
(quinze milhões, vinte e quatro mil c oitocentos e sessenta c nove cru·
mnnrantc de suu divida eonsoiidada.
Nndn muis hovcndo a tratar, dú-se por encerrada a reunião, ln· zciros) o montante de sua divida consolidada; e
b) do Projeto de Resolução n• 48, de 1977, que autoriza aPre·
vrnndn cu, Maria Curmcn Castro Souza, Assistente, a presente Ata
feitur Municipal de Recife (PE) n elcvur em Cr$ 20.000.000,00 (vinte
q1w, unm vez aprovada, serl1 assinndn pelo Senhor Prc:sidentc.
milhões de cruzeiros) o montuntc de suo divida consolidada.
~7• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
Nada mais hovendo a tratar, dá-se por encerrada u reunião,
AOS 121))AS DO MI::S DE AGOSTO DO ANO DE 1977
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
Às dc1niro horus c cinqUcnla minutos do dia doze do mcs de que, uma ~cz aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
IIJ!Osln do nno de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se a
60• REUNIÃO(EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
Cnrnissuo de Rcdoçilo sob a Presidência do Senhor Senador Ada).
AOS 18 DIAS DO MI::S DE AGOSTO DO ANO DE 1977
hcrtn Scnu, l'rcsidcntc, prcscnres os Senhores Senadores Hclvfdio
Nunes, Yice-Presidentc, c Saldanha Derzi.
Ãs dezoito horas e quarenta c cinco minutos do dia dezoito do
Deixam de cnmpurccer, por motivo justificado, os Senhores mi:s de agosto do uno de mil novccentús c setenta e sete, reúne-se a
Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adalber·
Scnudnrc< OH o Lchmunn e Dnnton Jobim.
to Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Helvidio
f~ lida c nf1ruvudn a tu da reunião anterior.
A Cnrniss:io aprovo os pareceres cm que silo apresentadas as se· Nunes, Yicc-Prcsidentc, c Otto Lchmonn.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
~uintcs rcd:rçõcs finais, pelo Senhor Senador Hclvidio Nunes:
nl dn f'rnjctu de Resolução n• 45, de 1977, que autoriza o Senadores Saldanha Derzi c Dnnton Jobim.
(;lida e aprovada a Ata da reunião nnteior.
I õnvcrnn dn Estado de Pcrnombuco a elevar em Cr$ 28.550.000,00
· A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador
(\'irll" c nirn milhtk< e quinhentos e cinqUenta mil cruzeiros) o
llltllllnnh: de sua dívida consolidada: e
Helvfdio Nunes apresenta a redução finol do Projeto de Resolução
h) dn Projeto de Resolução n• 46, de 1977, que autoriza a n' 52, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
l'rcfeiturrr Municipal de Cnmnçari (BA) a elevar cm realizar operação de empréstimo externo de USS 50,000,000.00
C'rl 1~0527.000,00 (cento c quorentu milhões, quinhentos e vinte e (cinqUenta milhões de dólares norte-americanos) destinado a
complementar programa de investimentos.
'óele mil cruleiros) o montante de sua divida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dâ·sc por encerrada a reunião,
Nadn mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, ln·
vrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata lavrando cu, Maria Cormen Castro Souza, Assistente, a presente Ala
que, uma vez aprovada, scrú assinada pelo Senhor Presidente.
4ue, umrr vez aprovado, será assinada pelo Senhor Presidente.
58• REUNIÃO, REALIZADA
AOS 17 DIAS DO MI::S DE AGOSTO DO ANO DE 1977
Às doze horos do dia dczessctc do mi:s de agosto do ano de mil
nnvecentos e setenta e sete, reúne-se a Comissão de Redução sob a
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, prc·
<crllcs os Senhores Senadores Hclvidio Nunes, Yicc-Prcsidcntc, c
Otlo l.ehmunn.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores
ll:rntnn Jobim e Saldanha Dcrzi.
f: lidn c aprovada u utu da reunião anterior.
A Comissão aprova os porecercs em que silo apresentadas as
'l;')~uintcs rc:duções tinais:
a) pelo Senhor Senador Helvidio Nunes, do Projeto de Rcsolu·
o;nu n•,• 2fl, de 1977, que suspende a execução do nrt. I• da Lei
11" t III, de 24 de novembro de 1971, do Estado de Mato Grosso; c
h 1 pcln Senhor Senador Otto Lehmann, do Projeto de RcsoJu.
'·''" 11" ~7. de 1977. que suspende a execução dos arts. 1•, 2• c 3• da
r,.,,., 7.K•I7,dc 13 de agosto de 1974, do Estado de Goiás.
N:ul:t nwi~ huvcndo a tratar, dâ-se por encerrada a reunião,
Ln 1".1!11 1•' 1'11, Mnriu Cllrmcn Castro Souza. Assistente, D presente
\ t ••ltlo' u•tt;t \'L' I 1\('lrovadn, scrd assinada pelo Senhor Presidente,

.,.,.,,,I 'NIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
'"~ '' 111,\S 1>0 M,S DE AGOSTO DO ANO DE 1977

,,.., •ktntlll hntu." c quurentn minutos do dia dezoito do mês de
"'" ''" •ln :t1111 dt.• mil novcccntns c sctcntu c sete, reúne-se n Com is·
·"" d•· l~··da~·rtn "i1lh n l'rc:'iidi•nda d11 Senhor Scnudor Adalberto
•.,·n·• p,,., ul,·n•·· Pll"·•·nll'•. ~~·. •;,.llhor•~·; Senadores Hclvrdio Nunes,
\ ,, • I'·• "'' '"' 1'"•' 1··1"" •nn •: d•hnha Dt:r7i.
lkt\.t dt• • "~'"' ,,, •• • I'"' "'' ,,., ·• 111 .tifil';ulu, n .~t.·n~nr Scnudor

Danton Jo~>::

61• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AOS 19 DIAS DO MI::S DE AGOSTO DO ANO DE 1977
Ãs quinze horas c quarenta c cinco minutos do dia dezcnovc do
mês de agosto do ano de mil novecentos c setcnto c sete, reúne-se a
Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador
Adalberto Sena, Presidente, presentes os Senodores Helvidio Nunes,
Vice-Presidente, Saldanha Dcrzi c Otto Lehmnnn.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador
Donton Jobim.
(;lida c aprovada o ata da reunião anterior.
A Comissão aprovo o parecer cm que o Senhor Senador Salda·
nhu Derzi apresenta a redução final do Projeto de Resolução n• 50,
de 1977. que 'IUtoriza u Prefeitura Municipal de Maring6 -PR'- a
elevar em Cr$ 10. I00. I99,05 (dez milhões, cem mil, cento e noventa c
nove cruzeiros c cinco centavos) o montante de sua divida
consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dú-se por encerrada a reunião,
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, uma vez aprovado, serú assinada pelo Senhor Presidente.62• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AOS 19 DIAS DOMES DE AGOSTO DO ANO DE 1977
Ãs dezoito horas c quurent:t minutm dn diu dczcnovc do mês de
ugosto do uno de mil novecentos ~ ~t.'lcnta c !'!Ctc, reúne-seu Comis·
são de Rcduçilo sob a Prcsi<lõn"i:r <I" So•nhur Senador Adulbcrto
Sena, Presidente, prcst:ntcs ns St•nlll 11 •''i S.:nadtlrcs llclvrdio Nunes,
Vice-Presidente, Saldanha Der~ i t'! lltn I •·hnt:rnn.
Deixu de compurcccr, por nh11ivn ju..,tilil.'<ttlo, n Scnhnr Scnudt1r
Danton Jobim.
lidu c nrrovudo n li Iii da rt'llllittn ltlllt.•rior.
A Comiss:1n 111mwa o J'tll•:•'t't ··n1 tptl' n Scnhnr ScnmJnr Hclvr.
din Nunes uprc:'it.'llla tt r•:da•;."tn f'tto d riu l't••tr•tu dt.• l~csulut;nn nY 49,
de Pl77, qUI! mttnl'itll c '~''·•·•··· • .t. 1 .t ,,~,. d•• l~to Cirnndc d11 Norte

e
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u elevar cm CrS 37.404. I00,00 (trinta c sete milhões, quatrocentos c
quarenta mil c cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente At~
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.-
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65• REUNIÃO, REALIZADA AOS 31 DIAS
DOMES DE AGOSTO DO ANO DE 1977

Às doze horas do dia trinta c um do mês de agosto do ano de mil
novecentos e setenta c sete, reúne-se a Comissão de Redução sob a
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, prcscn·
tes os' Senhores Senadores Hclvldio Nunes, Vicc·Presidcnte, Salda·
63• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA,
nha Dcrzi c Otto Lchmann.
AOS 19 DIAS DOMES DE AGOSTO DO ANO DE 1977
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador
Às dezoito horns e quarenta c cinco minutos do dia dczcnovc do
Danton Jobirn.
mês de agosto do ano de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se a
·1: lida c aprovada a ata da reunião anterior.
Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador
A Comissão aprova os pareceres cm que são aprcsentudns as
Adalberto Sena, Presidente, c Otto Lchmann,
seguintes reduções finais:
Deixam de comparecer, por motivo justificu~o. os Senhores
a) pelo Senhor Senador Saldanha Dcrzi, do Projeto de Reso·
Senadores Danton Jobim c Saldanha Dcrzi.
lução n• 32, de 1977, que rctifica, para os fins de direito, a Resolução
1: lida c aprovada a ata da reunião anterior.
n• 8, de 1977:
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Ott~
b) pelo Senhor Senador Otto Lchmann. do Projeto de Reso·
Lchmunn apresenta a redução final do Projeto de Resolução n• SI,
luçil.o n• 28, de I977, que suspende a execução, cm parte, do ! I' do
de 1977. que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a art. 2 I do Decreto-lei n• 203, de 1970, do Estado de São Paulo: c
elevar cm Cr$ 52.560.842,00 (cinqUenta e dois milhões, quinhentos c
c) pelo Senhor Senador Hclvídio Nunes, do Projeto de Rcso·
sessenta mil c oitocentos c quarenta c dois cruzeiros) o montante de Jução n• 29, de 1977. que suspende a execução dos arts, 251 c 252 da
sutl dividtl consolidada.
Lei n• 699, de 1967, modificada pela Lei n• 816, de 1970, do Municí·
Nada mais havendo a tratar, dá·sc por encerrada a rcuniilo, ·
pio de Mesquita.
lavrnndo cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a rcunifio, ln·
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
vrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistcnte, a pres•:nte Ata
64• REUNIÃO (EXTRAORDINÀ RIA), REALIZADA
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
AOS25 DIAS DOMES DE AGOSTO DO ANO DE 1977
Às doze horas do dia vinte c cinco do mcs de agosto do ano de
660 REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
mil novecentos c setenta c sete, reúne-se a Comissão de Rcdação sob
AOS31 DIASDOMESDEAGOSTODOANODE 1971
u Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, prc·
sentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi c Danton Jobim.
Âs dczesscis horas c quarenta c cinco minutos do dia trinta c um
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
do
mês
de agosto do ano de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se
Senadores Helvldio Nunes, Vicc-Prcsidcnte, e Otto Lchmann.
a Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adal·
!:.lida e aprovada a ata da reunião anterior.
bcrto Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Hclvídio
A Comissão aprova os seguintes pareceres:
Nunes, Vice-Prcsidentc, c Otto Lchmann.
a) cm que o Senhor Senador Saldanha Dcrzi apresenta a rcda·
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
ção do vencido, para o 2• turno regimental, do Projeto de Lei do Se·
Senadores Danton Jobim c Saldanha Dcrzi.
nado n•47, de 1977. que outorga a regalia da prisão especial aos pro·
1: lida c aprovada a ata da reunião anterior,
fessorcs do ensino primário c do ensino médio: c
A Comissão aprova·o parecer cm que o Senhor Senador Hei·
b) cm que o Senhor Senador Danton Jobim apresenta a rcda·
vidio
Nunes apresenta a redução final do Projeto de Rcsoluçito n• 61,
ção final do Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de I977 (n• 95·
de I977, que autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar opc·
B/77, nu Câmara dos Deputados), que aprova o teMo da Convenção
rações de empréstimo externo no valor global de US$ 55,000,000.00
que estabelece a Comissão Scricfcola Internacional, celebrado cm
(cinqUenta c cinco milhões de dólares norte-americanos).
Ali:s, França, a 19 de maio de 1955. .
Nada m11is havendo a tratar, dú-sc por encerrada a rcunifio, ln·
Nada mais havendo 11 tratar, dá·se por encerrada a reunião, la·
vrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a pre;entc Ata
vranoo cu, Maria Carmcn Castro Souza, Assistentc, a presente Ata
que, umn vez uprovuda, será ussinuda pelo Senhor Presidente.
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
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Milton Cabral

Benedito Ferreira

MDB

1, Agonor Maria

I. Adalberto Seno

2, Roberto Saturnino

2. Evolósio Vieira

Auhtcntor Claudio Carlos Rodriguus Costa- Ramais 301 o 31:1
Tor~os·tuiros,

1. MaNos leóo

1. Accioly Filha

ARENA

Ruunioe!l:

Suplentes
ARENA

os 101:10 horas

Local: Solo "Ciovi\ Bovilacqua" - Anall!o li- Ramal623

1.
2.
3,
4,

Dirceu Cardoso
Leite Chaves
Nolson Carneiro
Paulo Bro~sard
5, Orcstus Quórcia

i, Franco Montara
2. lcizaro Barboza
3. Cul"'ha Lima

'\\~i\lunto: Mc~ric1 Huluno Bucno Brandóo- Ramal 305
t!uunlou\: Ouorta\·foira\, a~ 1OrOO horas
locul1 SulcJ "Cio ... i•, Bovilocqua" - Anuxo 11 - Ramal 623
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF)

Qulnlu-folru lO 4ZHI

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC)

(11 membros)

(9 membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presldenfet João Calmon

Prosidentor Wilson Gonçalves

Vice-President"t Evelósio Vieira

Vico·PreSidenter/tamar Franco
Thulores
ARENA

ARENA

'.

1. Augusto Franco

1. Heitor Dias
2. Murilo Paraiso
3,
4.
5.
6.
7.

't••pl••nlw.

Suplentes

TitUlare"

2. Jasé Samey

Cattete Pinheiro
Osires Teixeira
Saldanha Oerzi
Wilson Gonça~ves
Virgílio Tóvora

3. Braga Junior

4. Altevir leal

S. Luiz Cavalcante

1. Tarr.o Outra

I. Ht•lv1dio Nunc~

2. Gustavo Capanema

2. Ruy Santos

3, João Calmon

3. Arnon de Mello

4. Otto Lehmann

4, Heitor Dias

S. Jarbas Passarinho

6. CaHete Pinheiro
MDB

8. Alexandre Costa

MDB

I. Evelósio Vieira

I. Franco Montara

2. Paulo Brossard

2. Itamar Franco

3. Adalberto Sena

1. Itamar Franco

1. Evandro Carreira

2. Lázaro Borboza

2. Nelson Carneiro

3. Adalberto Sena

Assistente: CleideMaria B.F. Cruz- Roma/ 598
Reuniões: Ouintas·feiras, Os 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqva" - Anexo 11 - Ramal623

Assistente: Rena/do Pacheco de Oliveira - Ramal306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF)

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716

(17 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Paulo Brossard

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE)

Vice·Presidonte: Domicio Gondim

(11 membros)

Titulares

Suplentes

COMPOSIÇÃO

ARENA
I. Teotõnio Vilela

1. Cattete Pinheiro

Presidente: Marcos Freire

2. Alexandre Costa

2. Heitor Dias

Vice·Presidentez Vasconcelos Torres

3. Wilson Gonçalves
4,

Titulares

3. lourival Baptista
4. Daniel 1Cr1eger

Domicio Gondim

Suplentes

S. Holvidio Nunes

6. Lonoir Vergas

6. José Samey

1. Milton Cabral

1. Caneta Pinheiro

7, Mattos leão

7. Saldanha Oeni

8. Ruy Santos

ARENA

2. Arnon de Mello

2. Augusto Franco

3, Jose Guiomard

3, Josó Sarney

4, luiz Cavalcante

4. Do:nicio Gandim

10. Tarso Outra

5. Murilo Parciso

S. Jarbas Passarinho

11. Virg11io Tovora

6, Vasconcelos Torres

S. José Guiomard

9. Braga Junior

12. Mogalhàes Pinto

7. Dinortc Mariz

MOS

8. Otalr Secker
MOB
1. Franco Montara

1. Agenor Maria

2. Marcos Freira

2, Orostos Quórcia

3. Roberto Saturnino
A~~i~tonto:

Local1 Solo

"RuiBarbo~o"

1. Oantan Jobim

2. Evolasio Vieir~

2. Dirceu Cardoso

3. Gilvan Rocha
4, Robor•o Saturnino

3. Evandro Carreira

5. Cunha lima
AHi~lttnlo:

Daniel Reis de Souza- Romal675

Rouniooto~ Ouarto~·fciras,

I. Paulo Brossard

-Anexo 11

··~ Romai~621

Candido Hipportt- Ramol676

Rcuniousr Quintas·luiras, as 9100 horas

as 10t30 horas
1'1716

toca Ir Sola

"Ciovi~

Bcvilacqua" -Anexo li- Ramo/623

''"'"·:o·.'dru l''
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~------~~~~~~~~~---------------

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE)

(9 membros)

(1S membros)

COMPOSIÇÀO
COMPOSIÇÀO

,,

Presidente: Jcssé Freire
Vicn·Prosidonto1 Orestes Quércia

Presidenta: Magalhães Pinto
19·Vico·Prasidentol Saldanha Oerzi

Suplenles

frl'.' .·r·

29·Vica·Presidonte• Nelson Carneiro

1. Braga Junior
2. Virgflio Távora

3. Osires Teixeira
4. Domício Gondim

, ;,·,n:or,

MDB

1. lcizaro Barboza
2, Cunha Lima

Titulares

Suplentes

ARENA
I. Magalhães Pinto

1. Acoioly Filho

2. Alexandre Costa

2. Fausto Castelo-Branco

3. Virgílio Távora

3. Helvídio Nunes
4. Dom! elo Gondim
5. Jarbas Passarinho
6. Luiz Cavalcante

4. Jessé Freire

S. Arnon de Mello
6, Saldanha Oerzi
7. José Sarnoy

.... í ·~~~•~. r1~

11 :OCJ horas

8. Joao Calmon

· ,1·. ' .. ,i;:1cc.;uo'' -- Anexo 11- Ramal623

;~.:.:) Dõ MINAS E ENERGIA- (CME)

9 Augusto Franco

1O. Otto Lehmann

MDB

17 membros)

1. Oonton Jobim
2. Gilvan Rocha
3. Itamar Franco
4. Leite Chaves

COMPOSIÇÀO

Presidente: Jorbas Passarinho
\'icc·Prosidonte: Luiz Cavalcante

1. Marcos Freire

2. Paulo Brossard
3, Roberto Saturnino

S. Nelson Carneiro

Suplentes

ARENA
, . ,o,iltJr. Co!:lrol

.... ,:..rnCJn C'.c M.::iio
··· ~~.i;; Ccvo:conro

1. José Guicmard

Assistente: Cândido Hippertt- Ramo/676

2. Murilo Paraíso

Reuniõt~s:

3. Virgílio Tóvoro

Terços-feiras, às 10.30 horas

Local: Solo ''Rui Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

·· .;.r;:.c:. ?c:.~crinho

MDB

1. Gilvan Ro<ha
2. Franco Montara

2. l;:r."lM ?rcnco

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS)
(7 membros)

A:Ú.lt:ol:<.o; .~on~:c:o

?cc:neco de: Oliveira- Ramal306

i=;L•..;.ii.::.~·~: Cuorras·ieira~.

Lc::oi·

~;-.. o ··~:u·l

COMPOSIÇÀO

os lOtOO horas

:..:uOo:o"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
Presidentet Ruy Santos

COMiSSÃO DE Ri: DAÇÃO- (CR)

Vico·Presidontet Altevir Leal

(5 membros)
COi>IPOSIÇÀO

Titulares

Suplentes

ARENA

~r~siclt)nfot

Adalbeno Sena
Vicc·?rc:~idenfct Helvidio Nuno1

1. Ahovir Leal

1. Saldanha Derzi
2. ltallvio Coalho
3. Osires Teixeira

2, Ruy Santos
Suplonfes

3, Cotfofc Pinheiro

ARoNA
1, Holv1di:.
:?. Ot:o u

1. Vir~ilio Távora
2. Mnon do Ml!llo

•'•urw:.

.,.,

3, Sok.lc:,i:•·.

S. lourival Baptista

MDB

J.-rr.,n~ rn~~ari~ho

1. Oantan Jabim

'2, Adalberto

4. Fausto Castelo·Branco

)irc•~u

S~n·:l

Assistente, Maria Car.·.l•:•l ~;,.r.-.·, :;,~u:•rj
Reuniões, Quintat·felra•, u" l ~n.X• ........ ,.,
Lacalz Sala "Clóvis BevliOc"• ····
,,,., ,

1

'•1111• 1

Cardor.a

I. Adolbt]rto Suno

1. Bonjomim Forah

2. Gilvan Racho

2. Cunho L1ma

I· •

Rouniot•~:

11

O.uinTo•,·TI•ircl'.,

00/I<HO',
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)

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

(7 membros)

(7 membros)

COMPOSIÇÀO
Presidente: Milton Cabral

COMPOSIÇÀO

Vice•Presidente1 Augusto Franco

Titulares

Presidente1 Lourival Baptista
Vice·Presldonto1 Alexandre Costa

Suplentes

ARENA
1. José Guiomard
2. Vasconcelos Torres

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

3. Virgílio Tóvora
4. Augusto Franco

Titulares

Suplentes
ARENA

1.
2.
3.
4.
S.

5. Milton Cabral
MDB

1. Adalberto Sena
2. Benjamim Farah

Quinta-feira I • 4283

1. Agenor Maria
2. Dirceu Cardoso

Alexandre Costa
Luiz Cavalcante
Braga Junior
Lourival Baptista
Mattos leão

1. Otto Lehmann

2. Teot6nia Vilela
3. Wilson Gonçalves

MDB
1. Evandro Carreiro
2. Evelásio Vieira

Assistente: Lêda Ferreiro da Rocha- Ramal312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9J00 horas
Loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716,

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)

1• Lázaro Borboza
2. Roberto Sotumino

Assistente1 Rena/do Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniões1 Terças·feiras, Os l0100 horas
Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

(7 membros)

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUÉ.RITO

COMPOSIÇÀO
Presidente: Benjamim Faro h

Vice·Presider1to: Lonoir Vergas

Titulares

Comissões Temporárias

Suplentes
ARENA

1. lenoir Vargas

1, Alexandre Costa
2. Gustavo Capanema
3, Mattos Leão

2. Accioly Filho
3. Augusto Franco

4. Heitor Dias
5. Saldanha Derzi

MDB
1. Benjamim Fcrch
2. Itamar Franco

1. Oanton Jobim
2. Lázaro Borboza

Assi~tente: Sônia Andradtt Peixoto- Ramal307
Reuniões: Quintas·feiras, às 9J00 horas
local: Sala ''Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 o 716

Chefe: Ruth de Souza Castro
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 25·8505- Ramal 303
1) Comissões Temporórios para Projetas do Congresso Nocional
2) Comissões Temporórios poro Apreciação do Vetos
3} Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Misto do Projeto do lei Orçamentária (art. 90 do Regimento
Comum).
Assistentes de ComiuõeSJ•Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 674:
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mario B. F. Cruz -Ramal 598;
Mouro Lopes de Sá- Rama1310.

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

rBRÇA

HORAS

QUIN~A

RUY BARBOSA
fiuiiW.l.D .. 621 O 716

RONALDO

OS:OO

C,F,

C.A.R.

CLdVIS BEVIL.ICQUA
Ru!IIC.Il .. 623

LEDA

091)0

c.s.P.c.

c.A.

CLdVIS BEVILACQUA
Ro.llllll .. 623

cuumo
COSTA

RUY BARBOSA
Rumu1B - 621 o 716

CA!lDIDO

lO:JO
C.R.E.

09:00

.;SSISTENTE

C,T,
JO;OO

HOP..;S

S AL AS

'J.;.RfA
c.S.N.

S l\ L A S

L!! DA

flumuu - 621 e 716

lO:JO

ldAil.lA

c.c.J

CLdVIS D1Wl!JCQUA
llu""l • 62J

c.J«.E.

RUY DAftllOSA
P.l.illllll.Q .. 621 o 716

RONALOO

RUY bARDOSA
621

DAiliEL

10:00

c.E.

Rl.imAlD ..

D

7l6

HE!JlNA

12:00

CANDIDO

RUY BJ.R!IOSA

SONIA

Rall'.ntu ..

6~1 1

71

CLOVIS BEVIL.(CQUA
Rumul .. 62J

C!$1DE

C,D,F,

RUY BARBOSA
Run "" • 621 a 71t

RONALDO

C,L,S,

CLOVIS BEVILACQUA
Rurr.a.1 • 623

DAJtiEL

c.s.

RUY BARBOSA
Rallllll.ll • 621

LI:DA

c.R.

CLOVIS BBVIL.(C~A
Hual. 62)

ll:OO

RUY PARBOSA

CLOVIS DEVILACQUA
RtuDL\l - 623

C,E,C,
10;00

ASSISTENrE

ASSIS~EitTE

S A L AS

I

71

11411IA
CAJU!BM

