


1.a Reunião Preparatória da 1.a Sessão Legislativa da s.a 
Legislatura, em 1.0 de fevereiro de 1975 

PRESIDíl:NCIA DO SR. ANTôNIO CARLOS 

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

Acre 
Adalberto Correia Sena - Geraldo 

Mesquita - José Guiomard. 
Amazonas 

Evandro das Neves Carreira - José 
Esteves - José Lindoso. 
Pará 

Cattete Pinheiro - Jarbas Gonçalves 
Passarinho - Renato Franco. 
Maranhão 

Alexandre Costa - Henrique de La 
Rocque Almeida - José Sarney. 
Piauí 

Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nu
nes - Petrônio Portella Nunes. 
Ceará 

Carlos Mauro Cabral Benevides -
Virgílio Távora - Wilson Gonçalves. 
Rio Grande do Norte 

Agenor Nunes de Maria - D!narte 
Mariz - Jessé Freire. 
Paraíba 

Domicio Gondim - Milton Cabral -
Ruy Carneiro. 
Pernambuco 

Marcos de Barros Freire - Paulo 
Guerra - Wilson Campos. 
Alagoas 

Arnon de Mello - Luiz Cavalcante -
Teotônio Brandão Vilela. 
Sergipe 

Augusto Franco - João G!lvan R·ocha 
- Lourival Baptista. 
Bahia 

Heitor Dias - Luiz Viana Filho - Ruy 
Santos. 
Espírito Santo 

Dirceu Cardoso - Eurico Rezende -
João Calmon. 
Rio de Janeiro 

Amaral Peixoto - Roberto Saturnino 
Braga. 
Guanabara 

Benjamim Farah - Danton Pinheiro 
Jobim - Nelson Carneiro. 

Minas Gerais 
Gustavo Capanema - Itamar Augusto 

Cautiero Franco - Magalhães Pinto. 
São Paulo 

Franco Montara - Orestes Quércia -
Orlando Zancaner. 
Goiás 

Benedito Ferreira - Lázaro Ferreira 
Barboza - Osires Teixeira. 
Mato Grosso 

Italivio Coelho - Antônio Mendes 
Canale - Saldanha Derz!. 
Paraná 

Accioly Filho - Francisco Leite Cha
ves - Mattos Leão. 
Santa Catarina 

Antônio Carlos - Evelásio Vieira -
Lenoir vargas. 
Rio Grande do Sul 

Daniel Krieger - Paulo Brossard de 
Souza Pinto - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- Presentes 65 Srs. Senadores. Há nú
mero regimental, declaro aberta a 1. e. 
Reunião Preparatória da 1 e. Sessão Le
gislativa Ordinária da s.a Legislatura. 

Reservou-me a vida pública, iniciada 
na Assembléia Legislativa de meu Esta
do de Santa Catarina em 1947, a res
ponsabilidade e a honra de, no exercí
cio da Presidência do Senado Federal, 
dirigir os trabalhos desta P Reunião 
Preparatória da 1." Sessão Legislativa da 
8." Legislatura, a realizar-se nos termos 
do § 4.0 do art. 29 da Constituição Fe
deral. 

Prestes a me afastar do convívio de 
V. Ex.as, para exercer o Governo de meu 
Estado, devo aqui consignar o signifi
cado que empresto a tão elevada tarefa. 

A finalidade da presente Reunião é a 
posse dos nobres Srs. Senadores eleitos 
a 15 de novembro de 1974. Nos termos 
do art. 4.0 do Regimento Interno, foram 
encaminhados à Mesa os diplomas con
feridos aos Srs. Senadores eleitos pela 
Justiça Eleitoral, os quais serão publi
cados no Diário do Congresso Nacional. 

• 



SAO OS SEGUINTES OS DIPLOMAS ENVIADOS A MESA 

CER,!JiiDiíO 

CERTIFICO q11e, revendo o. ata :f'ir.al de apuração do 

pleito realizado crJ 15 de noven1bro de 1974 neote Estado, da 
la verifiquei co1:st::lr que foi ele i to Senador pelo lúovimento 

Democrático Br~~ilciro o Dr. Paulo Brossard de Souza~· 

to, com hu:a milh::Ío, trezentos e oitenta e três mil, duzen

tos e oitenta e oito (1.383.288) votos. Dou :f'ó. Certidão 1~ 

vrada 110 Serviço de :Processos e Registras- da Secretaria do 

Tribu.'l::;.l Regional Ele i torai (lo Rio Gra..'1C!e do Sul 1 em Por·to 

Alegre, o:oe vinte c :octe (27) rlias de m!\s de j::t:.-!.eiro do ar..o 

de mil novecentos c setenta c cinco (1975), por mitJ, -·-·-· 
'{c:J.:::.:v-.0. '"'(1"•": r=·a:h:n:;l;c;:·····; Chefe do Serviço, substituta. 

COHFERE: 

a'?-:.,;w.:l·«i:=:-~fo~ 
ALO[j;.(o LikA tiOR:llá' 

Diret.or da Secretaria de vOordenaç5o Eleitoral 

VISTO: 

DESE!.:Eú:;G!.llÓR EO:·IO!l.INO !3Ucdl~UI 

::?re:üdontc c;:: El:ercicio 
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TRLBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE: SANTA CATARINA 

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA declara.eleito - . . . 
Senador da República, para o .mandato a iniciar-Se no dia 31 de janeiro de 1975,_ o cidadão 

EVELASIO VIEIRA. 
de acordo: com os resultados da eleição realizada em 15 d~ novembro· de 197 4, constantes di! 
respectiva ata, cujo extraio abaixo se tra·nscreve: 

"8- Legendas Partidárias e Votação dos Candidatos: Senado Federal: Movimento 
· Democrático Brasileiro: Evelásio Vieira, Stélio Cascaes Boabaid ~ 535 850; Aliança Renovadora 

Nacional: Ivo Silveira; Telmo Ramos Arruda- 473.473. 

Florianópolis, 8 de Janeiro de 1975 

~ 



Aos doze dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e setenta e quat~o, na 
Sala de 'Sessões do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, às quinze horas, sob a presidência 
do Excelentfssimo Senhor Desembargador Ossian França, sendo secretariada pelo Senhor 
Doutor Mário Lopes dos Santos, Diretor Geral, com a presença dos Excelentis~imo.s Senhores 
Juizes, Desembargador Zefermo Mozzato Xnlkoski, Vice-Presidente, Doutores Licio Bley Viei
ra, Sidney Dittrich Zappa e Dilmar Ignácio Kessler, estando também presente. o Excelentissi-
mo Senhor Doutor Aloisio Adjucto Regional Eleitoral, o Excelentissi-
mo 8enhor Desembargador a.sessio e na conformidade 
.das conclusões do Relatório e da Resolução do Cc-
lendo Tribunal REPúBLICA, o Senhor 

candidato registra~H~lllfJt obteve 1.090.831 
(hum milhão, 



ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

O CJ>tesideflle do ~tibuna[ 9?egiofla[ é9!eilota! do é9slado -de ciJTialo gtosso, de acêtdo com o 

<kpo•lo no o>l 21S. do E'odioo /i;loao,ol (f'oi n• 473?. ~ 1á"?/196S} ~ofoo ""'"'&~'do &m 

~::fi\1\tóttÍ!i' -~-(lfi~ê.$'~---'ft-trítlJ1,~~- deilo pelaJ.egeflda d1\ fat_t~ib_ 
~l~~aJâm~Jl';,F~-· r1a eleição teal~ada r1êsle é9sEado_J\1 !flat~-'ftPS'íie 

em1tl J~tto:uen~_Jp-c.t.914- o pwsenle diploma de ---~~t\aÓ_Q'1_'?"----· 
CDa :JLi:Ea geta! de .Jliputação consla o lola[ de __ :,.,t\-.$,.__~_6:_~ __ oolos oálidos aputados, 

Ler1do o é9~o- 0~t-~~Thil~~C:~-~1'-Cfrtate9 ____ o~ido_j_g~_._;js:_oolos. ser1do 

das4icado em c.bti_Yd~W __ [ugat. 

-:J' ~ • ~ ~ cA r:'l A";{\J.'4'm 'h~~ .L 
19
'1!; 

~-



t:STACIO IDE GOIÁS 

.JUSTIÇA ELEITORAL. 

PODER JUDICIÁRIO 

DIPLOMA DE SENADOR 

O Oesembargodor__Eausto _Xavier de Rezende , Presidente do Tribunal Eleitoral cb Eslado de Goiás, 
na forma do artigo duzentos e quinze (215) do Código Et~itorat etc. 

FAZ SABER aos. que o presente virem que, na conformidade com o dispc5sto no artigo 

duzentos e dois (202), parágrafo primeiro. (li 1") do Código Eleitoral, foi ·proclamado el<:ito SENA DOR, pela 

legenda da Movimento Democrático Br.asitelro, com 428.594 votos o cidadão _____ _ 

Jll.u!z:ar_o Fer~e!xa B~'ba=a portador do título eleitoral número.28_6~9_conformé 
cons.ta da Ata da Sessão déste Egrégio Tribunal 7 realizada em dezen_ove {19) c:Jo corrente mes 7 em razão do 

que lhe é conferido o presente DIPLOMA, a fim de gozar· de todos os direitos a ele inerentes. 

. , / G•olânla, tdnta (30) de dezembro· de m./6vecentos e setenta "./"t;/1S74) • 

-A , . . /.·. ,. . 
7?r~ v.~rc('~ .rc..(r~,, ~~-/p.-·í~,_..,.- .... - ·c== _,., 

PRU<DENTE {/ í: . O>PL/~0 I 

,_,.., . 
' ~,.,A 1 . ---------.. r t J f':,J IQ: ~ __ __../ 

SE:CAETAAICI 



p •• t., ,. •• ;.... o 2;t ... t legional a.a.,.e jo! a projitknci" J, 

::/),,mtarg"J," J.anc~Jco :JI.ornaz J. earvaff., 5;(/.,, P"""l" oj J.maij Jutm 7"' o 

""'P''"' , o ::bt. P,ocuraJ., legi••a!, pata, na /otma Jo J.jp .. to no eóJ.11, Ct.uotal 

lotnar conhocim•nlo J. ,falório Ja C:,,..;,.ao ..Aputa.f.ta Ja. o~ifJ« roa&zaJ.j a IS 

J, novom!ro J. 19 7 4, nojla dtcu,.,crir4o Cf.itotal 

JlJ., Ji>culiJ. o aptovaJ. por unanimiJaJ.. J... volo> o r~ {c tido ,.falótio; v,;f;çou·JC 

~·, na .t.irao pata o . S.naJo :J,J,,.f, o canrl;dato "?~ltado p•t. mofiÍmlnlo 

lil!'l!í li111il, 11111, · IIII 11 1 1!1, iH!í!i ,;:1!1 11111!1 iilll:l, illllil'lllil!l'l 111:111 ''1'11 .. 1 !!llii!ll !11!1! 





~- - - -~ ,a;f-~:;..;. ~-==-~;..:_=-==~~-

t
·;:-- ·.-o-:-::;·. ·~~ ~ ""' _,_.,j('f~··- 'x>'-:-!i.'l'7t~~-'!>-'<.:'.'~.,:-!':""'7'•.<!~\1T'Ô!!.~·::::>,;>;.,_.«~,.~'\"';•'·~~'i'~",· .. ':..y'~> .. -::""~' ,_ ... '" ·r·. r:-<?"~:::-.--~· · ..;:~I t.r~ ... _- ........ , --.::::-·.{r --~-"!- ~;lr:---~~r.-.=..-;-?r;;z'*-:-~ ... ; ....... -~;:;- ..... ~,tt-\ .tl,_._.,~q~, .... ~...:--~"--,;:-;-ss,~..:-...... :-~::..:: ---...."---i ( -_t_.r:· ·-·-·_-~2-:.z. ·.·· _·\_JIH, 

-.. ;: ~~:;· . . -.;.:·_ :Ã~~~ .: ~ -..:.~~~~ .. --~~e..l · _.,. .... :f,:..:.:-;. ~:::~·:, ..... , -~-- -~-......... ·-·-!~---..; ·:..:!::--~)!:-_).?-'i.·.~s- .·-- ·-.. ~~.:~:;:'_·~~i 
'· ... -- .... ~- .-:..;,_lf·-·- - .- .... ·:.::::::.-.. ~-- ~=-- ~l~---- : ..... _-,_ .· ·'1'1 
• • ;~.:., ... ..---·~·-:1 "'r;.r e,r.,t :.'- -.· ,.·i J, 
I'-~ -. ·.· .. - J I \~',:·._· • I•,J-f .-. :· :_<::.r~? ., .. , ·- -~----- .. . ·tj 

~(~rrf~'~ff :·. B~:G~ .. .:.~~~~;~~~;:tfJ 
\Jl·<;~~,, TRIBUNAL REGIONAL EL~;;'OHAL DA GUANABARA ~~r 'J,j -
"i·(· <r•J' r H. , ~! i . :_:~, !'-;;. ,r 
~ • • • • _JI i ! \- l , .. !:. 

' /~~~ l O ~R~S!DENTE D? TRIB~NAL REGIONAL E~EITORAL DA ;:;~ANA~ARA. : ~~i~i 
:tl'{:l, usando das at:lbUlçoes que lhe sao confendas pelo art. 215 da Le1 n." 4-737. de 15 oe Julho oc 1905. _;i::~·::Ji 
l,L;~)j e tendo em vista o que consta da Ata Geral da Sessão de 28 ele novcmbru ele I97·h expede o h <:·'l' . 

. t·~ . -~~-) presente Diplon1a de Senador ao {: ·:-~."~· ';\ '.:·,\ 5J ~ ~ ~ /:-.··:·: l· , i' • ... .. li - .n 1L.~:1}'I;. sr.... a.:n-ton... . .. t-nftat-to. .. o tm ___________________________ , . 'i·./)1\ 
!~ ·:·:!' : PL:\o·li 
,~ ·<)! eleito, sob a legenda do Movimento Democrático Brasileiro, no pleito de 15 de novembro lk 1974. i:'~~-~:~ 
,, -~ ~- . 
i~ ; :: ~ '-I; . Jt 
! - ;f I f' > · ' 

j1 ;N_ Rio de Janeiro, GB, cnL12. ... cle .. Óaz.em~w .... de I974..... ?:~;- ::l 

"'·~.,,..,.,., « _,.,~ •oe-v.-.. 
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,...l(,,~tl'irn dlflttalb•a tf, a .. ,,t 
5)cdtl '}udicidtic 

1:ribunal 1\tgionat f1titoral do ~spirito ~anto 

({) Qe.Jt!IH,dtagarlo~ r}-1Midmtle do CZti!wta! aepio~tal 

êl'eitoZrJ! do CJpflilf' C::frlltto, Jta co,t(ozmidadc do 9ae di.Jpõe o 

GA-ttipo 215, do .f?ód~fjO Cl~iwa!, - .:eei 4737, de 15 dr. 

jalllo de 1965, - coJtfcze ao ~Citllo~ Birccu O:ardoso 
D D o p IL o M A rle se H C! do r' pcl'o ;oatlido mobimrnto 

i'tmorráriro BrasilEiro, tmdo e11t vt'Jfa o teJuftado do pleito de 15 

de JtODemlho de 1974, alfaixo ltaH~ctito. 

,Ç~rt~_L .. ~f .. !~?:~~=-~~. c-~h._.o2:::--.. 
PR I NT:& f 

.>4ta da cS,.wo do 'Cribunal d< '1- d, 'Dmmbro d, 19~4. 

CoMpar<ciM<nio: 449.000 <l<itortJ • votoJ apuradoJ 38/,404. 
'1Jntaçao IIOMill~[ 213,038, 

I 





. ../(,p~lli<a dl;J,tall"a tia .a .. ,;t 
qJod ti 'Judicitltio 

1Cribnnal Regional Eleitoral do Espirita ~anto 

({) Q>eJeJn.Ctaflado2 (}1Midmte do C:Cu!u~taf CR.epiolta! 

Cl'eitot.rJf do CJpiti/1' çla,tfo, Jta coJr(ozntidade do tJUe diJpõe o 

G4zttgo 215, do -6Jd~ro CÚitMa/, - .Pet 4737, de 15 dt 

julllo de !(165, - r.olfjete ao .1CJtl!tH Birccu Q:ardoso 
o D O P l O M A de Se H cr do r, pelo paz/ido Blobimrnto 

i'tmorrâtico .Brasi!tiro, lt!Jtdo e11t viJta o UJu!tado do pl'eito de 15 

de Hovemlho de 1974, a/faixo l2aHJc2ito . 

. .Q~..tf'~ .7_.:.GJ't. Jtlv\-~~ c-~h:_IO~ 
PR 61 NTK f 

.>fia da StJJ<lo do 'Crlbunal dt 1 dt 'Dmmbi'O de 19';4. 

Compul'<dwttlflo: 449.000 tl<ilorcJ - t>OioJ apuradoJ 38/,404. 

'1Jnlaçao no~t~ln~l 213.038. 

I 
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O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAI-JIA, pelo seu PRESIDENTE, 

conformidade do art. 215 do Código Eleitoral, confere êste diploma de Senador ao Senhor 

LUIZ ·v I .1\._ NA :ITILIIO 

ELEITO a 15 de novembro último sob a legenda da ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL, 

conforme const:í. da ata da sessão dêste Tribunal do dia 17 do corrente, para que possa exercer, no 

Senado Federal, o mandato que Jhe foi outorgado peb vontade de seus concidadãos. 

Cidade do Salvádor, 30 de dezembro de 1974 

;·, ,:, t -
t.-f ~-~ (• -! _.( (:~=.._.:.. /-j' :."'.~- /./-./; v·'l....( : . .--....._'"" , .. 

'- De~c:robarg:ulor ARlVALDO ANDRADE DE OLIVEiRA 
Pr~siCeo.te 

--------------· 



REPÚGUCA FEDERATWP< ..Óu BRASIL. 

'TRI81JNAL R!!CIONAL. -ÉL'EITORAL 

.-EST ÁDO DE 5;ffi<31PE 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ES"rADO.DE SERGIPE, na forr;na. 

""~~-n~, ''!';,:,;: '[iâ!'"· ':"'" d'"' 

. x:444; .. '"'· ""~·· .,, ,, ...... ~'4-A~.~;l!Çi:--~ ...... 
~-~ . ~-1/tbu-li:i ~ M-aiL ' , 
votos ~·óli'dos, no eiP.içõo realizada em..!§fu WY.I.Mt~e 19_.z4em que compareceram 

-~w -e M#li:~. ·~ .a«&L-~;;-
..edhtiL .f.c. ft.U~ . votantes, 

p ~ r?C r" ~. 
obteve a votoç'õo nominal de .~:/1, . ~ ~~~&"~ 
.L_~.~,t;;( e 1 un4o . votos; conformc:

tonsia da Ato' (.;eral c)o Apuro.:;õo de "'f1/.J;tji971j, rea!i:odo neste Tribunal. E, poro 

os devidos fir,s, ·é jxls.sado o picsente e;:troto do ata, que servirei de DIPLOMA c vai.devi· 

dome;1te as~inadc. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
PERNAMBUCO 

SENADOR DA REPÚBLICA 

O Dosembareador Preslden'lo do TRIBUNAl. REGIONAl. ELEITORAL. do Estado de Pernambuco, 

nos termos da l.oglslação Elelloral vlgcnle o lendo em vista o rosullado das elelçOes realizadas em_,;Lj__ 

de, ___ !!,S>.:~!?.:.::r.f::;nr;.:o::_. __ de 19_1.:.!._, concede o presento diploma ao Sr,..J:L!\BÇ.Q.§...llf,Ll!!1!l?.:9 ... 'L-
Llliil_llJL_, _____ ---....,..· __ reglslrado pelo_.!;LO..Y.tE;!i:.!!.!;.!?_J?.~!'!~.EE.~.~.!:..?.2.._._ 

.Jl.*-!:le.i!.S.!.-E2._._ para a representação do Pernambuco no Senado 

Federal, secundo a proclamaçilo feita na sessão de __ ,,3 .... de_.,().!'_';l_o;t,!)l]?,!;..9 ..... , __ de 19 7 4 

baseada nos sesuinles da~os oficiais, oxtrafdos da respectiva •:lo·: 

Vcb~~o tt~rlll ~~opurólda ______ ... _.--~··---'------· .. --

l"cnnda.G do Partido---------·----------
Quo~;ianto olanorar ____ _ 

Quacl\lnto Fnrtlé;lrlo ___ _ ·------
~ para quo o olollo posSl prover uua qualidade po:anlo quom do dlrcllo, mandei (azAr o prosenfo 

c.'lplomtt quo a~s!no com c dif!lomac!o, 

R~cifu, ..... ~],_du .• --S'l..:!.eml;:.:>r::.:o::------··d• ro ... l:L-

.·· 
/ 

--····-·--. 
1 

............. ~-·-·-~l."irro -···-·- ---

,. . ~ (/ ' ,.. I 
I ' • , •• C'/J . 

·~··...-r. {.(.UC. --;l ..... -................ i.iiii1citci~i;:.:c-· .. •· 
(/ .• 

• • 



TRIBUNAL REGIONAL ElEITORAL 
DA PARAIBA 

[)I VLUMA 
O "Cribunal ~egional €leitoral da ?>araíba, no 

uJo de JuaJ afribuiçõeJ LegaiJ, confere o preJente diploma de 
Senador ao cidadiJo Ruy Carneiro, eleito a 15 de novembro 
de 19'74, pelo 111,ovimento Vemocráflco 13raJileíro, de acordo 
com o parágrafo único do artigo ,215, do Código €leitoral. 

]oiJo 'PeJ.doa/ \'1- de jan·eíro de 1Q'l5 

--- -~-- ------ .. -~---~~- --
==~- ~~------------------- .... 



JUSTIÇA ELEITORAL 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ declara eleito 

SENADOR, com mandato de 8 (oito) anos, pela legenda da Agremiação 

Politic.a, l·lOVIHGij'PO DEEOG'B./.'r ICO U'i=l ,\ S TL'RTf10 

no pleito de 15 de novembro de 1974, o cidadão CARLOS ll'l..URO CADRAL 

Il~l:!J2nDT~S , de acordo com a ata anexa. 

Fortale:z;a, 20 de da zom.bro de 19..74-



JUSTIÇA. ELEITORAL 
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 

EXTRATO 'DA ATA GERAL. 

Às lG horas do dia ?O _de DEZmwRO ____ .de 19.7&_ 

na sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, sob a presidêhcia 

da senhora desembargadora Al:ffi tl . .::íO~U:.;..TI,.,A,__,C:.:::O:.!:S~T,t;JA.__ _______ _ 

--------------·---·, presentes os senhores Juizes 

D~"!,SE;·3A.qGAllCR JCAO!Jil·I JORGB DE SOUSA FHHO E OS DOUTOHES 

.JUCt.. I-:ETO, ~O::ER'l'O DE ClUET.'\OZ E J'0I.IO CAHLOS DI~ liBAl:DA 

e o Procurador Regional Dr. FÁVIJ;y\. RIBEr~;:..::;·o __ . ·-------

foi Ieita a proclamaç!ío dos candidatos a cargos eletivos, concorrendo o 

nas eleições realizadas no dia 15 de novembro de 1974, como candidato a 

SENADOR com m&ndato de 8 (oito) ao:.os e obtendo de_9..WJ ... ll5.""'8 ___ _ 

votos apurados )lO. 3.~9.==2.._ ___ votos. 

Fortaleza, ?O _de __ ft<i?~!9ll:J:'..Q ___ de 19...71L 

("\ -~ ~-"...~. 1l__!lt<1.crcc'-' Cz,~,oc~ 
· Proaldonte do Tribunal RootOnnl Eleitoral 
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REPUIILIC,\ DOS ESTADOS UNIDOS DO llRASn. 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO HORTE 

DOPLOMA 

O Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal 
Regional Ele i tora.l do Es·tado do Rio· Grande do Norte, usando 
das suas atribuições legais: 

TENDO em Tista o que consta àa ATA GERAL DE PRO
CLAMAÇIO à.as eleições precedidas no Estdo de Rio Grande ele 
Norte, no dia 15 Qe Novembro àe 1974, na forma do artico 215, 
to CÓdiso Eleitoral, combinaàc com o artico 53 ia !esolução I 
nSI 9,613, lio Celencio Tribunal Superior Eleitoral, expeàe • pr,a 
sente Dil'LOMA d.e SENADOR DA !1Plt.BLIC.A1 ao ciclaàão AGmJp.a l!TJNES 

~ ~Yb~, re~istrado sob a lecenàa à.o MeTimento Demecrático !rA 
sileit• (M.D.!.), que obteye 212.635 (àuzentos e àôse m~ seis
centos e trinta e cinco) sutrácios, a fim àe que possa o eleite 
exercer em tôda plenituàe o manciato que lhe foi eorif•riào. 

Tribunal Resional Eleitoral io llio Grancie ie llorte, 
Natal, 20de Deaembro de 19741

, 

(Des. PEDRO JANUWO DE SIQUEIRA.) ? 
PEESIDENTE 



REP ÚDLICA- FEP R R ATI V A DO DR AS IL 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA 
iYJ:.~ 
~t~ 
~~g~ 
~ 

ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI 

JD) lliP ILCO MA 
é/ !?);:~emtf:z~~ __ _____,(!...,~~~!!' J-~.t /Jl~if$____/{,fm~ _Presidente do 

Tri_lntnal Regional Eleitoral do Piauí, etc. 
Faz saber que, da .Ata Final da apuração das eleições realizadas no dia 15 de novembro de 1974 , nesta Cil·cuns

c*rlção consta tet sido proclamado eleito para o cargo dcae.nztd.c1~JK.f/t_'cpit6JirBJ'eta legenda dq,_j!Ji-wzt;-..« 
~í~~iTA®~i.l/it&.iD~~bt____, o.:S.r. __ f~.lf~~i~L_lí!J.1..w.iJI$_'1f#..#AtS. __ 

- , o qual aleaflço~t _ _2Z9.35Qvolos, dos_3'L4~0/2. __ 

-----'-----------em razão do que lhe é conferida o pre.<ente Diploma, nos termos do artigo 215, 

comb!nàdo com o artigo 30, inciso VII, do Código Eleitoral, para que põssa investir-se no mencionado cargo e ezer-
cé-lo durante o período de .(9 {p~_}_de dmneiJ& de .f29:L7,.J,'ôL ___ _ 
a~...:L2UOJ.) _ de ~om.eiJuy_ _de 1983_ 

g::;;· ~?Q~<k~ 

------· ___ -::.·_-_ --------=~::~----~.:_-::::.__.-_:~-:..=_-7-;:-":..:"_-;_ __ ::.._..= 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUIIL IEGIDDIL ElEITORAL DI mRRIDHIID 

DIPLOMA DE SENADOR DA 

O <Desembargador joJé .J,.Ionio J • ..1/meiJm .S;l.a, Pre.ideule do brilnmal f.<egioual .(;feiloral do 

.!UarnlllláO, eiU C111Uprimen/o ao dispos/o 110 ar/. 2/5 da eei 4.137 e SCII parcigra/o IÍIIÍCO, ele /fi de dullm ele 

1965. {Código tleilora/). declara ./ei/o 5euador da f.<ep•ib/;ca. para <> maudalo d. 1915 1983. " cidadão 

i.'i.coriquc de 1:a 1Rocquc 2llmtida regislrado sob a /egeuda ,4/;auça l'?euovadora .Vacioual 110 p/eilo 

de 15 de >1oaembro de 1974. cou/orme cousla ela ala geral ela sessão do mesmo hribwml, realizaria cr 3() de dezem· 

bro de 1971.J. - -, . 

vlih,.,. .. l ll•IJÍolta~Cf.ilot'Gl\ .41 .... ,./.iio, ., ,s;;, !. ;,, o/ J. ·, ± ---::.:=" 
~:-- ~ t:::. ..._ ~ \. 

~~ _, ~ 
O••c.bu••dor osE: ANTONIO DE AlMEIDA I ILVI 

Paa•IV.NT. r 

Ju:.mbro J, 1974 
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PODER JUD!CIARIO FEDERAL 

~~G\Ol'lt\L ELEITORAL o o EST'Ao0 Do ~~\.. 
~;u 

-<..,<iS DIPLOMA DE ._____,S_ENAUOR __ ~. ___ _ 

!] Tribunal ll!!gionill [l~ilnrill do [llildo do rará doola<a eleito EJiAD_OR 

q'l& CO:If:ÇE.r6. e:~_.....JLçi_~_J!\Jl_~jcg _____ do ano de~l975_. o cldad!o J.ar_b.a_s.__G_on.ç_o_tv_e_s___p_a.s_s.arinho 

/:J.q~4 

• para o aa.ndato 

------------• candidato 

r~f.15tr~do pe!o _____ ~_l l!t-~Ç~-~-E;N_QY~º-0-~- ~AC_I_\)_J<i.~_.,__ de ac6rdo coa o constante cU. trta geral da apuraçlo. cujo extrato val 

a~3ixo transcrito e A do teor seguinte: 
•Ac.s ____ s~h _________ dlas do ah de _ ___d_~:ernP_c_o __________ do ano de all novecentos e __ ,etento e quatro , nesta cidade de Be16m do Pa~6. na 

s 1!a dJ.s se!'ls~es ~o Tribunal Regional Eleitoral, ls_no_ve _____ hora~. presentes os Senhorn,____l:les. Antonjo Kour:-Y· Des. Ricnrdo Borges Fi lho_, __ Drs_, __ _ 

_ .=1'-E-~-~- -~"-~~ l_rn~_!l.!;. _fj 9~.!:' i r e do _S.ª-!!ti!!!JO., . Rl'm"ão ... Amoe!.la . ....N.eto, ... Nelson_ Si J_vestr-e_Radd g~..oes_AmorJm,__D.in.i.:.--..L.op.es_F..e.[':r....e i r.a._L.il~e..r.ç io.-O..io:ts __ . __ _ 

_ _!"~·-~~!'_E_!) __ ~ -~lD~d nd~_ A..~!'~J~to -~-ILYi;~s_ç_p!!..c.q_l!a.J.d.n.da.de. ·--------"---• respectlvs.ttente 

Presil!ente. Ylce-Presidente. Jui-zes e Procurador Regional. Col aborta a presente sass!o pública ps.r~ a apuraçlo Ilnal das elelçe:es reallzo.da.s no 

dia _ _!~~':.J:I_a\'e~ro_~!::..J2.l..4.~---~------------· Depois de exaainado o Relatório aprnentedo pelo Presidente da CoaiPslo Apuradora. ror·u pelo 

Tribt::1a.l apurados559~960 (.9~_i ~hentoª-~~ci n~;nt~n.t..ª~j_J_,_nQ.Y~ç:~mtPs_o __ s.e..9s.!:n...tª.L votos v• lidos nesta olrcnnaorlçlo ele! toral. 85!ldo proolaaado eleito 

S E .. li-~ .. _D_9 _R_.---··~-----~- o clda.dlo ___ JARBAS_GO.NÇALVES._P_\SSARIHHO • que obteve 

~9 .. 0 . .._229 .. _(1;h.::te.n..t.o~.:..~.-n.~..YC!f.'_t!'l_.!!iJ~.d.~~-(!.n.\:.O~_o ___ yJnte.-.np_ve)rvtos. E coDO nada aal!l houvesse a trahr. rol pelo Dueabargador Presidente encerrada a susl.o 

e )s.Yrad!L Z!. ata. que Ud.a. e acbad.a. conrorae • ..-al por todo• assinada Eu _(.a .. ) __ Jo.sé.__MarJaJkmtei~o..._Da'Li.d • B6cret1rlo. a escrevi 

( 3-a} __ Anto'"' i o t'9u!:y • _ ____R i ç~r_do~Q.ornc~ _fi. lho._ J9sé .. "-n~ç.t r.IQ~do._f_i.!J.!,!.Ii:d_r_eçiQ __ s~.fl.t..i.;;~go.,_.J1.o~;9_A.m_Q_e;_d.o....Ro.t.9 .• ___ t{~ J $ºp_J;._ily~_stre Rodr_ls~-~---"~-~~ i m,_ 

Di.t~.i_z J.9pes .... f~.!:.r:P.~t:iJ ... ~e__l~_E:.r:çj_Q.__O.i.!:!.:tJ.renç.~---------------------------------------·---------------- • 
• Fui presente 

eelfD. __ _ P~:;~.rnbr-_º----~---·· de 19_1.4_ 

-
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- Vai-se, assim, passar à posse dos re
cém-eleitos. De acordo com o disposto 
no § 3.0 do art. 4.0 da Lei Interna, apenas 
um dos Srs. Senadores pronunciará inte
gralmente o termo de compromisso; os 
demais, um por um, ao serem chamados, 
o farão sob a forma: "Assim o prometo". 

Na legislatura ;anterior, o Senador de
signado para proeeder à leitura do com
promisso foi do extremo Norte do P·ais. 
Nesta oportunidade, de acordo com a 
praxe instituída, caberá fazê-lo um re
presentante do extremo Sul, o nobre Sr. 
Senador P.aulo Brossard de Souza Pinto. 

Esclareço que, :nos termos regimentais, 
durante a prestação do compromisso e 
mesmo durante a chamada dos demais 
Srs. Senadores eleitos, todos os presentes 
deverão manter-se de pé. 

Convido a comparecer à Mesa o nobre 
Sr. Senador P,aulo Brossard de Souza 
Pinto, para a leitura do compromisso. 
(Pausa.) 

O Sr. Senador Paulo Brossard en
caminha-se à Mesa, prestando o se
guinte compromisso 11egimental: 

"Prometo guardar a Constituição 
Federal e as leis do Pais, desempe
nhar fiel e lealmente o mandato de 
Senador que o povo me conferiu e 
sustentar a união, a integridade e a 
independência do Brasil." (Palmas 
prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- Prestarão agora o compromisso, na 
form-a já anunciada, os demais Sena
dores eleitos, ,ainda do Sul para o Norte. 

Procede-se à chamada, a que res
pondem, prestando o compromisso 
regimental, os Srs. Senadores: 

Santa Catarina 
Evelásio Vieira 

Paraná 
Francisco Leite Chaves 

Mat!l Grosso 
Antônio Mendes Canale 

Goiás 
Lázaro Ferreiro. Barboza 

Síio Paulo 
Orestes Quércia 

Minas Gerais 
Itamar Augusto Cautiero Franco 

Guanabara 
Danton Pinheiro Jobim 

Rio de Janeiro 
Roberto Satumino Braga 

Espírito Santo 
Dirceu Ca11doso 

Bahia 

Luiz Vi:ana Filho 

Sergipe 
João Gilvan Rocha 

Alagoas 
Teotônio Brandão Vilela 

Pemambueo 
Marcos de Barros Fl'eire 

Paraíba 
Ruy Carneiro 

Rio Grande do Norte 
Agenor Nunes de Maria 

Ceará 
Carlos Mauro Cabral Benevides 

Piauí 
Petrônio Portella Nunes 

Maranhão 
Henrique de La Rocque Almeida 

Pará 
Jarbas Gonçalves Passarinho 

Amazonas 
Ev.andro das Neves Carreira 

Acre 
Adalberto Correia Sena 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- De acordo com a Constituição da Re
pública Federativa do Brasil e tendo em 
vista o compromisso que acabam de 
prestar, declaro empossados Senadores 
da República, para e~ercerem o man
dato nas 8.11 e 9,11 Leg!slaturas, os Srs. 
Paulo Bross.ard de Souza Pinto, Evelásio 
Vieira, Fr.ancisco Leite Chaves, Antônio 
Mendes Canale, Lázaro Ferreira Barboza, 
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Orestes Quércia, Itamar Augusto Cau
tiero Franco, Danton Pinheiro Jobim, 
Roberto Saturnino Braga, Diroeu Cardo
so, Luiz Vian.a Filho, João Gilvan Rocha, 
T·eotônio Br!l!ndão Vilela, Marcos de Bar
ros Freire, Ruy Carneir.o, Agenor Nunes 
de Maria, Carlos Mauro Cabral Bene
vid·es, Petrônio Portella Nunes, Henrique 
de La Rocque Almeida, Jarbas Gonçalves 
P.assarinho, Evandro das Neves Carreira, 
Adalberto C.orreia Sena. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Se
nador Amaral Peixoto, como Líder da 
Minoria. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - (Como 
Líder.) Sr. Presidente, pela última vez, 
falo como Líder da Minoria no Senado 
Federal. 

Os Senadores do meu Partido que aca
baram de prestar o compromisso fazem 
a seguinte Declaração: 

"O MDB, no seu progl'ama de ação, 
aprovado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, pela Resolução n.0 9.241, 
de 6 de julho de 1972, no plano poli
tico luta, além de outras medidas, 
pela "implantação da normalidade 
·democrática" e conseqüente revoga
ção dos A tos Institucionais e legis
lação excepcional, para que o País 
volte ao Estado de Direito e se res
tabeleçam os direitos e garantias 
individuais. 
Entretanto, a atual Emenda Cons
titucional n.0 1, de 17-10-69, ao 
manter no seu art. 182 a vigência 
do Ato Instituci.onal n.0 5, de 13 de 
dezembro de 1968, e, atos posterio
res, anula a própria Carta outor
gada. 
Assim, os representantes do MDB, 
ao prestarem o sagrado juramento 
de guardar a C.onstituição Federal, 
nã·o podem fazê-lo sem as observa
ções constantes do presente pro
nunciamento. 
Esta declaração decorre de decisão 
unânime de nossa Bancada." 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- A declaração do nobre Líder da Mi
noria, que c·cnclui por observação sobre 
o ato solene que estamos praticando, se
rá consignada em ata como observação. 
(Pausa.) 

Em cumprimento o.o disposto no art. 
7.0 do Regimento Interno, os nobres Srs. 
' · : encaminharam à Mesa as de-

clarações do nome parlamentar e da fi
liação partidária, as quais serão lidas 
pelo nobre Sr. 1.0-Secretár!o. 

São lidas as seguintes 

DECLARAÇõES 
Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Senhor. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a vossa 
Excelência, à vista do dispcsto no art. 
7.0 do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a representação do Estado 
do Acre, aà:otarei o nome parlamentar 
abaixo consignado e integrarei a ban
cada do MDB. 

Atenciosas saudações 
Adalberto Correia Sena 

Ncme parlamentar: Adalberto Sena 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 
7.0 do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a 11epresentação do Estado 
do Amazonas, adotarei o nome parla
mentar abai~o consignllido e integrarei 
a bancada do MDB. 

Atenciosas saudações 
Evandro das Neves Carreira 

Nome parlamentar: Evandro Carreira 

Em 1,0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 
7.o do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a representação do Estado 
do Pará, adotarei o nome parlamentar 
abaixo consignado e integrarei a ban
cada da ARENA. 

Atenciosas saudações 
Jarbas Gonçalves Passarinho 

Nome parlamentar: Jarbas Passarinho 

Em 1,0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 
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7.0 do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a representação do Estado 
do Maranhão, adotare! o nome parla
mentar abaixo consignado e Integrare! 
a bancada da ARENA. 

Atenciosas saudações 

Henrique de La Rocque Almeida 

Nome parlamentar: 

Henrique de La Rocque 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 
7.0 do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a representação do Estado 
do Piauí, adotarei o nome parlamentar 
abaixo consignado e integrarei a ban
cada da Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA). 

Atienclosas saudações 
Petrõnio Portella Nunes 

Nome parlamentar: Petrônio Portella 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do diSposto no art. 
7.0 do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a representação do Estado 
do Ceará, adotarei o nome parlamentar 
abaixo consignado e integrarei a ban
cada do MDB. 

Atenciosas saudações 
Carlos Mauro Cabral Benevides 

Nome parlamentar: Mauro Benevides 

Em 1,0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 
7.0 do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a representação do Estado 
do Rio Grande do Norte, adotarel o no
me parlamentar abaixo consignado e 
Integrare! a bancada do MDB. 

Atenciosas saudações 
Agenor Nunes de Maria 

Nome parlamentar: Agenor Maria 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 
7.0 do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a representação do Estado 
da Paraíba, adotarel o nome parlamen
tar abaixo consignado e lrutegrarel a 
·bancada do MDB. -

Atenciosas saudações 
\RUY Carneiro 

!Nome Parlamentar: Ruy Carneiro 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a vossa 

Excelência, à vista do disposto no art. 
7.0 do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a representação do Estado 
de Pernambuco, adotarel o nome parla
mentar abaixo consignado e Integrarei 
a bancada do MDB. 

Atenciosas saudações 
Marcos de Barros Freire 

Nome parlamentar: Marcos Freire 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, à vista do disposto no art. 
7.0 do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a representação do Estado 
de Alagoas, adotarel o nome parlamen
tar abaixo cànslgnado e Integrare! a ban
cada da ARENA. 

Atenciosas saudações 
Teotônlo Brandão VIlela 

Nome parlamentar: Teotônio VIlela 

Em 1,0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 7 .O 
do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado de 
Sergipe, adotarel o nome parlamentar 
abaixo consignado e Integrare! a ban
cada do MDB. 

Atenciosas saudações 
João Gllvan Rocha 

Nome parlamentar: Gilvan Rocha 
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Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 7,o 
do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado da 
Bah!a, adotare! o nome parlamentar 
abaixo consignado e integrare! a banca
da da Aliança Renovadora Nacional 
(ARENA). 

Atenciosas saudações 
Lu!z Viana Filho 

Nome parlamentar: Luiz Viana 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 7.0 

do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado do 
Espírito Santo, adotare! o nome parla
mentar abaixo consignado e integrarei 
a bancada do ~B. 

Atenciosas saudações 
Dirceu Cardoso 

Nome parlamentar: Dirceu Cardoso 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, à vista do disposto no art. 7.0 

do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado da 
Guanabara, adotarei o nome parlamen
tar abaixo consignado e integrarei a ban
cada do ~B. 

Atenciosas saudações 
Danton Pinheiro Job!m 

Nome parlamentar: Danton .Jobim 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 
Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, à vista do disposto no art. 7.0 

do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado do 
Rio de Janeiro, adotarel o nome parla
mentar abaixo consignado e Integrare! a 
bancada do MDB. 

Atenciosas saudações 
Roberto Saturnino Braga 

Nome parlamentar: Roberto Saturnino 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 7.o 
do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado de 
Minas Gerais, adotarei o nome parlamen
tar abaixo consignado e integrarei a ban
cada do ~B. 

Atenciosas saudações 
Itamar A. C. Franco 

Nome parlamentar: Itamar Franco 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 7 .o 
do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado de 
São Paulo, adotarei o nome parlamentar 
abaixo consignado e integrarei a ban
cada do ~B. 

Atenciosas saudações 
Orestes Quérc!a 

Nome parlamentar: Orestes Quércia 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 7.o 
do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado de 
Goiás, adotarei o nome parlamentar 
abaixo consignado e integrarei a banca
da do MDB. 

Atenciosas saudações 
Lázaro Ferreira Barboza 

Nome parlamentar: Lázaro Barboza 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 7.o 
do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado de 
Mato Grosso, adotare! o nome parlamen
tar abaixo consignado e integrare! a 
bancada da ARENA. 

Atenciosas saudações 
Antônio Mendes Canale 

Nome parlamentar: Mendes Canale 
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Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 7.0 

do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado 
do Paraná, adotarei o nome parlamen
tar abaixo consignado e integrarei a 
bancada do ~B. 

Atenciosas saudações 
Francisco Leite Chaves 

Nome parlamentar: Leite Chaves 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 7. 0 

do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado de 
Sata Catarina, adotarei o nome parla
mentar abaixo consignado e integrarei a 
bancada do. ~B. 

Atenciosas saudações 
Evelásio Vieira 

Nome Parlamentar: Evelásio Vieira 

Em 1.0 de fevereiro de 1975 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 7. 0 

do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado do 
Rio Grande do Sul, adotarei o nome par
lamentar abaixo consignado e integrarei 
a bancada do ~B. 

Atenciosas saudações 
Paulo Brossard de Souza Pinto 

Nome parlamentar: Paulo Brossard 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
Terminados os atos para os quais se 
realizou esta reunião, tendo em vista o 
disposto no § 4. 0 do art. 29 da Constitui
ção Federal, antes de encerrá-la, con
voco os nobres Srs. Senadores para uma 
segunda Reunião Preparatória, a reali
zar-se hoje, às 15 horas e 15 minutos, a 
fim de se proceder à eleição do Presiden
te do Senado Federal que exercerá a di
reção da Casa nas 1." e 2." Sessões Le
gislativas desta Legislatura. 

Declaro encerrada a Reunião. 
(Encerra-se a Reunião às 15 ho

ra.~ e 5 minutos.) 



2.a Reunião Preparatória da 1.a Sessão Legislativa da s.a 
Legislatura, em 1.0 de fevereiro de 1975 

PRESID:fl:NCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS E MAGALHAES PINTO 

As 15 horas e 15 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Geraldo Mes
quita - José Guiomard - Evandro 
Carreira - José Esteves - José 
Lindoso - Cattete Pinheiro - Jar
bas P'aSsarinho - Renato ,Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque- José Sarney- Fausto 
Castelo-Branco - Helvídio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Di
narte Mariz - Jessé Freire - Do
mício Gondim - Milton Cabral -
Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Wilson Campos -
Arnon de Mello - Luiz Cavalcante 
- Teotônio Vilela - Augusto Fran
co - Gilvan Rocha - Lourtval Bap
tista- Heitor Dias- Luiz Viana
Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende - João Calmon -
Amaral Peixoto - Roberto Saturni
no - Benjamim Farah - Danton 
Jobim- Nelson Carneiro - Gusta
vo Capanema - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Franco Montoro 
- Orestes Quércia - Orlando Zan
caner - Benedito Ferreira - Lázaro 
Barbosa - Osires Teixeira - Ita
lívio Coelho - Mendes Canale -
Saldanha Derzi - Accioly Filho -
Leite Chaves- Mattos Leão - An
tonio Carlos - Evelásio Vieira -
Lenoir Vargas - Daniel Krieger -
Paulo Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 65 nobres Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro 
aberta a Reunião. 

A presente Reunião Preparatória des
tina-se à eleição e posse do Presidente 
do Senado Federal, que dirigirá os tra
balhos da Casa durante as duas primei
ras Sessões Legislativas da 8.11 Legisla
tura. 

De acordo com o disposto no art. 63 do 
Regimento Interno, a eleição far-se-á 
por escrutínio secreto e maioria de vo
tos, presente a maioria da composição 
do Senado. 

Irei suspender a Reunião por alguns 
minutos, a fim de que os nobres Srs. Se
nadores possam munir-se das cédulas. 
(Pausa) 

Está suspensa a Reunião. 
Suspensa às 15 horas e 20 minu

tos, a Reunião é reaberta às 15 horas 
e 25 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- Está reaberta a reunião. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr. Presi
dente, com base no art. 44 do Regimento 
Interno, peça a palavra para uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
-Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Dirceu Cardoso, para uma questão 
de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (Sem revi
são do orador) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, acabamos de proferir, forçados 
pelas circunstâncias, o nosso juramento 
que, em face das leis, parâmetros jurídi
cos desta Casa, constitui um ato nulo, 
como uma Constituição que faz silêncio 
sobre ele e pela nenhumida.de do Regi
mento Interno desta Casa. 

De fato, Sr. Presidente, a Constituição 
Federal só faz remissão ao juramento 
nos casos do Presidente e Vice-Presiden
te da República; no caso dos Senadores 
e Deputados, silencia. O Regimento In
terno, Sr. Presidente, somente trata do 
assunto do juramento prestado. E é em 
face desse dispositivo que ouso levantar 
minha questão de ordem e enviá-la à 
alta e esclarecida decisão da Mesa. 

Sr. Presidente, as leis e os atos nor
mativos que o Poder Público ousa decre-
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tar para regular as relações sociais e 
jurídicas do País, de um corpo legislativo 
ou de uma categoria, só têm validade 
depois de dois atas que lhes dão existên
cia e obrigatoriedade: a sanção e a pro
mulgação. A sanção é ato do Presidente 
e do Vice-Presidente da República; mas 
a promulgação é ato que está defeso ao 
Presidente e ao Vice-Presidente do Se
nado e às Mesas da Câmara e do Sena
do. 

Sr. Presidente, nós prestamos um ju
ramento esteados num Regimento In
terno que não tem valor, que nada sig
nifica porque falha ao processo e ao rito 
jurídico de casos que tais, porque lhe 
faltam atas essenciais da sua validade e 
da sua legitimação. 

Sr. Presidente, se formos buscar nas 
velhas Câmaras Municipais do Estado do 
Espírito Santo, encontraremos o Regi
mento Interno com o seu preâmbulo e o 
seu ato de promulgatório, porque a pro
mulgação é uma afirmação da existência 
do ato legislativo; se formos à Assem
bléia Legislativa, Sr. Presidente, encon
traremos também, no seu Regimento In
terno, preâmbulo e in fine, a declaração 
da promulgação da Mesa pela Presidên
cia da Assembléia Legislativa; se formos 
buscar o Regimento Interno da Câmara 
Federal, que nós deslustramos 16 anos, 
encontraremos da mesma maneira, Sr. 
Presidente, a introdução, no ato de de
claração do Presidente da Mesa, e fir
mando, e legitimando-a, a assinatura da 
Mesa da Câmara, legitimando o Regi
mento Interno. 

Sr. Presidente, se formos buscar os Re-
6imentos Internos do Senado que eu 
trouxe para esta Casa, desde 1835, en
contraremos, de igual maneira, o ato de
claratório de abertura do preâmbulo e, 
in fine, a assinatura e a promulgação dos 
Membros da Mesa e do Presidente do 
Senado. 

Aqui estão todos os Regimentos Inter
nos do Senado da República, e, Sr. Pre
sidente, o Regimento que regeu a pres
tação deste compromisso, que é um ato 
de fé - o Regimento do Senado não tem 
indicação nenhuma de como se processou 
a votação, e nem tampouco assinatura 
alguma, Sr. Presidente, de qualquer au
toridade que lhe dê a validade e a obri
gatoriedade ante as quais estamos pres
tando este juramento. 

Portanto, Sr. Presidente, minha ques
tão de ordem se cifra nisso. É nulo o ju-

ramento prestado pelo Senado da Repú
blica neste ato de fé, porque o fazemos 
diante de duas leis: uma, a Constituição, 
que não trata do caso, e outra, o Regi
mento que, na sua nenhumidade, não 
traz a outorga, não traz a promulgação, 
que é o ato declaratório da Mesa, dizendo 
que este é o nosso Regimento. Isto, aqui, 
é um livro de literatura qualquer, coo
cessa. venia.; não tem· a autenticação de 
ninguém. E, Sr. Presidente, o que é mais 
grave, trago aqui o Regimento Interno, 
publicado pelo Diário do Congresso, que 
diverge do Regimento Interno entregue 
aqui, nesta oportunidade. 

Portanto, minha questão de ordem se 
cifra nisto: que V. Ex.a suste o processo 
de eleição do Presidente da Casa, até 
que possa oferecer ao Senado, o Regi
mento, devidamente autenticado, porque 
este é o procedimento jurídico de todas 
as Assembléias. E trago aqui, até, Regi
mentos Internos de todos os países da 
América do Sul, onde se constata aquele 
aforismo forma dat esse rei - a forma 
convalida e dá força e dá vida a um ato. 

Este é um Regimento irrito, um Regi
mento sem autenticação, um Regimento 
sem validade, e em nome disto, Sr. Pre
sidente, somente disto, que a vanguarda 
do MDB, nesta Casa - esta vanguarda 
que o povo aqui mandou por dezesseis 
milhões de votos, nas eleições de 15 de 
novembro- forma, dentro desta nossa 
trincheira, este nosso protesto de revi
goramento da nossa luta e da nossa ati
vidade fiscali-zadora. 

E quero, Sr. Presidente - porque co
nheço V. Ex.a, homem cujo parecer cons
titucional sacudiu as duas Casas, naquela 
oportunidade - que não decida como um 
ato de força nem como um ato de au
toridade. V. Ex.a é um jurista e não pode 
violentar esses preceitos. 

A promulgação é um ato declaratório 
de validade. A promulgação é a atestação 
da existência da lei e passa a estabelecer 
a obrigatoriedade do cumprimento da lei, 
mas desde que não se descumpra o rito 
jurídico de sua promulgação. Não sabe
mos quem promulgou e quem preparou 
esse Regimento, nem sabemos que auto
ridade o assinou, que autoridade o legi
timou. Portanto, é um ato falso e, Sr. 
Presidente, nós que começamos com um 
ato de fé não podemos dar o nosso se
gundo passo com um ato de falsidade. 

Sr. Presidente, Gork, falando de Tolstoi 
dizia: "V. Ex.a tem cem olhos nos seus 
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olhos", e eu, parafraseando Gorki, po
derei dizer que V. Ex.a tem cento e trin
ta e dois olhos nos seus olhos. Mas, aci
ma do olhar de V. Ex.a., está a responsa
bilidade da magistratura de V. Ex.a.. E 
nós, se prosseguirmnos na sessão, cum
prindo dispositivos regimentais, então, 
Sr. Presidente, nós não estamos mais 
num ato de fé, estamos num procedi
mento de falsidade. 

É a questão de ordem que, humilde
mente, remeto a V. Ex.a., no preâmbulo 
da nossa Sessão Legislativa. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- Ouvi a questão de ordem que acaba 
de ser levantada pelo nobre Sr. Senador 
Dirceu Cardoso. S. Ex.a. referiu-se ao art. 
444 do Regimento Interno, que reza: 

"Constituirá questão de ordem, sus
citável em qualquer fase da sessão, 
pelo prazo de cinco minutos, qualquer 
dúvida sobre a interpretação ou apli
cação deste Regimento.' 

E a norma é completada pelo art. 449 
da nossa Lei Interna, que dispõe: 

"A questão de ordem deverá ser 
objetiva, indicar o dispositivo regi
mental em que se baseia, referir-se 
a caso concreto relacionado com a 
matéria tratada na ocasião, não po
dendo versar tese de natureza dou
trinária ou especulativa.' 

Cabe a esta Presidência, inicialmente, 
pedir ao nobre Sr. Senador Dirceu Car
doso que observe que a sua questão de 
ordem, quanto à nulidade do Regimento 
Interno, foi levantada com base neste 
mesmo Regimento Interno. 

Esta, Srs. Senadores, é a preliminar. 
Foi, com a faculdade que é deferida aos 
nobres senhores representantes pela nos
sa Lei Interna em pleno vigor, que o emi
nente representante plo Espírito Santo 
levantou a sua questão de ordem. Cabe
ria, se em sua decisão a Presidência de
sejasse ser muito requintada, perguntar 
e perguntar-se se a Lei Interna, inqui
nada de nula poderia ser a base para 
o ato que S. Ex.a., legitimamente, acaba 
de praticar. 

Mas, Srs. Senadores, há ainda uma se
gunda preliminar. Diz o nosso Regimento 
Interno em seu art. 3.o, letra g, e eu me 
valho dele nas mesmas condições em que 
dele se valeu o nobre Senador Dirceu 

Cardoso, para levantar a sua questão de 
ordem. 

A letra g do art. 3.0 do Regimento In-
terno reza: 

"Nas reuniões preparatórias, não se
rá lícito o uso da palavra, salvo pa
ra declaração pertinente à matéria 
que nela deva ser tratada." 

Estamos, neste momento, no transcor
rer da 2.a Reunião Preparatória, desti
nada à eleição do Presidente do Senado 
para a 1.9. e 2.a Sessões Legislativas da 
s.a Legislatura. 

O assunto, objeto da questão de ordem 
do nobre Sr. Senador Dirceu Cardoso, 
diz respeito à posse dos nobres Srs. Sena
dores, eleitos a .15 de novembro de 1974. 
Esse assunto, essa matéria foi objeto da 
1.9. Reunião Preparatória, que transcor
reu sem que S. Ex.a. desse à Presidência 
a honra de suas judiciosas observações. 

A Sessão foi realizada não só dentro 
do esquema previamente traçado mas, 
para honra nossa, pôde ainda acolher 
a declaração do nobre Sr. Senador Ama
ral Peixoto que, como Líder da Minoria, 
fez presente as observações de sua Ban
cada, sobre a matéria, objeto da 1.0. Reu
nião Preparatória. 

Desse modo, a Presidência não teria 
como examinar a questão de ordem le
vantada pelo nobre Sr. Senador Dirceu 
Cardoso, porque ela fere, frontalmente, 
a letra g do art. 3.o, de nossa Lei Inter
na. E S. Ex.a. não poderá, de modo ne
nhum, inquinar de ilegítima a argu
mentação da Presidência, pois que S. 
Ex.a. também se valeu do disposto no 
art. 447 da Lei Interna para levantar a 
sua questão de ordem: usar da palavra 
e exercer soberanamente o seu mandato. 

Mas, Srs. Senadores, há ainda uma ob
servação e esta vou fazê-la depois de re
solver a questão de ordem. A Presidência 
revolve a questão de ordem com base na 
l.etra g do art. 3.0 que determina ex
pressamente que, só pode ser objeto de 
consideração, debate ou pronunciamento 
nas reuniões preparatórias, assunto rela
tivo à sua finalidade. 

Mas eu desejo, como homenagem ao 
nobre Sr. Senador Dirceu Cardoso, meu 
velho e querido companheiro na Câmara 
dos Srs. Deputados, homem público dos 
mais eminentes deste País, tecer algu
mas considerações sobre suas observa-
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ções. O que S. Ex.n tem em mãos é a 
consolidação de nossa Lei Interna. Evi
dentemente, buscou-se dar a essa conso
lidação uma forma que permitisse a con
sulta rápld.a, pelos Srs. Senadores, de 
todo o Regimento Interno. É a Resolu
ção n.0 93, de 1970, consolidada pelas 
alterações constantes das Resoluções de 
n.0s 21, de 1971; 66, de 1972; 31, de 1973; 
62, de 1973 e 21, de 1974. 

A primeira dessas Resoluções, a de 
n.0 93 de 1970, foi publicada no Diário 
do Congresso, de 28 de novembro de 
1970. É uma Resolução. Como Resolução 
foi submetida ao Senado, discutida, vo
tada e aprovada na forma do Regimen
to. E, na forma do Regimento e da Cons
tituição, foi promulgada. 

Diz a Resolução n.o 93, de 1970, publi
cada no Diário do Congresso, de 28 de 
de novembro de 1970, às páginas 5098 e 
seguintes: 

"O Senado Federal, resolve: 
Art. 1.0 O Regimento Interno do Se
nado Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação:" 

E, ao final, o art. 4.0 da Resolucão n.0 

93, que aprovou o Regimento Interno, 
estabelece: 

"Esta Resolução entra em vigor a 
1.0 de fevereiro de 1971. 
Senado Federal, 28 de novembro de 
1970. 
João Cleofas, Presidente do Senado 
Federal". 

Está, pois, perfeitamente configurada 
a hipótese da promulgação. A nossa lei 
interna foi promulgada pelo Presidente 
da Casa, à época o nobre Senador João 
Cleofas, depois de discutida e votada. E 
foi publicada. Não vejo como, pois, se 
possa considerar nossa lei interna nula 
e os atas que acabo de praticar, com a 
solidariedade e a unanimidade do Sena
do, nulos também. 

Esta é a solução que a Mesa dá à ques
tão de ordem levantada pelo nobre Sr. 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- Concedi a palavra ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso, logo após a reabertura 
da Reunião, interrompida para que os 
Srs. Senadores pudessem se munir de 
cédula para praticar o ato de votação do 
Presidente do Senado. 

Val-se proceder à votação. 

O 3.0 -Secretárlo Irá proceder à chama
da, iniciando-a pela representação do ex
tremo Sul. 

A medida em que os Srs. Senadores 
forem sendo chamados, deverão ir depo
sitando suas cédulas na urna. 

Respondem à chamada e votam os 
Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Geraldo Mes
quita - José Guiomard - Evandro 
Carreira - José Esteves - José Lln
doso - Cattete Pinheiro - Jarbas 
Passarinho - Renato Franco - Ale
xandre Costa - Henrique de La Roc
que - José Sarney - Fausto Caste
lo-Branco - Helvídio Nunes - Pe
trônio Portella - Mauro Benevldes 
-Virgílio Távora- Wilson Gonçal
ves - Agenor Maria - Dlnarte Ma
riz - Jessé Freire - Domício Gon
dim - Milton Cabral - Ruy Car
neiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Wilson Campos - Arnon 
de Mello - Luiz Cavalcante - Teo
tónio Vilela - Augusto Franco -
Gilvan Rocha - Lourival Baptista 
- Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy 
Santos - Dirceu Cardoso - João 
Calmon - Amaral Peixoto - Rober
to Saturnino -Benjamim Farah
Danton Jobim - Nelson Carneiro -
Gustavo Capanema - Itamar Fran
co - Magalhães Pinto - Franco 
Montara - Orestes Quércia - Or
lando Zancaner - Benedito Ferrei
ra - Lázaro Barboza - Osires Tei
xeira - Italivio Coelho - Mendes 
Canale - Saldanha Derzl - Accloly 
Filho -Leite Chaves- Mattos Leão 
- Antônio Carlos - Evelásio Viei
ra - Lenoir Vargas - Daniel Krie
ger - Paulo Brossard - Tarso Ou
tra. 

O SR. PRESIDENTE {Antônio Carlos) 
- Está concluída a votação. 

Val-se proceder à contagem das so
brecartas. (Pausa) 

Foram encontradas na urna 64 sobre
cartas, número que coincide com o de 
votantes. 

Val-se passar à apuração. 

É o seguinte o resultado da apuração: 

Para Presidente, Senador Magalhães 
Pinto, 63 votos; Antônio Carlos, 1 voto. 
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O SR. EURICO REZENDE - Peço a 
palavra, pela .ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Sr. Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE - (Pela or
dem.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
Sessiâio de Investidura dos eminentes Se
nadores eleitos em 15 de novembro foi 
designada para as 14 horas e 30 minutos 
de h·oje. Houve, porém, inadlmplência 
regimental; o ato só teve Início às 15 
horas, aproximadamente. 

Esse retardamento impediu que exer
cês:>emos os nossos afetos particulares e 
os deveres do nosso companheirismo pa
ra, simultaneamente, abraçar os correli
gionários ou, então, os nobres adversá
rios das duas Casas do Congresso Na
cional. Com!gQ, particularmente, tendo 
esse dever a cumprir, fui prejudicado 
duas vezes e, assim, não pude exercer, 
não pude cumprir não apenas o direito, 
porque isso seria o dever, de votar no 
eminente SenadQr Magalhães Pinto. 

Através desta questão de ordem, jus
tifico, de envolta com a minha ausên
cia, a reiteração da minha confiança na 
grande escolha que acaba de ser procla
mada pelo Senado Federal. (Muito bem! 
Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- A declaração de V. Ex." constará em 
Ata. 

Tenho a honra de proclamar Presi
dente do Senado Federal para a ta e 2." 
Sessões Legislativas da 8." Legislatura o 
nobre Sr. Senador Magalhães Pinto. 
(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) 
- Srs. Senadores, cumpre-me transmitir, 
em nome da Mesa, e o faço, igualmente, 
em caráter pe.ssoal, ao nobre Sr. Senador 
Magalhães Pinto a manifestação do nos
so regozijo pela sua eleição e a formu
lação d•os mais sincer<Js votos de pleno 
êxito na missão que esta Casa .acaba de 
lhe conferir. 

Sua Excelência vai ocupar esta Ca
deira de tão altas e nobres tradiçõe.s no 
desdobrament·o de uma longa e profícua 
vid.a pública. A chefia de um dos Poderes 
da República chega-lhe às mãos seguras 
e experimentadas após uma trajctória 

onde o desempenho de importantíssimas 
funções no Governo se alternaram com 
outras não menos expressivas nos qua
dros de oposição. 

Deputado Federal, Pre.sidente Nac;o
nal de partido, Secre-táriQ de Estado, Go
vernador de Estado, Ministro de E.stado, 
Senador da República, Sua Excelência 
distinguiu-se, sempre, nas lições de espí
rito público, sensibilidade política e fide
lidade aos ideais democráticos que ga
nh.aram dimensões - não raro dramá
ticas - quandQ, em 1964, o pov.o brasi
leiro aclonado pelas decisões políticas 
de Minas Gerais, apoiou o movimento das 
gloriosas Forças Armadas que afastou o 
Paí.s à.as sombras do totalitarismo. 

Hoje e agora, sob o firme c:mand·O do 
Exc·elentíssimo Senhor Preside·nte daRe
pública General Ernesto Geisel, a Re
volução' credora da realização, a 15 de 
Novembro, de eleições livres ·e legítimas, 
dá ao Senado um exemplo ao faz.er pos
sível mais uma e.tapa da v~da d·O P.oder 
Legislativo com a instalação da a.a Le
gi~latura e a tranqüila posse dos nobres 
Srs. Senadores eleitos. 

A minha convicção é a de que o futuro 
vai depender no campo político - de nós 
-, acima de tudo. O nQ.s.so desempenhQ, 
como legisladores e membros do Poder 
Político por excelênci.a, será decisivo para 
o aperfeiçoamento d.o regime, ~t:avés d9 
necessário desenvolv~:mento pol!tlCO. Se e 
verdade que cada um de nós não pode, 
ao assumir o mandato, libertar-se da 
condição humana que nos atribui uma 
natureza imperfeita, e não rara falha, 
é indispensável que, como Poder, no.>sas 
acões atos e decisões sejam sempre um 
exemplo, até o heroismo, de bravura, 
equilíbrio, austeridade e compreensão. 

A Vossa Excelência, nobre Sr. Senador 
Magalhães Pinto, está reservada a tarefa 
de - com a responsabilidade de repre
sentante da Maioria - inspirar, prover 
e promover as condições ideias para que 
tal desempenho se faça nesta Casa e no 
Gcngr.es.so de modo a que, amanhã, à 
Pátria nã.o esmoreçam os sentimentos de 
fidelidade ao regime republicano repre
sentativo. 

O seu passado, a atuação presente e a 
votação con.sagr,adora que, merecidamen
te, recebeu ~eu nome, Infundem-nos o 
mais caro sentimento que pode p·ovoar o 
espírito dos homens públicos conscientes: 
a confiança: 
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O privilégio de presidir esta reunião 
devo ao gesto de generosidade, timbre, 
da atuação correta e altiva do nosso emi
nente Presidente e Líder, o nobre Sr. 
Senador Petrônio Portella, que indicou o 
meu mode.stJ nome para Primeiro-Vice
Presidente do Sen!lido da República. 

Cabe-me, ainda, passar à consideração 
de Vossa Excelência, nobre Sr. Maga
lhães Pinto, relatório sobre os principais 
,aspectos da administração da Casa que 
me foi encaminhado na data de hoje 
pelo nobve Sr. Sena;dor Ruy Santos, Pri
meiro-Secretário da Comissão Diretora, 
que encerra o seu mandato. 

É com absoluta confiança que tenho a 
honr.a de passar a Presidência do Senado 
da República e do Congresso Nacional a 
Vossa Excelência, meu eminente Colega 
e Amigo: Senador José de Magalhães 
Pinto. (Muito bem! Muito bem! Palmas 
prll!C•ngadas.) 

(Assume a Presidência o Sr. Ma
galhães Pinto.) 

O SR. PRESIDENTE (Mag·alhães Pinto) 
- Srs. Senadores, minhas senhoras, 
meus senhores: 

Agradeço, sensibilizado, a honra de ter 
.sido escolhido Presidente do Senado da 
República, cargo que recebo das mãos do 
eminente Senador Antônio Carlos Kon
der Reis, Governador eleito- de Santa 
Catarina, cuj.as palavras de ·saudação 
constituem um julgamento que muito me 
desvanece. Rendo minha homenagem, 
nesta oportunidade, ao ilustre amigo, 
8enado1· Paulo Torves, que exerceu com 
dedicação a Prestdência nestes dois últi
mos anos. 

Srs. Senadores, 

Presidir o Senado, com o propósito de 
assegurar a austerid!llde, a eficiência e a 
.soberania do Legislativo, é identificar-se 
com a própria Instituição, participando 
de uma tavefa comum, na qual não se 
distinguem ·D.S que integramos a Maioria 
e os que se engrandecem na Minoria. 
Este o entendimento que faço da cxpres
,slva votacão que acaba de ser pr·oferida. 
Para est.â missão estarão sempre volta
dos meus pensamentos, como voltados 
estão para as trn.dições desta Casa, que, 
com a ajuda de Deus, espero resguardar 
e honrar. 

Iniciei .a minha vida pública, em Minas 
Gerais ao ladQ de eminentes conterrâ-, . . . 
neos, reclamnndo o retorno do PaLS a VI-

gência das franquias democráticas. Foi 
ainda sob idêntica inspiração que parti
cipei, como crovernador do meu Estado, 
da vanguarda civil da Revolução de 1964, 
deflagrada precisamente para salvar 
aqueles valores e preservar ,a Nação do 
caos. Desde então, as estruturas produti
vas do País vêm sendo dinamlzadas e 
modernizadas. A riqueza nacional desen
volveu-se em ritmo acéler.ado. Conquis
tamos uma ordem económica que ainda 
precisa chegar às amplas e profundas 
camadas do povo, mas já oferece a base 
indispensável à re.alizaçoo deste obj etivo. 

Só agora esse processo de moderniza
ção ec·onômica começa a encontrar cor
respondência na área política, sem em
bargo de eventuais esforços anteriores 
visando à descompressão. Hoje, ao lado 
d·os impulsos populares, é o próprio está
gio de crescimento econômico que recla
ma o indispensável desenvoivimento po
lítico, gerador de estabilidade social e de 
progres.so cultural. A busca desse modelo 
emerge, portanto, objetivamente, da ne
cessidade de dar suporte e segurança a 
uma expressão económica e social con
tinuada. 

Com .perfeita lucidez e agudo senso pa
triótico, compreendeu o Presidente Er
nesto Gelsel que a evolução politica 
constitui a melhor estratégia para a su
per.ação das tensões geradas pela deco
lagem da economia. A maior participação 
da representação popular e federativa 
nas decisões governamentais é meio de 
assegurar a extensão dos benefícios à 
sociedade conw um todo, eliminando-se 
a.s distorções que produziriam privilégios. 
O clima de liberdade em que se realiza
ram as eleições de 15 de novembro e o 
impecável acatamento ao pronunciamn
to das urnas deram ao País a certeza de 
que o Presidente da República está de
terminado a encontrar sem precipitações 
a normalização institucional, reforçan
do-se assim as prespectivas de ,alcançar 
a Revolução os seus plenos objetivos -
implantação de instituições democráti
cas estáveis e com capacidade de auto
defesa. 

É clar.o que para atingir essas metas, 
a colaboração dos políticos é indispensá
vel. O político é aquele que humaniza o 
Estado, dando à sua força o caráter de 
poder consentido, já que lhe incumbe, 
exprimir as aspirações da sociedade. O 
alto desempenho do político assenta-se 
na prudência, no espírito de missão. no 
trato conseqüente dos problemas que lhe 
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são propostos. Cabe-lhe verificar os 
anseios sociais para ser o . realizador de 
aspirações h!storicamen te viáveis. 

Liberalizando por meio das eleições e 
da visível descontração política a vida 
pública, o Presidente Geisel revelou a 
medida da sua compreensão para o papel 
que podemos desempenhar nessa tarefa, 
para a qual nos convocou, de recompor 
no mais alto nível as instituições civis do 
Brasil. 

Mais de 30 anos de vida pública devo
tada ao meu País deram-me humildade 
diante dos fatos, sem transigir na fide
lidade devida aos meus ideais democrá
ticos. Na vida parlamentar, nos postos 
executivos, na ação diplomática, o diálo
go foi, por isso mesmo, meu instrumento 
de trabalho. 

Este é o compro0misso que orientará 
meu desempenho nesta Casa. A constru
ção jurídica e política de uma sociedade 
nova e aberta, fundada nos ideais da 
Revolução de 1964. e na qual se possam 
integrar plenamente os milhões de brasi
leiros que estão c·ontinuamente chegando 
à maioridade, exige de nós a mobilização 
de todas as nossas reservas de genero
sidade e de patriotismo. 

Vivemos num mundo cheio de perigos, 
mas em que as nações tr·ocam a rígida 

e estéril hostilidade mútua pelo d!ál·ogo, 
calcado, evidentemente, na prudência e 
na defesa de legítimos Interesses nacio
nais. A política externa do Governo Gel
sei expressa essa nova compreensão da 
realidade internacional. É preciso expan
dir esse trabalho, também já iniciado, da 
busca da flex!b!lidade e da tolerância 
internas. É para todos nós um privilégio 
viver neste tempo, empenhadoOs na luta 
por preservar, em nosso País, dignidade e 
paz para o homem. Ao desafio superior 
há que servir-se com serenidade. Gom 
firmeza que não acabe em intolerância. 
Gom aquela sabedoria que consiste nãoO 
em resolver problemas, mas em evitar 
que eles se formem. 

Este é o compromisEo que assumo ao 
agradecer a honra desta eleição. porque 
creio que este é .o compromisso necessário 
da maturidade criativa da política brasi
leira. (Muito bem! Muito bem! Palmas 
prolongadas.) 

Antes de encerrar a presente Reu
nião, convoco os Srs. Senadores para a 
3.a Reunião Preparatória, a realizar-se 
às dezeEBeis horas e quinze minutos, a 
fim de se pr·oceder à eleição e posse dos 
demais Membros da Mesa. 

Está encerrada a Reunião. 
(Encerra-se a Reunião às 16 ho

ras e 10 minutos.) 



3.a Reunião Preparatória da 1.a Sessão Legislativa da s.a 
Legislatura, em 1.0 de fevereiro de 1975 

PRESID2NCIA DOS SRS. 1\IAGALHAES PINTO, WILSON GONÇALVES E 
BENJAl\IIM FARAII 

As 16 horas e 15 minutos, acham-se 
presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena- Geraldo Mesqui
ta - José Guiomar - Evandro 
Carreira - José Esteves - J·osé Lin
doso - Cattete Pinheiro - Jarbas 
Passarinho- Renato Franco- Ale
xandre Costa - Henrique de La 
Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco - Helvídio Nunes -
Petrônio Portella- Mauro Benevides 
- Virgílio Távora - Wilson Gon
çalves - Agenor Maria - Dinarte 
Mariz - Jessé Freire - Domício 
Gondim - Milton Cabral - Ruy 
Carneiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Wilson Camp-os - Arnon 
de Mello - Luiz Cavalcante - Teo
tônio Vilela - Augusto Franco -
Gllvan Rocha - Lourival Baptista 
- Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy 
Santos - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rezende - João Calmon - Amaral 
Peixoto - Roberto Saturnino -
Benjamim Farah - Danton Jobim 
-Nelson Carneiro- Gustavo Capa
nema - Itamar Franco - Maga
lhães Pinto - Franco Montara -
Orestes Quércia - Orlando Zanca
ner - Benedito Ferreira - Lázaro 
Barboza - Osires Teixeira - Ita
lívio Coelho - Mendes Canale -
Saldanha Derzi - Accioly Filho -
Leite Chaves - Mattos Leão - An
tônio Carlos - Evelásio Vieira -
Lenoir Vargas - Daniel Krieger 
- Paulo Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Estão presentes 65 Srs. Senadores. 
Havendo número legal, declaro aberta a 
Reunião. 

A presente Reunião destina-se à elei
ção e posse dos Vice-Presidentes, dos 
Secretários, e Suplentes de Secretário. 

Estabelece o § 4.0 do art. 63 do Regi
mento Interno, que, por proposta de 1/3 

do Senado ou de Líder que represente 
este número, a eleição para o preenchi
mento dos cargos de 1.0 e 2.0 Vice-Presi
dentes e 1.0 , 2.0 , 3.0 e 4.0 -Secretários 
poderá ser feita em um único escrutínio. 

Neste sentido, foi encaminhado à Mesa 
requerimento que será lido pelo Sr. Lo
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N." 1, de 1975 

Requeiro, nos termos do § 4.0 do art. 63 
d·o Regimento Interno, seja feita em um 
único escrutínio, a eleição para o pre
enchimento dos cargos de 1.0 e 2.0 -Vice
Pres~dentes e 1.0 , 2.0 , 3.0 e 4.0 -Secretários. 

Sala das Sessões, em 1.0 de fevereiro de 
1975. - Petrônio POl'tella. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Apr.ovado . o requerimento, vamos 
passar ao 1,0 escrutínio - eleição do 1.0 

e 2.0 -Vice-Presidentes e dos Secretários. 

o Sr. 1.0 -Secretário procederá à cha
mada. 

(Procede-se à chamada.) 
Respondem à chamada e votam os 

Senhores Senadores: 
Adalberto Sena - Geraldo Mes

quita - José Guiomard - Evandro 
carreira - José E.steves - J·osé Lin
doso - Cattete Pinheiro - Jarbas 
Passarinho- Renato Franco- Ale
xandre Costa- Henrique de La Roc
que - José Sarney - Fausto Cas
telo-Branco - Helvidio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Di
narte Mariz - Jessé Freire - Do
mício Gondim - Milton Cabral -
Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Wilson Campos -
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Arnon de Mello - Lulz Cavalcante 
- Teotônlo VIlela - Augusto Fran
co - Gilvan Rocha - Lourival Bap
tista - Heitor Dias - Lulz Viana -
Ruy Santos- Dirceu Cardoso -Eu
rico Rezende - João Calmon -
Amaral Peixoto - Roberto Saturni
no - Benjamin Farah - Danton 
Joblm- Nelson Carneiro - Gusta
vo Capanema - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Franco Monta
ra - Orestes Quércla - Orlando 
Zancaner - Benedito Ferreira -
Lázaro Barboza - Oslres Teixeira -
Italívio Coelho - Mendes Canale -
Saldanha Derzi - Accioly Filho -
Leite Chav·es - 'Mattos Leão- An
tônio Carlos - Evelásio Vieira -
Lenoir Vargas - Daniel Krleger -
Paulo Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Responderam à chamada e · vota
ram 65 Srs. Senadores, número que coin
cide com o de votantes. 

Val-se passar à apuração. 
(Procede-se à apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está concluída a apuração, que 
acusa o seguinte resultado: 

Para 1.0-Vice-Presidente - Wilson 
Gonçalves, 63 votos; Aecioly Filho, 1 vo
to; em branco, 1 voto. 

Para 2.0 -VIce-Presidente - Benjamim 
Farah, 65 votos. 

Para 1.0 -Secretário - Dinarte Mariz, 
46 votos, em branco 19 votos. 

Para 2.0 -Secretário - Marcos Freire, 
64 votos, em branco 1 voto. 

Para 3.0 -Secretário - Lourival Bap
tista, 65 votos. 

Para 4.0 -Secretárlo - Lenoir Vargas, 
64 votos, em branco 1 voto. 

Na forma do Regimento, proclamo elei
tos: 

1.0 - Vlce-Presldente - Senador Wilson 
Gonçalves, (Palmas.) 

Para 2.0 -VIce-Presldente - Benjamim 
Farah. (Palmas.) 

1,0-Secretárlo - Senador Dinarte Ma
riz. (Palmas.) 

2.o-secretárlo - Senador Marcos Frei
re. (Palmas.) 

3.0 -Secretárlo - Senador Lourival 
Baptista. (Palmas.) 

4.0 -Secretárlo - Senador Lenoir Var
gas. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Esta Presidência convida os Srs. 
Senadores eleitos para Integrar a Mesa 
Dlretora a assumirem os seus lugares. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra, pela ordem, o no
bre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (Pela 
ordem.) Sr. Presidente, solicito conste em 
Ata a justificativa que ora faço, de não 
ter podido comparecer no instante em que 
o nome de V. Ex.a era sufragado para 
a curul presidencial deste Senado. 

Fiz o possível e quase o impossível, de 
vez que acabo de chegar de táxi aéreo 
a Brasília, para ter a honra - faço 
questão de dizê-lo, Sr. Presidente - para 
ter a honra imensa de votar no nome de 
V. Ex.a, em quem reconheço - e não 
só eu, mas todo o País - as peregrinas 
virtudes de excelente político, de um 
caráter sem jaça, de um digno homem 
público, com capacidade administrativa 
posta à prova em diferentes oportunida
des. Gostaria de haver estado presente 
para dar o meu voto àquele a quem re
conlleço como líder, como um democra
ta, como um homem de assinalados servi
ços prestados ao Poder Legislativo e ao 
Brasil. 

Sr. Presidente, não pude ter esse pri
vilégio, mas, não t.endo podido votar se
cretamente, de público quero acrescen
tar esta cédula sentimental, pedindo que 
V. Ex." mande inscrever este meu pro
nunciamento na Ata dos nossos traba
lllos. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sensibilizado, agradeço a V. Ex" 
o seu voto a descoberto que, com isso, 
completa a votação unânime, que multo 
me emociona mas, sei, me traz novas 
responsabilidades na condução do Sena
do. 

A sua declaracão de voto será Inscrita 
na Ata dos nos5os trabalhos. 

Convido o nobre Senador Wilson Gon
çalves a assumir a Presidência, a fim de 
se proceder à eleição dos Suplentes de 
Secretários. (Pausa.) 

r Assume a Presidência o Sr. Wil
son Gonçalves.) 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Srs. Senadores, quero, neste Ins
tante, expressar aos meus nobres e emi
nentes colegas o meu profundo agra
decimento pela alta distinção que aca
bam de me conferir, num gesto de pura 
generosidade, elegendo-me, com honrosa 
votação, 1.0 Vice-Presidente do Senado 
Federal. 

Recebo, entre emocionado e desvane
cido, esta confortadora prova de apreço 
e confiança, que - bem o sei e proclamo 
com sincero contentamento - significa 
mais, muito mais, a cativante homena
gem ao meu estremecido Ceará, terra 
acolhedora e solidária, que, para espan
to de muitos, realiza, numa alternativi
dade paradoxal, o milagre de harmoni
zar o sofrimento e a alegria, o cinzento 
e3caldante e o verde ameno de sua pai
sagem, os rios secos e as copiosas chu
vas inundantes, a privação estóica e a 
fartura ilimitada, cujos filhos, tristes ou 
contentes, primam pela disposição per
manente de construir, pela inteligência 
e o esforço, o seu próprio destino e a sua 
própria grandeza. A essa terra, a um 
tempo pobre e magnífica, que tenho a 
imensa honra de representar no Con
gresso Nacional. 

Não s·ou daqueles que se deslumbram 
com os p·ostos elevados a que são guin
dados; mas me comove excessivamente 
sentir e testemunhar, como ora o faço, 
a extensão da amizade e do apreço dos 
ilustres companheiros com quem con
vivo, aqui, há tantos anos, seguid·OS pela 
desvanecedora e confiante adesão dos 
que, também mandados pelo povo, aca
bam de ingressar nesta Casa. 

Cabendo-me exercer, assim, pela se
gunda vez, esta destacada função, jun
to ao Senado como ao Congresso Nacio
nal tenho plena consciência do encargo 
qué me é atribuído e conheço, com exa
tidão, os limites da minha atuação no 
desempenho dele. 

Durante o longo período de minha 
permanência nesta Casa, vivi e presen
ciei dias graves e agitados, cheios de in
certezas e interrogações, nos quais, al
gumas vezes, recolhiamos a impressão, 
doloro>a e alarmante, de que as nossas 
instituições parlamentares iam perecer 
irremediavelmente. Daí, consoante a mi
nha formação política, ter procurado 
sempre, com seriedade e firmeza, con
tribuir, embora modestamente, para a 
preservação das funções parlamentares 
e do prestígio do Poder Legislativo. 

Todos percebemos que o mundo, agi
tado pela procela das inovações, atra
vessa uma fase de mudanças radicais e 
profundas, graças às extraordinárias 
conquistas da inteligência humana ao 
influxo da ciência e da técnica. A época, 
caracterizada pela desintegração do 
átomo, opera transformações estruturais 
em todos os setores da vida dos povos, 
acentuando-se especialmente no campo 
politico, económico e social. 

o reflexo desse estado de coisas não 
poderia deixar de atuar, igual e conse
qüentemente, na vasta área do Direito 
e na ação do Poder Legislativo, a quem, 
por finalidade e destino, compete a for
mulação das normas legais que disci
plinam a vida em sociedade. A lei, cada 
dia, mais avança em novas esferas de 
atuação, abrangendo setores inexisten
tes anteri·ormente e alterando áreas pro
tegidas pela longa tradição. A caracte
rística é a mudança, persistente a avas
saladora, que todos aceitam, consciente 
ou inconscientemente, no afã de alcan
çar o bem-estar pessoal e a felicidade 
coletiva - ideal, humano e sublime, a 
que todos aspiram. 

Já disse, em outra oportunidade: "É 
fácil prever a intensa e desnorteante 
repercussão que o fenômeno universal 
determina necessariamente no âmbito 
do Direito, visto este na sua alta e im
portante finalidade de assegurar, atra
vés da ordem jurídica, a convivência dos 
indivíduos no seio de cada nação e a 
coexistência respeitosa das nações na 
sociedade internacional. O efeito é im
pressionante e evidente. Sente-se que 
uma legislação, -velha e em parte anti
quada, cede inapelavelmente ao impacto 
direto e destruidor das novas tendências 
e que a legislação que emerge dessa onda 
inovadora, fragmentária e dispersa, não 
adquiriu homogeneidade nem se crista
lizou em normas gerais e definitivas. 
Submerge, assim, o velho Direito e o novo 
custará muito a se estratificar. É, sem 
dúvida, c momento histórico das grandes 
reformas". 

A essa avalancha dominadora não 
podiam fugir as instituições políticas e, 
dentro destas, o Poder Legislativo, aque
le que, mais de perto, sente e reflete os 
prementes desejos e as aspirações do 
povo, os quais crescem e variam numa 
escala imprevisível à medida que a rea
lidade ambiente exige. 

Multo embora a sua função tradicio
nal e caracterizadora seja a elaboração 
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das leis Indispensáveis à manutenção da 
ordem jurídica, é evidente, em todo o 
mundo, mesmo nos países mais civili
zados e desenvolvidos, que o Poder Le
gislativo, atingido também por essas 
mudanças insopitáveis, perde, progressi
vamente, substância na sua função es
pecificamente legiferante. Mas, em com
pensação, adquire, com exuberância, no
vas, atribuições de caráter eminente
mente político, que lhe permitem, num 
desdobramento crescente, o controle e a 
fiscalização da a tividade governamental, 
através de Instrumentos postos à sua 
disposição. 

Parece oportuno que o Congresso Na
dona! reveja os seus instrumentos de 
ação para, tão cedo quanto possível, 
adaptar-se racionalmente às novas rea
lidades e às suas novas atribuições, cujo 
exercício, equilibrado e eficiente, dará 
maior relevo à instituição, fortalecen
do-a perante a opinião pública, fonte 
perene e inesgotável que alimenta a prá
tica da democracia. 

Creio que todos nós, com a grave res
ponsabilidade que o mandato nos im
põe, desejamos uma acão conjunta, har
moniosa e elevada, pára alcançarmos a 
vitalização do Parlamento, a maior va
lorização da pessoa do parlamentar na 
sua condições de homem público, a efi
ciência e rapidez no estudo e solução dos 
problemas que nos cabe examinar, for
mulando, para isto, os instrumentos e 
métodos da atlvidade legislativa. 

É de justiça salientar que o Senado, 
de algum tempo a esta parte, já vem se 
preocupando com esse aspecto da ques
tão, tendo instalado, como iniciativa 
pioneira, o Centro de Processamento de 
Dados. Precisamos, porém, de outras 
medidas essenciais, ressaltando-se, pela 
importância, dentre todas, a organização 
de Assessoria Técnica capaz de nos apre
sentar uma visão própria dos problemas 
que nos são afetos em todos os campos 
da atividade humana. 

Como eventual substituto da Presi
dência e membr·o da Comissão Direto
ra, estarei imbuído do mal.s firme pro
pósito de contribuir, no âmbito das mi
nhas confessadas limitações, para que o 
Senado Federal pr.eencha, com largueza, 
o seu objetivo constitucional e realize 
os legítimos anseios do povo brasileiro. 

Com estas intenções e com estas pa
lavras, repassadas de sinceridade e re
veladoras do empenho de acertar, rei-

tero aos eminentes colegas o meu co
movido agradecimento. (Muito bem! 
Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Vai-se passar à eleição dos Su
plentes de Secretários. 

Levanto a Reunião por alguns Instan
tes, a fim de que os Srs. Senadores pos
sam munir-se das cédulas. 

Está suspensa a Reunião. 
(Suspensa às 17 horas e 10 minutas, 

a reunião é reaberta às 17 horas e 15 minu
tas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Vai-se proceder à eleição dos Su
plentes. 

Solicito ao Sr. 2.0-Secretário proceder 
à chamada dos Srs. Senadores. (Pausa.) 

(Procede-se à chamada.) 
Respondem à chamada e votam 

os Srs. Senadores: 
Adalberto Sena; Geraldo Mesquita; 

José Gulomard; Evandro Carreira; 
José ·Esteves; José Lindoso; Cattete 
Pinheiro; Jarbas Passarinho; Ale
xandre Costa; Henrique de La Roc
que; José Sarney; Fausto Castelo
Branco; Helvídlo Nunes; Petrônio 
Portella; Mauro Benevides; Virgílio 
Távora; Wilson Gonçalves; Agenor 
Maria; Dinarte Mariz; Jessé Freire; 
Domíc!o Gondlm; Milton Cabral; 
Ruy Carneiro; Marcos Freire; Paulo 
Guerra; Wilson Campos; Arnon de 
Mello; Luiz Cavalcante; Teotónio Vi
lela; Augusto Franco; Gllvan Ro
cha; Heitor Dias; Lulz Viana; Dir
ceu Cardoso; Eurico Rezende; João 
Calmon; Amaral Peixoto; Roberto 
Saturnino; Benjamim Farah; Dan
ton Jobim; Nelson Carneiro; Gusta
vo Capanema; Itamar Franco; Ma
galhães Pinto; Franco Montoro; 
Orestes Quércia; Benedito Ferreira; 
Lázaro Barbosa; Osires Teixeira; 
Italivlo Coelho; Saldanha Derzi; 
Mendes Canale; Accioly Filho; Leite 
Chaves; Mattos Leão; Antônio Car
los; Evelásio Vieira; Lenolr Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concluída a votação, val-se pas
sar à contagem das sobrecartas. (Pausa.) 

Foram encontradas na urna 58 sobre
cartas, número que coincide com o de 
votantes. 
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Vai-se proceder à apuração. 

(Procede-se à apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Está concluída a apuração, que 
acusa o seguinte resultado: 

Para Suplente de Secretário - Ruy 
Carneiro - 57 votos; Mendes Canale -
57 votos; Alexandre Costa - 58 votos; 
Renato Franco - 58 votos; Italívio Coe
lho - 1 voto. Em branco, 1 voto. 

De acordo com o resultado, proclamo 
eleitos Suplentes de Secretário os Srs. 
senadores Ruy Carneiro, Mendes Canale, 
Alexandre Costa e Renato Franco. (Pal
mas prolongadas.) 

Está completada a composição da Me
sa que d!rigirá os trabalhos do Senado 
Federal nas duas próximas Sessões Le
gislativas. 

A esta altura, tenho a satisfação e a 
honra de convidar para me substituir 
na Presidência o nobre Sr. Senador Ben
jamim Farah. 

(Assume a Presidência o Sr. Ben
jamim Farah.J 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao 
chegar a esta alta Cátedra, não posso 
deixar de externar os meus sinceros 
agradecimentos aos nobres Senadores do 
Movimento Democrático Bras!leiro e aos 
nobres Senadores da ARENA. 

A todos, minha convicção do apreço e 
do desejo de envidar todos os esforços 
para contribuir para o engrandecimento 
desta Instituição a que tenho a honra de 
pertencer. 

Neste instante, também estendo estes 
agradecimentos ao povo da Guanabara 
que, tantas vezes, me enviou ao Congres
so Nacional. Esta homenagem, eu a rece
bo com humildade e transfiro ao gran
de povo carioca que, honrando-me com 
seu voto, em tantas leg!slaturas, me pro
porcionou este momento de orgulho, que 
tanto me desvanece. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) - Lembro aos Srs. Senadores que, 
de acordo com o que dispõe o Regimento 
Interno, no dia ,Imediato ao em que 
se completar a eleição da Mesa, reunir
se-ão os Líderes dos Partidos para fixar 
a participação numérica de cada Ban
cada nas Comissões Permanentes. 

(Assume a Presidência o Sr. Maga
lhães Pinto.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Antes de encerrar esta Reunião, que 
foi uma demonstração do interesse de
mocrático do povo de Brasília e de todos 
aqueles que aqui vieram, esta Presidên
cia convida os Srs. Senadores para a re
cepção que se realizará no Salão Negro 
do Senado Federal. 

'Está encerrada a Reunião. 
(Encerra-se a Reunião às 17 horas 

e 40 minutos.) 



1.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatw·a, 
en1 3 de n1arço de 1975 

PRESID:ll:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

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

Adalberto Sena - Geraldo Mesqui
ta - Evandro Carreira - José Lin
doso - Cattete Pinheiro - Jarbas 
Passarinho - Renato Franco - Ale
xandre Costa - Henrique de La 
Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco - Helvídlo Nunes -
Petrônío Portella - Mauro Benevi
des - Virgílio Távora - Wílson 
Gonçalves - Agenor Maria - Di
narte Mariz- Jessé Freire- Milton 
Cabral - Ruy Carneiro - Marcos 
Freire - Wilson Campos - Arnon de 
Mellc·- Lulz Cavalcante- Teotónio 
VIlela - Augusto Franco - Gílvan 
Rocha - Lourival Baptista - Heitor 
Dias- Luiz Viana- Ruy Santos
Dirceu Cardoso - Eurico Rezende -
Roberto Saturnlno - Vasconcelos 
Torres- Benjamim Farah- Dan
ton Jobim - Nelson Carneiro -
Gustavc. Capanema - Itamar Fran
co Magalhães Pinto - Franco Mon
toro Orestes Quércia - Benedito 
Ferreira - Lázaro Barbosa - Osires 
Teixeira - Mendes Canale - Leite 
Chaves - Mattos Leão - Lenoir 
Vargas - Daniel Krieger - Paulo 
Br·Ossard - Tarso nutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
A lista de presença acusa o compareci
mento de 55 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0-Secretário vai p:mceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO SENHOR PRESIDENTE DA 

REPúBLICA 
De agradecimento de remessa de autó

grafos de Decretos legisla ti vos: 

- N.0 01/75 (n,0 666/74, na origem), 
de 5 de dezembro de 1974, referente 

ao Decreto Legislativo n.0 90, de 1974, 
que aprova o texto da Convenção 
destinada a Evitar a Dupla Tributação 
e Prevenir a Evasão Fiscal em Maté
ria de Impostos sobre a Renda, fir
mada entre a República Federativa 
do Brasil e o Reine da Dinamarca, em 
Copenhague, a 27 de agosto de 1974. 

- N.0 2/75 (n.0 689/70, na origem), 
de 10 de dezembro de 1974, referente 
ao Decreto Legislativo n.O 97, de 1974, 
que aprova o texto do Acordo Básico 
de Cooperação Técnica e Científica 
entre a República Federativa do Bra
sil e os Estados Unidos Mexicanos, fir
mado em Brasília, a 24 de julho de 
1974. 

- N.0 03175 (n.O 692174, na origem), 
de 11 de dezembro de 1974, referente 
ao Decreto Legislativo n.0 93, de 1974, 
que aprova o texto do Convênio sobre 
Transpc·rtes Marítimos, asinado entre 
a República Federativa do Brasil e os 
Estados Unidos Mexicanos, em Bra
sília, a 24 de julho de 1974. 

- N.0 04175 (n.O 603/74, na origem), 
de 1 1de dezembro de 1974, referente 
ao Decreto Legislativo n.0 94, de 1974, 
que aprova o texto da C-onvenção de 
Berna para a Proteção das Obras Li
terárias e Artísticas, confc·rme revista 
em Paris, a 24 de julho de 1971. 

- N.O 05175 (n,0 717/74, na origem), 
de 19 de dezembro de 1974, referente 
ao Decreto Legislativo n.O 95, de 1974, 
que aprova os textos da constituição 
da União Postal das Américas e Es
panha (UPAEl, da Convenção da 
UPAE e respectivo Protc.colo Final, 

do Acordo sobre Encomendas Postais 
e respectivo Protocolo Final e do 
Regulamento Geral da União Postal 
das Américas e Espanha, assinados 
em Santiago de· Chile, durante o X 
Congresso da União Postal das Amé
ricas e Espanha, realizado em novem
bro de 1971. 

- N.O 06175 (n.0 718/74, na origem), 
de 19 de dezembro de 1974, referente 
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ao Decreto Legislativo n.0 92, de 1974, 
que aprova o Decreto-Lei n.0 1.348, 
de 24 de outubro de 1974, que reajusta 
os vencimentos e salários dos servi
~ores do Poder Executivo, dos mem
oras da Magistratura e do Tribunal 
de Contas da União e dá outras pro
vidências. 

De agrad,ecimento de comunicação refe
rente a escolha de nomes indicados 
para cargos cujos provimentos depen
dem de prévia autorização do Senado 
Federal: 

- N.0 07175 (n.0 667/74, na origem), 
de 5 de dezembro de 1974 referente 
a esc:_olha do Senhor Sérg!Ó Armando 
Frazao, Ministro de Primeira Classe 
da Care!ra de Diplomata, para exercer 
~ funçao de Embaixador do Brasil 
Junto ao Governo da Espanha. 

- N.0 08/75 (n.0 690/74, na origem), 
de 10 de dezembro de 1974, referente 
a escolha dos nomes dos Senhores An
dré Teixeira de Mesquita, Geraldo de 
Carvalho Silos, Aluízio Napoleão de 
Freitas Rêgo, Lauro Escore! Rodrigues 
de Moraes, Manc·el Antônio Maria de 
Pimentel Brandão e Franck Henri 
Teixeira de Mesquita, para exercerem 
as funções de Embaixadores do Brasil 
junto à República da Austria, ao Ca
nadá, à República Popular da China, 
aos Estados Unidos Mexicanos, ao 
Reino da Suécia e a Mauricio, respec
tivamente. 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei 
sancionados: 

- N.0 09175 (n,0 668/74, na origem), 
de 05 de dezembro de 1974 referente 
ao Projeto de Lei da câmara no 
166/74 (n.o 2. 370/74, na Casa de ori·
gem), que reajusta os vencimentos 
dos servidores da Câmara dos Depu
~ados e dá outrasp rovidências. (Pro
Jeto que se transformou na Lei n.o 
6 .155, de 5 de dezembro. de 1974). 

- N.0 10175 (n.0 670/74, na origem), 
de 05 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 
158/74 (n.0 2.232-B/74, na Casa de 
origem), que concede pensão especial 
a José Fernandes da Luz. (Projeto que 
se transformou na Lei n.0 6.157, de 5 
de dezembro de 1974). 

- N.0 11175 (n.o 671/74. na origem), 
de 05 de dezembro de 1974, referente 

ao Projeto de Lei da Câmara n.o 
162/74 (n.0 2.357-B/74, na Casa de 
origem), que reorganiza os Quadros 
de Oficiais Aux!liares da Marinha e 
dá outras pr.ovidências. (Projeto que 
se transf·ormou na Lei n.o 6.158, de 5 
de dezembro de 1974). 

- N.0 12175 (n.0 673/74, na origem), 
de 06 de dezembro de 1974 referente 
ao Projeto de Lei da câmara n.o 
159/74 (n.o 2.338-B/74, na Casa de 
origem), que altera dispositivos da 
Lei n.0 5.919, de 17 de setembro de 
1973, que autorizou a constituição da 
SIDERBRAS, e dá outras providên
cias. (Projeto que se transformou na 
Lei n.0 6.159, de 6 de dezembro de 
1974). 

- N.0 13/75 (n.0 674/74, na origem), 
de 06 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 
160/74 (n.0 2.352-B/74, na Casa de 
origem), que acrescenta parágrafo ao 
art. 9.0 da Lei n.O 4. 519, de 2 de de
zembro de 1964, que "dispõe sobre a 
liquidação, por acordo, das desapro
priações efetuadas no Nordeste a dá 
outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n.o 6.160, de 6 de 
dezembro de 1974). 

- N.0 14175 (n.0 675/74, na origem), 
de 06 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 
153/74 (n.0 2 .361-B/74, na Casa de 
origem), que atuoriza o Poder Exe
cutivo a abrir à Justiça do Trabalho, 
em favor do Tribunal Regional do 
Trabalho da 3." Região, o crédito es
pecial de cr$ 550.000,00 para o fim 
que especifica. (Projeto que se trans
formou na Lei n.0 6.161, de 6 de de
zembro de 1974.) 

- N.0 15/75 (n.0 676/74, na origem), 
de 06 de dezembro de 1974 referente 
ao Prc·jeto de Lei do Stmado n.o 
142/74-DF, que dispõe sobre a inte
gração de funcionários públicos do 
Distrito Federal dos quadros de pes
soal d·os órgãos relativamente autó
nomos, autarquia ,empresas públicas 
sociedades de economia mista e fun~ 
dações, e dá outrasp rovidências. 
(Projeto que se transformou na Lei 
n.0 6 .162, de 6 de dezembro de 1974). 

- N.0 16/75 (n.0 677/74, na origem) 
de 06 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.O 
155/74 (n.0 2. 366-B/74, na Casa de 
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origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir ao Ministério da Saúde, 
em favor das Delegacias Federais de 
Saúde, c crédito especial de Cr$ .... 

1.800.000,00. (Projeto que se transfor
mou na Lei n.0 6 .163, de 6 de dezem
bro de 1974). 

- N.0 17175 (n.0 678/74, na origem), 
de 6 de dezembro de de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 
161/74 (n.0 2. v53-B/74, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a transfe
rência da propriedade de bens imóveis 
do Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo (SERFHAU), e dá outras 
providências. (Prc.jeto que se trans
formou na Lei n.<> 6 .164, de 6 de de
zembro de 1974). 

- N.o 18/75 (n.0 681/74, na origem), 
de 09 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da ·Câmara n.O 
156/74 (n.0 2 .318-B/74, na Casa de 
origem), que autoriza a doação de 
terreno situado no Rio de Janeiro, 
Estado da Guanabara, de propriedade 
do Instituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do Estado 
(IPASEl. (Projeto que se transformou 
na Lei n.0 6 .166, de 09 de dezembro 
de 1974). 

- N.0 19/75 (n.o 682/74, na origem), 
de 09 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 
154/74 (n.0 2.465-B/74, na Casa de 
origem), que autoriza c Poder Exe
cutivo a abrir à Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, em favor 
do Juizado de Menores, o crédito es
pecial de Cr$ 235.000,00 para o fim 
que especifica. (Projeto que se trans
formou na Lei n.o 6.167, de 09 de 
dezembro de 1974). 

- N.0 20/75 (n.0 683/74, na origem), 
de 09 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 

178/74 (n.0 2.399-B/74, na Casa de 
origem), que cria o Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - FAS -
e dá outras providências. (IProj eto que 
se transformou na Lei n.0 6 .168, de 
09 de dezembrco de 1974). 

- N.0 21/75 (n.0 684/74, na origem), 
de 09 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n,0 

177/74 (n.o 2.322-B/74, na Casa de 
origem), que concede pensão especial 
a José Carlos Tedesco. (Projeto que 

se transformou na Lei n.0 6 .169, de 09 
de dezembro de 1974). 

- N.0 22/75 (n.0 685/74, na origem), 
de 09 de dezembro de 1974, referente 
ao Pro.jeto de Lei da Câmara n.0 

151/74 <n.0 2.356-B/74, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir ao Ministério da Justi
ça, em favor do Conselho Administra
tiv·o de Defesa Económica, o crédito 
especial de Cr$ 10.200,00 para o fim 
que especifica. (Projeto que se trans
fc·rmou na Lei n.0 6 .170, de 09 de de
zembro de 1974). 

- N.0 23175 (n.o 687/74, na origem), 
de 09 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 

152/74 (n.0 2. 358-B/74, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir ao Ministério da Agri
cultura, crédito especial até o limite 
de Cr$ 16.761. 800,00, para C· fim que 
especifica . (Pr·ojeto que se transfor
mou na Lei n.o 6 .172, de 9 de dezem
bro de 1974). 

- N.0 24/75 (n.0o 687-A/74, na origem), 
de 9 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 

157/74 (n.O 2.321-B/74, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a aplicação 
do disposto nos Artigos 12, alínea "a", 
e 339 do Código de Processo Penal 
Militar, nos casos de acidente de 
trânsito, e dá outras providências. 
<Projeto que se transformou na Lei 
n.0 6.174, de 9 de dezembro de 1974). 

- N.0 25/75 (n.0 688/74, na origem), 
de 09 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 

174/74 (n.0 2.372-B/74, na Casa de 
origem), que autoriza o Pc·der Exe
cutivo a abrir ao Ministério das Co
municações o crédito ·especial de Cr$ 
3. 000.000,00, para o fim que especifica. 
(Projeto que se transformou na Lei 
n.0 6 .173, de 09 de dezembro de 1974). 

- N.0 26/75 (n.o 688-A/74, na origem), 
de 9 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei n.0 163/74-COMPLE
MENTAR, (n.0 69-B/74, na Casa de 
origem), que dá nova redação ao art. 
11 do Decreto-Lei n.o 406, de 31 de 
dezembro de 1968, dispondo sobre 
isenção do imposto sobre serviço. 
<Projete. que se transformou na Lei 
Complementar n.o 22, de 9 de dezem
bro de 1974). 



-45-

- N.o 27/75 (n.0 691/74, na origem), 
de 10 de dezembro de 1974, referente 
ao Pr-ojeto de Lei da Câmara n.o 
120/74 (n.0 2.002-B/74, na Casa de 
origem), que revoga as Leis n.0s 1. 386, 
de 18 de junho de 1951, e 2 .186-A, de 
de 13 de fevereiro de 1954. (Projeto 
que se transf-ormou na Lei n.0 6 .175, 
de 10 de dezembro de 1974). 

- N.0 28/75 (n.0 691/74, na origem), 
de 1 de dezembro de 1974, referente 
a.o Projeto de Lei da Câmara n.o 
175/74 (n.o 2.374-B/74, na Casa de 
origem), que autoriza o Poder Exe
cutivo a realizar a subscrição de ações 
nos aumentos de capital da Com
panhia Brasileira de Alimentos e dá 
ourtas providências. (Projeto que se 
transf.ormc·u na Lei n.0 6 .176, de 11 
de dezembro de 1974). 

- N.o 29/75 (n.O 695/74, na origem), 
de 11 de dezembro de 1974, referente 
a.o Projeto de Lei da Câmara n.0 

168/74 (n.o 2.373-B/74, na Casa de 
origem) que autoriza o Poder Exe
cutivo á abrir.créditos suplementares 
ao areamento da União, aprovado 
pela Lei n.o 5. 964, de 10 de dezembro 
de 1973. (Projeto que se transformou 
na Lei n.0 6.177, de 1 de dezembro de 
1974). 

- N.o 30175 (n.0 696/74, na origem), 
de 11 de dezembr-o de 1974, referente 
ao Projeto de Lei do Cc·ngresso Nacio
nal n.o 13 de 1974, que estabelece 
acréscimo provisório dos benefícios da 
previdência social. (Projeto que se 
transformou na Lei n.0 6.178, de 11 
de dezembro de 1974). 

- N.o 31175 (n.0 697/74, na origem), 
de 1 de dezembro de 1974, referente 
ao Projete de Lei da Câmara n.0 

179/74, (n.o 2.340-B/74, na Casa de 
origem), que institui amparo previ
denciário para maiores de setenta 
anos de idade e para inválidos, e dá 
outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n.0 6.179, de 11 
de dezembro de 1974). 

- N.o 32/75 (n.O 698/74, na origem), 
de 11 de dezembro de 1974, referente 
ao Projete de Lei n.0 12/74-CN, que 
mantém até 31 de dezembro de 1983 
o percentual a que se refere o art. 1.0

, 

item I da Lei n.0 5.824, de 14 de no
vembr~ de 1972, e dá outras provi
dências. (Projeto que se transformou 

na Lei n.o 6.180, de 11 de dezembro 
de 1974). 

- N.0 33175 (n.o 699/74, na origem), 
de 1 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 

172/74 (n.0 2.319-B/74, na Casa de 
erigem), que altera o Artigo 600 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
amplia a destinação do Fundo de As
sistência ao Desempregado e dá outras 
pr.ovidências. (Projeto que se trans
formou na Lei n.O 6 .181, de 11 de de
zembro de 1974). 

- N.0 34175 (n.O 700/74, na origem), 
de 1 de dezembro de 1974, referente 
ac Projeto de Lei n." 11174-CN, que 
fixa a retribuição do Grupo-Magisté
rio, do Serviço Civil da União e das 
Autarquias Federais, e dá outras pro
vidências. (Projeto que se transfor
mou na Lei n.0 6 .182, de 11 de dezem
bro de 1974). 

- N.0 35175 (n.o 701/74, na origem), 
de 11 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 

181/74 (n.o 2.369-B/74, na Casa de 
C·rigeml, que dispõe sobre os Sistemas 
Estatístico e Cartográfico Nacionais, 
e dá outras providências. (Projeto que 
se transformou na Lei n. 0 6 .183, de 
11 de dezemro de 1974). 

- N.o 36/75 (n.o 702/74, na origem), 
de 11 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 

164/74 (n.0 2 .141-C/74, na Casa ~e 
origem), que dispõ~ sobre a integraçao 
de funcic·nários publicas nos quadros 
de sociedades de economia mista, 
empresas públicas e fundações resul
tantes de transformação de orgãos da 
Administração Federal Direta e au
tarquias; revoga a Lei n. o 5. 927, de 11 
de outubro de 1973, e dá outras pro
vidências. (Projeto que se transfor
mou na Lei n.0 6.184, de 11 de de
zembro de 1974). 

- N.o 37/75 (n.o 703/74, na origem), 
de 11 de dezembm de 1974, referente 
ao Pr·ojeto de Lei da Câmara n.0 

183/74 (n.o 2. 333-B/74, na Casa de 
origem), que dispõe sobre os servid~
res públicos civis da Administraçao 
Federal direta e autárquica, segundo 
a natureza juridica do vínculo empre
gatício, e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei 
n.o 6.185, de 11 de dezembrc· de 1974). 
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- N.0 38175 (n.0 704/74, na origem), 
de 11 de dezembro de 1974,. referente 
a:o Projeto de Lei do Senado n.o 
64/73, que dispõe sobre o forneci
mento ou divulgação, pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, aos Municípios Brasileiros 
interessados, dos dados demográficos 
necessários ao cumprimento do § 2.o 
do art. 15 da Constituição Federal. 
<Projeto que se transformou na Lei 
n.O 6 .186, de 11 de dezembro de 1974). 

- N.0 39175 (n.0 709/74, na origem), 
de 17 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei do· Senado n.o 
95/74-DF, que estima a Receita e Fixa 
a Despesa do Distrito Federal para o 
Exercício Financeiro de 1975. (Projeto 
que se transformou na Lei n.o 6 .190, 
de 17 de dezembro de 1974). 

- N,0 40175 (n.0 710/74, na origem), 
de 17 de dezembro de 1974, referente 
ao Prc.jeto de Lei do Senado n.o 
96/74-DF, que aprova o Orçamento 
Plurianual de Investimentos do Dis
trito Federal para o triênio 1975/1977. 
(Projeto que se transformou na Lei 
n.0 6 .191, de 17 de dezembro de 1974). 

- N.0 41175 (n.0 711/74, na origem), 
de 19 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 

173/74 (n.0 2.368-B/74, na Casa de 
C·rigem), que dispõe sobre restrições a 
brasileiros naturalizados, e dá outras 
providências. (Projeto que se trans
form·ou na Lei n.o 6 .192, de 19 de 
dezembro de 1974). 

- N.0 42175 (n.0 713/74, na origem), 
de 19 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 
165/74 (n.0 2. 345-B/74, na Casa de 
origem), que reajusta os vencimentos 
e salários dos servidores da Secretaria 
do Supremo Tribunal Federal e dá 
outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n.0 6 .193, de 19 
de dezembro de 1974). 

- N.o 43175 (n.0 714/74, na origem), 
de 19 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 

184/74 <n.0 2 .367-B/74, na Casa de 
origem), que dispõe sobre Seguro 
Obrigatório· de Danos Pessoais causa
dos por veículos automotores de via 
terrestre, ou por sua carga, a pessoas 
transportadas ou não. (Projeto que se 

trnsformou na Lei n.0 6 .194, de 19 de 
dezembro de 1974). 

- N.0 44175 (n,0 715/74, na origem), 
de 19 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 
185/74 (n.0 2 .384-B/74, na casa de 
origem), que atribui ao FUNRURAL 
a concessão de prestações por aciden
te do trabalho. (Projeto que se trans
formou na Lei n.0 6 .195, de 19 de 
dezembro de 1974). 

- N.0 45/75 (n.0 716/74, na origem), 
de 19 de dezembro de 1974, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 
176174 (n.0 2.134-A/74, na Casa de 
origem), que altera o art. 28 e o pará
grafo único do art. 35 da Lei n.o 5.682, 
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos), e dá outras 
pr·ovidências. (Projeto que se trans
formou na Lei n.0 6.196, de 19 de de
zembro de 1974). 

- N.0 46176· (n.0 1/75, na origem), 
de 7 de janeiro de 1975, referente ao 
Projeto de Lei n.0 182174-COMPLE
MENTAR (n.o 32-B/74, na Casa de 
origem), que dispõe sobre os convênios 
para a concessão de isenções do im
posto sobre operações relativas à cir
culação de mercadorias e dá outras 
providências. (Prc·jeto que se trans
formou na Lei n.0 24, de 7 de janeiro 
de 1975- COMPLEMENTAR). 

Submetendo à deliberação do Senado, 
acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor Governador do Distrito Fe
deral, o anexo Projeto de Lei que "al
tera a denominação da Central de 
Abastecimento de Brasília S/ A -
CENABRA". 

MENSAGEM 
N.0 47, de 1975 

(n.• 36/75, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membro do 
Senado Federal: 

Nos termos do art. 51, c0mbinado com 
o art. 42, item V, da Constituição, tenho 
a honra de submeter à elevada delibera
ção de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do· Senhor 
Governador do Distrito Federal, o anexo 
Pr·oJ e to de Lei que "altera a denominação 
da Central de Abastecimento de Brasília 
S/ A - CENABRA". 

Brasília, em 20 de fevereiro de 1975. -
Ernesto Geisel. 
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E.M.E. 

N.o 22/74-GAG 

Brasília, 29 de novembro de 1974 

Excelentíssimo Senhor 
General Ernesto Geisel 
Dlgníssimo Presidente da República Fe
derativa do Brasil 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República: 

O Governo do Distrito Federal foi au
torizado, através da Lei n.0 5.691, de 10 
de agosto de 1971, a constituir uma so
ciedade de economia mista, sob a form!l 
de sociedade por ações, com a denomi
nação de "Central de Abastecimento de 
Brasília S/ A- CENABRA", com o obje
tivo, dentre outros, de "participar dos 
planos e programas de abastecimento 
coordenados pelo Gpverno Federal e ao 
mesmo tempo promover e facilitar o in
tercâmbio com as demais Centrais de 
Abastecimento". 

Ao regulamentar o Sistema Nacional 
de Centrais de Abastecimento de que 
trata a Lei n.0 5. 727, de 4 de novembro 
de 1971, o Decreto n.0 70. 5~2, de 11 de 
maio de 1972, estabeleceu em seu art. 
3.o, parágrafo único, textualment.e: 

"As unidades integradas, para me
lhor adequação ao Sistema e unifor
midade administrativo-operacional, 
adotarão a denominação "Centrais 
de Abastecimento S/A - CEASA", 
seguida da qualificação regional, 
estadual ou municipal correspJn
dente." 

Considerando que a denominação da 
entidade foi conferida por Lei, e que so
mente outro instrumento de Igual hie
rarquia poderá alterá-la, e ante o pro
pósito da Administração do Distrito 
Federal de corrigir qualquer possível 
distorção para integrar, no todo, a re
ferida sociedade no Sistema Nacional de 
Centrais de Abastecimento, tenho a 
honra de submeter a Vossa Excelência, 
para apreciação do Senado Federal, nos 
termos do art. 17, § 1.0, comb_lnado com 
o art. 42, n.o V, da Constltuiçao Federal, 
o Incluso Anteprojeto de Lei, dispondo so
bre a alteração da denominação da Cen
tral de Abastecimento de Brasília S/ A
CENABRA. 

Aproveito o ensejo· para renovar a 
Vossa Excelência os protestos de minha 
malar estima e elevada consideração. -
Elmo Serejo Farias, Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENAIJO 
N.0 1, de 1975-DF 

Altera a denominação da Central 
de Abastecimento de Brasília S/ A -
CENABRA. 

O Senado Federal decreta: 

Art. 1.0 - A Central de Abastecimento 
de Brasília S/ A - CElNABRA, constituí
da de conformidade com a Lei n.o 5.691, 
de 10 de agosto de 1971, passa a deno
minar-se Central de Abastecimento do 
Distrito Federal S/ A - CEASA/DF. 

Art. 2.0 
- Esta Lei entra ·em vigor na 

data de sua publicação·, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, em de 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 5.691, 
de 10 de agosto de 1971 

de 1975. 

Autoriza o Governo do Distr'to Fe
deral a constituir a "Central de 
Abastecimento de Brasília S/ A -
CENABRA e dá outras providên
dências. 

O Presidente da República, faço saber 
que o Senado Federal decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 - É o Governo do Distrito Fe
deral autorizado a constituir uma socie
dade de economia mista, ~ob a forma de 
sociedade por ações, denominada "Cen
tral de Abastecimento de Brasília S/ A, 
que usará a sigla CENABRA, com sede e 
fôro em Brasília, Distrito Federal, po
dend·o Instalar e manter filiais, agências 
e representações onde convier. 

Art. 2.o- A CENABRA, cuja du~ação é 
por prazo Indeterminado, tera por 
objeto: 

a) construir, Instalar, explorar e Ad
ministrar Centrais de Abasteclmen to 
destinadas a operar como um centro po
larizador e coordenador elo abastecimen
to de gêneros alimentícios e Incentiva
dor da produção agrícola; 

b) participar dos planos e programas 
de abastecimento coordenados pelo Go-
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verno Federal e ao mesmo tempo pro
mover e facilitar o intercâmbio com as 
demais Centrais de Abastecimento; 

c) firmar convênios, acordos, contra
tos ou outros tipos de intercâmbio com 
pessoas físicas ou jurídicas de direito 
público ou privado, nacionais ou estran
geiras, a fim de facilitar e ou participar 
de atividades destinadas à melhoria do 
abastecimento de produtos agrícolas; 

d) desenvolver, em caráter especial ou 
sistemático, estudos de natureza técni
co-económica capazes de fornecer base 
à melhoria, aperfeiçoamento e inovações 
dos processos e técnicas de comerciali
zação, com vistas ao abastecimento de 
gêneros alimentícios. 

Art. 3.0 -O capital inicial mínimo da 
CENABRA será de Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros), devendo o 
Distrito Federal subscrever 51% (cin
qüenta e um por cento) do total das 
ações. 

§ 1.0 - A sociedade terá participação 
acionária de usuários de seus serviços 
bem como do Governo Federal através 
da Companhia Brasileira de Alimentos, 
nos termos previstos nos Estatutos so
ciais da CENABRA. 

§ 2.0 - O capital da CENABRA poderá 
ser sucessivamente aumentado, desde 
que o Distrito Federal mantenha sempre, 
no mínimo, a maio·ria de 51% (cinqüen
ta e um por cento) do total das ações. 

§ 3.0 - O Distrito Federal ou suas enti
dades de administração indireta realiza
rão o Capital subscrito em dinheiro, em 
bens ou outros valores suscetíveis de 
avaliação, pertinentes ao empreendi
mento, facultado ao primeiro, a utiliza
ção para esse fim, dos recursos do Fundo 
criado pelo art. 209 do Decreto-Lei n.0 

82, de 26 de dezembro de 1966. 

Art. 4.0 - A CENABRA será adminis
trada na forma estabelecida por seus 
Estatutos. 

Art. 5.0 - Os membros da Diretoria, do 
Conselho Fiscal e de outras órgãos da 
administração criados pelos Estatutos, 
assim como os empregados cta CENABRA, 
ao assumirem as suas funções são obri
gados a prestar, perante a sociedade, 
declaração de bens, anualmente rena-

Art, 6.0 - Ficam o Governo do Distrito 
Federal e a CENABRA, quando necessá
rio à realização dos fins da sociedade, 
autorizados a contrair empréstimos e 
celebrar acordos, bem como aceitar au
xílios, doações e contribuições. 

Parágrafo único - Para a celebração 
dos acordos e financiamentos externos 
haverá, em cada caso, e nos termos da 
Constituição, autorização do Senado Fe
deral. 

Art. 7.0 - O regime jurídico do pessoal 
da CENABRA é o da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Art. s.o - Aplica-se à CENABRA, na
quilo que não contrariar a presente Lei, 
a lei das sociedades por ações. 

Art. 9.0 - Esta Lei entra em vigor na 
d?ta de sua publicação·, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, em lO de agosto de 1971; 150.0 

da Independência e 83.0 da República. -
Emílio G. Médici. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e do Distrito Federal.) 

Submetendo ao Senado a escolha de no
me indicado para cargo cujo provimen
to depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM 
N.o 51, de 1975 

(n.• 47175, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do 
Senado Federal: 

Nos termos do art. 42, item III, e § 3.0 
do art. 72, da Constituição, tenho a hon
ra de submeter à consideração do Egré
gio Senado Federal, o nome do Doutor 
Guida Fernando Mondin para exercer o 
cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro Victor Amaral 
Freire. 

Os méritos do Senhor Guida· Fernando 
Mondin que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada fun
ção, constam do anexo "Curriculum 
Vitae". 

Brasília, em 28 de fevereiro de 1975. -
Ernesto Geisel. 
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"CURRICULUM VITAE" 

Nome: Guida Fernando Mondin 
Nascimento: 6 de maio de 1912 
Naturalidade: Porto Alegre -RS 
Nacionalidade: Brasileira 

Flllação: Guido Mondin e Romana On
garatto Mondin 

Cursos: 

- Colégio São João Batista de La Salle 

- Curso de Pintura - Escola de Belas 
Artes de Porto Alegre. 

- Guarda-Livros pelo Instituto Israel 
Torres Barcelos, de Porto Alegre. 

- Contador pela Escola Técnica de Co
mércio, de Porto Alegre. 

- Bacharel em Ciências Politicas e 
Económicas pela Faculdade de Ciên
cias Politicas e Económicas da Ponti
fícia Universidade Católica ào Rio 
Grande do Sul. 

I - Atividades Profissionais: 

- Chefe de Contabilidade da Federação 
das Associações Rurais do Rio Grande 
do Sul (FARSUL). 

- Auditoria. 

- Professor de Contabilldade Geral. 

- Industrial. 

- Diretor de Empresa de Construções. 

II - Atividades Decorrentes: 

- Membro do Conselho da Federação 
das Associações Comerciais do Rio 
Grande do Sul. 

- Membro do Conselho Hidroviário 
(DEPREC). 

- Membro do Conselho Rodoviário 
<DAER do Rio Grande do Sul). 

III - Atividades Sociais e Culturais: 

- Dirigente Sindical Comerciário. 

- Membro de Diretoria da Associação 
Riograndense de Assistência ao Tu
berculoso Crónico. 

- Conselheiro da Sociedade Brasileira 
de Economia. 

- Presidente da Associação Riogran 
se de Artes Plásticas. 

- Presidente do Instituto Históri• 
Geográfico do DF. 

- Presidente da União dos Escot 
do Brasil. 

- Conselheiro da Fundação Educ• 
nal do DF. 

- Ocupante da Cadeira n.o 4 da Ac 
mia Brasileira de Arte. 

- Membro da Academia de Letra 
Fronteira Sudoeste RS. 

- Membro Correspondente da Agr 
cion Claslcista de Artes y Letrf 
Madrid - Espanha. 

-Membro Correspondente do Inst 
Americano de Cultura - Buenoc 
res - Argentina. 

- Estagiário da Associação dos :c 
mados da Escola Superior de Gt 

IV -Distinções: 

- Membro Honorário da Sociedad 
Teatro - Pelotas - RS. 

- Sócio Benemérito da Sociedade 
slleira de Geografia. 

- Medalha do Sesquicentenário d< 
quivo do Exército. 

- Honra ao Mérito do Instituto d· 
las Artes do Rio Grande do Sul. 

- Doutor "Honoris causa" da Fac 
de Católica de Medicina de 
Alegre. 

- Medalha Gratidão da Cidade d• 
Paulo. 

- Membro Honorário da União N 
nal dos Fiscais Aduaneiros. 

- Sócio Honorário ou Benemérit 
dezenas de outras entidades r: 
rais, assistenciais e esportivas. 

- Cidadão Honorário do Estado de 
Virglnla - EE.UU. 

- Comendador da Ordem do ~ 
Mal. José Pessoa. 

- Grande Oficial do Gran Ducat 
Luxemburgo. 

- Medalha "Mérito Tamandaré". 
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- Comendador da Ordem do Mérito 
Aeronáutico. 

- Medalha do Pacificador. 

V - Missões no Estrangeiro: 

.:.... Urugai e Argentina - 1945- Missão 
cultural. 

- Uruguai e Argentina - 1953 - Inter
câmbio parlamentar. 

- Grécia - 1960 - Delegado do Brasil 
à Conferência Interparlamentar. 

- Iugoslávia - 1963 - Idem, idem. 

- Tailândia - 1967 -Delegado do Bra-
sil à Conferência de Governos Locais. 

- Estados Unidos - 1968 - Intercâm
bio cultural. 

- Uruguai, Argentina e Chile - 1969 -
Missão cultural. 

- Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, 
Holanda, Inglaterra e França - 1970 
- Missão cultural. 

- Itália - 1972 - Delegado do Brasil 
à Conferência Interparlamentar. 

VI - Atividades Públicas: 

- Presidente Municipal de Partido. 

- Presidente Regional de Partido. 

- Prefeito Municipal em exercício 
Caxias do Sul - RS. 

- Deputado Estadual. 

- Deputado Federal. 

- Senador Federal (2 mandatos) -
Membro das Comissões: Dlretora,- de 
Finanças, do Distrito Federal, d~ Le
gislação Social, de Constituição e Jus
tiça e Relações Exteriores. 

- Vice-Líder. 
(A Comissão de Finanças.) 

AVISO 

DO SR. MINISTRO CHEFE DO GABI
NETE CIVIL DA PRESID1l:NCIA DA 
REPúBLICA 

- N.0 041-SUPAR/75, de 27 de fevereiro 
de 1975, encaminhando cópia dos es
clarecimentos prestados, pelo Minis
tério da Saúde, sobre o Proj etc de Lei 
do Senado n.0 83, de 1973, de autoria 

do Sr. Senador Nelson Carneiro, que 
regulamenta o reconhecimento de 
teses, teorias, pesquisas ou descober
tas científicas no campo da cancero
logla e das doenças transmissíveis, 
hereditárias, contagiosas ou tidas 
como Incuráveis . 

OFíCIOS 

DO SR. PRIMEIRO-SECRETARIO DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS 

- N.o 565174, de 9 de dezembro de 1974, 
encaminhando autógrafo do Projeto 
de Lei da Câmara n.o 88, de 1974 
(n.o 2.024-B/74, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
iodação do sal destinado ao consumo 
humano, seu controle pelos órgãos 
sanitários e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei 
n.o 6 .150, de 3 de dezembro de 1974); 

- N.0 566174, de 9 de dezembro de 1974, 
encaminhando autógrafo do Projeto 
de Lei da Câmara n.o 145, de 1974 
(n.o 2.265-B/74, na Casa de origem), 
que altera o art. 51 da Lei n.O 2 .851, 
de 25 de agosto de 1956, que dispõe 
sobre a Organização Básica do Exér
cito, e dá outras providências. (Pro
jeto que se transformou na. Lei n.0 

6 .148, de 2 de dezembro de 1974); 

- N.0 567174, de 13 de dezembro de .1974, 
encaminhando autógrafo do Projeto 
de Lei da Câmara n.o 141, de 1974 
(n.0 2 .113-C/74, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a formação de Ofi
ciais Engenheiros para o Corpo de 
Oficiais da Aeronáutica, da Ativa, e 
dá outras providências. (Projeto que 
se transformou na Lei n.o· 6 .165, de 9 
de dezembro de 1974); 

- N.0 568174, de 13 de dezembro de 1974, 
encaminhando autógrafo do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 167, de 1974 
(n.0 2.305-B/74, na Casa de origem), 
que extingue o Departamento Nacio
nal de Estradas de Ferro e dá outras 
providências. <Projeto que se trans
formou na Lei n.0 6.171, de 9 de de
zembro de 1974); 

- N.0 570174, de 13 de dezembro de 1974, 
encaminhando autógrafo do Projeto 
de Lei do Senado n.0 155, de 1974 (n.o 
2. 37.1/74, na Câmara dos Deputados), 
que reajusta os vencimentos dos ser
vidores do Senado Federal e dá ou
tras providências. CProj etc que se 
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transformou na Lei n.o 6 .156, de 5 de 
dezembro de 1974) ; 

- N.0 001/75, de 31 de janeiro de 1975, 
encaminhando autógrafo do Projeto 
de Lei do Senado n.0 54, de 1974 -
Complementar (n.O 65-B/74, Comple
mentar, na Câmara dos Deputados) 
que altera os arts. 1.o, 2.o e seus pa
rágrafos, e 3. o e seus incisos, da Lei 
Complementar n.0 2, de 29 de novem
bro de 1967, que dispõe sobre a exe
cução do disposto no art. 16, § 2.0 da 
Constituição Federal, relativamente à 
remuneração dos vereadores. (Projeto 
que se transformou na Lei Comple
mentar n.0 23, de 19 de dezembro de 
1974); 

- N.0 002175, de 31 de janeiro de 1975, 
encaminhando autógrafo do Projeto 
de Lei da Câmara n.O 73/74 (número 
2. 026-B/74, na Casa de origem) que 
retifica, sem ânus, a Lei n.0 5.9S4, de 
1973, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1974. (Projeto que se 
transformou na Lei n.0 6 .197, de 23 
de dezembro de 1974). 

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

Sobre a mesa, Projetas de Lei que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 2, de 1975 

Revoga a Lei n.o 5.453, de 14 de 
junho de 1968, que instituiu o siste
ma de sublegenda partidária. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - É revogada a Lei n.o 5.453, 
de 14 de junho de 1968, instituidora do 
sistema de sublegendas nas eleições para 
Governador e Prefeito Municipal. 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará ·em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 

Com a edição do Ato Institucional 
n.0 2, a vida partidária do País experi
mentou radicais transformações, sobre
tudo pela extinção das antigas agremia
ções e o surgimento de outras, nos moi-

des preconizados pela legislação revolu
cionária. 

Pretendeu-se, graças à fórmula artifi
ciosa da sublegenda, que, sob uma mes
ma bandeira, fossem aglutinados adeptos 
dos partidos anteriormente existentes 
até que se normalizasse a estrutura po~ 
litico-partidária do País. 

Decorridos, porém, quase dez anos da 
extinção dos velhos partidos, ainda per
manece em plena vigência a Sublegenda 
- responsável pela desagregação das 
hostes partidárias, uma vez que, a cada 
oportunidade de confronto eleitoral cor
religionários se digladiam, com a~paro 
em diploma legal vigorante. 

Na Legislatura passada, foi tentada 
por iniciativa de Senadores e Deputados' 
a revogação da Lei n.o 5.453, de 14 de 
junho de 1968, instituidora do sistema de 
sublegenda para a eleição de Governa
dor e Prefeito Municipal. 

As proposições apresentadas com esse 
objetivo não lograram aprovação no Con
gresso Nacional, permanecendo inaltera
da a legislação pertinente à matéria. 

Com a realização, em 1976, de eleições 
municipais, torna-se necessária, para 
resguardo da unidade partidária, a re
vogação da Lei suprareferenciada - de
ferida, hoje, não apenas pelos dirigentes 
do Movimento Democrático Brasileiro 
mas, igualmente, por vultos preeminen~ 
tes da Aliança Renovadora Nacional. 

Ainda agora, quando do recente En
contro de Governadores ·eleitos, vozes au
torizadas como a dos Senhores Sinval 
Guazelli e Garcia Neto, escolhidos para 
Governador do Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso, respectivamente, fizeram-se ou
vir contra a existência da sublegenda, 
apontando-a como altamente prejudicial 
à harmonia do grêmio situacionista. 

É de esperar, porisso, que, com razoável 
antecipação do próximo pleito, seja mo
dificada a legislação eleitoral, suprimin
do-se a figura da sublegenda, malsinada 
publicamente por arenistas e emedebis
tas. 

Confio em que a presente proposição 
em conseqüência da nova realidade po~ 
lítica brasileira, venha a ser acolhida 
pela maioria dos Senhores Congressistas. 

Sala das Sessões, em 3 de março de 
1975. - Senador Mauro Benevides. 
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LEGISLAÇ.lf.O CITADA 

LEI N.0 5.458, DE 14 DE JUNHO 
DE 1968 

Institui o sistema. de sublegendas 
e dá outras providências. · 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 - Os Partidos Políticos poderão 
instituir, na forma prevista nesta Lei, 
até três sublegendas nas eleições para 
Governador e Prefeito. 

Parágrafo único - Consideram-s·e sub
legendas listas autónomas de candidatos 
concorrendo à mesma eleição dentro da 
organização partidária registrada na 
forma da Lei. 

Art. 2.0 - A instituição de sublegendas 
será concedida pela respectiva conven
ção partidária estadual ou municipal, 
dentro de 180 (cento e oitenta) dias an
teriores à data fixada para as eleições. 

Parágrafo único - Cada sublegenda 
será qualificada pela denominação de 
Partido, seguida dos númer.os 1 a 3, na 
ordem decrescente dos votos c·om que fo
ram instituídas na convenção, havendo 
sorteio em caso de empate. 

Art. 3.0 - As c·onvenções a que se refere 
o artigo anterior serão realizadas sob a 
presidência respectivamente de Juiz do 
Tribunal Regi·onal Eleitoral, do Juiz Elei
toral da Zona ou de representante indi
cado pela Justiça Eleitoral. 

Parágrafo único - Nessa reunião se
rão Indicados candidatos a Governa
dor e Prefeito, obedecidas as seguintes 
normas: 

a) presença de mais da metade dos 
convencionais; 

b) número mínimo de 10% dos con
vencionais para aquelas Indicações; 

c) votação secreta e uninominal. 

Art. 4.0
- Submetidos os nomes indica

dos ao escrutínio secreto, serão conside
rados candidatos do Partido em sub
legendas os 3 (três) mais votados, desde 
que haja obtido, cada qual deles, o mí
nimo de 20% (vinte por cento) dos votos 
dos convencionais. 

§ 1.0 - Escolhidos os 3 (três) candida
tos mais votados, subst:ritores da Indi
cação de cada qual deles (art. 3.0 §' 1.0 , 

item b) serão considerados instltuidot~es 
da sublegenda para todos os efeitos da 
Lei. 

§ 2.0 -!Piara efeito da escolha dos can
didatos à eleição pmporc!onal serão atri
buídos, a cada sublegenda que se orga
nizar, o número de lugares que guarda 
a mesma proporção verificada na votação 
obtida por cada uma delas (art. 7.0 ). 

§ 3.0 - Todas as deliberações das con
venções partidarias, para escolha de 
candidatos e instituição de sublegendas, 
deverão constar de ata circunstanciada 
para os fins de direito. 

Art. 5.0 - A convenção para a escolha 
dos candidatos será realizada no máximo, 
até 60 (sessenta) dias antes do término 
do prazo para o seu registro perante a 
Justiça Eleitoral. 

§ 1.0 - As convenções serão constituí
das na forma prevista na Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos (Lei n.0 4.740, de 15 
de julho de 1965). 

§ 2.0 - No ca.so dos artig·OS 18 e 19, o 
prazo será o de até 30 dias antes do 
pleito. 

Art. 6.0 - Quando da eleição dos dele
gados à Convenção Nacional ou Regio
nal verificar-se existência de 20% (vinte 
por cento) no mínimo, de opiniões di
vergentes no órgão incumbido da esco
lha, distribuir-se-à o número de dele
gados por critério proporcional, sempre 
que numericamente possível, entre as di
versas correntes. 

Parágrafo único - O princípio da pro
porcionalidade estabelecido neste artigo 
será observado na eleição para a com
posição dos Diretórios Municipais, Re
gionais e Nacional e das chapas às elei
ções proporcionais. 

Art. 7.0 - Nas eleições para a Câmara 
dos Deputados Assembléia Legislativas e 
Câmaras Municipais, cada Partido po
derá registrar tantos candidatos quanto 
os lugares a preencher, mais 100%. 

§ 1.0 - Havendo sublegendas, nos ter
mos do art. 1.0 , cada uma concorrerá pe
la legenda dos Partidos, nas eleições pa
ra Câmara Federal, Assembléia Legisla
tiva e Câmara de Vereadores, com um 
número de candidatos proporcional aos 
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votos recebidos na Convenção e o acrés
cimo previsto neste artigo será distrl
buido entre elas, ainda proporcional
mente, cabendo a sobra, se houver a 
suolegenda n.o 1. 

§ 2.0 - É lícito a qualquer das sub1e
gendas não concorrer com o total dos 
candidatos a que tem direito, nos termos 
do parágrafo anterior, podendo reduzir o 
número de seus candidatos, conforme fôr 
de sua conveniência. 

Art. 8.0 - O registro de candidatos do 
Partido, Incluindo as sublegendas se 
houver, será requerido pelo Presidente do 
Diretório Estadual ou Municipal, na for
ma da lei e das Instruções da Justiça 
Eleitoral. 

§ 1.0 - Sob pena de perda do cargo, 
o Presidente do Diretórlo é obrigado a 
fornecer aos instituidores de sublegendas 
ou a seu representante cópia autêntica 
da ata a que se refere o parágrafo ter
ceiro do art. 4.o Em caso de recusa do 
Presidente, apresentado o requerimento 
do registro, com essa alegação, a autori
dade eleitoral competente requisitará có
pia da ata da convenção para instruir o 
processo. 

§ 2.0 - Na hipótese do parágrafo ante
rior, o prazo para registro de candidatos 
ficará dilatado de dez (10) dias. 

Art. 9.0 - No pedido de registro de can
didatos serão indicados até seis (6) De
legados Especiais em númer<J igual para 
cada sublegenda. 

§ 1.0 - As sublegendas serão represen
tadas perante a Justiça Eleitoral, até o 
trânsito em julgamento da decisão que 
diplomou os eleitos, por delegados espe
ciais escolhidos em reunião nos respec
tivos Instituidores. 

§ 2.0 - Os instituidores das sublegendas, 
em reunião convocada pelo primeira sig
natário, poderão a qualquer tempo, pela 
maioria dos seus membros, substituir os 
representantes de que trata este artigo. 

Art. 10 - As sublegendas serão assegu
rados os mesmos direitos que a Lei con
cede aos Partidos Políticos no que se 
refere ao processo eleitoral, especial
mente quanto à propaganda política 
através do rádio e da televisão, fiscaliza
ção das mesas receptoras, juntas apura
doras e demais atas da Justiça Eleitoral. 

§ 1.0 - Os horários de propaganda po
lítica serão distribuídos, Igualmente entre 
as sublegendas, cabendo aos Delegados 
Especiais de cada uma organizar a par
ticipação idêntica de todos os candidatos. 

§ 2.0 - O Fundo Partidário será distri
buído dentre as sublegendas que concor
rerem a eleição. 

§ 3.0 - Além dos Delegados Especiais 
referidos no § 1.0 do artigo anterior, 
cada sublegenda, por indicação dos seus 
instituidores ou de candidatos poderá 
credenciar para todos os atas do processo 
eleitoral. 

Art. 11 - Os convencionais instituido
res de cada sublegenda escolherão, den
tre eles, três representantes, que se subs
tituirão em ordem numérica, nos seus 
impedimentos ou em caw de ausência. 

Art. 12 - Nas eleições em que houver 
sublegendas, somar-se-ão os votos dos 
candidatos ao mesmo Partido. 

§ 1.0
- Se o Partido vencedor tiver ado

tacto sublegenda, considerar-se-á eleito 
o mais votado dentre os seus candidatos. 

§ 2.0
- Havendo empate na votação en

tre candidatos do mesmo Partido, será 
considerado eleito o mais idoso. 

§ 3.0 - Se o empate oc·orrer entre a 
soma dos votos das sublegendas de Par
tidos diferentes será considerado eleito 
o do Partido que elegeu maior número 
de representantes para o órgão legisla
tivo correspondente e, persistindo, o can
didato mais Idoso. 

Art. 13 - Quando na eleição para o 
Senado existirem, na circunscrição duas 
ou três vagas a preencher as convenções 
partidárias decidirão pelo voto secreto, 
uninominal, em um único escrutínio. 

§ 1.0 - Os candidatos escolhidos serão 
os dois ou três mais votados, desde que 
obtenham, cada qual deles mais de vinte 
por cento (20%) dos votos. 

§ 2.0 - Na hipótese de não ser atendido 
o mínimo previsto no parágrafo anterior, 
haverá um segundo escrutínio para o 
preenchimento da vaga ou vagas exis
tentes. 

Art. 14 - A filiação partidária regula
se, no que fôr aplicável, pelo parágrafo 
único do art. 88 do Código Eleitoral (Lei 
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n.o 4. 787, de .15-7-65) observando o se
guinte: 

§ 1.o -Nas eleições a serem realizadas 
o candidato deverá ser filiado ao partido 
na circunscrição em que concorrer, pelo 
prazo de 18 (dezoito) meses antes da 
data das eleições; 

II - nas eleições municipais, pelo pra
zo de 1 (um) ano anterior à data do 
pleito. 

§ 1,0 Nas eleições a serem realizadas 
em novembro de 1968 o prazo estabele
cido no inciso II será de 60 (sessenta) 
dias e de 120 (cento e vinte) para a de 
15 de novembro de 1969. 

§ 2.0 - Para os candidatos com a Idade 
de 21 anos os prazos dos itens I e II 
serão reduzidos pela metade. 

§ 3.0 -Na hipótese de formação de ou
tras agremiações partidárias, os prazos a 
que se refere este artigo serão contados 
da data de 30 (trinta) dias após o seu 
registro pela Justiça Ele! torai. 

Art. 15 - Os livros de filiação parti
dária, abertos e rubricados pelos Tribu
nais Superior Eleitoral, Regionais Elei
torais ou Juízes Eleitorais, não estão su
jeitos a padronização e serão encerrados, 
em cartório, até a véspera da convenção 
para escolha do candidato. 

§ 1.o - A modificação do processo de 
registro de filiação partidária prevista 
neste artigo será regulada mediante ins
truções do Superior Tribunal Eleitoral, 
respeitadas as filiações já registradas. 

§ 2.o- o e1eitor, ao manifestar a sua 
filiação, lançará, no livro o número do 
seu título eleitoral, a seção respectiva 
e a data em que está se inscrevendo. 

Art. 16- Não será permitida a celebra
ção de acordo entre candidatos de Par
tidos e outro Partido para fins eleitorais. 

§ 1.0 - Cmoprovada devidamente a 
existência de acordo a que se refere este 
artigo o Diretório Nacional mediante re
presentação do Diretórlo Estadual ou 
Municipal, promoverá, ouvidas as partes, 
o cancelamento do registro do candidato 
faltoso. 

§ 2.0 -O candidato que simular a exis
tência de acordo com o propósito de pre
judicar candidato de outro partido, fi
cará suje i to as penas de cancelamento 

do registro de sua candidatura, Imposto 
pela Justiça Eleitoral. 

§ 3.0 - A denúncia de celebração de 
acordo, motivada por emulação, erro 
grosseiro ou com objetivos de tumultuar 
o processo eleitoral, sujeitará o denu!_l
clante a pena de 2 a 6 anos de detençao 
e multa de NCr$ 10.000,00 (dez mil cru
zeiros novos). 

Art. 17 - o Tribunal Superior Eleito
ral, dentro de quinze (15) dias após a 
promulgação desta Lei, fixará o calendá
rio para as eleições municipais a serem 
realizadas em 1968 e 1969. 

§ 1.0 - Para os efeitos de execução do 
disposto neste artigo, o prazo para re
gistro dos candidatos a que se refere 
o art. 93 do Código Eleitoral, terminará, 
improrrogavelmente, às .18 horas de 15 
de outubro do corrente ano. 

§ 2.0 As eleições para o preenchimen
to de vagas, acaso verificadas no Exe
cutivo Municipal, em virtude de morte, 
renúncia ou em conseqüência de sen
tença judicial, serão realizadas em data 
fixada no calendário previsto neste ar
tigo. 

§ 3.0 Vetado ... 

Art. 18. Para as eleições municipais 
a se realizarem em novembro de 1968 os 
Diretórios Municipais substituíram as 
convenções nas atribuições a estas con
feridas na presente lei. 

Art. 19. Nos Municípios em que não 
tenha sido constituído Diretórlo Muni
cipal, a atribuição da criação de suble
gendas e indicação de candidatos será 
deferida à Comissão Executiva Regional. 

Art. 20. Passa a vigorar com a se
guln te redação o § 1. 0 do art. 41 da Lei 
n.0 4. 740, de 15 de julho de 1965 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos). 

"Art. 41 - ....... , ............. · .. 

§ 1.0 - o número dos delegados a que 
se refere o item II, será de três e 
mais um por cada quinhentos mil 
eleitores Inscritos na circunscrição, 
não podendo nenhuma Seção Regio
nal ter menos de quatro delegados, 
respeitada a proporcionalidade das 
correntes neles representadas. 

Art. 21 - O Tribunal Superior Eleito
ral expecUrá as necessárias instruções 
para fiel execução desta Lei. 
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Art. 22 - A presente Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

Brasília, 14 de junho de 1968; 147.o da 
Independência e 80.0 da República. -
A. COSTA E SILVA- Luis Antônio da 
Gama e Silva. 

(A Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 3, de 1975 

Dispõe sobre o acesso de mercado
rias brasileiras a mercados estran
geiros. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo au
torizado a suspender, parcial ou total
mente, o licenciamento da importação 
de mercadorias originárias de país ou 
países, cujos Governos adotem medidas 
que restrinjam ou impeçam o ingresso 
de mercadorias brasileir.as nos respecti
vos mercados. 

Art. 2.0 - Depois de avaliar os prejuí
zos causados à eeonomia nacional pelas 
restrições e impedimentos aludidos no 
artigo anterior, o Poder Executivo pode
rá revigorar a providência prevista nesta 
Lei, pondo em vigor outras medidas de 
caráter defensivo, tais como: 

a) suspensão do registro pelo Banco 
Central do Brasil de financiamentos 
concedidos a entidades dos setores pú
blicos ou priv,ados brasileiro por insti
tuições públicas ou privadas dos países 
referidos ·no · artigo anterior; 

b) suspensão do registro pelo Banco 
Central do Brasil de novos capitais ori
undos dos países de que trata esta Lei; 

c) fixação de uma p<llitica de crédito 
interno que impeç.a o acesso das empre
sas de capitais originários dos países aci
ma aludidos ao crédito suprido por ins
tttuições financeiras em que o Poder Pú
blico tenha maioria de capital; 

. d) suspensão, parcial ou total, dos be
nefícios fiscais da legislação em vigor 
quando se tratar de sua aplicação em 
beneficio das empresas de capitais ori
ginários dos países aqui referidos; 

e) suspensão de qualquer tipo de Isen
ção de taxas ou impostos que Incidam 
sobre mercadorias or!glnárl.as do pais ou 
países atingidos pela presente Lei. 

que desapareçam as razões externas que: 
lne deram origem. 

Art. 4. 0 - Esta Lei será o bj e to de re
gulamentação no prazo de 120 dias a 
con ta:r de sua publicação. 

Art. 5.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 

O Congresso, de maneira exclusiva, não 
pode ficar de braços cruzados, ·entre
gando .ao Executivo a -tarefa de· defender 
os interesses do País no exterior. A crise 
mundial do petróleo, abalando a estru
tura do comércio Internacional, ensejou 
providências restritivas por parte de 
grande número de países, no justo de
sejo de ·preservar suas economias de da
nos maiores. Essas providências, em mui
tos deles, partiram dos seus corpos legis
lativos, como expressão da soma. de von
tades e interesses dos seus diversos se
t:>res. O Brasil · amadureceu para uma 
.ação política que, fora dos ressentimen
tos partidários, é capaz de unir-se em 
defesa da nossa soberania. O modelo de 
desenvolvimento brasileiro tem na ne
cessidade de exportação um dos seus 
pilares. É que precisamos de divisas pa
ra pagar a importação de matérias-pri
ma.s e bens de capital. 

Com o nosso crescimento, contudo, tem 
aparecido em alguns paíse&, . r.estrições 
ao acesso de nossas mercadorias a seus 
mercados consumidores. É um fato gra
ve que não podemos .aceitar, imóveis ou 
apáticos. E o Congresso Nacional. deve 
dar, assim, ao Presidente da República, 
meios de reagir e compensar essas ati
tudes discriminatórias. 

O presente Projeto representa o desejo 
de munir o Poder Executivo de um ins
trumento legal que possa pro,teger o ex
portador br.asileiro e force os países que 
adotarem práticas coercitivas, a abando
nar essas posições, como contrárias 
ao espírito da liberdade de comércio e 
de entendimento que deve nortear as 
relações internacionais . 

Sala das Sessões, em 3 de março de 
1975. -- José Sarney. · 

(A Comissões de Ccmstituição e Justiça, 
Economia e de Finanças.) 

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os projetas lidos .serão publicados e 
despachados às Comissões competentes. 
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o Sr. to-secretário procederá à lei
tura de Projeto de Resolução que se en
contr,a sobre a mesa. 

I!: lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o 1, de 1975 

Imprime nova. redação ao a.rt. 76 
do Regimento Interno, e a.dita.-lhe 
Parágrafo, visando a permitir que o 
Presidente constitua, durante os pe
ríodos de recesso do Congresso Na
cional, Comissões Especiais Internas 
e Externas. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 - O art. 76 do Regimento In
terno do Senado Federal, aprov,ado pela 
Resolução n.0 93, de 1970, e alterado pe
las Resoluções n.os 31 e 62, de 1973, e 
n.o 21, de 1974, passa a vlger clm a se
guinte redação: 

"Art. 76 - As Comissões Especiais 
serão criadas por deliberação do 
Plenário, a requerimento de qual
quer Senador ou Comissão, ressal
vando o disposto no art. 171. 

§ 1.0 - O requerimento deverá in
dicar o objetlvo da Comissão, o nú
mero de seus membros e o prazo 
dentro do qual deverá ·realizar seu 
.trabalho. 

§ 2.0 - Se o requerimento for de 
autoria de Senador, dependerá de 
parecer oral, em Plenário, da Co
missão Permanente que tiver com
petência regimental para opinar so
bre a matéria. 

§ 3.0 - Independe de requerimento 
e de deliberação do Plenário a cons
tituição de Comissões Especiais cuja 
existência se torne necessária em 
virtude de disposição do Regimento 
Comum ou deste Regimento. 

§ 4.0 - Durante os períodos de re
cesso do Congresso Nacional é lícito 
ao Presidente - ouvidos os Lideres 
da Maioria e Minoria - Instituir 
Comissões Especiais Internas e Ex
ternas. 

Art. 2.0 - A presente Resolução entra 
em vigor à data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

Justificação 
Nos termos do art. 29 da Coostltul

ção, consoante a redação Impressa pela 
Emenda Constitucional n.0 3, de 15 de 
junho de 1972, os períodos de recesso 
do Congresso Nacional vão de 1.0 a 31 
de julho, e de 6 de dezembro ao último 
dia de fevereiro. 

A Instituição, ent!etanto, continua 
existindo em tais penedos, uvgindo que 
o Regimento Interno do Senado Federal 
admita o acontecimento de fatos du
rante o recesso a exigirem providências 
que não podem aguardar sua abertura. 

Em tais hipóteses, a criação de Co
missões Especiais Internas - destina
das ao estudll de qualquer assunto com
preendido na competência do Senado -
e de Comissões Especiais Externas -
instituídas par.a representar o Senado 
em congressos, solenidades e outros atos 
públicos - será da competência do Pre
sidente, que terá, apenas, a respeito do 
assunto, de ouvir os Lideres da Maioria 
e Minoria. 

Nosso Intuito inicial era, tão-somente, 
aditar ,ao art. 76 a disposição que, nesta 
iniciativa, consubstancia o § 4.0 

Ocorre que a Resolução n.0 66, de 1972, 
ao alterar Regimento Interno, modifi
cou o caput do art. 76 omitindo referên
cia às Comissões Especiais Externas, e 
elidiu o § 3.0 que sobre sua constituição 
dispunha, ordenando ,a aplicação dos 
§§ 2.0 e 3.o do art. 68. 

Cumpria, pois, não só resgatar essa 
omissão, como ainda renumerar os pa
rágrafos do art. 76, tal o fizemos no 

Projeto de Resolução. 

Dessa forma, fica evidenciado que a 
nova atribuição que irá deferir ao Pre
sidente do Senado Federal - quando 
transmudada em Resolução - para ins
tituir Comissões Especiais Externas e 
Internas, durante os períodos de reces
so, após ouvir os Lideres a respeito. 

Entendendo satisfatoriamente justifi
cadas as mo.ctlflcações que Intentamos 
Introduzir no Regimento Interno com 
o presente Projeto, confiamos venha es
te a receber de nossos Ilustres Pares o 
apoio Imprescindível à sua aprovação. 

Sala das Sessões, em 3 de março de 
1975. - Itamar Franco. 
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LEGISLAÇAO CITADA 

Regimento Interno do Senado Fe
deral. 

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

Art. 76 - As Comissões Especiais In
ternas e Mistas serão criadas por deli
beração do Plenário, a requerimento de 
qualquer Senador ou Comissão, ressal
vado o disposto no art. 171. 

§ 1,0 - o Requerimento deverá indicar 
o objetivo da Comissão, o número de 
seus membros e o prazo do qual deverá 
re.allzar seu trabalho. 

§ 2.0 - Se o Requerimento for de au
toria de Senador, dependerá de parecer 
oral, em Plenário, da Comissão Perma
nente que tiver competência regimental 
para opinar sobre a matéria. 

§ 3.o- Suprima-se. 

§ 4.0 - Independe de Requerimento e 
de deliberação do Plenário a constl-tui

·ção ·das Comissões Especiais cuja exis
tência se torne necessária, em virtude de 
disposição do Regimento Comum ou des
te Regimento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Projeto lido será publicado e ficará 
sobre a mesa durante três Sessões, a fim 
de receber emendas. Findo esse prazo, 
será despachado às Comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 2, de 1975 

Senhor Presidente: 
Requeiro nos termos regimentais, a 

tr.anscrição nos Anais do Senado, do dis
curso proferido dia 20 de fevereiro de 
1975, pelo Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República, quando da visita 
dos Senhores (;{Jvernaldores ·eleitos, pu
blicado no "Jornal do Brasil" em 21 de 
fevereiro de 1975. 

Sala das Sessões, em 3 de março de 
1975. -Vasconcelos Torres- Ruy Car
neiro, 

REQUERIMENTO 
N.0 3, de 1975 

Senhor Presidente: 
Requeiro, nos termos regimentais, a 

transcrição, nos Anais do Senado, da Or-

dem do Dia do Excelent!ssimo Senhor 
Ministro do Exército, General Sílvio Fro
ta, alusiva à passagem do 30.0 Aniversá
rio das vitórias da Força Expedicionária 
Brasile-ira na Itália, e publicada no "Jor
nal do Brasil" em 21 de f·everelro de 
1975. 

Sala das Sessões, em 3 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 4, de 1975 

Senhor Presidente: 

Requeiro à Mesa, na forma regimen
tal, a transcrição, nos Anais do Senado, 
do discurso proferido pelo Juiz Carlos 
Mário Velloso, por ocasião de minha di
plomação junto ao TRE de Minas Gerais, 
em solenidade realizada no Plenário da 
Assembléia Legislativa daquele Estado. 

Justificação 

As palavras dirigidas pelo Ilustre ju
rista C.arlos Mário venoso, sobre serem 
das mais belas expressões de afirmação 
democrática, evidenciam o espírito que 
rege as decisões de nossa Justiça Eleito
ral: alicerçadas que são em propó.sitos 
que visam a propiciar o exercício da de
mocracia em toda sua plenitude. 

Assim, Senhor Presidente, faço juntar 
a este o referido discurso, certo de estar 
oferecendo a esta Casa uma peça que 
irá, sem dúvld.a alguma, enriquecer nos
sos Anais, em razão de seu alto signifi
cado cívico e patriótico. 

Sala das Sessões, em 3 de março de 
1975. - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 234, § 1.0 , do 
Regimento Interno, os Requerimentos li
dos serão submetidos a exame da Co
missão Dlretora. 

Sobre a mesa. Requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0·-secretário. 

Jl: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 5, de 1975 

Nos termos do art. 245 do Regimento 
Interno, requeiro um voto de louvor e 
congratulações ao jornal O Estado de 
São Paulo, pelo transcurso do 1.0 cente-
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nárlo de sua fundação, ocorrido a 4 de 
janeiro deste ano. 

Justificação da tribuna. 

Sala das Sessões, 1.0 éle .. março de 1975. 
- Benjamim Farah - Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Nos termos do art. 245, § 1.0 , do Re
gimento Interno, o Requerimento lido 
será despachado à Comissão competente. 

A Presidência recebeu as seguintes 
Mensagens, pelas quais o Sr. Presidente 
da Repúbllca, nos termos do disposto no 
art. 42, item VI, da Constituição, subme
te ao Senado propostas do Sr. Ministro 
da Fazenda para que seja levantada a 
proibição contida na Resolução n.0 58/68, 
do Senado Federal: 

- N.o 48175 (n.o 28/75, na origem), de 
19-2-75, a fim de que o Governo do 
Estado de Minas Gerais possa elevar 
para Cr$ 2.040.200.000,00 (dois bi
lhões, · quarenta milhões e duzentos 
mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida interna consolldada, a fim de 
regularizar o seu llmite de endivida~ 
mento, permitindo a colocação . de 
Cr$ 560.000.000,00 (quinhentos e ses
senta milhões de cruzeiros) em Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Es
tadual; 

,.... N.o 49175 (n.0 29/75, na origem), de 
19-2-75, a fim de que o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul possa 
elevar em Cr$ 150.000.000,00 (cento e 
cinqüenta milhões de cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolldada. 

- N.o 50175 (n.0 39/75, na origem), de 
26-2-75, a íflm de que a Prefeitura 
Municipal de Santa Bárbara do Sul 
(RS) possa fixar em Cr$ 600.000,00 
(seiscentos mil cruzeiros) o limite de 
sua dívida consolidada, pàra contra
tar empréstimo junto à Caixa Eco
nõmlca Estadual do Rio Grande do 
Sul, de Igual valor, destinado à cons
trução de um Centro Administrativo. 

As matérias serão despachadas às Co
missões de Economia e de Constituição 
e Justiça. 

Esta Presidência cumpre o dever de 
comunicar ao Plenário que, nos termos 
e para os fins do disposto no § 5. o do 
art. 36 do Regimento Interno, encami· 
nbou à douta Comissão de Constituição 
e Justiça, Expediente relativo aos fatos 
que envolveram a pessoa do nobre Se· 

nador Wilson Campos, a fim de abrir 
oportunidade regimental para o seu de
vido esclarecimento, conforme o reque
rido por Sua Excelência. 

Durante o recesso, a Presidência rece
beu as seguintes comunicações: 

1) do Senhor Senador Wilson Gonçal
ves, Presidente do Grupo Brasileiro do 
Parlamento Latinoamericano, referente 
à indicação dos Senhores Senadores Ale
xandre Costa, Franco Montoro, Lenoir 
Vargas, Renato Franco e do próprio Se
nador, Presidente do Grupo, para com
porem a representação do Brasil à VII 
Assembléia Ordinária do Parlamento 
Latinoamericano, reallzada no mês de 
fevereiro, na Cidade de Caracas, Vene
zuela; 
2) do Senhor Senador Tarso Dutra, 
Presidente do Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar, referente à indicação 
do Senhor Senador Lourival Baptista 
para comparecer à 2.a Conferência In
terparlamentar sobre a Cooperação e 
Seguridade Européias, reallzada no pe
ríodo de 31 de janeiro a 6 de fevereiro 
do ano em curso, em Belgrado, Iugos
lávia; 

3) do Senhor Senador Orlando Zanca
ner, Presidente da Associação Interpar
lamentar de Turismo, referente ao seu 
comparecimento à Sessão Preparatória 
da Assembléia-Geral daquela Associação, 
realizada em Paris, França, no mês de 
fevereiro do ano em curso; 

4) do Senhor Senador Italív!o Coelho, 
referente ao seu comparecimento, por 
indicação do Presidente da Associa
ção Interparlamentar de Turismo, ao 
9.° Congresso Internacional de Turismo, 
a reallzar-se em Berllm, Alemanha, no 
período de 1.0 a. 9 do corrente. 

Ainda durante o recsso·, os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi e Milton Ca
bral comunicaram a esta Presidência 
que se ausentariam do País para breve 
viagem ao estrangeiro. 

O Sr. Presidente da República enca
minhou à deliberação do COngresso Na
cional, através da Mensagem n.0 26, de 
1975-CN, a proposta de Emenda à COns
tituição n.0 1, de 1975, que dá nova re
dação ao § 2.0 do art. 15 da ·constituição, 
que dispõe sobre a remuneração dos Ve
readores. 

Para ·leitura da Mensagem. e demais 
providências Iniciais de sua tramitação. 
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Esta Presidência convoca Se'ssão do Con
gresso Nacional a realizar-se hoje, dia 3 
de março, às 18:45 horas, no Plenário 
da Câmara dos Deputados. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Franco Montara, como Lider. 

O SR. FRANCO MONTORO - (Como 
Líder.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Instala-se a presente Legislatura sob o 
signo de uma "revolução pelo voto", 
para usar a consagrada expressão de 
Juarez Távora. Revolução popular, pa
cífica e ordeira, que indicou claramente 
ao País, a necessidade de serem retlfi
cados os rumos de nosso desenvolvi
mento. 

O povo falou claro. E sua voz precisa 
ser ouvida. "A vontade do povo será a 
base da autoridade dos governos", afir
ma a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, que acrescenta "esta vontade 
será expressada em eleições periódicas e 
legitimas". "Todo poder emana do ppvo 
e em seu nome é exercido", reafirma o 
art. 1.0 da nossa Carta Constitucional. 

Esse não é apenas um preceito doutri
nário ou um princípio de filosofia poli
tica. É, também, uma norma de profun
do interesse e sabedoria para qualquer 
país e, principalmente, para sua popula
ção. Porque só um regime com raízes no 
povo e, por isso, vinculado aos verdadei
ros problemas e realidades nacionais 
será capaz de conduzir o País a seu 
efetlvo desenvolvimento. 

Que disse o povo brasileiro na data 
histórica de 15 de novembro de 1974? 

Ao dar, nas eleições majoritárias, apro
ximadamente 15 milhões de votos ao 
MDB e eleger 16 Senadores, dentre as 22 
cadeiras que eram disputadas, o eleito
rado manifestou claramente sua Insa
tisfação com os rumos de nosso desen
volvimento e afirmou sua vontade de 
mudança. 

Precisamos ser fiéis a essa vontade. E 
retiflcar os caminhos de nosso desen
volvimento. 

A atuação do Congresso Nacional, na 
legislatura que se Inicia, há de estar ne
cessariamente vinculada à grande mani
festação popular de 15 de novembro. 

E, particularmente para nós, repre
sentantes do Movimento Democrático 
Brasileiro, esta vinculação constitui Im
perativo de consciência e dever cívico. 

Por Isso, fiéis à pregação que fizemos 
durante a campanha eleitoral, apontan
do desvios e soluções no plano politico, 
econômico e social, queremos hoje rea
firmar· nosso compromisso de luta pelos 
mesmos pontos. 

Estes podem ser assim sintetizados. 
Primeiro, é preciso superar com urgên
cia o periodo de exceção da vida pública 
brasileira, com a instauração de u!Il 
regime constitucional e democrático. Se
gundo, urge retiflcar a injusta distribui
ção da renda nacional, através de me
didas de política social que assegurem à 
família trabalhadora e à classe média 
uma participação mais equitativa nQl! 
benefícios do desenvolvimento. Terceiro, 
é preciso corrigir a tendência à desna
cionalização da economia brasileira, pelo 
fortalecimento das pequenas e médias 
empresas nacionais no campo da agri
cultura, da indústria, do comércio e dos 
demais serviços. 

Normalização Democrática 

A luta pela normalização democrâtica 
da vida pública brasileira constitui nosso 
compromisso fundamental É preciso 
passar com urgência do período de ex
ceção para o da normalidade constitu
cional. Como afirma Milton Campos, que 
foi Ministro da Justiça do primeiro Go
verno revolucionário: 

"Cumpre distinguir a Revolução e o 
seu processo. A Revolução há de ser· 
permanente como Idéia e inspira
ção. o processo revolucionário, po
rém há de ser transitório e breve, 
porque a sua duração tende à con
sagração do arbítrio, que · elimina o 
Direito, ln tranqülliza os cidadãos e 
paralisa a evolução do meio social. 
o que urge Institucionalizar, portan
to, é a Revolução e não o seu pro
cesso." 

A democracia é também um compro
misso do Brasil perante o Mundo, fir
mado solenemente quando subscreveu e 
aprovou a Declaração Universal dos DI
reitos Humanos, que define o regime 
democrático como uma das garantias 
fundamentais a ser assegurada a todos 
os povos. 

Não queremos uma democracia iner
me e sem defesa contra aqueles que a 
querem destruir. Pelo contrário, oferece
mos uma contribuição leal e patriótica 
para o encontro de normas de ordem 
pública que assegurem ao País a neces-
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sã.rla coexistência da normalidade de
mocrática e da segurança nacional. 

Merecem, por isso, nosso aplauso e 
nosso apoio às palavras do Presidente 
Magalhães Pinto, proferidas no momento 
de sua eleição, ao referir-se especial
mente "às perspectivas de alcançar a 
Revolução os seus plenos objet!vos: im
plantação de instituições democráticas 
estáveis e com capacidade de auto-de
fesa". 

Dentro dessas perspectivas, considera
mos ser nosso dever fundamental e prio
ritário assegurar ao País as garantias 
do estado de direito e da normalidade 
constitucional e democrática, que cons
tituem o regime comum das nações cul
tas e civíJ!zadas. 

Justa distribuição 
do desenvolvimento nacional 

A correção dos desvios e injustiças na 
distribuição da renda nacional consti
tuirá outro objetivo essencial de nossa 
atuação. 

É inegável que os benefícios do desen
volvimento brasileiro têm sido recebidos, 
em sua maior parte, pelos setores mais 
ricos e privilegiados. E, inversamente, 
os maiores sacrifícios têm sido impostos 
às camadas mais pobres de nossa popu
lação. 

Durante a campanha, sintetizávamos 
essa situação num fato da maior signi
ficação e gravidade: de acordo com da
dos oficiais, nos últimos 10 anos o pro
duto nacional cresceu 56%, mas o salá
rio-mínimo, que condiciona a vida de 
milhões de brasileiros caiu 55%. Isso 
significa que o País ficou 56% mais rico, 
mas a população trabalhadora que de
pende do salário mínimo ficou 55% mais 
pobre. 

É preciso corrigir essa distorção, atra
vés de medidas concretas como o exato 
cumprimento da legislação salarial, a 
humanização dos critérios nos planos de 
habitação e urbanismo, a revisão do sis
tema tributário e da previdência social, 
e, acima de tudo, a apl!cação maciça de 
verbas em educação e saúde, como ins
trumentos de promoção humana e au
têntico desenvolvimento nacional. 

Nesse setor, é importante também des
truir o falso conceito de que o desenvol
vimento se caracteriza essencialmente 
pelo crescimento do produto nacional 

. 
bruto ou que é preciso primeiro crescer 
para depois distribuir. 

Através do debate parlamentar e de 
outl'los meios, é preciso retificar esses 
conceitos, que estão na raiz das graves 
injustiças que marcam nosso processo de 
desenvolvimento. 

De um lado, é preciso lembrar que o 
desenvolvimento de um país consiste es
sencialmente na elevação do nível de vi
da de sua população, populorum progres
sio, na feliz e~ressão de Paulo VI. 

E de outro, que uma sadia política so
cial é um dos melhores instrumentos de 
desenvolvimento. 

Nesse sentido, é oportuno citar a lição 
de Gunnar Myrdal, que acaba de receber 
o Prêmio Nobel de Economia. São pala
vras do ilustre economista: 

"A afirmativa de que o crescimento 
da produção é uma pré-condição pa
ra, em seguida, haver distribuição 
- tese que ainda pode ser encon
trada na maioria das discussões so
bre planejamento nos países subde
senv·olvidos - é Inadmissível." 

Na realidade, ao contrário do que mui
tos pensam, uma justa e inteligente dis
tribuição de benefícios é altamente pro
dutiva para o País. "Quando planeja
das, as reformas inspiradas na justiça 
social são geralmente produtivas: pou
pando aos indivíduos e à sociedade fu
turos gastos e aumentando a capacidade 
de produção da população". Salienta, a 
seguir, "a grande produtividade de re
formas dirigidas para o bem-estar da 
família e da juventude, em relação à 
habitação, à nutrição e, em geral, a tudo 
o que se refere à saúde e à educação". 

E conclui com a citação do exemplo 
esclarecedor da Suécia: "a aceleração de 
reformas igualitárias durante o.s últimos 
quarenta anos coincidiu com a tendência 
de elevaçã·o do crescimento econômlco". 
"De um país pobre, no c·omeço do século, 
a Suécia tornou-se, agora, o mais rico 
país do mundo". (Da Conferência sobre 
"Igualdade e Crescimento", proferida em 
31 de agosto de 1973, Rio de Janeiro, por 
ocasião do 25.0 aniversário do BNDEl. 

Combate à desnacionalização 

Outro setor importante de nossa atua
çÜio, como a Bancada do Movimento De
mocrático Bras!leiro, será a luta vigilan-
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te contra a tendência à desnacionaliza
ção e dependência externa de nossa eco
nomia e de nossa cultura. 

Nesse trabalho, daremos relevo às me
didas de defesa e fortalecimento da em
presa brasileira, especialmente de pe
quena e média produção, que constituem 
a base autêntica de nossa economia e o 
sustentáculo de nosso insubstituível mer
cado interno. 

O.s mecanismos governamentais - re
conheceu em época recente o Ministro 
Cirne Lima - "têm favorecido mais o 
setor de exportação, crescentemente es
trangeiro e tornado cada vez menos bra
sileiros os resultados da prosperidade do 
País". 

E a Confederação Nacional da Indús
tria, em documento apresentado ao En
contro de Belo Horizonte, em julho de 
1974, manifesta sua preocupação "com a 
venda de empresas nacionais a estran
geiros, declarando que não deve ser ela 
apoiada, principalmente quando tal de
cisão se dá pela falta de capital por 
parte da empresa nacional. Assim, con
clui o documento, "a indústria acredita 
que as autoridades governamentais de
veriam criar mecanismos destinados a 
fortalecer a empresa nacional para que 
esta; não ten.ha que ser ab~orvida pelo 
cap1tal aliemgena, com vís1veis prejuí
zos para a Nação". E, acrescenta como 
a~vertência: "A desnacionalizaçã~ tam
bem tem sido gerada pela tendência ob
servada nos dois últimos anos de Ó ca
pi~al ~~~r~ngeiro particip_ar em posição 
mmor1 ,ana na constituiçao de empresas 
brasileiras, mediante o sistema de joint
ventures. Embora esta mudança corres
ponda a um objetivo procurado há muito 
tempo, uma vez que as empresas· multi
nacionais preferiam manter posição ma
joritária, deve-se, entretanto salientar 
que tal evolução pode ser ilusória. e até . ' mesmo pengosa aos Interesses nacio• 
nais". 

Não ficaremos alheios ou indiferentes 
a esse problema. Nem cairemos na in
gênua posição de um nacionalismo fe
chado à ind!.spensável colaboração e so
lidariedade no plano internacional. 

ll: certo que nenhum país pode dispen
sar hoje a colaboração técnica, científi
ca ou financeira vinda. de outras partes 
do mundo. Mas todos os Governos e todas 
as Autoridades têm o direito e, mais do 
que isso, o dever de tomar providências 

no sentido de subordinar essa colabora
ção ext.erior aos legítimos interesses na
cionais. 

A tomada de consciência. desse proble
ma é o primeiro passo para a. definição 
de uma linha de sadio nacionalismo, 
equidistante da acomodação entreguista, 
de um lado, e da demagogia anti-estran
geira de outro. 

Esse será o sentido das medidas que 
defenderemos, dentre as quais terá lu
gar destacado a luta pelo apoio à tec
nologia brasileira, à pesquisa científica 
e sobre tudo à defesa da cultura nacio
nal em suas múltiplas manifestações. 

Instrumento de atuação parlamentar 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Para a realização desses objetivos em
pregaremos e procuraremos dinamizar os 
instrumentos normais da atuação parla
ment~r: o deb3;te, a fiscalização, a ela
boraçao legislativa, que correspondem às 
três grandes funções do Parlamento: re
presentativa, fiscalizadora e legisladora. 

O debate dos grandes temas nacionais 
e a focalização, neste Plenário, dos pro
blemas que atingem nossas populações e 
os Estados que representamos constitui 
uma das grandes atribuições do Parla
mento. Essa atividade corresponde à 
função representativa do Congresso Na
cional. Nessa conformidade procurare
mos trazer a debate, no Senado e no 
Congresso, os problemas políticos, eco
nómicos e .sociais que acabamos de in
dicar. Eles visam, acima de tudo, a fixa
ção de posições e a. contribuição para 
criação· de uma consciência. nacional. 

Outra importante atribuição do Par
lamento é o exercício da função fisca
lizadora que decorre de sua própria na
tureza e lhe é. em nos.so caso, expressa
mente conferida. ao Cong·resso pelo texto 
constitucional vigente. Essa fiscalização 
ao contrário do que multas vezes se sus
tenta, não se limita à tomada de contas 
ou à fiscalização financeira, mas se es
tende, conforme disposição expressa e 
imperativa do art. 45 da Constituição, 
a todos os "atas" - são palavras da 
Constituição - "do Poder Executivo, in
clusive os da Administração Indireta". 
No exercício desa atribuição, sem exces
sos, mas com a firmeza exigida pelo in
teresse público, utilizaremos os Instru
mentos parlamenta·res do requerimento 
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de informações, convocação de Minis
tros de Estado, comissões de inquérito e 
subcomissões especiais. 

E, finalmente, através do exercício nor
mal da função legislativa, ofereceremos 
nossg,s proJ)Osições e a contribuição de 
nosso esforço, para transformar em nor
mas legais a.s soluções mais convenien
tes para os problemas que acabamos de 
focalizar. Ofereceremos nossa contribui
ção através de projetes-de-lei e de re
solução, emendas, sub.stilutivos, indica
ções e, acima de tudo, merUante pro
posta de emenda constitucicnal, já em 
estudos na Direção do Partido, e desti
nada a cooperar para a tarefa funda
mental e histórica da presente Legisla
tura que é a normalização democrática 
e cÓnstitucional da vida pública brasi
leira. 

Conclusão 

Repetimos aqui, com os nossos aplau
sos, as palavras do Presidente da Repú
blica: "Esta Legislatura, disse Sua Ex
celência, deverá, assim o permita Deus, 
coincidir com a fase de meu Governo 
em que espero afirmar a importância 
da ação JJOlitlca: criadora., na progres· 
siva Institucionalização do sistema de
mocrático que melhor convenha a esta 
quadra da evolução de nosso povo e con
tenha, imanente, decidido Impulso con
tinuo a se.~ próprio aperfeiçoamento". 
"Está de pé, conclui o Pre.slden te, o ape
lo à imaginação criadora dos JJOliticos, 
no sentido de instituir remédios prontos 
e eficientes, dentro do contexto consti
tucional, para a manutenção da atmos
fera de segurança e ordem, da qual de
pende o desenvolvimento económico-so
cial do Pais. 

E, bem assim, a reafirmação de que 
cabe aos Parcldos - do Governo e d~:~ 
Oposição - essenciais ao estilo de vida 
democrático, concorrer decisivamente 
para o aperfeiçoamento da estrutura po
litica nacional". 

Estas palavras reforçam nossa. respon
.sabllldade de LeglslOO.ores e Representan
tes da Nação. 

Senhores Senadores: 

O povo falou claro nas eleições de 15 
de novembro. O Governo demonstra en
tender essa voz e manifesta seu apoio 
ao anseio nacional de institucionalização 

Cabe a nós, Legislad·ores, dar cumpri
mento a esse apêlo. Tarefa difícil e de
licada, mas de significação decisiva pa
ra os destinos do Brasil. 

Acima das naturais divergências pes
soais ou partidárias é preciso que nos en
tendamos, tendo por critério e guia o 
bem comum. 

Representantes do Governo e da Opo
sição vamos nos dar as mãos. E juntos 
cumprir a missão histórica que nos está 
confiada. 

Milhões de brasileiros, colocados ainda 
hoje à margem dos benefícios da civill
zação e da cultura, têm o direito de es
perar que aqueles que os representam 
e conhecem mais diretamente seus pro
blemas assumam o papel histórico de fa
lar pelos que não têm voz e, assim, abrir 
os caminhos da justiça e da democracia 
para que todos os brasileiros possam ca
minhar. (Muito bem! Palmas. O orador 
é cumprimentado,) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao Sr. senador Pe
trôn!o Portella, como Líder da Maioria. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - (Co
mo Líder da. Maioria.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, no limiar da Legislatura, 
aqui estamos a expressar, Maioria e Mi
noria, o pensamento e as aspirações do 
povo braslleiro. 

E é oportuno assinalar a presença de 
V. Ex.a, a presidir a Mesa, ao lado de 
tão eminentes figuras da vida pública 
do País. Em V. Ex.a, Sr. Presidente, saú
do a Casa. 

Ninguém o excede em títulos para o 
Comando Supremo. Vitorioso empresário. 
Homem público cuja têmpera pôde afir
mar-se, em tantas lutas memoráveis. Foi 
o Governador que, consagrado na admi
nistração, confirmou-se politico de admi
rável visão. Presidente de Partido, foi o 
líder correto, leal e lúcido. Como Minis
tro de Estado foi o diplomata, intransi
gente defensor da causa nacional. 

Nas conversas e articulações foi sem
pre ponderado e justo; nas conspirações 
a serviço da Pátria esqueceu tudo para 
marcar a História de lances de coragem 
e audácia. É um politico que honra a 
classe e engrandece o Pais. 

Após o preâmbulo, que nossa palavra 
traduza o acendrado sentido de fé nas 
instituições que nos cumpre velar, mes-
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mo que custe todos os sacrifícios. Este 
Plenário soberano há de simbolizar a 
grandeza de nossa difícil missão e a alti
:tude 'com que soubermos exercê-la e 
honrá-la. 

Por sobre a destinação para que a Lei 
o criou, o Congresso vale pelo que a His
tória registra e é o que dele outros fize
ram e nós podemos fazer. 

Não bastam as loas que em seu louvor 
se cantam, mas a viva, sincera e autên
tica mensagem que· soubermos perma
nentemente Irradiar em nome do povo e 
sobretudo a ele fiel. 

Os Parlamentos não se altelam apenas 
sobre o lastro dos grandes e brilhantes 
discursos a lhes enriquecerem os Anais, 
em que os mestres e as doutrinas ga
nham preclaros Intérpretes, mas através 
a notável força criadora dos que sabem 
atender às exigências das realidades so
ciais com as provisões salvadoras e dos 
que, sofrendo e vivendo os problemas, 
aclaram os horizontes com as soluções 
promissoras. 

Mais que intérpretes, creio devemos ser 
do povo exemplos de quem só não re
nuncia ao. dever da obstinada prestação 
de serviços, marcando o caminho de sa
crifício, dignidade e compostura. A pala
vra autenticada pela ação. E esta Ino
vando, aperfeiçoando e criando o melhor, 
numa Invariável sintonia com o Interes
se coletivo. 

Há pouco se fez ouvir a Oposição, atra
vés de seu brilhante Líder, Senador 
Franco Montoro. Trouxe os pontos car
dlals de sua ação, fixando, então, as li
nhas de debate e discussão que elegeu 
prioritárias, nesta fase. da vida braslleira. 

· Ao lado da honra de defensores da. po
litica do Presidente Ernesto Geisel, nesta 
Casa, caber-nos-á ir aonde nos chama
rem para a. discussão os nossos nobres 
a_dversárlos. Divergentes, com. certeza, 
sao nossos caminhos. Mas cremos nos 
nossos, e a força das convicções Imprimi
rá autenticidade aos debates, que serão 
tão fortes e veementes quanto respeito
sos. 

De tudo resultará um lastro politico 
que cada um procurará fazer chegar ao 
selo do povo. Mas, acima de tudo, algo 
há de ficar constituindo o património da 
nossa Instituição e é o seu conceito pú
blico, a estima que souber Inspirar a to
das as classes; a admiração que gran-

jear pela grandeza de sua missão; a con
vicção de todos da impresclndlbllldade 
de sua presença. 

Quanto a nós, sabemos enormes as res
ponsabilidades. Mas cremos no multo que 
faremos, pelo multo que já soubemos en
frentar e vencer. Aos recursos e instru
mentos governamentais, não obstante, li
mitados, corresponde uma ação multifor
me e fecunda, em todos os planos da 
vida nacional, voltados para uma obra 
de extraordinária dimensão, em favor do 
desenvolvimento do Pais. 

Não temos outro Ideal senão o de ser
vir, com desprendimento e lealdade ao 
único destinatário da ação do Governo: 
o homem brasileiro. 

Onde quer que se encontre, em regiões 
ou classes, buscamos dar-lhe o amparo 
que, se não esgota a força de nossas as
pirações, representa, com certeza, o me
lhor que podemos oferecer-lhe, nesta 
conjuntura caracterizada por tão gran
des . desafios. 

Proclamamos o nosso lnconformlsmo 
com a· distribuição de renda, longe ain
da de atender ao mínimo necessário à 
plena afirmação de todos os nossos com
patrícios, como enfatizamos nossa de
terminação de lutar por que o quadro 
herdado por nós e oriundo de desacertos 
do passado seja retlflcado, sem compro
meter o desenvolvimento do País. 

Daremos, como Partido, toda nossa co
laboração, em estudo e subsídios, ao 
obstinado trabalho do Governo do Presi
dente Gelsel, visando a conduzir os ru
mos da economia, para que esta não cala 
no divórcio com o ético e o humano, 
melhor diria, com a Justiça. 

Perseguiremos sem esmorecimentos as 
fórmulas que permitam acelerado o de
senvolvimento que há de ser resultante 
da primordial conjunção dos nossos pró
prios recursos materiais e humanos, sem 
a imolação das forças do trabalho, cuja 
ascensão estará sempre condicionada ao 
incessante aprimoramento e à necessá
ria qualificação do trabalhador. brasilei
ro. 

Mais de 6 milhões deles hão de quallfl
car-se neste qüinqüênlo, enquanto as 
portas das Universidades se abrirão aos 
seus filhos, para que, através delas, te
nham eles acesso a todos os postos do 
mais alto nível do Pais, Incluindo-se seus 
centros de decisões. 
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O Plano Nacional de Saúde a ser en
viado, dentro em pouco, ao Congresso, os 
sistemas de habitação em cantante aper
feiçoamento, que contemplam maior nú
mero de brasileiros, ao lado de uma po
litica salarial que se propõe a aumentar 
o percentual de participação do traba
lho no Produto Interno, são mais que 
preocupações, são Idéias em busca de 
instrumentais eficientes e realisticos. 

Defendemos, sem transigências, os di
reitos humanos e os fazemos objeto do 
nosso acendrado culto, sem as tibiezas 
para com a ação dos que, defensores de 
regimes totalitários, os negam e comba
tem e pretendem destrui-los. 

Em nome da paz que é preciso resguar
dar, decidimos destruir, com tenacidade 
e obstinação, os obstáculos à plena frui
ção por todos os brasileiros dos benefí
cios do desenvolvimento. 

Eis como ampliamos o campo de nossa 
h.ta em defesa dos direitos humanos, não 
r~Elamados - é verdade - por uma le
gJ.ao de brasileiros ainda marginalizados, 
cujos problemas, todavia, serão a razão 
de ser da política do Governo do Presi
dente Ernesto Geisel e da ARENA, no 
Congresso Nacional. 

Num trabalho que inclui metas de cur
to e longo alcances, não olvidaremos o 
o que possa ter, dentro da realidade na
cional, imediata solução. 

Vêm preocupando o Governo e seu 
Partido no Congresso, sobretudo as difi
culdades dos trabalhadores do nível de 
salário mínimo. 

Em várias oportunidades discutimos o 
assunto na Comissão Executiva Nacio
nal e temos mantido permanente conta
to com os Ministros do Planejamento, 
do Trabalho, da Indústria e do Comér
cio e da Fazenda, com o objetlvo de en
contrar meios que assegurem percentual 
maior de aumento anual dos trabalha
dores que recebem o menor salário. 

Posso, hoje, anunciar que o Governo 
mandará Mensagem ao Poder Legisla
tivo, desvinculando os outros valores mo
netários da variação do salário mínimo 
Assim, não será ele termo de referência 
para revisão de valores vinculados à 
flutuação da moeda. 

Um dos fatores impeditivos do aumen
to mais considerável desses trabalhado
res eram as implicações que se verifica-

vam em todos os setores, susceptíveis de 
agravar o processo inflacionário. 

Governo e Partido identificam-se num 
trabalho que alcance e beneficie os bra
slleiros menos favorecidos e amanhã já 
teremos, no Congresso, !Projeto que vai 
assegurar, ainda neste ano, melhor índi
ce de aumento do salário mínimo. 

Cuidamos, assim, do homem, das con
dições humanas em que se deve afirmar, 
no meio social, sem as agruras que o 
marginal!zam ou cruciam, sujeito atlvo 
e sobranceiro às investidas, seja dos de
magogos que, atuando, desvirtuam o regi
me, seja dos inimigos que minam e ten
tam destruir as instituições democráti
cas. 

Sr. Presidente: 

Num trabalho de aceleração do desen
volvimento, o Governo não se descura 
no se fazer presente e atuante no pro
cesso para que não se gerem hipertro
fias e, conseqüentemente, desequilíbrios, 
contrários a importantes objetivos nacio
nais. "Regime económico de mercado, 
como forma de realizar o desenvolvimen
to com descentralização de decisões, mas 
com ação norteadora e impulsionadora 
do setor público". o Governo evita. a es
tatização e estimula iniciativas acessí
veis à empresa nacional, ao mesmo tem
po em que lhe discipl!na os movimentos 
de fusões e incorporações, capazes de lhe 
assegurarem maior poder competitivo no 
mercado externo, desde que não estran
gulem a peqeuna e média empresas, es
tas merecedoras, igualmente, de apoio, 
notadamente quando operando em seto
res adequados ou em condições de con
correr com a grande empresa. Assim, 
ser-lhe-ão oferecidos os meios de moder
nizar-se, atualizando-lhe a tecnologia e 
se lhe dotando de estrutura e adminis
tração eficientes. 

Os propósitos de complementar o es
forço interno com a poupança, tecnolo
gia e capacidade gerencial externas, pa
ra acelerar, com brevidade, a construção 
de um parque industrial poderoso e mo
derno, imporão permanente vigilância na 
defesa, sem transigência, do interesse 
nacional. 

_O Governo, proclamando a contrlbul
çao positiva do capital estrangeiro, tem 
defini~as as linhas de sua atuação para 
que nao contrarie ou obste a estratégia 
nacional de desenvolvimento, com a ado-
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ção, por exemplo; de controle de merca
do ou de absorçao de competidores. 

Acima de legislação restritiva e pre
conceituosa, o Governo se situa e~ posi
ção realística e pragmática. DeseJa dar 
sua contribuição, além do já mencionado, 
à abertura de mercados para o programa 
de fomento às exportações, bem como ~o 
estímulo à pesquisa tecnológica no Pais. 

No trabalho de vigilância, fiscalização 
e controle todos têm o dever de colabo
rar com o Executivo em sua política ex
clusivamente nacional. 

Queremos a controvérsia que explici
te, sobre os escombros das suspeitas e 
das dúvidas, o interesse nacional que é 
preciso garantir e preservar. 

Em todos os Países, inclusive nos de 
suas origens, questiona-se sobre a atua
ção das multinacionais. Situando-se no 
plano das gestões privadas e ost_entando 
força e poder tentaculares, n~ r~ro, 
aproveitam fraquezas e exrcem I;nfluen
cias lesivas e ameaçadoras dos mteres
ses de Povos e Nações. 

Sua ação, em muitos países, está lon
ge de ser medida e, por isso, disciplina
da, pois se envolve e insinua em estru
turas particulares, como se disfarça na 
atuação de homens de governo. 

Cabe, pois, de nossa parte, trabalho 
lndormldo e é o que, realisticamente, de
senvolve, no País, o Governo do Presi
dente Ernesto Geisel, que não prescinde 
da colaboração dos que, com sinceridade, 
objetivem a defesa do interesse do Bra
sil. 

Senhor Presidente: 

Assim entendemos devam ser os nos
sos debates: um permanente confronto 
de idéias e de soluções. 

Não cremos nas soluções duradouras 
que não nasçam da consciência coletlva 
colhida e Interpretada pelos condutos in
contestáveis e legítimos. 
~eprasentantes do POV'O, i11Spiremb

nos nos valores cristãos de nossas cren
ças e moldemos, com os olhos postos nas 
peculiaridades históricas, nossas insti
tuições resistentes às tempestades, in
destrutívels aos ataques de seus mais 
temíveis Inimigos. 

País de Imenso território e ainda ten
do multo a fazer até que alcance o de-

senvolvimento económico e social, suas 
Instituições politicas hão de proteger o 
património nacional e o que estamos edi
ficando, pois não há homem livre numa 
sociedade que se exp.()nha inerme a seus 
inimigos em nome da liberdade. 

Pela excelência de seus postulados que 
encarecem e exaltam a importância do 
homem e a necessidade de se lhe ofe
rcerem os meios e instrumentos para a 
rallzação plena do seu destino, a De
mocracia traz em si o que de mais gran
dioso e nobre possam desejar as Nações. 

No domínio económico cedo o Estado 
teve de sair da impassividade ante os 
interesses em jogo, para garantia do pró
prio homem ameaçado e em perigo, pelos 
que, invocando a liberdade, desumaniza
vam a sociedade. 

Não obstante as medidas :retificadoras, 
as fórmulas não atenderam às exigên
cias sociais que armaram homens e Na
ções contra as distorções de um sistema 
de que o lucro hipertrofiado é um símbo
lo, poi.s este, ainda impulsiona Governos 
e destro!, em batalhas incruentas, os va
lores da vida democrática. 

Assim, a Democracia teve sua réplica 
em doutrinas pretensamente reabilita
doras de seus mais nobres postulados: 
ao individuo nada, porque ao Estado 
caberá, em termos totalitários, dirigir, 
conduzir, guiar a sociedade. Desprezem
se e sacrifiquem-se as liberdades. Urge 
dar a todos o de que necessitam, no pla
no ma teria!. Erigia-se doutrina e esta, 
desde então, se fez onlpresente onde 
existia carência, desajuste, desequilíbrio. 

Toda a plasticidade que o capitalismo 
soube dar ao Estado para tentar manter 
em equilíbrio as forças em contínua dis
puta no meio social não bastou. 

No campo político as variações cingi
ram-se à mera sanção do que se refor
mulava no campo económico. No mais, 
os mesmos dogmas e, sob eles, vivemos. 

Não soubemos reformulá-los, para do
tarmos o Estado dos meios variáveis de 
autodefesa, em todas as etapas da evo
lução histórica dos povos. 

Ao atingirem as Nações a plataforma 
do desenvolvimento trazem em si insti
tuições estratificadas, capazes de absor
ver as dificuldades e vicissitudes. 

No estágio de subdesenvolvimento as 
debilidades institucionais refletem as 
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fraquezas do próprio organismo social, 
ameaçando-o de colapso aos ataques dos 
que, ostensiva ou clandestinamente, o 
combatem. 

Sr. Senadores: 

Estejamos conscientes dos perigos sem 
esmorecermos na fé de que os podemos 
superar, desde que estejamos sincera
mente unidos, alheios às siglas, mas 
atentos aos deveres maiores com a Na
ção. 

Queremos o Estado na plena proteção 
do Direito. Queremo-lo, todavia, com as 
armas da autoridade protetora da Liber
dade. Queremo-lo municiado dos meios 
de defender-se dos que, inspirados em 
sistema que o negam, buscam afirmar
se a suas garantias para travar a luta 
desigual, cujo resultado não custa pre
ver. 

Desde que nos identifiquemos em tor
no da inegável realidade e dos seus de
safios, estaremos a iniciar o grande tra
balho de aperfeiçoamento de nossas ins
tituições democráticas. 

O fundamental é não querermos repe
tir os erros do passado, buscando trans
plantar o que nossa realidade repele e 
rejeita. 

". . . envidamos sinceros esforços pa
ra o gradual, mas seguro, aperfei
çoamento democrático, ampliando o 
diálogo honesto e mutuamente res
peitoso e estimulando maior partici
pação das elites responsáveis e do 
povo em geral, para a criação de um 
clima salutar de consenso básico e 
a institucionalização acabada dos 
princípios da Revolução de 64. 

Continuamos empenhados no aper
feiçoamento das práticas democráti
cas e vigilantes quanto a possíveis 
atentados, declarados ou solertes, por 
parte dos que, em nome da democra
cia liberal, desejam de fato violen
tá-Ia ou destruí-Ia. 

Permanecemos com o mesmo propó
sito indefectível de garantir, a to
das as entidades componentes do 
complexo da sociedade brasileira o 
pleno exercício de suas a tlvidacÍes 
dentro dos limites legais aceitando 
sua colaboração desinteressada e 
leal, desde que não impositiva Do 

· não podemos admitir 

intromissão indevida em áreas de 
responsabilidade privativa do Gover
no, nem a crítica desabusada ou 
mentirosa, nem pressões descabidas. 
Está de pé o apelo à imaginação 
criadora dos políticos, no sentido de 
instituir remédios prontos e efi
cientes, dentro do contexto consti
tucional, para a manutenção da 
atmosfera de segurança e ordem, da 
qual depende o desenvolvimento eco
nómico-social do País. E, bem assim 
a reafirmação de que cabe aos Par~ 
tidos do Governo e da Oposição -
essenciais ao estilo de vida democrá
tico, concorrer decisivamente para o 
aperfeiçoamento da estrutura polí
tica nacional." 

Eis o que disse o Presidente. 

Ninguém pode duvidar, neste País, de 
seus propósitos, manifestados pela pala
vra e pela ação. 

Não deseja precipitação que resulte em 
retrocesso, nem aceita formulações que 
conduzam a impasses. 

Pretende, sim, a intensa participação 
de todos num processo que confirme o 
desenvolvimento e lhe assegure o ritmo 
integrando e vaillrizando todos os bra~ 
sileiros. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se a 
cada um cabe uma parcela de responsa
bilidade, ao Congresso Nacional incum
be asumir o seu lugar para o exercício 
exclusivo de missões inalienáveis e in
substituíveis. Somos a Nação que discute 
e debate para, unida, trabalhar e lutar 
pela construção de uma sociedade que, 
sendo próspera, deve ser, sobretudo, jus
ta. (llfuito bem, palmas. O orador é 
cumprimentado). 

O SR. PRESiDENTE (Magalhães Pinto) 
- Não há mais oradores inscritos, nem 
Expedlente a ser levado ao conhecimen
to do Plenário, cabendo a esta presidên
cia encerrar a presente Sessão. 

Antes de fazê-lo irei designar para a 
Sessão Ordinária de amanhã, dia 4 de 
março, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.o 114, de 1974 
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(n.o 2.307-C/70, na Casa de origem), 
que acrescenta a alinea ao art. 514:, 
caput do Decreto-Lei n.O 5.452, de 1.0 de 
maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho), tendo 

PARECER, sob n.0 492, de 1974, da Co-
missão · 

- de Legislação Social, favorável, com 
a Emenda n.0 1-CLS, que oferece. 

z 
Discussão, em segundo turno, do Pro

Jeto de Lei do Senado n.0 72, de 1974, 
de autoria do Sr. Senador Benjamim 
Farah, que acrescenta parágrafo ao 
art. 46 da Lei n.0 5.108, de 21 de setem-

bro de 1966 - que institui o Código Na
cional de Trânsito, tendo 
PARECERES, sob n,oe 640 e 641, de 1974, 
das comissões 
- de Constituição e Justiça, pela cens

titucionalidade e jurldicidade; e 
- de Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas, favorável. 
Projeto 1em fase de recebimento de 

emendas perante a Comissão Especial: 
Projeto de Lei do Senado n.o 105/74, 

que institui o Código de Menores. 
Prazo: até 5 de abril. 
Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 40 
minutos.) 



2.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 4 de março de 197 5 

PRESID:í!:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

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

Adalberto Sena - Geraldo Mes
quita - Evandro Carreira - José 
Esteves - José Lindoso - Cattete 
Pinheiro - Jarbas Passarinho -
Renato Franco - Alexandre Cos
ta - Henrique de La Rocque - José 
Sarney - Fausto Castel!o-Branco -
Helvídio Nunes - Petronio Portella 
- Mauro Benevides - Virgílio Tá
vora - Wilson Gonçalves - Agenor 
Maria - Dinarte Mariz - Jessé 
Freire - Milton Cabral - Ruy Car
neiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Wilson Campos - Arnon 
de Mello - Luiz Cavalcante - Teo
tônio Vilela - Augusto Franco -
Gilvan Rocha - Lourival Baptis
ta - Heitor Dias - Luiz Viana -
Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende - Amaral Peixo
to -Roberto Saturnino - Vascon
celos Torres - Benjamim Farah -
Danton Jobim - Nelson Carnei
ro - Gustavo Capanema - Itamar 
Franco - Magalhães Pinto - Fran
co Montoro - Orestes Quércia -
Benedito Ferreira - Lázaro Barbo
za - Osires Teixeira - Mendes 
Canale - Saldanha Derzi - Accio
ly Filho - Leite Chaves - Mattos 
Leão - Evelásio Vieira - Lenoir 
Vargas - Daniel Krieger - Paulo 
Brossard - Tarso Dutra. · 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 60 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aber
ta a Sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 6, de 1975 

Pelo falecimento do insigne homem 
o 

melhor de sua vida ao País e, especial
mente, ao Congresso Nacional, requere
mos na forma regimental e de acordo 
com' as tradições da Casa, as seguintes 
homenagens de pesar: 

a) inserção em ata de voto de pro
fundo pesar; 

b) representação nos funerais; 

c) apresentação de c~ndolência.s à fa
mília e ao Estado de Mmas Gera1s; 

d) levantamento da Sessão. 

Requeremos ainda, n~s termos ~o 
art. 179, inciso III, da Le1 Interna, seJa 
realizada em data a ser estabelecida 
pela Presidência, Sessão Especial para 
reverenciar a memória do extinto. 

Sala das Sessões, em 4 de março de 
1975. - Magalhães Pinto - Petrônio 
Portella - Franco Montoro - Itamar 
Franco - Gustavo Capanema. 

O SR. PRESIDENTE {Wilson Gonçal
ves) - De acordo com a deliberação do 
Plenário, o Senado se fará representar, 
nos funerais do Doutor Pedro Aleixo, 
pelo seu Presidente Senador Magalhães 
Pinto, e pelos Senadores Gustavo Ca
panema e Itamar Franco. 

Antes de levantar a Sessão, designo, 
para a Ordem do Dia de amanhã, a 
matéria constante da pauta de hoje e 
lembro aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para 
uma Sessão Conjunta a realizar-se hoje, 
às 18 horas e 45 minutos, no Plenário 
da Câmara dos Deputados e destinada 
à leitura da Mensagem n.0 1, de 1975-CN. 

Está levantada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 14 horas e 35 
minutos.) 

I 



3.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 5 de março de 197 5 

·PRESID:Il:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

As 14 horas e 30 minutos acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Geraldo Mes
quita - Evandro Carreira - José 
Esteves - José Lindoso - Cattete 
Pinheiro - Jarbas Passarinho -
Renato Franco - Alexandre Cos
ta - Henrique de La Rocque - José 
Sarney - Helvídio Nunes - Petrô
nio Portella - Mauro Benevides -
Virgílio Távóra - Wilson Gonçal
ves - Agenor Maria - Dinarte Ma
riz - Domício Gondim - Milton 
Cabral - Ruy Carneiro - Marcos 
Freire - Paulo Guerra - Wilson 
Campos - Luiz Cavalcante - Teo
tônio Vilela ·- Augusto Franco -
Gilvan Rocha - Lourival Baptis
ta - Heitor Dias - Luiz Viana -
Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende - João Calmon -
Amaral Peixoto - Roberto Saturni
no - Benjamim Farah - Danton 
Jobim - Gustavo Capanema - Ita
mar Franco - Magalhães Pinto -
Franco Montoro - Orestes Quércia 
- Benedito Ferreira - Lázaro Bar
boza - Mendes Canale - Saldanha 
Derzi - Acci-oly Filho - Leite Cha
ves - Evelásio Vieira. - Lenoir 
Vargas - Daniel Krieger - Paulo 
Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o comp.are
cimento de 55 Srs. Sena:ctores. Havendo 
númel'o regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDmNTE 

MENSAGENS 
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 
Restituindo autógrafos de Projetosi de 

Lei sancionados: 
- N.0 52/75 (n.0 706/74, na origem, de 

16 de dezembro de 1974), referente 
ao Projeto de Lei n.0 5, de 1974-CN, 

que estima a Receita e fixa a Des- . 
pesa da União para o Exercício Fi
nanceiro de 1975. (Projeto que se 
transformou na Lei n.0 &.187, de Hi 
de dezembro de 1974.) 

- N.0 53/75 (n.o 707/74, na origem, ·de 
16 de dezembro de 1974), referente 
ao Projeto de Lei n.0 6, de 1974-CN, 
que aprova o Orçamento Plurianual 
de Investiment-os para o triénio ... 
1975/1977. (Projeto que se transfor
m-ou na Lei n.0 6.188, de 16 de dezem
bro de 1974.) 

- N.o 54/75 (n.0 708/74, na origem, de 16 
de dezembro de 1974), referente ao 
Projeto de Lei n.0 10, de 1974-CN, que 
altera a Lei n.0 4.118, de 27 de agosto 
de 1962, e a Lei n.0 5.740, de 1.0 de 
dezembro de 1971, que criaram res
pectivamente, a Comissão Naci<mnl 
de Ene:vgia Nuclear- CNEN e a Com
panhia Brasileir.a de Tecnologia Niu-· 
clear - SBTN, que passa a denomi
nar-se Empresas Nucleares Brasilei
ras S. A. - NUCLEBRAS, e dá outras 
p·r-ovidências. (Projeto que se trans
formou na Lei n.0 6.189, de 16 de de
zembro de 1974.) 

De agradecimento de comunicação refe
rente à escolha de nome indicado pa
ra cargo cujo provimento depende de 
prévia autorização do Senado Federal: 

- N.o 55175 (n.o 32/75, na origem, de 19 
de fevereiro de 1975), referente a es
colha do Sr. Sérgio Corrêa Affonso da 
Costa, Ministro de Primeir.a Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer 
a função · de Embaixador do Brasil 
junto às Nações Unidas. 

Submetendo ao Senado a escolha. de no
me indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquies
cência: 

MENSAGEM 
N.0 56, de 1975 

(n.0 50/75, na orlsem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De acordo com o preceito constitucio
nal ( art. 42, IIIl, e nos termos dos a:rts. 
22 e 23, § 3.0 , da Lei n.0 3.917, de 14 de 
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julho de 1961, combinados com o art. 
4.o da Lei n.0 4.415, de 24 ·de setembro 
de 1964, tenho a honra de submeter à 
.aprovação de Vossas Excelências a ·esco
lha que desejo fazer do Senhor Paulo da 
Costa Franco, Ministro de Segunda Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exer
cer a função, em comlssão, de Embaixa
dor do Brasil junto à República Popular 
de Bangladesh. 

Os méritos do Senhor Paulo da Costa 
Franco, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada !un
ção, constam da anexa Informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 4 de março de 1975 -
Ernesto Geisel. 

"OURRICULUM-<vrrAE" DO 
MINISTRO PAULO DA COSTA 

FRANCO 

Nascido em Jaguarão, Rio Grande do 
Sul, 10 de novembro de 1923. curso de 
Práttca OJtt>lomática, do Instituto RiO 
Branco. 

- Cônsul de Terceira Classe, por Con
curso, 1945. 

- Vice-Cônsui em Londres, 1948 a 1950. 

- Terceiro-Secretário da Legação ·em 
Helsinki, 1950 a 1952. 

- Encarregado de Negócios em Helsin
ki, 1950, 1951 .a 1952. 

- Terceiro-Secretário da Embai~ada em 
Bonn, 1952. 

- Promovido a Segundo-Secretário, por 
antigüidade, 1952. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em 
&nn, 1952 a 1954. 

- Aouxilial' do Chefe do Departamento 
Politico, 1955 a 1956. 

- Auxiliar do Secretário-Geral, 1956. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em 
Viena, 1957 a 1959. 

- Membro da Missão Especial às Sole
nidades da Posse do Presidente do 
Peru, 1956. 

- Membro da Delegação do Brasil à II 
Conferência-Geral da Agência Inter
nacional de Energia Atômlca !AIEA), 
Viena, 1958. 

- Observador do Brasil junto à Reunião 
dos Países da Area de Conversibili
dade Limitada, Londres, 1959. 

- Segundo-Secretá:rio da Embaixada em 
Tel-Avlv, 1959 a 1961. 

- Encarregado de Negócios em Tel
Aviv, 1960. 

- Segundo-Secretário da Embaixada no 
México, 1961. 

- Promovido a Primeiro-Secretário, por 
ant!güidade, 1961. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada 
no México, 1961 a 1962. 

- Encarregado de Negócios no México, 
1961 a 1962. 

- Chefe da Divisão de Cooperação In
telectual, 1962 a 1963. 

- Conselheiro, 1962. 

- Representante do Brasil na Reunião 
dos Chefes dos Setores Culturais dos 
Ministérios das Relações Exteriores e 
da Educação dos Países Membros da 
OEA, Washington, 1963. 

- Cônsul em Berlim, 1963 a 1968. 

- Chefe da Divisão da Europa Orien-
tal, 1968 a 1969. 

- Promovido a Ministro de segunda 
Classe, po·r merecimento, 1968. 

- Secretário-Geral-Adjunto, substituto, 
para Assunto da Europa Oriental e 
Asia, 1969. 

- Chefe da Divisão de Cooperação Inte
lectual, 1969 a 1970. 

_, 1CônsU1-.0!eral em Alssunção, 1970 a 
1972. 

- Minlhstro-'Conselheiro da Embaixada 
em Tóquio, 1972 a 1975. 

- Delegado-Suplente do Brasil à XXNJI 
Sessão da Assembléia-Geral das Na
ções Unidas, Nov,a York, 1972. 

- Encarregado de Negócios em Tóquio, 
1973 a 1974. 

O Ministro Paulo da Costa Franco, 
nesta data, encontra-se no exercício das 
funções de Ministro-Conselheiro da Em
baixada do Brasil em Tóquio. 

Secretaria de Estado das Relações Ex
teriores, em 27 de feverei'ro àe 1975. -
Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Di
visão do Pessoal. 
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OFíCIOS 

DO SR. PRESIDENTE 
DO SUPREMO TRmUNAL FEDERAL 

- N.0 S/01175 (n.0 29/74-P/MC, na ori
gem), encaminhando ao Senado Fe
deral, cópias das notas taquigráfi
cas e do acórdão proferido pelo Su
premo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n.0 71.177, do 
Estado de São Paulo, o qual declarou 
a inconstitucifonalidade do· art. 1.0 , 

inciso VIII, do Decreto Municipal n." 
1.204/67, de Lucél!a, e o inciso VIII da 
Tabela I da Lei n.o 840/66, do mesmo 
município; 

- N.O S/02/75 (n.0 32/74-P/MC, na ori
gem), encaminhando ao Sena.do Fe
deral, cópias das notas taquigráfi
cas e do acórdão proferido pelo Supre
mo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extroordinário n.O 77. 578, do 
Estado de Minas Gerais, o qual decla
rou a inconstitucionalidade do art. 70 
da Lei n.0 28 do Estado de Minas Ge
rais - Lei Orgânica Municipal - de 
22-11-1947, alterada pela Lei n.0 855, 
de 26-12-1951; 

- N.0 S/03/75 (n.0 33/74-P/MC, na ori
gem), encaminhando ao Senado Fe
deral, cópias da petição inicial, das 
notas taquigráflcas e do acórdão pro
ferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autos da Representação n.O 902, 
do Estado de São Paulo ,o qual de
clarou a inconstitucionalidade da Lei 
n.0 10.398, de 23-4-1971, daquele Es
tado; 

- N.0 S/04174 (n.0 34/74-P/MC, na. ori
gem), encaminhando ao Senado Fe
deral, cópias da petição inicial, das 
notas taquigráficas e do acórdão pro
ferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autc·s da Representação n.0 898, 
do Estado do Rio Grande do Sul, o 
qual declarou a inconstitucionalidade 
do art. 137 da Constituição daquele 
Estado, na redação que lhe deu a 
Emenda Constitucional n.o 4, de 22 
de setembro de 1972; 

- N.0 S/05175 (n.0 35174-P/MC, na. ori
gem) , encaminhando ao Senado Fe
deral, cópias das notas taquigráfi
cas e do acórdão proferido pelo Su
premo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n.0 77.131, do 
Estado do Amazonas, o qual decla
rou a inconstl tucionalidade das Leis 

n.os 698, de 1967 e 705, de 1968, da
quele Estado. 

- N.0 S/06/75 (n.O 3/75-P/MC, na ori
gem), encaminhando ao Senado Fe
deral, cópias das notas taquigráfi
cas e do acórdão prof·erido pelo Su
premo Tribunal Federal nos autos do 
Recurso Extraordinário n.O 78.656, do 
Estado de Santa Catarina, o qual de
clarou a inconstitucionalidade do art. 
16, inciso II, § 1.0 , do Decreto n.o 683, 
de 3-9-71, daquele Estado. 

(A Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

EXPEDffiNTE RECEBIDO 

LISTA N.0 01, EM 03 DE 03, DE 1975 

Congratulações ao Senado Federal por 
ocasião da eleição e posse da Mesa que 
dirigirá seus trabalhos nas l.a e 2.a 
Sessões Legislativas, da oitava Legis
latura: 

- do Ministro João Baptista de Oliveira 
Figueiredo, Chefe do SNI; 

- do Sr. Arthur Carlos Gerhardt Santos, 
Governador do Estado do Espírito 
Santo; 

- do sr. Frank Abrahim Lima, Prefeito 
de Manaus - AM; 

- do Sr. Fernando Luiz Ramos Dias, 
Governador Substituto do Território 
do Amapá; 

- do Sr. José Perez Dei Arco, Embaixa
dor da Espanha; 

-- do Dr. Joel da Silva Ribeiro, Prefeito 
Municipal de Terezina-PI; 

- do Prof. Alysson Paulinelli, Ministro 
de Estado da Agricultura; 

- do Dr. Paulo de Almeida Machado, 
Ministro de Estado da. Saúde; 

- do Dr. João Carlos Marques Henriques 
Netto, Governador do Território de 
Rondonia; 

- do Sr. Eloy José da Rocha, Presidente 
do Supremo Tribunal Federal; 

- do Senador Ney Braga, Ministro de 
Estado da Educação e Cultura; 

- do sr. Dyrceu Araújo Nogueira, Mi
nistro de Estado dos Transportes; 

- d·o Sr. José Vlllanova. Torres, Prefeito 
Municipal de Cuiabá-MT; 
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- do Sr. Emilio Hoffmann Gomes, Go
vernador do Estado do Paraná; 

- do Dr. Fernando Guilhon, Governador 
do Estado do Pará; 

- do Dr. Amadeu Cury, Reitor da Uni
versidade de Brasílla-DF; 

- do Sr. José Carlos Moreira Alves, Pro
curador-Geral da República; 

- do Sr. Maurício· Rangel Reis, Ministro 
de Estado do Interior; 

- do Sr. Luiz Rafael Mayer, Consultor
Geral da República; 

- do Sr. Cyro Versianí dos Anjos, Pre
sidente, em exercicio, do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal. 

Comunicação de Eleição e posse: 

-do Sr. Gentil Rizzatto, Presidente da 
Câmara Municipal de Cosmorama-SP; 

- do Sr. Nelson Mattos, Presidente da 
Câmara Municipal de Santos-SP; 

- do Sr.Hamilton dos Santos Machado, 
Presidente da Câmara Municipal de 
São l!'idêlis-RJ; 

- do Sr. José Cícero da Silva, Presidente 
da Câmara Municipal de Estrela do 
Norte-- SP; 

- do Sr. Rubens Bellardi Ferreira, Pre
sidente da Câmara Municipal de Ara
raquara-SP; 

- do Sr. Osvaldo Teixeira Luz, Presiden
te da Câmara Municipal de Parnara
ma-MA; 

- do Sr. Manoel Raimundo Pinheiro, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Canto do Bur!tí-PI; 

- do Sr. Evêncio Santos SOusa, Pre
sidente da Câmara Municipal de San
ta Helena de Goiás-GO; 

- do Sr. Pedro. José Teodosio, Presidente 
da Câmara Municipal de Jacuípe-AL; 

- do Sr. Sebastião Clarlndo de Amaral, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Crixás-GO; 

- do Sr. Olinto Lago, Presidente da Câ
mara Municipal de Barracão-PR; 

- do Sr. Miguel Abraão, Presidente da 
Câmara Municipal de Nilópolis-RJ; 

- do Sr. Luiz Carlos VIeira de Vascon
celos, Presidente da Câmara Munici
pal de Vicência-PE; 

- do Sr. João Martins Filho, Presidente 
da Câmara Municipal de São Luis do 
Curu-CE; 

- do Sr. João da Mata Moraes, Pre
sidente da Câmara Municipal de Ara
gat:ças-GO; 

- do Sr. Arlindo Fávaro, Presidente da 
Câmara Municipal de Pinheiro-ES; 

- do Sr. Január!o da Silva Junior, Pre
sidente da Câmara Municipal de Co
rinto-MG; 

- do Sr. Ismael Garcia da Silveira, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Gurupi-GO; 

- do Sr. Orlando Rosa, Presidente da 
Câmara Municipal de São Miguel 
Arcanjo-SP; 

- do Sr. Aparecido Juracy Baton, Pre
sidente da Câmara Municipal de Urâ
nia-SP; 

- do Sr. Louríval Francisco Casula, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ecc·poranga-ES; 

- do Sr. Ivan José Ramos, Presidente 
da Câmara Municipal de Guapó-GO; 

- do Deputado Honorato Viana de Cas
tro, Presidente da Assembléia Legis
lativa do Estado da Bahia; 

- do Deputado Edson Cadaxo, Presiden
te da Assembléia Legislativa do Es
tado do Acre; 

- do Sr. Jo·ão Henrique Dutra, Presiden
te da Câmara Municipal de Montes 
Claros-MO; 

- do Sr. José Correia de Freitas, Pre
sidente da Câmara Municipal de Ni
quelândia-GO; 

- do Sr. João Luiz dos Santos, Presiden
te da Câmara Municipal de Malhada 
dos Bois-SE; 

- do Sr. João Machado, Presidente da 
Câmara Municipal de Gravataí-RS; 

-do Dr. José Netto do Prado, Presidente 
da Câmara Municipal de Mairinque
SP; 

- do Sr. José Francisco da Silva, Pre
sidente da Câmara Municipal de Ouro 
Branco-AL; 

- do Sr. Alfredo Joaquim de Lima, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Itirapina-SP; 
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- do Sr. Jales Moura Arantes, Presiden
te da Câmara Municipal de Buriti 
Alegre-GO; 

- do Sr. Aziz Nacfur, Presidente da 
Câmara Municipal de Murutinga do 
Sul-SP; 

- do Sr. Argeu João Uliana, Presidente 
da Câmara Municipal de Santa Leo
poldina-ES; 

- do Sr. José Duarte Lima, Presidente 
da Câmara Municipal de Santa Rosa
PB; 

- do Dr. Luiz Neri Pacheco dos Reis, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Orleans-SC; 

- do Dr. Hélio Alceu Brunelll, Presidente 
da Câmara Municipal da Estância de 
Amparo-SP; 

- do Dr. Jorge Abdo Sader, Presidente 
da Câmara Municipal de Lucélia-SP; 

-do Dr. Emilio Fehr, Presidente da 
Câmara Municipal de São Carlos-SP; 

- do Sr. José Braz Torres Lage, 1.0 -Se
cretário da Câmara Municipal de Ita
blra-MG; 

- do Deputado Epitáclo Bittencourt, 
Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina; 

- do Deputado Djenal Queiroz, Pre
sidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Sezg!pe; 

- do Sr. Augusto Ramos, Presidente da 
Câmara Municipal de Bilac-SP; 

- do Sr. José Vieira de Souza, Presiden
te da Câmara Municipal de Santana 
do Ipanema-AL; 

- do Sr. Aderbal Antonio Andrade, Pre
sidente da Câmara Municipal de La
ges-Se; 

- do Sr. Antonio Carlos Ayrosa Rangel, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Guaratinguetá-SP; 

- do Sr. José Domingos de Melo, Pre
sidente da Câmara Municipal de Pal
meirina-PE; 

- do Sr. Ulisses Martins de Oliveira, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Campo Belo do Sul-SC; 

- do Sr. Floriano Médici, Presidente da 
Câmara Municipal de Fundão - ES; 

- do Sr. José F1ortillli, Presidente da 
Câmara Municipal de Mara Rosa-GO; 

- do Sr. Fernando Frazão, Presidente 
da Câmara Municipal de Rio Claro 
-RJ; 

- de Sr. Godofredo Pereira Gonçalves, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Pedra Bela-SP; 

- do Sr. José Luiz de Siqueira, Presiden
te da Câmara Municipal de Babacu-
lândia-GO; · 

- do Sr. José Colnago, Presidente da 
Câmara Municipal de Itarana-ES; 

- do Sr. Militão Fernandes Alves, Pre
sidente da Câmara Municipal de Jus
sara-GO; 

- do Sr. Manoel Simon Nunes, Presiden
te da Câmara Municipal de Fátima 
do Sul-MT; 

- do Sr. José· Gaspar Bezerra de Car
valho, Presidente da Câmara Munici
pal dos Bezerros-PE; 

- do Sr. Joaquim Silveira Lara, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Tietê-SP; 

- do Sr. José Marin Toledo, Prefeito 
Municipal de Marinópolis-SP. 

Diversos: 

- do Sr. José Fontanillas Fragelli, Go
vernador do Estado de Mato Grosso, 
solicitando autorização do Senado Fe- · 
deral, para que o Governo daquele 
Estado possa doar à Guarda Nacional 
da República da Bolívia seis transre
ceptores "VHF", para o serviço de 
radiopatrulha de Santa Cruz de La 
Sierra. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

LISTA N.o 2 EM 5 DE 3 DE 1975 

Congratulações ao Senado Federal por 
ocasião da eleição e posse da Mesa que 
dirigirá seus trabalhos nas 1.a e 2.a Ses
sões Legislativas da oitava Legislatura: 

- do Dr. Severo Fagundes Gomes, Mi
nistro de Estado da Indústria e do 
Comércio; 

- do Dr. Luiz Gonzaga do Nascimento e 
Silva, Ministro de Estado da Previ
dência e Assistência Social; 

- do Dr. Shigeaki Ueki, Ministro de 
Estado das Minas e Energia; 

- do Dr. João Paulo dos Reis Veloso, 
Ministro de Estado, Chefe da Secre-
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tar!a de Planejamen_to da Presidência 
da República; 

- do Deputado Arnaldo Prieto, Ministro 
de Estado do Trabalho; 

- do General Golbery do. Couto e Silva, 
Ministro de Estado, Chefe do Gabine
te Civil da Presidência da República; 

- do Dr. Armando Falcão, Ministro de 
Estado da Justiça; 

- do General-de-Divisão Hugo de An
drade Abreu, Ministro de Estado Che
fe do Gabinete Militar da Presidência 
da República; 

- do Dr. Laudo Natel, Governador do 
Estado de São Paulo; 

- do Dr. Ernani Satiro e Souza, Gover
nador do Estado da Paraíba; 

- do Dr. Afrânio Salgado· Lages, Gover
nador do Estado de Alagoas; 

- do Dr. João Walter de Andrade, Go
vernador do Estado do Amazonas; 

- do Dr. Alberto Tavares Silva, Gover
nador do Estado do Piauí; 

- do Dr. José Cortez Pereira, Governa
dor do Estado do Rio Grande do 
Norte; 

- do Dr. Colombo Machado Sales, Go
vernador do Estado de Santa Catari
na; 

- do Dr. José Fontan!llas Fragelli, Go
vernador do Estado de Mato Grosso; 

- do Dr. Paulo Barreto de Menezes, 
Governador do Estado de Sergipe; 

- do Dr. Pedro Neiva de Santana, 
Governador do Estado do Maranhão; 

- do Dr. Euclides Trichês, Governador 
do Estado do Rio Grande do Sul; 

- do Ministro Luiz Roberto de Rezende 
Puech, Presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho; 

- do Ministro Carlos Thompson Flores, 
Presidente do Tribunal Superior Elei
toral; 

- do Deputado José Pinto Presidente, 
em exercício, da Assembl!a Legisla
tiva do Estado da Guanabara; 

- do Deputado José Cardoso, Presiden
te da Assembléia Legislativa do Es
tado do Amazonas. 

- do Deputado Clemenceu Teixeira, 
Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado da Bahia; 

- do Deputado Ewaldo Saramago, Pre
sidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro; 

- do Monsenhor Carmine Rocco, Núncio 
Apostólico do Brasil; 

- do Embaixador Pavel Bojar, da Re
pública Socialista da Tchecoslová
quia; 

- do Embaixador Veysel Versan, da 
Turquia; 

- do Embaixador Hans Von Haffner, da 
Dinamarca; 

- do Embaixador Marcelo Terceros 
Banzer, da Bolívia; 

- do Embaixador J. Wenceslao Ben!tes, 
do Paraguai; 

- do Embaixador Victor G. Ricardo, da 
Colômbia; 

- do Embaixador A. J. F. Viljoen, da 
Africa do Sul; 

- do Embaixador Horst Roding, da Re-
pública Federal da Alemanha; . 

- do Embaixado·r Beng Odevall, da 
Suécia; 

- do Embaixador Gonzalo Fernandes 
Puyo, do Peru; 

- do Encarregado de Negócios a.i. R.u
ben A. Vela, República da Argentina; 

- do ~mbaixador Atsushl Uyama, do 
Japao;. -

- do· Embaixador Carla Enr!co Giglloli 
da Itália; ' 

- do Embaixador Victor Alfonso Mal
danado, do México; 

- do Embaixador Jihad K:aram, da Re
pública do Iraque; 

- do Embaixador Hernan Cubillos, do 
Chile; 

- do Embaixador Derek Dodson, do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Ir
landa do Norte; 

- do Embaixador Jean Hadjl-Thomas 
do Líbano; ' 

- do Sr. Chrlsógono Teixeira da Cruz 
Prefeito Municipal de Vitórla-ES; ' 
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- do Sr. Noé Nunes Guimarães, Pre
feito Municipal de Ca~;u-GO; 

- do Sr. Leste Carneiro, Presidente da 
Câmara Municipal de Petrópolis-RJ; 

Comunicação de .eleição ~ posse: 

- do Sr. Arlindo Batagin, Presidente da 
Câmara Municipal de Capivari-SP; 

- do Sr. Anizio Lima de Vasconcelos, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Branquinha- AL; 

- do Sr. Carlos Pereira dos Santos, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Monteiro Lobato- SP; 

- do Sr. Edmilson Brum Escobar, Pre
sidente da Câmara Municipal de Jar
dim-MT; 

- do Sr. Waldir Ferreira Meireles, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Nloaque - MT; 

- do Sr. Pedro Mendes Ribeiro, Pre
sidente da Câmara Municipal de Te
resina- PI; 

- do Sr. Barquet Miguel, Presidente da 
Câmara Municipal de Ribeirão Preto 
-SP; 

- do Sr. Waldemar de Oliveira Lima, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Osvaldo Cruz - SP; 

- do Sr. Agenor Mazzaro, Presidente da 
Câmara Municipal de Bento de Arveu 
- SP; 

- do Sr. Antônio Raymundo Costa, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Ara
guarina - GO; 

- do Sr. Joaquim Amâncio de Assunção 
Presidente da Câmara Municipal de 
Plriplri - PI; 

- do Sr. João Felix da Silva, Presidente 
da Câmara Municipal de Calçara 
- PB; 

- do Sr. Francisco Silveira Rocha, Pri-
meiro Secretário da Câmara Munici
pal de Bodocó- PE; 

- do Dep. Paulo Camargo, Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado 
do Paraná; 

- do Sr. João· Lisboa de Macedo, Pre
sidente da Câmara Municipal de La
dário- MT; 

- da Sra. Neuza Lima Monteiro, Dire
tora da Secretaria da Câmara Muni
cipal de Belo Monte - AL; 

- do Dep. Guilherme Palmeira, Pre
sidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de Alagoas; 

- do Sr. Humberto de Oliveira Car
valho, Presidente da Câmara Munici
pal de Muritiba - BA; 

- do Dep. José Cardoso Dutra, Pre
sidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do Amazonas; 

- do Dep. Nelson Ramos, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Mato Grosso; 

- do Dep. José Raimundo Bona Medei
ros, Presidente da Assembléia Legis
lativa do Estado do Piauí: 

- do Dep. Victor Paz, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Pará; 

- do Dep. Waldir Lima, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado da 
Paraíba; 

- do Sr. Flávio Marcelo Mendonça, Pre- · 
sidente da Câmara Municipal de 
Palmaras - PE; 

- do Sr. Abadia Ferreira Borges, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Goianápolis - GO; 

- do Sr. Lindolfo Cavalcante de Olivei
ra, Presidente da Câmara Municipal 
de Guirat!nga - MT; 

- do Sr. João Sergio R!mazza, Presiden
te da Câmara Municipal de Mauá 
- SP; 

- do Sr. Geracy M!lhomem de Carvalho, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Sitio Novo - MA; 

- do Sr. João Floro Filho, Presidente da 
Câmara Municipal de São José da 
Bela VIsta - SP; 

- do Sr. Llberato Pantaleão, Presidente 
da Câmara Municipal de Gastão Vi
diga!- SP; 

- do Sr. Irlneu Neto da Silveira, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Caracol - MT; 

- do Sr. Claudio Luis dos Santos, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Roseira - SP; 



-76-

- do Sr. Samuel de Góes, Presidente da 
Câmara Municipal de Guarujá- SP; 

- do Sr. José Maria Gomes, Presidente 
da Câmara Municipal de Cajueiro 
- AL; 

- do Sr. Alfredo de Almeida, Presidente 
da Câmara Municipal de Aparecida 
__, SP; 

- do Sr. Antonio Fereira Camargo, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Araguaçu - GO; 

- do Sr. Eleazar Theodoro Braga, Pre
sidente da Câmara Municipal de Pa
caembu- SP; 

- do Sr. Afrodisia Alves dos Santos, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Itabaiana - SE; 

- do Sr. Eurico de Sá Cavalcanti, Pri
meiro Secretário da Câmara Munici
pal de Petrolina - PE; 

- do Sr. Manoel Barbosa Sobrinho, Pre
sidente da Câmara Municipal de Ri
beirão - PE; 

- do Sr. Cid Gomes Beiriz, Presidente 
da Câmara Municipal de Baixo 
Guandu- ES; 

- do Sr. Vanderlei Granemann, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Lebon Régis- SC; 

- do Sr. Lucia Aparecido de Oliveira, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ataléia - MG; 

- do Sr. Antonio Virtuoso da Silva, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Largo- AL; 

- do Sr. Zacarias Honorato de Araujo, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Hidrolândia - GO; 

- do Sr. Roldão Anthero Vieira de Mo
raes, Presidente da Câmara Munici
pal de Guareí - SP; 

- do Dep. Dary Dantas, Presidente da 
Assembléia Legislativa ào Estado do 
Rio Grande do Norte. 

Agradecimentos: 
- do Dr. João Paulo dos Reis Velloso, 

Ministro de Estado, Che1e da Secre
taria de Planejamento da Presidência 
da República, agradecendo a trans
crição nos Anais do Senado, da expo
sição de motivos propondo a criação 
da Polamazônia; 

- do Deputado Arnaldo Prieto, Ministro 
de Estado do Trabalho, agradecendo 

a transcrição nos Anais do Senado, 
do discurso proferido rta instalação 
do Primeiro Seminário Brasileiro de 
Ergonomia, no Clube de Engenharia 
do Estado, da Guanabara. 

Comunicações: 
- do Deputado João Araujo Ferraz, 

Presidente da Assembléi::t Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, comuni
cando sua eleição para a Presidência 
daquela Casa; 

- do Deputado Dalton Cunha, da As
sembléia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Norte, comunicando sua 
designação como Líder do Governo 
e da ARENA, naquela Assembléia; 

- do Dr. Paulo dos Anjos Feitosa, Pre
sidente do Tribunal Regional Eleito
ral do Estado do, Amazonas, comuni
cando a diplomação do Dr. Hélio da 
Costa Campos, eleito pelo Território 
Federal de Roraima à Câmara Fe
deral, tendo como suplente, Raimun
do Marques; 

Aplausos: 
r 

- do Sr. Theodósio Alves da Silva, Pri
meiro-Secretário da Câmara Munici
pal de Volta Redonda - RJ, enca
minhando cópia do Requerimento n.0 

37/74, de autoria do Vereador Ettore 
Dalboni da Cunha, de congratulações 
à atuação digna do Senador Paulo 
Torres em sua vida politica. 

Manifestações sobre projetos: 

- do Sr. Gilberto Tamm Barcellos Cor
rea, Presidente do Sindicato da In
dústria de Materiais c Equipamentos 
Ferroviários e Rodoviários do Estado 
de São Paulo, apresentando sugestões 
ao Projeto de Lei n.o 1713/73; 

- do Sr. Aparecido Sanvidotti, Presiden
te da Câmara Municipal de Mauá -
SP, manifestando-se favoravelmente 
à aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n.O 40/72; 

- do Dr. Cid Vieira de Souza, Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasi!
Seção de São Paulo, manifestando-se 
favoravelmente à aprovação do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 126/74. 

Apelo no sentido da extinção da gratui
dade do mandato dos Vereadores: 

- do Sr. Fel!x Balaniuc, Presidente da 
Câmara Municipal de Campo Grande 
-MT; 
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- do Sr. Kazuhiro· Mori, Presidente da 
Câmara Municipal de Suzano - SP; 

- do Sr. Tancredo Assunção Maffei, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Rancharia- SP; 

- do Sr. Rubens Xavier de Lima, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Ibiúna- SP; 

- do Dr. José Edgard da Silva, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Cubatão - SP. 

Solicitações no sentido de que seja con
tado o tempo de serviço da vereança 
gratuita, para fins de aposentadoria: 

- do Sr. Benedito Severiano Barbosa, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Campos do Jordão- SP; 

- do Sr. Paschoal Augusto Corsaletti, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Santo Anastácio - SP; 

- do Sr. Airton Alves da Silva, Presiden
te da Câmara Municipal de Patrocí
nio Paulista - SP; 

- do Dr. José Tavares de Mello Filho, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Rinópolis - SP; 

- do Sr. Miguel Mário Napolitano, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Piraju- SP; 

- do Sr. Francisco Eduardo Marrano, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Rio das Pedras - SP; 

- do Sr. José Pagianoto, Presidente da 
Câmara Municipal de Quatá - SP; 

- do Sr. Idilio Romio, Presidente da 
Câmara Municipal de Muritinga do 
Sul- SP; 

- do Sr. Vivaldo Vlsoni, Presidente da 
Câmara Municipal de Igaraçú do 
Tietê- SP; 

- do Dr. Pedro Mudrey Bssan, Presiden
te da Câmara Municipal de Tupã -
SP; 

- do Sr. Mário Vedovelo Filho, Pre
sidente da Câmara Municipal de Moji 
Guaçú- SP; 

- do Sr. Edmir Donlne, Presidente da 
Câmara Municipal de Guararapcs -
SP. 

Diversos: 

- do Sr. João Hastenreitcr Dornellas, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Governador Valadares - MG, expon
do a necessidade da construção de um 
viaduto na passagem de nível da 
linha férrea da EFVM, na principal 
via pública daquela cidade; 

- do Sr. Otacíllo Azevedo·, Secretário da 
Câmara Municipal do Recife - PE, 
solicitando elaboração de Projeto de 
Lei tornando obrigatória a fiscaliza
ção financeira e orçamentária das 
sociedades de economia mista e em
presas públicas do País, pelo Tribunal 
de Contas da União; 

- do Sr. Benedito Carvalho, Presidente 
da Câmara Municipal de Estância de 
Atibaia - SP, solicitando providên
cias no sentido do cancelamento da 
dívida de Cr$ 17.344,98 (dezessete mil, 
trezentos e quarenta e quatro cruzei
ros e noventa e oito centavos), impos
ta pelo Instituto Nacional de Previ
dência Social (INPS) à Irmandade 
Civil Pró-Vila de São Vicente de Paulo 
(abrigo gratuito à velhice desampa
rada), daquela cidade; 

- do Dr. Armando Moiol!, Presidente 
da Câmara Municipal de Osasco- SP, 
encaminhando cópias de publicações 
em Jornais locais, que comprovam o 
trancamento do inquérito policial ins
taurado contra o Prefeito Municipal, 
Sr. Francisco Rossi de Almeida, con
forme determinação do Dr. José Leo
nel Ferreira Filho, Juiz da Terceira 
Vara da Comarca de Osasco- SP; 

- do Sr. Aguiar da Silva, Presidente da 
Câmara Municipal de Andradina -
SP, solicitando empenho junto às 
autoridades competentes, no sentido 
de sediar, na Estação Experimental 
de Zootecnia, daquela cidade, o Cen
tro Nacional de Pecuária de Corte. 

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

Durante o recesso a Presidência re
cebeu Ofícios das seguintes autoridades, 
encaminhando subsídios ao PLS 105/74, 
que "Institui o Código de Menores": 

1) do Sr. Governador do Distrito Fe
deral; 

2) do Sr. Presidente do Conselho Fe
deral da Ordem dos Advogados do 
Brasil; 



-78-

3 l do Sr. Dlretor da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul; 

4) do Sr. G<Jvernador do Território 
Federal de Fernando de Noronha; 

5) do Sr. Juiz da Vara de Menores, 
da Comarca de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte; 

6) do Sr. Reitor da Universidade de 
Brasília; 

7l do Sr. Reitor da Universidade Oa
tól!c.a de G<Jiás; 

8) do Sr. Reitor da Universidade Ga
ma Filho, Estado da Guanabara; 

9) do' Sr. Reitor da Universidade Fe
deral do Espírito Santo; 

lOl do Sr. Reitor da Universidade 
Federal Fluminense, Estado do Rio de 
J.anelro; 

lll do Sr. Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado da Guanabara; 

12) do Sr. Reitor da Universidade 
Federal de Alagoas; 

13) do Sr. Secretário do Trabalho e 
Serviços Sociais do Estado da Paraíba; 

14) do Sr. Reitor da Universidade 
Mackenzie, Estado de São Paulo; 

15) do Sr. Juiz de Menores de Recife, 
Esta·do de Pernambuco; 

16) do Sr. Reitor da Universidade 
de São Paulo; 

17) do Sr. G<Jvernador do Estado de 
Alago as; 

18) do Sr. Juiz de Menores de João 
Pessoa, Estado da P.araíba. 

Os expedientes recebidos, nos ·termos 
regimentais, serão en.:aminhados à Co
missão Especial incumbida do estudo da 
matéria. 

Dispõe o ar.t. 367 do Regimento· In
terno que, "ao fim de cada Legislatura, 
serão arquiv.ados os Projetas de Lei do 
Senado, em primeiro turno, os de Reso
lução, as Indicações e os Requerimentos, 
cabendo, a qualquer Senador ou Comis
são, requerer o seu desarquivamento até 
o fim da Sessão Legislativa seguinte, 
quando se considerará definitivo o ar
quivamento. 

Esta Presidência, para orientação dos 
Senho·res Senadores, fará publicar, no 
Diário do Congresso Nacional, referente 
à presente Sessão, a relação completa 
das proposições arquivadas. 

É a seguinte a relação das maté
rias ,arquivadas: 

PROJETOS DE LEI DO SENADO 
ARQUIVADOS NOS TERMOS DO 

ARTI 36'7 DO REGIMENTO INTERNO 

29/!13 - Vasconcelos Torres - Institui 
jornada de trabalho de 6 horas nas em
presas de .trabalho continuo, por meio 
de turnos sucessivos ou de revezamento, 
e dá outras providências. 

5/65 - Vasconcelos Torres - Declara 
de utilidade públic.a a Fundação Falcão 
Neto, sediada em Volta Redonda, Estado 
do Rio de Janeiro. 

64/65 - Bezerra Neto - Estabelece 
casos de prescrição aquisitiva quanto a 
bens incorporados ao domínio da União. 

13/69 - Va.'lconcelos Torres - Acres
centa parágrafo ao art. 3.0 da Lei .... 
n.0 4.090, de 13-7-62, que dispõe sobre 
a gratificação de Natal. 

4/71 - Benjamim Farah - Autoriza 
o Poder Executivo a determinar o paga
mento de .gratificação especial ao fun
cionário civil e militar da União, e dá 
outras providências. 

6/71 - Nelson Carneiro - Regula a 
anulação de casamento por erro essen
cial quando às qualidades do outro côn
juge, e dá outras providências. 

8/71 - Nelson Cameiro - Revoga o 
Decreto-Lei n.0 477, d:e 26 de fevereiro 
de 1969, e dá outr.as providências. 

14/71 - Franco Montoro - Dispõe 
sobre os cursos de Fonoaud!ologia, re
gulamenta a profissão de Fonoaudiólogo, 
e dá outras providências. 

36/71 - Vasconcelos Torres - Reduz 
o limite de idade da aposentadoria por 
tempo de serviço das mulheres para 25 
.anos, altera a ·redação do art. 32 e seu 
§ 1.0 da Lei Orgânica da Previdência 
Social (Lei n.0 3. 807, de 1960) e dá ou
tras providências. 

49/71 - Franco Montoro - Assegura 
aos ferroviários e aos demais servidores 
abrangidos pela Lei n.0 2. 752, de 1956, 
o direito de opção pela aposentadorLa 
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através do Tesouro Nacional ou do Sis
tema Geral da Previdência Social. 

55/71- Franco Montoro- Estabelece 
sanção de multa para ,a transgressão de 
qualquer norma da Consolidação das 
Leis do Trabalho, sempre que não esteja 
prevista outr'a penalidade. 

57/71 - Benedito Ferreira - Regula 
.a propaganda comerciai de produtôs in
dustrializados do fumo. (Tramitação 
conjunta com os Projetes de Lei do Se
nado números 78/71 e 59/71.) 

59/71 - José Lindoso - Disciplina a 
venda de cigarros a menores, limita a 
publicidade sobre o fumo, torna obriga
tório nos Invólucros dos produtos do 
fumo os dísticos: "Cuid.ado. P.rejudlcial 
à Saúde", e dá outras providências. 
(Tramitação conjunta com os Projetes 
de Lei do Senado n.os 78/71 e 57/71.) 

78/71 - Oslres Teixeira - Dispõe so
bre propaganda de fumo e de bebidas 
alcoólicas, e dá outras providências. 
(Tramitação conjunta com os Projetos 
de Lei do Sena,do n.os 57/71 e 59/71.) 

86/71 - Lulz Cavalcante - Cria o 
Banco Brasileiro do Comércio Exterior, 
e determina outras providências. 

101/71 - José Lindoso - Regula a 
prestação do Trabalho de natureza do
méstica. (Tramitação conjunta com o 
Projeto de Lei do Senado n.0 112/73.) 

5/72 - Franco Montoro - Estimula 
o aproveitamento de empregados de 
idade mais alta, mediante a fixação de 
contribuições variáveis pa,ra o INPS. 

6/72 - Virgílio Távor.a - Dá nova re
dação ao art. 224 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n.0 5.452, de 1 de maio de 1943. 

24/72 - Nelson Carneiro - Regula
menta disposição constante. do art. 153, 
§ 12, da Emenda Constitucional n.o 1, e 
dá outras providências. 

26/72 - Franco Montoro - Isenta do 
pagamento da contribuição sindical os 
empregados, trabalhadores autónomos e 
profissionais liberais que já contribuam 
dlretamente p.ara os respectivos sindi
catos. 

31/72 -Franco Montoro- Estabelece 
que a sentença normativa da Justiça do 
Trabalho fixará, também, um piso sa1a
rlal ou limite mínimo de remuneração 

para a categoria profissional, e dá ou
tras providências. 

32172 - Franco Montoro - Determi
na que todos os benefícios concedidos 
pelo INPS, sejam reajustados em pro
porção ao salário· minimo vigente na 
data de seu início, eliminando desigual
dade de critérios. 

33/72 - Franco Montoro - Destina 
parte da receita da loteria esportiva às 
Santas casas de Misericórdia, alterando 
o Decreto-Lei n.0 594, de 27 de maio de 
1969. 

34/72 - Franco MontOro - Determina 
a divulgação dos critérios e dados utlll
zados pelo Governo na fixação da taxa 
de produtividade nacional para fins de 
reajustamento salarial. 

• 
40/72 - José Lindoso - Dispõe sobre a 

propaganda comercial de produtos de 
consumo público, estabelece obrigatorie
dade de descrição de qualidades nas res
pectivas embalagens e determina outras 
providências. 

43/72 - Benedito Ferreira - Passa ao 
domínio do Estado de Goiás terras per
tencentes à União e dá outras providên
cias. 

49/72 - Benedito Ferreira - Passa ao 
domínio do Distrito Federal terras devo
lutas e dá outras providências. 

53/72 - Nelson Carneiro - Legitima 
os filhos dos casamentos nulos e anulá
veis e dá outras providências. 

54/72 - José sarney - Permite dedu
ções do · Imposto de renda das pessoas 
jurídicas e físicas para fins culturais, a 
partir do exercício de 1973, ano base de 
1972. 
. 56/72 - Franco Montoro - Obriga as 
emissoras de televisão e rádio a promo
ver programas de debates sobre proble
mas nacionais, estaduais ou municipais 
destinados à educação política da po
pulação·. 

57/72 - Franco Montoro - Fixa em 
seis horas o período de trabalho diário 
dos operadores em eletricldade e dá ou
tras providências. 

60/72 - Franco Montoro - Com o 
objetlvo de coibir o abuso do poder eco
nómico, proíbe qualquer espécie de pro
paganda política nas 48 horas anteriores 
às eleições, e dá outras providências. 
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63/72 - Franco Montoro - Assegura 
o pagamento do salário-família a todos 
. os aposentados pelo Sistema Geral da 
Previdência Social, alterando a redação 
do art. 2.0 da Lei n.o 5.559, de 11 de de
zembro de 1968, e dando outras provi
dências. 

69/72 - Franco Montoro - Revoga a 
Lei n.0 5. 453, de 14 de junho de 1968, 
que institui o sistema de sublegenda 
partidária. 

7/73 - Vasconcelos Torres - Auto
riza o Poder Executivo· a conceder apoio 
logístico à Expedição Brasileira à An
tártica, organizada pelo Clube de En
genharia do Rio de Janeiro. 

ll/73- Nelson Carneiro- Acrescenta 
parágrafo único ao artigo 222 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio 
de 1943. 

19/73 - Franco Montam - Dispõe 
sobre o exercício da profissão de or
toptista, e dá outras providências. 

22/73 - Alexandre Costa - Acrescen
ta parágrafo ao artigo 12 e altera dis
posições da Lei 4. 737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral). 

26/73 - Nelson Carneiro - Destina à 
Fundação Nacional do Bem-Estar do 
Menor a parte recebida pElo Departa
mento de Imposto de Renda na arreca
dação da Loteria Esportiva Federal, e 
da outras providências. 

28/73 - Flávio Britto -- Libera, para 
comercialização e exportação, nas condi
ções que específica, estoques de peles de 
animais silvestres. 

33/73 - Nelson carneiro - Dispõe 
sobre o salário-mínimo profissional do 
técnico industrial em eletrônica. 

40/73 - Adalberto Sena - Dispõe so
bre obrigatoriedade de execução de mú
sica brasileira e dá outras providências. 

43/73 - Franco Montoro -- Determina 
a fixação obrigatória de critério· objeti
vos para a realização de despesas com 
publicidade e divulgação, efetuadas pela 
Administração Indireta. 

46/73 - Nelson Carneiro - Reduz o 
prazo prescricional do direito de receber 
ou cobrar as importâncias devidas ao 
INPS de trinta para cinco anos, alte
rando o artigo 144 da Lei 3. 807, de 26 
de agosto de 1960. 

47/73 - Franco Montara - Dispõe 
sobre o salário-mínimo profissional do 
contador e do técnico em contabllidade . 

48/73 - Antônio Carlos - Altera dis
posições do Decreto-Lei n.0 486, de 3 de 
março de 1969, que dispõe sobre a escri
turação de livros comerciais e dá outras 
providências. 

49/73 - Vasconcelos Torres - Esten
de ao pedágio o conceito de taxa por 
efetivo serviço prestado, .aplica aos Es
tadDs e Municípios o disposto no Decre
to-Lei n!" 791, de 27 de agosto de 1969, 
e dá outras pmvidências. 

56/73 - Franco Montam - Permite o 
abatimento das despesas com medica
mentos no Imposto de Renda. 

60/73 - Vasconcelos Torres - Altera 
o Código Nacional de Trânsito, estabe
lece a obrigatoriedade de seguros de 
danos pessoais e materiais de veículos 
automotores de vias terrestres, e dá ou
tras providências. 

62/73 - Franco Montoro - Submete 
à fiscalização financeira dos Tribunais 
de Contas as pessoas jurídic.as de direito 
privado de que o Poder Público participe 
como acionista exclusivo ou majoritário. 

66/73 - Nelson Carneiro -·Altera dis
positivos da Lei n.o 4.069, de 11 de junho 
de 1962, e dá outras providências. 

69/73 - Vasconcelos Torres - Dispõe 
sobre o encaminhamento, pelos médicos 
que realizarem cirurgia plástica ou cor
reção ortopédica, de fotografias e outros 
elementos de informação ao Instituto 
Nacional de Identificação. 

72/73 - Clodomir Milet - Dispõe so~ 
bre a não incidência da cota de previ~ 
dência· sobre os serviços prestados pelos 
portos organizados às empres.as de na~ 
vegação, e dá outras providências. 

73/73 - Benjamim Farah - Dispõe 
sobre a aquisição de veículo automotor 
por motorista profissional autónomo, 
nas condições que especifica, e dá outras 
providências. 

76/73 - V.asconcelos Torres - Revoga 
os Capítulos I, II e III do Título II, Livro 
I, do Código Civil Brasileiro, e dá outras 
providências. 

77/73 - Vasconcelos Torres - Altera 
os Capítulos II, III e IV do Título V, do 
Livro I, do Código Clvll Brasileiro. 
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79/73 - Franco Montoro - Pennite 
a realização do casamento civil perante 
testemunhas, nos lugares de difícil ,aces
so à autoridade competente. 

83/73 - Nelson Carneiro - Regula
menta o reconhecimento de teses, teo
rias, pesquisas ou descobertas científicas 
no campo da cancerologia e das doenças 
transmissíveis, hereditárias, ccntagiosas 
ou tidas como incuráveis. 

91/73 - Vasconcelos Torres - Institui 
o seguro em garantia de educação, e dá 
outras providências. 

98/73 - Franco Montoro - Corrige 
desigualdade na aposentadoria do ex
combatente. 

99/73 - Franco Montoro - Dispõe so
bre .a aposentadoria por velhice a todo 
trabalhador rural. 

104/73 - Nelson Carneiro - Altera a 
Lei n.o 5. 726, de 29 de outubro de 1971, 
que dispõe sobre medidas preventivas e 
repressivas ao tráfico e uso de substân
cias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica. 

106/73 - Nelson Cameiro - Define as 
infrações penais relativas à circulação 
de veículos, regula o respectivo processo 
e julgamento, e dá outras providências. 

112/73 - Vasconcelos Torres - Dispõe 
sobre a profissão de empregado domês
tico, e dá outras providências. (Trami
tação conjunta com o PLS n.0 101/71.) 

120/73 - Antônio Carlos - Dispõe so
bre a não-incidência das contribuições 
previdenciárias e para o Fundo de Ga
rantia de Tempo de Serviço sobre ·as 
gratificações percebidas ptllos emprega
dos como participação nos lucros da em
presa. 

129/73 - José Lindoso - Altera a re
dação do rt. 1.0 do Decreto-Lei n.o 161, 
de 13 de fevereiro de 1967, para o fim 
de ,atribuir à Fundação IBGE competên
CiaJ para realizar pesquisas de opinião 
pública. 

135/73 - Nelson Carneiro - Regula a 
alienação de bens imóveis do Distrito 
Federal, e dá outras providências. (Tra
mitação conjunta com o PLS n,o 119/74.) 

136/73 - Nelson C.ameiro - Torna 
obrigatória pubUcaçãq em bilhetes de 
a;postas da loteria esportiva federal, e 
dá outras providências. 

141/73 - Italivio Coelho - Dispõe so. 
bre a extensão do salário-famlli.a ao tra
balhador rural. 

142/73 - Fausto Castelo-Branco -
Altera o Inciso III do art. 89 e a aline.a 
b do art. 97 da Lei n.0 5.108, de 21 de 
setembro de 1966 - Código Nacional de 
Trânsito. 

145/73 - Emival Caiado - Autoriza o 
Poder Executivo a declarar de utilidade 
pública, para fins de desapropriação em 
favor da PETROBRÃS, as áreas consti
tuídas de terras ou benfel:torias onde se 
localizem annazenagem em comum de 
produtos derivados de petróleo. 

146/73 - Emiv.al Caiado - Introduz 
modificações n.a redação da Lei n.0 3. 081, 
de 22 de dezembro de 1956, que regula 
o processo nas ações discriminatórias de 
terras públicas. 

147/73 - Vasconcelos Torres - Alte
ra a redação do Inciso II do art. 118 da 
Lei n.0 3. 434, de 20 de julho de 1958, 
que dispõe sobre o Código do Ministé
rio Público do Distrito Federal e dá ou
tras providências. 

003/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
proporção estabelecida no art. 132 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, re
conhecendo ao trabalhador o direito a 
férias de trinta dias e dá outras provi
dências. 

004174 - Nelson Carneiro - Altera a 
legislação da previdência social e dá ou
tras providências. 

005/74 - Nelson Carneiro - Altera 
a redação do a:rt. 84 do Código Penal. 

006/74 - Ruy Carneiro - Altera a 
Legislação da Previdência Social e dá 
outras providências. 

007/74 - Nelson Carneiro - Acres
centa parágrafo ao art. 11 da Lei n.0 

3.807, de 26 de agosto de 1960, manten
do a qualidade de dependentes do se
gurado para os filhos estudantes com 
idade acima do limite previsto no In
ciso I. 

014/74 - Franco Montoro - Esten
de, sem limite de idade, os benefícios 
e serviços da previdência social a todos 
os que exerciam a atividade de emprega
do doméstico na data da publicação da 
Lei n.0 5.859, de 11 de dezembro de 1972. 
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015/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
legislação da Previdêncin SOcial e dá ou
tras providências. 

016/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
legislação da Previdência Social e dá ou
tras providências. 

019/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
redação do parágrafo único do art. 151 
do Código Penal. 

022/74 - Nelson Carneiro - Altera o 
§ 4.0 do art. 79 da Lei n.0 3.807, de 26 
de agosto de 1960, e dá outras providên
cias. 

024174- Fausto Castelo-Branco- In
clui disposições na Lei n.0 5 .108, de 21 
de setembro de 1966 (Código Nacional 
de Trânsito) exigindo estojo de emer
gência médica nos veículos e habilita
ção dos motoristas à prestação de pri
meiros socorros. 

027/74 - Nelson Carneiro - Modifica 
texto d·o Código de Processo Civil e dá 
outras providências. 

028/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
Legislação da Previdência Social e dá 
outras providências. 

029/74 - Franco Montoro - Elimina 
a exigência do prazo de carência para 
concessão de benefícios por incapacida
de para o trabalho aos segurados obri
gatórios e para concessão de pensão aos 
seus dependentes. 

030/74 - Vasconcelos Torres - Inclui 
a utilização de agentes químicos (des
folhantes) na destruição das florestas, 
entre os crimes definidos na Lei de Se
gurança Nacional. 

031174 - Vasconcelos Torres - Dá o 
nome "Edson Carneiro" ao museu do 
Folclore. 

033/74 - Paulo Guerra - Dispõe so
bre opção do pessoal requisitado do Go
verno do Distrito Federal para órgão 
da administração federal direta ou in
direta. 

38/74 - Nelson CarneirD - Altera o 
parágrafo únicD do art. 26 da Lei n.0 

3. 807, de 26 de agosto de 1960 (Lei da 
Previdência Social). 

039/74 - Heitor Dias - Dispõe sobre 
a prefcrêncln para mntrícula como esti
vador, e dá outras providências. 

C40/74 - Nelson Carneiro - Introduz 
parágrafo único no art. 71 do Código 
de Processo Civil. 

041/74 - Franco Montoro - Determi
na a aplicação mínima de 20% da renda 
Jíqüida da loteria esportiva nos municí
pios de procedência da receita. 

042/74 - Nelson Carneiro - Altera 
a letra a do art. 6.0 do Decreto n.0 69.450, 
de 1.0 de novembro de 1971, que regula
menta o art. 22 da Lei n.0 4.024, de 20 
de dezembro de 1961, e a alínea c do art. 
40 da Lei n.0 5.540, de 28 de novembro 
de 1968 e dá outras providências. 

045174 - Nelson Carneiro - Dá nova 
redação ao art. 81 do Código de Pro
cesso Civil. 

046/74 - José Lindoso - Dá nova re
dação à letra b do item n do art. 5.0 
da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 1973. 

047/74 - Nelson Carneiro - Altera 
a legislação da Previdência Social e dá 
outras providências. 

048/74 - Nelson Carneiro - Revoga 
o art. 264 do Código Penal. 

050/74 - Jessé Freire - Revoga o § 
1.0 do art. 113, da Lei n.O 3 .807, de 26 
de agosto de 1960. 

051/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
redação do art. 72 dD Código Penal. 

055/74 - Benjamin Farah - Dispõe 
sobre instituição, organização e funcio
namento das entidades cinológicas em 
todo o País e dá outras providências. 

0~6/74 - Franco Montoro - Assegu
ra as entidades sindicais a participação 
n~ !iscalização da legislação previden
ciana. 

058/74 - Ruy Carneiro - Institui o 
auxilio-educação e dá outras providên
cias. 

059/74 - Vasconcelos Torres - Dispõe 
sobre a divulgação de crime pela impren
sa, e dá outras providências. 

062/74 - Franco Montoro - Assegura 
às Missões Religiosas o direito de conti
nuar prestando assistência às popula
ções indígenas. 

063/74 - Danton Jobim - Autoriza 
financiamento para aquisição ou cons
trução de residências no DisiTito Fe
deral, 
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064/74 - Franco Montara - Estabe
lece que, se o INPS não prestar assistên
cia médica à gestante, deverá reembol
sar o segurado pelas despesas comprova
damente realizadas. 

065/74 - Nelson Carneiro - Altera o 
art. 5.0 da Lei n.0 3.807, de 26 de agos
to de 1960, e dá outras providências. 

066/74 - Nelson Carneiro - Trata 
igualmente os aposentados antes e de
pois da Lei n.0 5.890, de 8 de junho 
de 1973. 

067/74 - Franco Montoro - Assegura 
a contag.em de tempo de serviço público 
e do prestado às sociedades de economia 
mista, para efeito de aposentadoria. 

068/74 - Nelson Carneiro - Acres
centa um parágrafo ao art. 221 do Códi
go Civil e dá outras providências. 

069/74 - Franco Montoro - Garante 
a assistência médica do INPS aos segu
rados que ingressarem na Previdência 
Social após completarem 60 anos de ida
de. 

070/74 - Nelson Carneiro - Suprime 
o § 3.0 do art. 5.0 da Lei n.O 3.807, de 
26 de agosto de 1960 e dá outras pro
vidências. 

071/74 - Vasconcelos Torres - Altera 
o nome da Escola Superior de Guerra. 

074/74 - Vasconcelos Torres - Regu
lamenta a profissão de sociólogo e dá 
outras providências. 

075174- Benjamin Farah- Autoriza 
disposição parcial de imóveis e terreno 
para fins que especifica. 

076/74 - Nelson Carneiro - Suprime 
expressões do art. 566 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

077/74 - Paulo Torres - Estabelece 
normas para a declaração do estado de 
juridicamente necessitado, instituciona
lização da assistência judiclálria, e dá 
outras providências. 

078/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
redação do art. 449 da consolidação das 
Leis do Trabalho. 

079/74 - Nelson Carneiro - Acrescen
ta parágrafo ao art. 115 da Lei n.0 1.711, 
de 28 de outubro de 1952. 

080/74 -Benedito ·Ferreira - Modifi
ca o rito das ações disc•rlminatórlas pro-

postas pela União e dá outras providên
cias. 

081/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
redação dos arts. 234 e 235 do Decreto
Lei n.0 5. 452, de 1.0 de maio de 1943, que 
aprova a Consolidação das Leis do Tra
balho. 

082/74 - José Lindoso - Acrescenta 
parágrafo ao art. 530 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

083/74 - Nelson Carneiro - Revoga o 
parágrafo único do art. 4.0 do Código 
de Processo Civil. 

084/74 - Nelson Carneiro - Acres
centa dispositivos à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943. 

085/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
legislação da Previdência Social e dá ou
tras providências. 

086/74 - José Lindoso - Introduz al
terações no Código Nacional de Trânsito. 

087/74 - Franco Montoro - Dispõe 
sobre a remuneração dos diplomados em 
Farmácia e dá outras providências. 

089/74 - Vasconcelos Torres - Dispõe 
sobre a denominação de vias e estações 
terminais do Plano Nacional de Viação 
e dá outras providências. 

090/74 - Vasconcelos Torres - Dis
põe sobre troco obrigatório e dá outras 
providências. 

091/74 - José Esteves - Disciplina a 
exploração do jogo nas estâncias climá
ticas, hldrominerais, balneárias, e cida
des de turismo, .e determina outras pro
vidências. 

092/74 - Danton Jobim - Altera a 
legislação da Previdência Social e dá ou~ 
tras providências. 

094-74 - Vasconcelos Torres - Dis
põe sobre os direitos da mulher e alte
ra o art. 248 do Código Civil Brasileiro. 

100/74 - José Esteves - Adita pará
grafo ao art. 16 da Lei n.0 5.107, de 13 
de setembro de 1966, que criou o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, a fim 
de assegurar direitos aos empregados es
táveis, optantes ou não. 

101/74 - Franco Montoro - Suprime 
a contribuição dos aposentados e pen-
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sionistas do INPS, estabelecida pela Lei 
n.0 5.890, de 1973. 

103/74 - Paulo Torres - Regula a 
elevação do abono anual aos aposentados 
e pensionistas do INPS. 

106/74 - Franco Montoro - Elimina 
desigualdade de tratamento no cálculo 
da complementação da aposentadoria de 
ferroviários. 

108174 - Paulo Torres - Introduz al
terações no Código de Processo Penal. 

109/74 - José Lindoso - Dá nova 
redação a dispositivos do Decre*Leí 
n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, para 
disciplinar a exigência da certificação 
de qualidade de produtos e materiais in
dustrializados na habilitação às licita
ções. 

110/74 - Nelson Carneiro - Destina 
à Fundação Naci·onal do índio subven
ções não recebidas pelas instituições be
neficiárias. 

111/74 - João Calmon - Regula a 
Constituição, organização e funciona
mento dos conselhos municipais de edu
cação e dá outras providências. 

112/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
redução do art. 663 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

113/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
redação do art. 7.0 da Lei n.0 5 .107, de 
13 de setembro de 1966 (Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço). 

115/74 - Nelson Carneiro - Dá nova 
redação ao caput, do art. 10 da Lei n.0 

5.107, de 13 de setembro de 1966, que 
criou o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 

116/74 - José Sarney - Cria o Servi
ço Nacional de Alistamento Eleitoral e 
dá outras providências. 

117/74 - Leoni Mendonça - Obriga 
a adaptação de apanelho medidor de 
gás- MEDIGAS- nos botijões de gás 
liquefeito de petróleo entregues ao con
sumo. 

118.174 - C. Distrito Federal - De
fine os crimes de responsabilidade do 
Governador e dos Secretários do Gover
no do Distrito Federal e dá outras pro
vidências. 

119/74 - C. Distrito Federal - Dispõe 
sobre a compra e a alienação de bens 

imóveis do Distrito Federal. (Tramita
ção conjunta com o Projeto de Lei elo 
Senado n.o 135/73.) 

120/74 - Nelson Ca,rneiro - Acres
centa dispositivo ao art. 29 da consol!
dação das Leis do Trabalho. 

121/74 - Nelson Carneiro - Autoriza 
em casos excepcionais e havendo mo
tivação ponderável, a alteração do pa
tronímico da mulher solteira, desquitada 
ou viúva, sem prejuízo dos apelidos de 
família, e dá outras providências. 

122/74 - José Esteves - Dispõe sobre 
o exercício da profissão de artista, a 
organização das empresas de diversões 
e dá ·outras providências. 

123/74 - Danton Jobim - Assegura 
às mulheres o ingresso no Serviço Pú
blico Civil da União até aos 40 (quaren
ta) anos de idade. 

124/74 - Paulo Torres - Revigora 
por 1 (um) ano o prazo previsto no art. 
5.0 da Lei n.0 3 .841, de 15 de dezembro 
de 1960. 

125/74 - Domício Gondin - Altera 
e acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
n.0 3. 689, de 3 de outubro de 1941 -
Código de Processo Penal. 

127/74 - Leoni Mendonça - Altera 
o art. 67 da Lei n.0 5 .108, de 21 de se
tembro de 1966 - Código Naci·onal de 
Trânsito -, e dá outras providências. 

128/74 - Adalberto Sena ~ Acrescen
ta parágrafo ao art. 8.0 da Lei n.0 5 .107, 
de 13 de setembro de 1966, e dá outras 
providências. 

129/74 - Leandro Maciel - Manda 
contar em dobm, para efeito de apo
sentadoria, os 2 primeiros anos de efe
tivo exercício em Brasília, Distrito Fe
deral, pelos servidores da administração 
direta, indireta e das sociedades de eco
nomia mista, e dá outras providências. 

130/74 - Paulo Torres - Altera a re
dação do a·rt. 4.o da Lei n.0 5 .480, de 
10 de agosto de 1968, e dá outras provi
dências. 

131/74 - Vasconcelos Torres - Dis
ciplina grafia e uso de siglas e abrevia
~~. ' 

132/74 - Vasconcelos Torres - Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de doar sangue. 

133/74 - Italívio Coelho - Altera a 
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Lei n.o 5.630, de 2 de dezembro de 1970, 
que estabelece normas para a criação de 
órgão de Primeira Instância na Justiça 
do Trabalho. 

134/74 - Nelson carneiro - Acres
centa parágrafo ao art. 652 da Conso
lidação das Leis do Traball1o. 

135/74 - Leoni Mendonça - Acrescen
ta parágrafos ao art. 20 elo Código de 
Processo Civil (Lei n.0 5. 869, de 11 de 
janeiro de 1973), dispondo sobre os 11o
norários advocatícios, quando se tratar 
de postulação em causa própria e na 
conciliação. 

136/74 - Benjamin Faral1 - Altera o 
art. 3.0 da Lei n.0 5. 859, de 11 de dezem
bro de 1972, que dispõe sobre a profissão 
de empregados domésticos, e dá outras 
providências. 

137/74 - Nelson Carneiro - Altera a 
redação do art. 370 do Código Civil. 

138/74 - Nelson Carneiro - Acrescen
ta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Traballio. 

139/74 - Leoni Mendonça - Acres
centa parágrafo ao art. 37 da Lei n.0 

5 .108, de 21 de setembro de 1966 -
Código Nacional de Trânsito, discipli
nando a localização dos canos de des
carga dos caminl1óes e ônibus movidos 
a óleo diesel. 

141/74 - Milton Cabral - Padroniza 
a fabricação de veículos automotores ro
doviários para o transporte coletivo de 
passageiros. 

143/74 - Magalliães Pinto - Dá nova 
redação ao art. 174 da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 

144/74 - Leoni Mendonça - Dá nova 
redação ao inciso IV do art. 85 da 
Lei n.O 4. 215, de 27 de abril de 1963, 
que dispõe sobre o Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

145/74 - Leoni Mendonça - Acres
centa parágrafo ao art. 37 da Lei n.0 

5 .108, de 21 de setembro de 1966, que 
"institui o Código Nacional de Trân
sito". 

146/74 - Nelson Carneiro - Acres
centa dispositivos à Lei n.O 6.050, de 24 
de maio de 1974, que dispõe sobre a fluo
retação da água em sistema de abaste
cimento quando existir estação de tra
tamento. 

147/74 - Vasconcelos Torres - Res
tringe o uso da palavra nacional na de
nominação às sociedades de economia 
mista com participação majoritária da 
União. 

148/74 - Vasconcelos Torres - Mo
difica a Lei n.0 4. 717, de 29 de junho de 
1965, que regula a Ação Popular. 

149/74 - Vasconcelos Torres - Esta
belece placa especial para viaturas de 
médicos. 

150/74 - Nelson Carneiro - Acres
centa dispositivo à Lei n.o 5. 584, de 26 
de junho de 1970. 

151/74 - Leoni Mendonca - Dá nova 
redação ao art. 850 da Consolidacão das 
Leis do Traballio, aprovada pelo ·Decre
to-Lei n.O 5. 452, de 1.0 de maio de 1943. 

152/74 - Vasconcelos Torres - Res
tabelece a grafia tradicional no nome 
das cidades tombadas pelo patrimônio 
histórico. 

156!74 - Nelson Carneiro - Dá nova 
redação ao § 2. 0 do art. 73 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

157/74- Leoni Mendonça- Dá nova 
redação aos arts. 489 e 593, § 3.0 , do Có
digo de Processo Penal (Decreto-Lei n.0 

3. 689, de 3 de outubro de 1941. 

159i74 - Vasconcelos Torres - Decla
ra de utilidade pública o Grupo de Pro
moção Humana - GPH, com sede no 
Bairro do Cônego, Município de Nova 
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 

160/74 - Vasconcelos Torres - Dis
põe sobre estágio profissional de estu
dantes de Direito. 

161/74 - Vasconcelos Torres - Fixa 
Idade limite para investiduras em cargo 
de Ministro· no.s Tribunais Superiores da 
União, e dá outras providências. 

162/74 - Nelson Carneiro - Introduz 
modificações na Lei n.0 5 .107, de 13 de 
setembro de 1966, que criou o Fundo de 
Garantia de Tempo de Serviço. 

163/74 - Leoni Mendonça - Dispõe 
sobre a prescritib!lldade do processo 
disciplinar a que responder o profissio
nal liberal, ante o órgão da classe res
pectiva. 

164/74 - Adalberto Sena - Dispõe so
bre a participação dos eleitores do Dis
trito Federal na eleição de Senadores e 
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Deputados Federais e dá outras provi
dências. 

165/74 - Leoni Mendonça - Torna 
obrigatório a ut!llzação do "alcoteste" 
pelo Departamento Nacional de Trânsi
to e pelos Departamentos Estaduais de 
Trânsito. 

166/74 - Leoni Mendonça - Acres
centa parágrafo ao art. 1.0 da Lei n.0 

3. 577, de 4 de julho de 1959, dispondo 
sobre isenções em favor de entidades 
filantrópicas. 

167/74 - Paulo Guerra - Altera a 
redação de dispositivos das Leis Com
plementares n.0 11, de 25 de maio de 
1971, e 16, de 30 de outubro de 1973 e 
dá outras providências. 

168/74 - Leonl Mendonça - Regula 
o procedimento das ações discriminató
rias de terras devolutas. 

169/74 - Os!res Teixeira - Declara 
de utilidade pública as Associações de 
Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE, das cidades de Goiânia e Anápo
lis, e as que vierem a ser criadas no 
Estado de Goiás. 

170/74 - Paulo Guerra - Disciplina 
o exercício de cargos executivo ou de as
sessoramento em empresas transnacio
nais por parte de ex-ocupantes de cargos 
públicos ou servidores públicos e mlli
tares, aposentados, da reserva ou refor
mados, e dá outras providências. 

171/74 - Milton Cabral - Define re
gime especial de assistência médico
social, a ser prestado à criança pelo Ins
tituto Nacional de Previdência Social. 

172/74 - Heitor Dias - Autoriza o 
Poder Executivo a lotear e doar os ter
renos dos aglomerados de palafitas, que 
integram a "Região dos Alagados", na 
cidade de Salvador - BA. 

173/74 -Magalhães Pinto - Dá nova 
redação ao § 1.o do art. li6 da Lei n.0 

4. 728, de 14 de julho de 1965, que dis
ciplina o mercado de capitais e estabe
lece medidas para o seu desenvolvi
mento. 

174/74 - Leoni Mendonça - Estabe
lece obrigatoriedade de os concessioná
rios de serviços públicos de água e es
goto, luz e telefones no Distrito Federal 
concederem aos usuários, por atraso de 
pagamento, prazo de 15 dias para saldar 

o débito, sem corte de fornecimento e 
dá outras providências. 

PROJETOS DE RESOLUÇÃO ARQUIVA
DOS NOS TERMOS DO ART. 367 DO 

REGIMENTO INTERNO 

N,O Autor Ementa 

19/68 - Comissão Diretora - Institui 
o Prêmio Isaac Brown no Funcionário 
Público Padrão. 

19/72 - Nelson Carneiro - Altera 
dispositivos do Regimento Interno e dá 
outras providências. 

21/72 - Franco Montara - Assegura 
às entidades de classe o direito de se 
pronunciarem sobre proposições em an
damento no Senado Federal e disciplina 
esse direito. 

19/73 - Franco Montoro - Autoriza a 
remessa, em caráter permanente, de um 
exemplar do Diário do Congresso Nacio
nal a todas as Assembléias Legisla ti v as e 
Câmaras Municipais do País. 

26/73 - Vasconcelos Torres - Altera 
dispositivo do Regimento Interno do Se
nado Federal. 

29/73 - Franco Montoro - Revoga o 
art. 2.0 da Resolução n.0 65, de 1970, que 
estabeleceu as alíquotas máximas do im
posto sobre as operações relativas à cir
culação de mercadorias. 

56/73- Nelson Carneiro- Denomina 
"Sala Constituinte Antonio Carlos" a 
uma das salas de Comissões do Senado 
Federal, e dá outras providências. 

11174 - Geraldo Mesquita - Dispõe 
sobre a aposentadoria especial do titular 
do cargo integrante da categ.oria funcio
nal de Taquigrafo. 

34/74 - Comissão Diretora - Dispõe 
sobre a extinção da Representação do 
Senado Federal na Guanabara. 

49/74 - Milton Cabral - Altera o Re
gimento Interno do Senado Federal nas 
partes que menciona. 

58174 - José Sarney - Altera a com
posição de classes da categoria funcional 
de Assistente Legislativo do Grupo-Ati
vldades de Apolo Legislativo de que trata 
a Resolução n.o 18, de 1973, e dá outras 
providências. 

61/74 - Guida Mondln - Altera a 
composição de classe da categoria fun-
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clonai de Assistente de Plenário do 
Grupo de Atlvidades de Apoio Legislati
vo de que trata a Resolução n.O 18, de 
1973, e dá outras providências. 

70/74 - C. Justiça - Su~pende a exe
cução do art. 192, caput, da Constituição 
do Estado do Rio Grande do Sul, na re
dação da Emenda Constitucional n.0 2, 
de 30 de junho de 1972, e das expressões 
"sofre acidente ou", constantes do Pa
rágrafo único do referido artigo. 

INDICAÇAO ARQUIVADAS NOS TER
MOS DO ART. 367 DO REGIMENTO 

INTERNO 

0001/52 - Senador João Vilasboas -
Sugerindo que o Senado Federal, em en
tendimento com a Câmara dos Depu
tados, deve manter numeração dos Pro
jetas recebidos na Casa de origem, mes
mo que a ela retornem. 

0001/56 - Senador Lima Guimarães 
- No sentido da instauração, pela Pro
curadoria Geral da República, de inqué
rito destinado a apurar as responsabili
dades civis e criminais dos envolvidos 
no contrato de dação em pagamento 
realizado entre empresas incorporadas 
do Património Nacional e a Clevelândia 
Industrial Ltda. 

0001/57 - Senador João Vilasboas -
Solicitando seja autorizada a Comissão 
Diretora a nomear uma Comissão de 
Técnicos em Construção, que proceda a 
uma minuciosa vistoria no Edifício do 
Senado Federal, em face das obras que 
nele estão sendo realizadas. 

0003/57 - Senador João Vilasboas -
Que a Comissão Diretora se dirija ao Dr. 
Juiz Eleitoral da Primeira Zona, solici
tando seja, nos termos do art. 4.0 da 
Resolução n.0 5.494, de 1957, do Tribunal 
Superior Eleitoral, designado um fun
cionário para, em dia e hora previamen
te combinados, vir ao Senado Federal 
receber a inscricão dos Senrtdores e fun
cionários que ainda não a tenham feito. 

0002/58 - Senador Filinto Müller -
Sugerindo que a Mesa adote, na presente 
Sessão Legislativa, até outubro, a ori
entação de marcar para Ordem do Dia 
das segundas e sextas-feiras "Trabalho 
das Comissões", salvo quando haja ma
téria de natureza urgente, a ser subme
\ida ao Plenário. 

0003/58 - Senador Filinto Müller -
Sugere a composição de uma Comissão 

com a Incumbência de, entre outras pro
vidências, tomar conhecimento dos Pla
nos e Projetas do Imóvel que está sendo 
construído em Brasília. 

0002/59 - Senador Lima Teixeira -
Propõe à Comissão Diretora que seja 
Incluído no Anteprojeto de Reforma do 
Regulamento da Secretaria um disposi
tivo determinando elevação, de 11 para 
15, do número de cargos de Assessor Le
gislativo do Senado Federal. 

0005/61 - Senador Coimbra Bueno -
No sentido de que a Mesá do Senado 
mande imprimir, em avulsos, os textos, 
na íntegra, das Encíclicas Mater et Ma
gistra de 1961, de Sua Santidade o Papa 
.Toão XXIII e Rerum Novarum, de 1891, 
de Sua Santidade o Papa Pio XII, para 
uma solução cristã e justa dos problemas 
brasileiros. 

0002/62 - Senador Afranio Lage _, 
Propõe a constituição de uma Comissão 
integrada pelo Presidente do Senado 
Federal ou outro membro da Mesa, e pe
los Líderes das Representações Partidá
rias para, em entendimentos com os da 
Câmara dos Deputados, procederem ao 
exame de proposições legislativas, asse
gurando-lhes tratamento prioritário, 
mesmo com alterações de preceitos regi
mentais, a fim de concorrer para o maior 
fortalecimento do Poder Legislativo. 

0002/63 - Senador Affonso Arlnos -
Solicita o pronunciamento das Comissões 
de Constituição e .rustiça, Relações Ex
teriores e de Finanças, sobre a circular 
do Senhor Ministro da Justiça aos Go
vernadores de Estados relativa a conces
sões de empréstimos externos aos Esta
dos Membros. 

0003/63 - Senador Aarão Steinbruch 
Indica que a Comissão Diretora examine 
a possibilidade de propor ao Senado Fe
deral (através do Anteprojeto de Reso
lução que apresenta), que os funcioná
rios do Senado Federal passem a receber 
a gratificação compulsória no natal, 
equivalente a um mês integral de venci
mentos, análoga à instituída pela Lei 
n.0 4. 090, de 13-6-62. 

0001/65 - Senador Vasconcelos Torres 
Solicitando que a Comissão Dlretora se 
digne tomar as medidas cabíveis obje
tivando a equiparação dos Redatores da 
Radiodifusão aos Redutores de Anais e 
Documento Parlamentares. 

0002/65 - Senador Vasconcelos Torres 
Solicita que a Comissão Dlretora se dlg-
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ne tomar as medidas cabíveis objetivan
do a equiparação dos operadores de 
radiodifusão do Senado Federal aos 
Aux!l!ares de Som da Câmara dos Depu
tados. 

0003/65 - Senador Eurico Rezende -
Solicitando que a Comissão Diretora exa
mine a possib!l!dade de propor ao 
Plenário do Senado modificação do Re
gimento Interno, a fim de que o provi
mento do cargo de Médico do Senado se
ja feito mediante proposta do Serviço 
Médico do Senado Federal, após exami
nar e julgar idóneo o curriculum vitae 
do candidato. 

0005/65 - Senador Vasconcelos Torres 
- Solicitando à Comissão Diretora um 
exame urgente sobre a situação dos fun
cionários trasitórios (FT) para uma de
cisão até o dia do encerramento da 
convocação extraordinária. 

0001/66 - Senador Bezerra Neto -
Sugere à Presidência do Senado Federal 
que seja colocado, definitivamente, no 
salão de honra do Senado Federal, em 
Brasília, o quadro a óleo, retrato do sau
doso Senador José Gomes Pinheiro 
Machado. 

0002/66 - Senador Bezerra Neto -
Sugerindo à Comissão Diretora, se ne
cessário com gestões junto à Comissão 
Dlretora da Câmara dos Deputados para 
que seja hasteado Pavilhão Nacional em 
todas as hastes existentes à frente do 
Edifício do Congresso Nacional, nas da
tas que enumera. 

0003/66 - Senador Aurélio Vianna -
Indica a Comissão Diretora que apre
sente, com urgência, à deliberação do 
Senado Federal o Projeto de Resolução 
necessário a que, aos funcionários desta 
casa, se conceda o aumento de vencimen
tos que a Câmara acaba de atribuir aos 
seus servidores. 

0004/66 - Senador Aurélio Vianna -
Solicitando seja consultada a Comissão 
de Constituição e Justiça se é pertinente, 
no estudo de Mensagem submetendo à 
apreciação do Senado Federal nome para 
representante diplomático, a indagação 
do membro da Comissão de Relações Ex
teriores ao candidato sobre como explica
ria quando e se indagado no exterior 
acerca da situação politica do País. 

0002/67 - Senador Júlio Leite - Con
sultando a Comissão Diretora para, em 
combinação com a Mesa da Câmara dos 

Deputados, instituir um concurso anual 
re reportagem sobre o funcionamento do 
Congresso Nacional, e dispor sobre ou
tras providências contidas na presente 
indicação. 

0003/67 - Senador Júlio Leite - Su
gerindo que seja submetida à Comissão 
de Reforma do Regimento Interno do 
Senado Federal dispositivos que enume
ra, relacionados com observadores par
lamentares. 

0002/70 - Senador Aurélio Vianna -
Indica a Comissão Dlretora sobre a 
Concessão do aumento de 20% (vinte 
por cento) aos funcionários da Secreta
ria do Senado, a partir de 1-2-70. 

0001/73 - Senador Franco Montoro -
Sugere a adoção de novo procedimento 
no exame da Mensagem anual do Presi
dente da República ao congresso Nacio
nal. 

0001/74 - Senador Franco Montoro -
Sugerindo que a comissão de Constitui
ção e Justiça - ou outro órgão do Senado 
Federal - examine a conveniência da 
elaboração de Emenda Constitucional 
destinada a fixar critérios gerais de re
mun..t:r~ção aos V.~.readores. 

0002/74 - Senador Franco Montoro -
Sugerindo que a Comissão de Minas e 
Energia promova uma série de reuniões 
de estudo para o esclarecimento dos ru
mos da política nuclear do País. 

0003/74 - Senador Franco Montoro -
Sugerindo, com base no art. 247 do Re
gimento Interno do Senado Federal, que 
a Comissão de Transporte, Comunica
ções e Obras Públicas do Senado Federal 
promova o esclarecimento dos fatos de
nunciados contra a Rede Ferroviária 
Federal relacionados com aquisição de 
vagões importados da Iuguslávia. 

0004/74 - Senador Franco Montoro -
Sugerindo, em aditamento à INS/0002/74, 
a Comissão de Minas e Energia, que pro
mova reuniões de estudo para o esclare
cimento dos rumos da política nuclear 
do País, ouvindo-se os órgãos do Governo 
e os cientistas brasileiros especializados. 

0005/74 - Senador Nelson Carneiro -
Indicando, na forma regimental, que a 
Comissão de Educação e Cultura pro
mova convites a autoridades educaclnals 
do País, com objetivo primordial de co
locar o Senado Federal plenamente ln
formado da problemática da educação 
nacional. 

I 
I 
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REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NOS 
TERMOS DO ART. 367 DO 

REGIMENTO INTERNO 

N,os 561/63, 390~7, 496/67, 159/68, 
360/68, 591/68, 717/68, 66/69, 86/71, 273/71, 
17/72, 20/72, 52/72, 55/72, 60/72, 94/72, 
211/72, 231/72, 19/73, 47/73, 60/73, 279/73, 
67/74, 169/74, 232/74 e 295/74. 

O SR. ·PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Senhor Ministro do Interior, atra
vés do Aviso Ministerial n.0 GS/29/74, 
de 11 de outubro de 1974, e que se refere 
aos Planos de Desenvolvimento financia
dos pelo Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo - SERFHAU -, encaminhou 
ao Senado Federal o Plano de Ação Ime
diata do Município de Itajubá (MG) e o 
Anteprojeto de Urbanização -Aterro do 
Rio Itiberê - Paranaguá (PR). 

O expediente será remetido à Comissão 
de Assuntos Regionais. 

O Senhor Presidente da República en
caminhou ao Congresso Nacional, atra
vés das Mensagens n.os 93, 94, e 95, de 
1974-CN, os textos dos Decretos-Leis n.0a 
1.364, 1.365 e 1.366, respectivamente. 

Com vistas à leitura das matérias e 
demais providências de sua tramitação, 
esta Presidência convoca o Congresso 
Nacional para uma Sessão a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 45 minutos, no plená
rio da Câmara dos Deputados. 

O nobre Senador Vasconcelos Torres, 
na Sessão anterior, encaminhou à Mesa 
Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1. o_ 
Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 4, de 1975 

Dispõe sobre roylties devidos a Es
tados e Territórios, pela exploração 
do petróleo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 27 da Lei n.0 2.004, de 
3 de outubro de 1953, que dispõe sobre a 
Politica Nacional do Petróleo e define as 
atribuições do Conselho Nacional do Pe
tróleo, institui a Sociedade por Ações 
Petróleo Braslleiro Sociedade Anônima, 
e dá outras providências, passa a ter a 
seguinte redação: 

- A Sociedade e suas subsidiárias fi
cam obrigadas a pagar aos Estados e 

Territórios onde fizerem a lavra do 
petróleo e xisto betuminoso e a ex
tração de gás, inclusive quando o 
óleo ou gás forem extraídos da pla
taforma continental defrontante a 
suas praias, idenização correspon
dente a 5% (cinco por cento) sobre 
o valor do óleo extraído ou do xisto 
ou do gás. 
§ 1.0 - Os valores do óleo e do xisto 
betuminoso serão fixados pelo Con
selho Nacional do Petróleo .. 
§ 2.0 - Será efetuado trimestral
mente o pagamento de que trata este 
artigo. 
§ 3.0 - Os Estados e Territórios dis
tribuirão 20% (vinte por cento), do 
que receberem proporcionalmente 
aos municípios, segundo a produção 
de óleo de cada um deles, devendo 
este pagamento ser efetuado trimes
tralmente. 
§ 4.0 - Os Estados, Territórios e Mu
nicípios deverão aplicar os recursos 
fixados neste artigo em obras de in
fra-estrutura econômica e no desen
volvimento do ensino técnico-profis
sional." 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, incluídos, ex
pressamente, entre elas a Lei n.0 3.257, 
de 2 de setembro de 1957, e os Decretos
Leis números 523, de 8 de abril de 1969, 
e 1.288, de 1.0 de novembro de 1953. 

Justificação 

O interesse público em matéria econô
mica tem e'streita relação com o univer
so estrutural e com a problemática con
juntural da própria economia que esti
ver em causa. 
. A política econômica dos governos vi
sa, a longo prazo, a eliminar pontos crí
ticos, a anular estrangulamentos, a criar, 
enfim, as constelações de condições que, 
ao existirem. definem como sólida e efi
ciente a estrutura da economia nacional. 

Mas, o que torna essa política extre
mamente difícll é o fato de que a luta 
através da qual se equaciona e se desen
volve é assinalada por ações sucessivas 
praticadas dentro de um quadro conjun
tural que não pode ser ignorado. 

Na conjuntura está a dimensão da 
realidade em determinado instante. O 
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pluralismo de mil fatores nacionais e in
ternacionais no seu equilíbrio e na sua 
dinâmica processual. 

Dentro· da conjuntura, dependendo 
dela para sobreviver e realizar-se, está 
o homem, a população. Como a vida hu
mana é breve e nós, os homens, temos 
necessidade e aspirações que precisam 
ser satisfeitas, é preciso que o preço das 
soluções adotadas não venha a significar 
obstáculo intransponível à satisfação 
dessas necessidades e à realização dessas 
aspirações, dentro do ciclo vital de cada 
geração. 

Aí, está, justamente, o ponto de conta
to e de conflito entre a técnica e a polí
tica. o tecnicamente certo não é, neces
sariamente o politicamente conveniente. 
A longo prazo, como dizia Lord Keynes, 
todos nós estaremos mortos. 

Na esteira desse raciocínio podem ser 
consideradas múltiplas questões. Desde 
a muito cliscutida prioridade entre a 
manteiga e os canhões; entre a produção 
de bens de consumo e a indústria pesada 
- até a controvérsia, atualíssima entre 
os partidários da estatização e os defen
sores da privatização da Economia; ou 
os diferentes e contraditórios enfoques 
sobre a forma e o grau em que deve ha
ver urna distribuição da renda, ao con
trário da idéia de acentuar sua centra
lização. 

Cada orientação adotada no trato des
sas questões reflete o ponto de encontro 
entre a opção política e a montagem e 
o acionamento de todo um esquema téc
nico para viabilizar a dita opção. 

É sob o angulo de tais considerações 
que justificarei o Projeto. 

A primeira observação a fazer, no caso, 
é a extrema descontinuidade das dispo
sições de Lei que tem regulado, desde 
1953, a participação direta dos Estados, 
Territórios e Municípios nos resultados 
económicos da exploração de petróleo, 
xisto betuminoso e gás, realizada dentro 
de seus IIm! tes geográficos. 

A Lei n.0 2.004, colocou a questão em 
termos de compensação económica, dan
do ênfase à idéia do dlstribuitivismo. Da 
participação direta dos Estados, Terri tá
rios e Municípios nos lucros decorrentes 
da exploração. 

O fato se explicará, talvez, pelo pró
prio clima dentro do qual foi proposta, 

discutida e votada a famosa Lei que dis
põe sobre a Política Nacional de Petró
leo e cria a PETROBRAS. A política do 
petróleo era, então, um assunto eminen
temente polêmico e as opções que vies
sem a ser feitas em relação a ela - in
clusive em face da fermentação populis
ta que marcava a época - deviam ga
rantir vantagens di retas às populações e 
às regiões, onde se desenvolve a ativida
de exploratória, para que isso nelas mo
tivassem interesse e apoio, em torno das 
ações cuja deflagração a Lei condicio
naria. 

Acrescente-se, ainda, que se esta v a 
legislando em plano teórico, face às coi
sas irreais, e a fixaçã,o do percentual e 
da forma de participação não teria im
plicações práticas imediatas e nem se
quer podia levar a um cálculo do fluxo 
de recursos para cofres públicos estra
nhos à União, que o cumprimento da nor
ma estabelecida poderia, um dia, acionar. 

Comente-se finalmente, falando-se 
ainda da Lei n.0 2.004, que a recomenda
ção para que os Estados, Territórios e 
Municípios aplicassem os recursos fixa
dos de preferência "na produção de 
energia elétrica e na pavimentação de 
r·odovias" refletem a simples exigência 
de uma situação conjuntural. Na época, 
o quadro da produção de energia elétrica 
no Brasil era pouco promissor - a pers
pectiva, a curto prazo era de uma enor
me carência face à curva ascendente da 
demanda, ante uma produção insatisfa
tória. 

A preocupação com asfaltamento das 
rodovias seria, então, igualmente expli
cável. Tivemos um conhecido atraso his
tórico na implementação de programas 
rodoviári·Ds nacionais, de grande porte e 
era compreensível que o assunto fosse 
sempre lembrado, no início da década de 
50 e chegasse a merecer a homenagem 
de uma referência no § 4.0 do art. 27 da 
Lei n.O 2.004, de 1953. 

Os dois assuntos, energia elétrica e pa
vimentação de rodovias, foram objetos, 
depois do ano da promulgação da Lei 
n.O 2. 004, de arrojados e grandiosc.s pro
gramas governementais. Substanciais re
cursos de diferentes procedências vêm 
sendo mobilizados e investidos nos dois 
setores, imensos projetas já foram rea
lizados ou estão em vias de realização e 
a recomendação a que estamos nos refe
rindo (aliás, indicativa e, não, impera
tiva) deixou de ter significação. 
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A Lei n.O 3.257, de 1957, mantém o 
percentual de 5%, eliminando, todavia, 
a Intermediação dos Estados e Territó
rios na entrega dos montantes devldo·s 
aos Municípios. Fica determinado que 
os Estados e Territórios receberiam 4% 
e os municípios 1 o/o sobre o valor da pro
dução petrolífera (xisto e gás, Inclusive) 
local. A inc·vação teve origem, por certo, 
na sonegação que os Estados costumam 
fazer (premidos às vezes, é verdade, por 
situações financeiras dramáticas) quan
do se trata encaminhar aos municípios 
que lhe são devidos, IJ<)r força de Lei. 

O Decreto-Lei n.o 523, de 1969, man
teve a redação (caput e três parágrafos) 
do art. 27 da Lei n.0 2. 004, de 1953, dada 
pela citada Lei n.0 3.257, de 1957, mas, 
acrescentou parágrafo, considerando o 
caso do óleo ou gás serem extraídos da 
plataforma continental. Nesse caso, es
tabelece, os 5% (cinco por cento) serão 
destinados, em partes iguais, ao Depar
tamento Nacional da Produção Mineral, 
de· Ministério das Minas e Energia, para 
constituição do Fundo Nacional de Mi
neração e ao Ministério da Educação e 
Cultura, para o Incremento da pesquisa e 
do ensino de nível superior no campo das 
geoclências. 

A nova disposição prende-se, acredi
tamos, ao fato representado pelo aumen
to e pelas grandes perspectivas já então 
evidentes na exploração petrolífera que 
se vinha desenvolvendo na plataforma 
continental do País. 

A plataforma continental representa
ria em breve, os fatos o Indicavam, a área 
mais Importante da produção petrolífera 
nacional e procurou-se logo tirar aos Es
tados, Territórios e Municípios a possibi
lidade de participar dos grandes rendi
mentos antevistos, a continuar a tendên
cia que se evidenciava. Urgia canalizar 
esses rendimentos para os cofres da 
União: era um fato a mais, refletindo a 
antiga e uniforme tendência governa
mental brasileira de assegurar sempre, 
aos cofres federais, participação leonina 
nos setores mais produtivos da receita 
pública. As duas destinações previstas 
para os recursos, envolvendo embora fins 
meritórios, são criticáveis pelo fato de 
apenas representarem o fortalecimento 
financeiro de dois instrumentais de ação 
do Estado - sem trazerem qualquer be
nefício dlreto e imediato a nenhuma 
parcela da população do País. 

Dlr-se-á que se trata de benefícios 
indiretos. Sim, de fato. Toda a teoria 
relaclc·nada com o aumento da receita 
federal, a qualquer título, gira exatamen
te em torno da alegação de que é preciso 
elevar os recursos à disposição do Estado, 
para que ele possa consolidar-se finan
ceiramente e Investir na Infra-estrutura 
económico. São raciocínios que assentam 
multo bem nos textos didáticos de Ciên
cia das Finanças- e de Teoria do Estado, 
lembramos, mas, que, quando presentes 
num pr-ocedimento político administrati
vo real significam, geralmente a predo
minância do abstrato sobre o concreto, 
do geral sobre o particular. Os imagina
dos benefícios acabam por se tornarem 
tão indiretos que ninguém chega a aper
ceber-se deles. 

O mesmo, porém, raramente acontece 
quando se invertem os papéis. Quando o 
Estado lança e c-obra seus tributos e ta
xas, pc·r exemplo, prevalece, quase sem
pre, o método direto. E ao contribuinte 
como se sabe, não resta outra alternativa 
se não pagar. 

o Decreto-Lei n. 1.288 inspirado na 
mesma filosofia do anterior, determina 
uma destinação específica para os 5%, 
"quando o óleo ou gás forem extraídos 
da plataforma continental". Nesse caso, 
a receita gerada seria destinada ao Con
selho Nacional do Petróleo, "para forma
ção do estc:que de combustíveis destina
dos a garantir a segurança e a regula
ridade de geração da energia elétrica". 

o medicamento parece-nos bem maior 
que a doença. Primeiro, porque a maior 
parte da energia elétrica produzida e 
consumida no Brasil é gerada em hldre
létrlcas e, não em termelétricas. E a 
água, combustível único das hidrelétri
cas é, ainda, felizmente para o Brasil, 
gratuita e abundante. 

Segundo, porque, ainda mesmo que 
houvesse, em certa escala, o problema de 
acumular estoques de combustíveis para 
que algumas usinas termoelétricas nã.o 
parassem, a receita a ser obtida no caso 
seria ou será exorbltantemente maior do 
que o custo de um estoque de segurança 
que se fizesse talvez necessário. 

Terceiro é que, no !Imite em que houver 
uma receita proveniente da destinação 
dos 5% em causa sobre o valor do óleo 
ou do gás extraídos da plataforma con
tinental, é porque estará havendo pro-
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ducão. Mas, se estiver havendo esta pro
duÇão, considere-se, teremos em mão 
o melhor elemento -o próprio -para 
formar e alimentar os estoques de com
bustível necessário a qualquer setor da 
vida nacional. Como e em. que, então, 
considerando-se o texto da Lei, seria 
aplicado o dinheiro obtido? 

Razões de interesse público recomen
dam pois, no meu entender, que se volte 
com urgência, no possível à simplicidade 
e à eficiência redacional da Lei n. 0 2 . 004. 

Dar às regiões e populações que con
frontam e que convivem com a explora
ção petrolífera uma participação direta 
e substancial nessa exploração é, de al
gum modo, justa forma de compensá-las 
da deterioração do meio-ambiente local, 
que a lavra, estocagem e trânsito do pe
tróleo sempre trazem, logo seguida pela 
alta dos preços dos produtos de alimen
tação decorrente da mudança económica 
operada na economia regional. 

Não há, portanto, no caso, a idéia ou 
a figura de um privilégio, do bem de al
guns à custa de sacrifício de muitos. O 
Pais ln teiro se beneficia quando o petró
leo irrompe e é explorado industrialmen
te em qualquer ponto de seu território. 
Mas, a um determinado ónus resultante 
da convivência com a elevação regional 
do custo de vida e com as instalações que 
possam a marcar a paisagem local que 
é pago, exclusivamente, pela população 
ocupante da área onde existam poços em 
atividades. E, assim essa população deve 
ser compensada, de uma forma concreta 
pelo que perde, concluo. 

Sala das Sessões, em 4 de março de 
1975.- Vasconcelos Torres. 

LEGl SLAÇíí.O ClT ADA 

LEI N.0 2.004, DE 3 DE OUTUBRO 
DE 1953 

Dispõe sobre a Política Nacional do 
Petróleo e define as atribuições do 
Conselho Nacional do Petróleo, insti
tui a Sociedade por Ações Petróleo 
Brasileiro Sociedade Anônima, e dá 
outras providências. 

Art. 27 - A Sociedade e suas subsidiá
rias ficam obrigadas a pagar aos Estados 
e Territórios onde fizerem a lavra de 
petróleo e xisto betuminoso e a extração 

de gás, lndenização correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o valor do óleo 
extraído ou do xisto ou do gás. 

§ 1.0 - Os valores do óleo e do xisto 
betuminoso serão fixados pelo Conselho 
Nacional do Petróleo. 

§ 2.0 - Será efetuado trimestralmente 
o pagamento de que trata este artigo. 

§ 3.0 - Os Estados e Territórios dis
tribuirão 20% (vinte por cento) do que 
receberem, proporcionalmente aos Muni
cípios, segundo a produção de óleo de 
cada um deles, devendo este pagamento 
ser efetuado trimestralmente. 

§ 4.0 - Os Estados, Territórios e Mu
nicípios deverão aplicar os recursos fi
xados neste artigo, preferentemente na 
produção de energia elétrica e na pavi
mentação de rodovias. 

LEI N.0 3.257, DE 2 DE SETEMBRO 
DE 1957 

Modifica o art. 27 e seus parágrafos 
da Lei n.0 2 .004, de 3 de outubro 
de 1953. 

Art. 1.0 - O art. 27 e seus parágrafos 
da Lei n.0 2. 004, de 3 de outubro de 
1953 (dispõe sobre a Política Nacional do 
Petróleo e define as atribuições do Con
selho Nacional do Petróleo, Institui a So
ciedade p or ações Petróleo Brasileiro 
Sc·ciedade Anónima, e dá outras provi
dências), passam a ter a seguinte reda
ção: 

"Art. 27 - A sociedade e suas subsi
diárias ficam obrigadas a pagar in
denlzação correspondente a 4% 
(quatro por cento) sobre o valor do 
óleo extraído ou do xisto ou do gás 
aos Estados e Territórios onde fize
rem a lavra do petróleo e xisto be
tuminoso e a extração de gás, de 
indenlzação de 1% (um por cento) 
aos Municípios onde fizerem a mes
ma lavra ou extração. 

§ 1.0 - Os valores do óleo e do xisto 
betuminoso serão fixados pelo Con
selho Nacional do Petróleo. 

§ 2.0 - Será efetuado trimestral
mente o pagamento de que trata este 
artigo. 

§ 3.0 - Os Estados, Territórios e Mu
nicípios deverão aplicar os recursos 
fixados neste artigo, preferentemen-
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te, na produção da energia elétrica e 
na pavimentação de rodovias. 

DECRETO-LEI N.o 523, DE 8 DE ABRIL 
DE 1969 

Acrescenta parágrafo ao art. 27 da 
Lei n.0 2.004, de 3 de outubro de 
1953, com a redação que lhe foi dada 
pela Lei n.0 3.257, de 2 de setembro 
de 1957, e dá outras providências. 

Art. 1.0 - o art. 27 da Lei n.o 2.004, 
de 3 de outubro de 1953, com a redação 
que lhe foi dada pela Lei n. 3.257, de 2 
de setembro de 1957, fica acrescido do 
seguinte parágrafo: 

"§ 4.0 - Quando o óleo ou gás forem 
extraídos da plataforma continental, 
os 5% (cinco pc·r cento) de que trata 
o caput deste artigo serão destinados, 
em partes iguais, ao Departamento 
Naci·onal da Produção Mineral, do 
Ministério das Minas e Energia, para 
constituição do Fundo Nacional de 
Mineração e ao Ministério da Educa
ção e Cultura, para o incremento da 
pesquisa e do ensino de nível superior 
no campo das geociências." 

DECRETO-LEI N.O 1.2B8, DE 1.0 DE 
NOVEMBRO DE 1973 

Altera o § 4.0 do art. 27 da Lei n.0 

2. 004, de 3 de outubro de 1953, acres
centado pelo Decreto-Lei n.0 523, de 
6 de abril de 1969. 

Art. 1.0 o § 4.o do artigo 27 da Lei 
n.0 2. 004, de 3 de outubro de 1953, acres
centado pelo Decreto-Lei n.0 523, de 8 
de abril de 1969, passa a vlgorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 27 - ....................... . 
§ 4.0 - Quando o óleo ou gás forem· 
extraídos da plataforma continental, 
os 5% (cinco por cento) de que tra
ta o caput deste artigo serão desti
nados ao Conselho Nacional do Pe
tróleo - CNP, do Ministério das 
Minas e Energia, para formação do 
estoque de combustíveis destinados 
a garantir a segurança e a regula
ridade de geração de energia elé
trica." 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Minas e Energia, de Economia e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- o Projeto lido será publicado e en
caminhado às Comissões competentes. 

Há, ainda, sobre a mesa, Projeto de Lei 
que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 5, de 1975 

Dá nova redação ao art. 16 do 
Decret1>-Lei n.0 288, de 28 de feverei
ro de 1967, que regula a Zona Fran
ca de Manaus. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 ·- O art. 16 do Decreto-Lei 
n.o 288, de 28 de fevereiro de 1967, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 16 - O Conselho Técnico é 
composto do Superintendente que o 
presidirá, do Secretário Executivo, 
de representantes dos Governos do 
Acre e Amazonas, da Superintendên
cia do Desenvolvimento . da Ama
zônia e do Ministério da Fazenda e 
de dois membros nomeados pelo 
Presidente da República Indicados 
pelo Superintendente da SUFRAMA, 
sendo um Engenheiro e o outro es
pecialista em assunto fiscais. 

Art. 2.o - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 

A Zona Franca de Manaus, criada pela 
Lei n.o 3.173, de 6 de junho de 1957, teve 
sua implantação e funcionamento alte
rados pelo Decreto-Lei n.0 288, de 28 de 
fevereiro de 1967, cujo art. 16 estruturou 
o Conselho Técnico da SUFRAMA, dis
pondo que o mesmo seria composto do 
Superintendente desse órgão, que é seu 
Presidente nato, do Secretário-Executi
vo de representantes do Governo do 
Amazonas e da SUDAM e de dois técni
cos nomeados pelo Presidente da Repú
blica por indicação do Superintendente. 
A medida era plenamente justificada 
porque, nessa época, os benefícios da 
zona Franca aplicavam-se exclusiva
mente a Manaus, havendo interesse, 
portanto, em que o Governo do Estado 
do Amazonas estivesse rep1·esentantado 
no Conselho Técnico do órgão. 

Em 1968, no entanto, já depois de es
truturada a SUFRAMA e seu Conselho 
Técnico, alguns benefícios fiscais da 
Zona Franca foram estendidos à Ama
zônia Ocidental, através elo Decreto-Lei 
n.o 356, de 15 de agosto do mesmo ano. 
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A Amazônia Ocidental, para os fins des
se Decreto-Lei, é constituída, nos termos 
de seu art. 1.o, § 1.0 , "pela área abran
gida pelos Estados do Amazonas e Acre 
e os Territórios Federais de Rondônia e 
Roraima". O Decreto n.0 63.871, de 20 
de dezembro de 1968, que regulamentou 
o referido Decreto-Lei n.0 356, prescre
veu, por sua vez, em seu art. 3. 0 , a cria
ção de entrepostos da Zona Franca, nas 
cidades de Porto Velho, Boa Vista e Rio 
Branco, através dos quais será feita a 
entrada e o controle dos produtos na
cionais destinados a consumo interno, 
na área configurada como Amazônia 
Ocidental. A criação, manutenção, ope
ração e ampliação de tais entrepostos 
depende, nos termos dos arts. 3.0 e 4.0 

do Decreto n.o 68.871, da SUFRAMA e 
do Ministério da Fazenda e, por força 
do art. 15 do Decreto-Lei n.0 288, do 
Conselho Técnico da Superintendência, 
ao qual compete a aprovação do Plano
Diretor da Zona Franca. 

Há, portanto, notório interesse em que 
o Estado do Acre e o Ministério da Fa
zenda estejam representados no referi
do Conselho, a fim de que as medidas de 
implantação dos benefícios fiscais con
cedidos á Amazônia Ocidental sejam 
efetivamente operadas, de acordo com 
as necefjsidades do crescimento do mer
cado de consumo local. Esta, a razão do 
presente Projeto, que visa a corrigir 
omissão do Decreto-Lei n.0 356, que es
tendeu os benefícios fiscais da Zona 
Franca aos Estados e Territórios da 
Amazônia Ocidental. 

Esclarecemos ter deixado de incluir 
representações dos Governos dos Terri
tórios Federais da área, por serem os 
mesmos jurisdicionados ao Ministério do 
Interior, ao qual se vincula, igualmente, 
a Superintendência da Zona Franca de 
Manaus. 

Registre-se, por fim, que, não impor
tando a iniciativa em aumento de des
pesa, não haver, a nosso ver, impedi
mento constitucional para a tramitação 
de matéria, cujo acolhimento é, inega
velmente, medida de interesse não ape
nas do Estado do Acre, mas, igualmente, 
da própria Administração. A proposição 
representa também medida de eqüidade, 
já que, estando o Estado do Amazonas 
representado no conselho, é justo que 
idêntico benefício seja assegurado ao 
Estado do Acre. 

Sala das Sessões, em 5 de março de 
1975. - Geraldo Mesquita, ARENA-AC. 

LEGISLAÇJf.O CITADA 

DECRETO-LEI N.o 288, DE 28 DE 
FEVEREIRO DE 1967 

Altera as disposições da Lei n.0 

3 .173, de 6 de junho ele 1957, e re
gula a Zona Franca de Manaus. 

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

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

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

Art. 16 - O conselho Técnico é com
posto do Superintendente, que o presi
dirá, do Secretário Executivo, do Repre
sentante do Go,verno do Estado do Ama
zonas, do Representante da Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia 
e de dois membros nomeados pelo Presi
dente da República, e indicados pelo Su
perintendente da SUFRAMA, sendo um 
Engenheiro e o outro especialista em as
suntos fiscais. 

Parágrafo único - Os membros do 
Conselho Técnico deverão ter reputação 
ilibada, larga experiência e notório co
nhecimento no campo de sua especiali
dade. 
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 

DECRETO-LEI N.o 356, DE 15 DE 
AGOSTO DE 1968 

Estende benefícios do Decreto-Lei 
n.0 288, de 28 de fevereiro de 1967, a. 
área da Amazônia Ocidental, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 58, 
item II, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 - Ficam estendidos às áreas 
pioneiras, zonas de fronteira e outras 
localidades da Amazônia Ocidental favo
res fiscais concedidos pelo Decreto-Lei 
n.0 288, de 28 de fevereiro de 1967, e seu 
regulamento, aos bens e mercadorias re
cebidos, oriundos, benefic!aclos ou fabri
cados na Zona Franca de Manaus, para 
utilização e consumo interno naquelas 
áreas. 

§ 1.0 - A Amazônia Ocidental é cons
tituída pela área abrang!d!l. pelos Esta
dos do Amazonas e Acre e os Territórios 
Federais de Rondônia e Roraima, con
soante o estabelecido no § 4.0 do art. 1.0 
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do Decreto-Lei n.0 291, de 28 de feverei
ro de 1967. 

§ 2.0 - As áreas, zonas e localidades 
de que trata este artigo serão fixadas 
por Decreto, mediante proposição con
junta dos Ministérios do Interior, Fazen
da e Planejamento e Coordenação Ge
ral. 

A,rt. 2.0 - O benefício das isen
ções fiscais previstas neste Decreto-Lei, 
quanto às mercadorias estrangeiras, 
aplicar-se-á a gêneros de primeira ne
cessidade e bens de consumo e produção, 
a seguir enumerados: 

a) motores marítimos de centro e de 
popa, seus acessórios, pertences e peças; 

b) máquinas e implementes agrícolas, 
rodoviárias, industriais e pesqueiros, 
suas peças sobressalentes, inclusive os 
anzóis e outros utensílios para pesca, 
exclusive os explosivos e produtos utili
záveis em sua fabricação; 

c) materiais básicos de construção in
clusive os de cobertura; 

d) gêneros alimentícios e medicamen
tos de primeira necessidade. 

Parágrafo único - Mediante portaria 
interministeriai, na jurisdição do Mi
nistro da Fazenda, do Interior e do Pla
nejamento e Coordenação Geral, será 
organizada a pauta, com vigência se
mestral, dos produtos e bens a serem 
comercializados com os benefícios insti
tuídos neste Decreto-Lei. 

Art. 3.0 
- A saída da Zona Franca de 

Manaus dos artigos isentos nos termos 
deste Decreto-Lei far-se-á obrigatoria
mente, através de despacho livre, pro
cessado na Alfândega de Manaus, quer. 
se trate de mercadoria nacional ou de 
procedência estrangeira. 

Art. 4.0 - A Alfândega de Manaus, em 
colaboração com a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMAl, 
manterá estatística atualizada sobre as 
entradas e saídas das mercadorias na
cionais e estrangeiras, na referida Zona 
Franca, e exercerão, conjuntamente com 
o Departamento de Rendas Internas, o 
controle e a fiscalização da destinação 
dos bens abrangidos pelas franquias des
te Decreto-Lei. 

Art. 5.0 - A SUFRAMA, em convênio 
com a Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IDGE - e que 

poderá contar com a participação do Es
tado do Amazonas, adotará sistema efi
caz e atualizado para avaliação dos re
sultados do funcionamento da Zona 
Franca de Manaus, com vistas ao desen
volvimento auto-sustentável da Amazô
nia Ocidental. 

Art. 6.0 - Os favores previstos neste 
Decreto-Lei somente entrarão em vigor 
se observado, no que couber, o disposto 
no inciso I do art. 49 do Decreto·-Lei n.0 

288, de 28 de fevereiro de 1&67. 

Art. 7.0 - Este Decreto-Lei, que será 
submetido ao Congresso Nacional nos 
termos do Parágrafo único do art. 58 da 
Constituição, entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Brasília, 15 de agosto. de 1968; 147.o da 
Independência e ao.o da República -
A. COSTA E SILVA - Antônio Delfim 
Netto - Hélio Beltrão- Afonso A. Lima. 

DECRETO N.o 63.871 DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1968 

Dispõe nos termos do Decreto-Lei 
n.0 356, de 15 de agosto de 1968, so
bre as áreas beneficiadas pelos in
centivos fiscais do De<·reto-Lei n. 0 

288, de 27 de fevereiro de 1967, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 83, 
item II, da Constituição, tendo em vista 
o disposto no § 2.o do art. 1.0 do Decre
to-Lei n.0 356, de 15 de agosto de 1968 e 
o que consta da Exposição Conjunta de 
Motivos dos Ministros de Estado do In
terior, da Fazenda e do Planejamento e 
Coordenação Geral, decreta: 

Art. 1.0 - As áreas previstas no art. 
1,0 do Decreto-Lei n.0 356, de 15 de agos
to de 1968, para efeito da extensão de 
favores fiscais concedidos pelo Decreto
Lei n.o 288, de 28 de fevereiro de 1967, e 
seu regulamento, aos bens e mercadorias 
recebidos, beneficiados ou ff':.bricados na 
Zona Franca de Manaus, para utiliza
ção e consumo interno nas mesmas 
áreas, ficam constituídas pelos Estados 
do Amazonas, Acre e Territórios Federais 
de Rondônia e Roraima. 

Art. 2.0 - Fica isenta dos Impostos de 
Importação e sobre Produtos Industria
lizados, nos termos do Decreto-Lei n.O 
288, de 28 de fevereiro de 1967, e do De
creto-Lei n.0 356, de 15 de agosto de 



,_ 96-

1968, a saída da Zona Franca de Ma
naus, para consumo ou utilização nas 
áreas referidas no artigo anterior, dos 
seguintes produtos estrangeiros: 

a) motores marítimos de centro e de 
popa, seus acessórios, pertences e peças; 

b) máquinas e implementas agrícolas, 
rodoviárias, industriais e pesqueiras, 
suas peças sobressalentes, inclusive os 
anzóis e outros utensílios para pesca, ex
clusive os explosivos e produtos utilizá
veis em sua fabricação; 

c) materiais básicos de construção, 
inclusive os de cobertura; 

d) gêneros á.limentícios e medicamen
tos de primeira necessidade. 

§ 1.0 - Os bens e mercadorias indica
dos nas alineas a, b e c serão desemba
raçados com as franquias previstas neste 
artigo, mediante prévia aprovação pela 
SUFRAMA, em cada caso, a requerimen
to do interessado, atendidas as necessi
dades e os interesses de desenvolvimen
to da Região. 

§ 2.0 - Em relação aos produtos refe
ridos na alinea d deste artigo, a SUFRA
MA baixará ato fixando os critérios e 
normas gerais necessários à concessão 
dos benefícios previstos neste Decreto. 

§ 3.0 - O desembaraço dos bens e 
mercadorias mencionados neste artigo 
será feito exclusivamente pela Alfânde
ga de Manaus, obedecidas as normas 
administrativas baixadas por seu Admi
nistrador e homologadas pelo Secretário 
da Receita Federal. 

Art. 3.0 - A entrada dos produtos na
cionais destinados ao consumo Interno 
ou à utilização nas áreas referidas no 
art. 1.0 será feita com isenção dos Im
postos sobre Produtos Industrializados e 
de Circulação de Mercadorias, desde que 
adquiridos através da Zona Franca de 
Manaus e dos entrepostos da referida 
Zona Franca nas cidades de Porto Ve
lho, no Território de Rondônia, Boa 
Vista, no Território de Roraima e Rio 
Branco, no Estado do Acre. 

Parágrafo único - Para o cumpri
mento do disposto neste artigo, a SU
FRAMA criará entrepostos nas cidades 
nele referidas. 

Art. 4.0 - O Ministério da Fazenda 
criará as repartições necessárias ao con-

trole dos favores fiscais de que trata o 
Decreto-Lei n. 0 356-68. 

Parágrafo único - A SUFRAMA, me
diante convênio com o Ministério da Fa
zenda, poderá aplicar recursos financei
ros na instalação e manutenção de re
partições fiscais localizadas na Amazô
nia Ocidental. 

Art. 5.0 - A isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados e sobre Cir
culação de Mercadorias se consumará 
definitivamente com a prova da entrada 
dos produtos nas áreas indicadas no art. 
1.0 deste Decreto. 

Art. 6.0 - Os bens e mercadorias que 
gozarem dos benefícios previstos neste 
Decreto não poderão · ser alienados ou 
transferidos, a qualquer título, para fora 
da Amazônia Ocidental. 

Parágrafo único - O descumprimen
to do disposto neste artigo importará em 
fraude fiscal, sendo aplicá veis as pena
l!dades cominadas na legislação perti
nente. 

Art. 7.0 - A Secretaria da Receita Fe
deral do Ministério da Fazenda baixará 
normas especiais de controle fiscal das 
mercadorias beneficiadas pelas fran
quias outorgadas, tendo cm vista o que 
dispõe o art. 4.o do Decreto-Lei n.o 356, 
de 15 de agosto de 1968. 

Art. 8.• - Aplicam-se, supletivamente, 
no que couber, as normas do Decreto 
n.0 61.244, de 28 de agosl;o de 1967, es
pecla~ente quanto· à a.dministração, 
aplicaçao e controle dos incentivos físi
cos estendidos às novas áreas. 

Art. 9.0 - O Ministério da Fazenda 
firmará convênios com os Ministérios 
Militares, Governos Estaduais, Munici
pais e dos Territórios Federais, com vis
tas ao cumprimento dos encargos de 
funcionamento Imediato das repartições 
fiscais a que se refere o art. 4.o deste 
Decreto. 

Parágrafo único - Enquanto não fo
rem instalados os entrepostos e as re
partições fiscais, a entrada de bens e 
mercadorias nacionais na Amazônia Oci
dental com os favores de isP.nção somen
te se fará através da Zona Franca de 
Manaus. 

Art. 10 - Este Decreto· entrará em vi
ga~ na data de sua publicação e produ
zira seus efeitos quando cumpridas no 
que couber, as exigências contidas no 
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art. 6.0 do Decreto-Lei n.0 356, de 15 de 
agosto de 1968, revogadas as disposições 
em contrário. 

Brasília, 20 de dezembro de 1968; 147.0 
da Independência e 8o.o da República. -
A. COSTA E SILVA- Augusto Hamann 
Rademaker Grünewald - Aurélio de 
Lyra Tavares- Antônio Delfim Netto -
Márcio de Souza e Mello - Hélio Bel
trão - Afonso A. Lima. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Assuntos Regionais, de Economia 
e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 6 de 1975 

Dispõe sobre o depósito bancário 
dos auxílios e transferências da 
União, nos estabelecimentos oficiais 
de crédito. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 - Nos Estados em que a mé
dia P·or habitante da arrecadação do Im
posto Sobre Circulação de Mercadorias 
(ICM) for igual ou inferior a 1/3 da mé
dia verificada no País, os auxílios, sub
venções e transferências financeiras da 
União ou dos órgãos da administração 
indireta, serão obrigatoriamente deposi
tados nos bancos estaduais, em contas 
individualizadas, segundo as exigências 
que vierem a ser estabelecidas pelas au
toridades administrativas federais que 
autorizarem o respectivo pagamento. 

Parágrafo único - As normas para de
pósito, movimentação e escrituração dos 
recursos federais depositados nos Ban
cos Estad uals, nos termos desta Lei, se
rão previamente aprovadas pela autori
dade administrativa competente, ficando 
os dirigentes dos estabelecimentos esta
duais de crédito onde se reaUzar os de
pósitos de recursos federais, pessoalmen
te responsáveis pela sua observância, sob 
pena de responsabilldade. 

Art. 2.0 - As disposições desta Lei ap!l
cam-se aos recursos federais transferi
dos aos Estados em decorrência de acor
dos, convênios, contratos, ajustes, ou 
qualquer outra modalldade de auxíl!o à 
conta de recursos próprios ou de receita 
orçamentária. 

Art. 3,0 - o Poder Executivo regula
mentará esta Lei no prazo de 60 (sessen
ta) dias a contar de sua publicação, data 
em que entrará em vigor. 

Justificação 

Um dos malares problemas que enfren
tam as administrações estaduais, cujos 
recursos públicos ainda deepndem em 
grande parte dos auxílios e transferên
cias da União, é exatamente o de unifi
car sua Caixa e programar as despesas 
do. Tesouro, princípios hoje indispensá
veis para o controle eficiente de suas 
disponibilldades financeiras. 

Usualmente, a obrigação de manter 
caixa e escrituração separadas para os 
seus próprios recursos (em geral os ban
cos e_staduais) e para os recursos que 
lhe _sao transferidos à conta de partici
paçao na receita federal, auxí!los con
vênios e ajustes (normalmente o Banco 
do Brasil) cria duplicidade de esforços 
agravada pelo ineficiente controle que 
as autoridades fazendárias têm sobre os 
últimos. 

Uma prescrição como a que consta 
deste Projeto eliminaria de vez, para os 
pequenos Estados, todos os inconvenien
tes. decorrentes dessa prática. Em pri
meiro lugar, permitiria a existência de 
uma Caixa única do Tesouro estadual 
embora que resguardada, como exige Ó 
art. 1.0 , Parágrafo único do Projeto a 
individualização das diferentes contas. 
Em segundo lugar, isto daria ensejo a 
programar o fluxo do Tesouro junto aos 
respectivos agentes financeiros no caso 
dos bancos estaduais, abrandando ainda 
os problemas de desencaixe, comuns 
quando ocorre natural defasagem entre 
o fluxo. de arrecadação de recursos e o 
montante das despesas mensais. o au
m~n t? de encaixe que tais recursos per
mitiriam, quando depositados nos Ban
cos estaduais constituiria um razoável 
auxílio para a regularização dos incon
venientes aponta dos. 

Tendo em vista, porém, que este é um 
p~oblema pecullar aos pequenos Estados, 
nao tendo nenhuma repercussão nos de
mais, o Projeto cerca de cautela a per
missão para que tais depósitos sejam 
feitos nos bancos oficiais estaduais, res
tringindo-a, tão-somente, àquelas Uni
d~des ~a Federação em que a arrecada
çao proprla de ICM per capita seja igual 
a um terço ou inferior à média verifica
da no País. ll:, aliás, o critério adotado 
pelo Governo Federal, para permitir 
maior porcentagem de apl!cações do 
Fundo de Participação dos Estados nas 
despesas de custeio. Segundo o Decreto 
n.0 75.071, de 9 de dezembro de 1974, que 
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"dispõe sobre a liberação e aplicação, no 
exercício de 1975, dos recursos do Fundo 
de Participação dos Estados", as Unida
des da Federação em que a média de 
arrecadação per capita do ICM, no últi
mo triênio foi superior à média nacio
nal, deverão aplicar em despesas de 
capital pelo menos 50% dos recursos 
transferidos (é o caso de São Paulo, 
Guanabara, Rio Grande do Sul e Distri
to Federal) ; quando essa média for igual 
à do País e superior a 1/3 dela, as apli
cações de capital deverão ser de no mí
nimo 40% (é o caso de Amazonas, Per
nambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso 
Goiás, Alagoas e Espírito Santo). Final~ 
mente, quando a média da arrecadação 
for inferior a 1/3 da média brasileira as 
despesas de capital poderão ser apenas 
de 25% (é o caso de Acre, Pará, Mara
nhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pa
raíba, Sergipe, Bahla, Piauí, Rondônia, 
Roraima e Amapá, que seriam as Unida
des beneficiadas pelo presente Projeto). 

Atente-se, ademais, para a particula
ridade de que os recursos do Fundo de 
Participação dos Estados, em 1975, repre
sentam, para o Acre, por exemplo, a im
portância de Cr$ 58,1 milhões, o que sig
nifica mais de 25% de toda a receita or
çamentária do Estado, enquanto a par
cela destinada a São Paulo embora no
minalmente maior, Cr$ 90,7 milhões, sig
nifica menos de 0,1% dos recursos pú
blicos estaduais! 

Daí, a significação que tem para os 
pequenos Estados a medida pleiteada 
pela presente proposição que, a nosso 
ver, complementa, criteriosamente, uma 
série de outras iniciativas já adotadas 
pelas autoridades financeiras do Gover
no Federal, em favor das Unidades da 
Federação de menor renda e poder aqui
sitivo. 

É bem verdade que a medida pleitea
da pelo Projeto poderia ser adotada por 
decisão administrativa, especialmente 
por que a legislação em vigor sobre o 
assunto refere-se, tão-somente aos re
cursos públicos da União e seus agentes, 
empresas e sociedades de economia mis
ta, quando o Projeto refere-se, especifi
camente, aos recursos federais trans
feridos aos Estados tanto por força de 
disposição constitucional (Fundos de 
Partir.lpaçãoJ, quanto de auxilies e sub
venções. 

Sala das Sessões, em 5 de março de 
1975. - Geraldo Mesquita, ARENA-AC. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N.O 50.268- DE 8 DE 
FEVEREIRO DE 1961 

Dispõe sobre os depósitos bancá
rios dos institutos de previdência e 
outras autarquias federais, comissões, 
departamentos, entidades em regime 
especial de administração, socieda
des de economia mista com prepon
derância de capital do Governo, pes
soas físicas ou jurídicas responsáveis 
por adiantamentos, etc. e dá outras 
providências. 

O Presidente da República usando da 
atribuição que lhe confere o art. 87, item 
I, da Constituição decreta: 

Art. 1.0 - Quaisquer disponibilidades, 
decorreu tes ou não de dotações orça
mentárias, dos Ministérios Civis ou Mlll
tares e das entidades subordinadas ao 
Governo Federal (institutos de previdên
cia e outras autarquias federais, comis
sões, departamentos, entidades em regi
me especial de administração, socieda
des de economia mista com preponde
rância de capital do Governo, pessoas 
físicas ou jurídicas responsáveis por 
adiantamentos, etc.) deverão ser manti
das em depósito exclusivamente no Ban
co do Brasil S.A., para movimentação à 
medida das necessidades e em obediên
cia ao programa financeiro do Gover
no. 

§ 1.0 - Os responsáveis pelos depósi
tos existentes, nesta da ta, em quaisquer 
outras entidades de crédito, providen
ciarão, sob pena de responsabilidade, sua 
transferência para o Banco do Brasil 
S.A. dentro de 15 dias ou de· acordo 
com esquema sumetido, por intermédio 
da Superintendência da Moeda e do 
Crédito, ao Ministro da Fazenda e por 
este aprovado, ressalvadas a.s exceçõe.s 
admitidas nos artigos seguiu tes. 

§ 2.0 - Os depósitos a prazo fixo ora 
existen ~e.3 fera d·o B.lnco do Brasil S.A. 
deverão ser liquidados no vencimento, 
proibidas expre.ssamente as prorroga
ções, e os de aviso prévio dentro do 
prazo do aviso, contado da publicação 
deste Decret-o. 

§ 3.0 - As entidades abrangidas por 
este Decreto Indicarão mensalmente, ao 
Ministério da Fazenda e ao Gabinete Ci
vil da Presidência da Repúbllca, os de
pósitos existentes em outros bancos, sua 
natureza e condições de exigibilidade, 
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seus saldos e o nome da autoridade que 
determinou sua realização. 

Art. 2.0 - Excluem-se da obrigatorie
dade a que se refere o art. 1.0 deste De
creto os depósitos resultantes de convê
nios para prestação de serviços de arre
cadação regular e de pagamento de des
pesas locais, em praças onde não houver 
agências do Banco do Brasil S.A., do 
Banco do Nordeste do Brasil S.A., 
do Banco Nacional de Crédito Coopera
tivo, do Banco de Crédito da Amazônia 
S.A. e da Caixa Económica Federal, não 
podendo permanecer com o arrecadador 
mais de 30% (trinta por cento) da arre
cadação local do mês. 

§ 1.0 - o excedente deverá ser trans
ferido obrigatoriamente, ao fim de cada 
mês, à agência do Banco do Brasil S.A. 
que for indicada pela entidade deposi
tante. 

§ 2.0 - Fica o Ministro da Fa2enda 
autorizado a permitir, em casos especiais, 
justificados pelos depositantes, percen
tagem maior que a de 30% (trinta por 
cento), acima estipulada. 

Art. 3.0 - A exceção prevista no art. 
2.0 estender-se-á as praças onde houver 
agências dos estabelecimentos ali expres
samente citados, desde que, respeitada 
a prioridade na ordem em que se acham 
mencionados, não possam eles, por mo
tivos relevantes, firmar contratos da es
pécie. 

Art. 4.o - Os convênios referidos no 
art. 2.o dependerão da prévia autoriza
ção do Ministro da Fazenda, devendo, 
em conseqüência, os interessados subme
ter-lhe o assunto por intermédio da Su
perintendência da Moeda e do Crédito. 

Art. 5.0 - Excluem-se, Igualmente, da 
o briga torledade a que se refere o art. 1,0 
os depósitos de sociedade de economia 
mista oriundos de operações de crédito. 

Parágrafo único - Tais depósitos não 
poderão exceder 30% (trinta por cento) 
das responsabilidades em vigor por essas 
operações de crédito. 

Art. 6.0 - O Ministério da Fazenda 
fiscalizará o cumprimento das presentes 
normas regulamentares, por Intermédio 
da Superintendência da Moeda e do Cré
dito e de contab!l!stas do Tesouro Na
cional, que verificarão a existência dos 
depósitos da espécie em outros estabele-

cimentos bancários e caixas económicas, 
federais e estaduais. 

Parágrafo único - Apurado existirem 
depósitos nas condições indicadas, cons
tarão eles de relações, e serão enviadas 
ao Gabinete Civil da Presidência da Re
pública e ao Ministro da Fazenda. 

Art. 7.0 - Os depósitos efetuados com 
lnfringêncla do presente Decreto serão 
transferidos para o Banco do Brasil S.A., 
dentro de 48 horas da determinação do 
Ministro da Fazenda, aplicando-se aos 
lnfratores as penalidades administrati
vas que couberem, independentemente 
da responsabilidade civil e criminal que 
resultar de eventuais prejuíws. 

Art. 8.0 - O Banco do Brasil S.A. for
necerá mensalmente, à Superintendên
cia da Moeda e do Crédito e a Contado
ria Geral da República, relação dos res
ponsáveis por adiantamentos ou supri
mentos. 

Art. 9.0 - Os casos omissos serão so
lucionados pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 10 - Este Decreto entrará em vi
gor na data de sua publicação, ·revogados 
o art. 2.o do Decreto n.o 48.146, de 
28-4-60: o Parágrafo único do art. 268 
do Decreto n.0 48.959-A, de 19-9-60 e de
mais disposições em contrário. 

Brasília, 8 de fevereiro de 1961; 140.0 

da Independência e 73.0 da República. 

DECRETO N.o 50.961- DE 15 DE 
JULHO DE 1961 

DispÕe sobre depósitos bancários 
das instituições de previdência, em 
condições especiais, ou vinculados à 
prestação de serviço. 

O Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 87, item 
I, da Constituição, decreta: 

Art. 1.o - Excluem-se da obrigatorie
dade a que se refere o art. 1.0 do Decreto 
n.o 50.268, de 8 de fevereiro de 1961, os 
depósitos que devam ser realizados, da
das as peculiaridades do serviço, para 
atender ao pagamento diário de benefí
cios através dos postos pagadores loca
lizados nas diversas zonas dos centros 
de maior concentração operária. 

Parágrafo único - O remanescente 
desses depósitos deverá ser, no fim de 



- 100-

cada mês, transferido para o Banco ofi
cial. 

Art. 2.0 - Fica permitido, para possi
bilitar o recolhimerí to diário da arre
cadação efetuada, quando os bancos ofi
ciais não ofereçam horário compatível, 
o depósito nos bancos com os quais se
jam mantidos convênios na forma do 
art. 2.0 do Decreto n.0 50.268. 

Parágrafo único - Até o último dia 
útil de cada mês esses depósitos serão 
transferidos para banco oficial. 

Art. 3.0 -Fica permitido que nos con
vênios para fins de arrecadação referi
dos no art. 2.0 do Decreto n.o 50.268, seja 
previsto um periodo máximo de 45 dias, 
para possibilitar a Concentração dos va
lores arrecadados nas diversas localida
des do Interior, findo o qual será feita a 
transferência para o Banco oficial indi
cado. 

Art. 4. o - Os bancos oficiais deverão 
proporcionar, às Instituições de previ
dência, condições que lhes permitam se
gurança, rapidez e economia no tocante 
à sua movimentação de fundos, ofere
cendo-lhes, entre outras, as seguintes 
concessões: 

a) isenção de comissão bancária para 
as transferências em conta corrente en-
tre as agências do Banco; ' 

b) fornecimento de numerário em cé
dulas e moedas nos valores indispensá
veis aos pagamentos de benefícios; 

c) execução da arrecadação através de 
suas agências, nos locais onde as insti
tuições não possuam órgãos próprios, 
mediante convênios; 

d) facilidade de horário, permitindo o 
recolhimento diário da arrecadação bem 
como as retiradas de numerário, dlàrla
mente, para atender aos pagamentos de 
beneficiários face ao horário do seu 
atendimento. 

Art. 5.0 - Ficam sustadas as permis
sões dos arts 1 a 3, nos locais onde os 
Bancos oficiais oferecerem as condições 
estipuladas neste Decreto. 

Art. 6.0 -Este Decreto entrará em vi
gor na data de sua publicação. 

Brasília, DF., em 15 de julho de 1961; 
140.0 da Independência e 73.0 da Repú
blica. 

DECRETO N.0 50 .920 - DE 6 DE 
JULHO DE 1961 

Acrescenta parágrafo ao art. 1.o 
do Decreto n.0 50.268 de 8 de feve
I'eiro de 1961, que dispõe sobre de
pósitos bancários de entidades gover
namentais. 

O Presidente da Repúbllca, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 87, Item 
I, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 - O art. 1.0 do Decreto n.o 
50.268, de 8 de fevereiro de 1961, modifi
cado pelo Decreto n. 0 50.854, de 26-6-61, 
fica acrescido do seguinte parágrafo: 

§ 5.0 - Não se incluem na obrigato
riedade de depósito no Banco do Brasil 
S.A. as disponibilidades de autarquias fe
derais e sociedades de economia mista 
com preponderância de capital do Go
verno em cidades do Nordeste e da Ama
zônia, onde existam agências do Banco 
do Nordeste do Brasil S.A. ou do Banco 
de Crédito da Amazônia S.A., as quais 
deverão ser mantidas nesses Bancos. 

Art. 2.0 - Este Decreto entrará em vi
gor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

Brasília, 6 de julho de 1961, 14o.o da 
Independência e 73.0 da República. 

DECRETO N.0 50.854- DE 26 DE 
JUNHO DE 1961 

Acrescenta § ao art. 1.0 do Decreto 
n.0 50.268, de 8 de fevereiro de 1961, 
que dispõe sobre depósitos bancários 
de entidades governamentais. 

O Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 87, item 
I, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 - O art. 1.0 do Decreto n.o 
50.268, de 8 de fevereiro de 1961, fica 
acrescido do seguinte parágrafo: 

"§ 4.o- Mediante prévia autorização 
do Presidente da República, as au
tarquias e sociedades de economia 
mista com interesse no melo rural 
<In.sti tu to Brasileiro do Café, Insti
tuto do Ac;úcnr e do Alcool, Instituto 
Nacional do Mate, Instituto Nacio
nal do Pinho. Servico Sncial Rural 
Instituto Nacional de Imigração e 
Colonização, etc.) poderão manter, 
em depósito no Banco Nacional de 
Crédito Cooperativo, até 50% (cin
qüenta por cento) de suas dlsponl-
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bil!dades em numerário, assim ex
cluídas, em parte, das disposições 
deste Decreto, aplicando-se-lhes, po
rém, tais disposições em relação às 
disponibilidades que excederem da
quele limite." 

Art. 2.0 - Este Decreto entrará em vi
gor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de junho de 1961; 14o.o 
da Independência e 73.0 da República. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 7, de 1975 

Dispõe sobre a aplicação, na Ama
zônia Ocidental, dos benefícios pre
vistos na legislação em vigor. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Aos produtos manufatura
dos ou beneficiados na Amazônia Oci
dental e destinados ao consumo interno, 
aplicam-se as isenções previstas no 
art. 3.0 do Decreto n.O 63.871, de 20 de 
dezembro de 1968, desde que cumpridos 
os requisitos previstos nesse mesmo dis
J?Ositivo legal. 

~ 1.0 - Considera-se Amazônia Oci
dental, para os fins desta Lei, a área 
definida no art. 1.0 , § 1.0 , do Decreto-Lei 
n.0 356, de 15 de agosto de 1968. 

§ 2.0 - o controle das isenções de que 
trata este artigo será feito, nos termos 
do art. 4.0 do Decreto n.0 63.871, de 20 
de dezembro de 1968, pelos órgãos locais 
do Ministério da Fazenda. 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

Justificação 

A Zona Franca de Manaus foi institui
da, nos termos do art. 1.0 do Decreto-lei 
n.o 288, de 28 de fevereiro de 1967, "com 
a finalidade de criar, no interior da 
Amazônia, um centro industrial, comer
cial e agropecuário, dotado de condições 
económicas que permitam seu desenvol
vimento, em face dos fatores locais e da 
grande distâncl::t a que se encontram os 
centros consumidores de seus produtos". 

As considerações que levaram o Poder 
Executivo a instituir essa área de livre 
comércio de importaGiio e exportaçuo, c 

de incentivos fiscais, fundamentam-se, 
basicamente: 

1.0 ) na distância entre a sede da Zona 
Franca (Manausl e os centros consu
midores de sua produção e nas dificul
dades atuais de transporte que fazem 
com que toda e qualquer matéria-prima 
lá beneficiada ou manufaturada não te
nha condições competitivas com o resto 
do Pais, exatamente em razão desse di
ferencial de frete; 

2.0 ) no baixo poder aquisitivo das 
populações locais, circunstância ainda 
agravada, na medida em que a maioria 
dos produtos consumidos na área é im
portada com as mesmas dificuldades de 
transporte, sofrendo, conseqüentemente, 
um gravame adicional que, em alguns 
casos, chega a ser superior ao próprio 
custo do produto em sua origem. 

Para atenuar esta situação, o Decreto
Lei n.0 288, de 28 de fevereiro de 1967 
concedeu à Zona Franca beneficias de 
duas ordens: 

a) livre entrada de produtos estran
geiros destinados ao consumo interno, 
isentos dos Impostos de Importação e 
Produtos Industrializados, incluindo-se 
entre esses produtos insumos de qual
quer natureza, destinados ao beneficia
mento ou à manufatura local; 

bl idêntica isenção para os produtos 
nacionais, tanto os destinados ao con
sumo local, quanto à reexportação. 

Tais medidas não só dão competitivi
dade à produção local - incentivando a 
industrialização da área - como tam
bém aumentam o poder aquisitivo da 
população, através das isenções conce
didas. 

No que diz respeito à produção nacio
nal, o mecanismo de incentivos e isen
ções permite que os produtos industriali
zados sejam adquiridos praticamente ao 
preço de venda nos mercados de origem, 
já que a Isenção do !PI e do ICM- es
timada em uma porcentagem média de 
cerca de 20% - compensa, evidente
mente, e de maneira razoável, o grava
me do frete rodofluvial. 

A isenção do !PI e do !CM está espe
cificamente prevista no art. 4. 0 do c i ta do 
Decreto-Lei n.0 288, in vcrbis: 

"A exportação de mercadorias de 
origem nacional para consumo ou 
Industrialização na Zona Franca de 
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Manaus, ou reexportação para o es
trangeiro, será para todos os efeitos 
fiscais constantes da legislação em 
vigor, equivalente a uma exportação 
para o estrangeiro." 

O art. 9.o do mesmo Decreto, por sua 
vez, concedeu as mesmas Isenções (IPI 
e ICMJ "a todas as mercadorias produ
zidas na Zona Franca de Manaus, quer 
se destinem ao seu consumo interno, 
quer à comercialização em qualquer par
te do território nacional". (Nosso é o 
grifo.) 

Um ano e melo após a regulamentação 
do funcionamento da Zona Franca, en
tendeu o Governo que os benefícios as
segurados a essa área deveriam ser es
tendidos à Amazônia Ocidental, onde o 
poder aquisitivo da população é ainda 
mais baixo que em Manaus. 

A medida foi tomada pelo Decreto-Lei 
n.0 356, de 15 de agosto de 1968, regula
mentado em 20 de dezembro do mesmo 
ano através do Decreto n.0 63.871, cujo 
art. 3.0 dispõe: 

"A entrada de produtos nacionais 
destinados ao consumo Interno ou à 
utilização nas áreas referidas no 
art. 1.0 (Amazônia Ocidental) será 
feita com Isenção dos Impostos so
bre Produtos Industrializados e de 
Circulação de Mercadorias, desde 
que adquiridos através da Zona 
Franca de Manaus e dos entrepostos 
da referida Zona Franca nas cidades 
de Porto Velho, no Território de 
Rondônia, Boa Vista, no Território 
de Roraima e Rio Branco, no Es
tado do Acre." 

Isto significa que um produto manu
faturado no Acre e destinado ao consu
mo local em Porto Velho, no Território 
de Rondônia, está Isento de IPI e ICM, 
da mesma forma que um produto manu
faturado em São Paulo e destinado ao 
Acre está Igualmente isento dos mesmos 
tributos. 

Ao determinar que "a entrada de pro
dutos nacionais destinados ao consumo 
interno" (na Amazônia Ocidental) está 
isenta, o Decreto não estabeleceu exce
ções quanto à sua origem. Mesmo por 
que, em caso contrário, estaria discrimi
nando onde a Lei não discriminou. O 
único requisito que a legislação estabele
ce é que tais produtos seJam "adquiri
dos através da Zona Franca de Manaus 
e dos entrepostos da referida Zona 

Franca, nas Cidades de Porto Velho, 
no Território de Rondônia, Boa VIsta, no 
Território de Roraima e Rio Branco, 
no Estado do Acre". Essa aquisição, atra
vés da Zona Franca ou de seus entre
postos, é inteiramente justificável, na 
medida em que visa a permitir o contro
le do montante das Isenções concedidas 
(vide, a respeito, o art. 4.0 do Decreto 
n.O 63.871). 

Este é também o entendimento da 
Coordenação de Tributação da Secreta
ria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda, manifestado em consulta ver
bal, quando tivemos a oportunidade de 
expor pessoalmente o problema. Acredita 
esse órgão, contudo, que tal entendi
mento deveria estar explícito na Lei que 
concedeu a extensão de benefícios à 
Amazônia Ocidental (no caso o Decre
to-Lei n.0 356, de 15-8-68), já que, mo
dificar o art. 3.0 do Decreto n.0 63.871, 
para tornar explícito o que a Lei não 
deixou expressamente consignado, seria 
exorbitar do poder de regulamentar que 
a constituição confere ao Executivo. 

Não se entende, aliás, que possa ser 
outro o entendimento burocrático em 
vigor, já que beneficiar com isenção os 
produtos oriundos das demais regiões do 
País e negar o mesmo benefício à área 
que se pretende atender com tal isen
ção, seria o mesmo que penalisar, sob o 
ponto de vista tributário, a Amazônia 
Ocidental, que é exatamente a região 
de menor poder aquisitivo. 

Sem embargo de que isto Implicaria 
em transformá-la definitivamente em 
mera consumidora dos produtos de ou
tras regiões, sem qualquer chance de 
industrialização, por mais ínfima que 
fosse. 

Él exatamente para dar correta inter
pretação ao Decreto-Lei n.0 356, de 
15-8-08, e ao Decreto n.0 63. 871, de 
20-12-68, que submetemos à elevada con
sideração do Senado Federal o presente 
Projeto de Lei. A sua aprovação permi
tirá atender aos respeitáveis escrúpulos 
das autoridades administrativas do MI
nistério da Fazenda, permitindo que os 
benefícios assegurados à Amazônia Oci
dental tenham completa e !rrestrlta 
aplicação, como, aliás, pretendeu clara
mente o legislador. 

Atente-se ainda para o fato de que 
esse favor fiscal não tem praticamente 
nenhuma repercu.ssão financeira para a 
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União, segundo revela o quadro abaixo, referente à arrecadação do IPI nos anos 
de 1969, 1971 e 1972, no Acre, Rondônia e Roraima: 

DISCRIMINAÇÃO 

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

Rondônia •••• o •••••••••• o ••••••••••• 

Roraima •••••••••• o •••••• o •• o ••••••• 

Demais Estados •• o ••••••••• o •• o •••• 

BRASIL •••• o o ••• o ••••••••••••••• o •• 

Isto significa que, ainda que toda a 
produção de bens manufaturados das 
três Unidades da Federação se destinas
se ao consumo interno, a União deixaria 
de arrecadar, nos três exercícios, respec
tivamente 0,001%, 0,002% e 0,0008% de 
sua receita de IPI, caso concedesse isen
ção integral desse tributo, o que não é 
o objetivo da proposição. 

Ademais, não se trata de um problema 
meramente fiscal ou financeiro, mas de 
um princípio de politica tributária de 
enorme repercussão social ,sem cuja 
adoção os benefícios concedidos à Ama
zônia Ocidental implicariam em conde
ná-la à situação de produtora de bens 
primários, sem qualquer possibilidade de 
beneficiamento. 

E, sem dúvida, não foi intenção do le
gislador penalizar essa região, que ainda 
é das mais pobres do Pais. 

Sala das Sessões, em 5 de março de 
1975. - Geraldo Mesquita, ARENA-AC. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N.0 63.871 
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1968 

Dispõe, nos termos do Decreto-Lei 
n.0 356, de 15 de a.gosto de 1968, sobre 
as áreas beneficiadas pelos incenti
vos fiscais do Decreto-Lei n.0 288, de 
27 de fevereiro de 1967, e dá outras 
providências. 

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

Art. 3.0 - A entrada dos produtos na
clonais destinados ao consumo interno 
ou à utilização nas áreas referidas no 
art. 1.0 será feita com isenção dos Im-

Arrecadação em Milhares de Cr$ 

1969 1971 1972 

29 54 74 
35 158 49 
5 17 4 

6. 751.368 11.412.360 14.888.922 

6. 751.438 11.412.589 14.889.049 

postos sobre PI1odutos Indu.strializados 
e de Circulação de Mercadorias, desde 
que adquiridos através da Zona Franca 
de Manaus e dos entrepostos da referida 
Zona Franca nas Cidades de Porto Velho, 
no Território de Rondônia, Boa Vista, no 
Território de Roraima, e Rio Branco, no 
Estado do Acre. 

Parágrafo único - Para o cumprimen
to do disposto neste artigo, a SUFRAMA 
criará entrepostos nas cidades nele refe
ridas. 

Art. 4,0 - O Ministério da Fazenda 
criará as repartições necessárias ao con
trole dos favores fiscais de que trata o 
Decreto-Lei n.0 356/68. 

Parágrafo único - A SUFRAMA, me
diante convênio com o Ministélrio da 
Fazenda, poderá aplicar recursos finan
ceiros ·na instalação e manutenção de 
repartições fiscais localizadas na Ama
zônia Ocidental. 

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

DECRETO-LEI N,o 356 
DE 15 DE AGOSTO DE 1968 

Estende benefícios do Decreto-Lei 
n.0 288, de 28 d!e fevereiro de 1967, 
a áreas da Amazônia Ocidental, e dá 
outras providências. 

o Presidente da República, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 58, item 
II, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 
- Ficam estendidos às áreas 

pioneiras, zonas de fronteira e outras lo
calidades da Amazônia Ocidental favo
res fiscais concedidos pelo Decreto-lei 
n.0 288, de 28 de fevereiro de 1967, e seu 
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regulamento, aos bens e mercadorias re
cebidos, oriundos, beneficiados ou fabri
cados na Zona Franca de Manaus, para 
';!tillzação e consumo Interno naquelas 
are as. 

§ 1.0 - A Amazônia Ocidental é cons
tituída pela área abrangida pelos Esta
dos do Amazonas e Acre e os Territórios 
Federais de Rondônia e Roraima, con
soante o estabelecido no § 4.0 do art. 1.0 

do Decreto-Lei n.0 291, de 28 de fevereiro 
de 1967. 

§ 2.0 - As áreas, zonas e localidades 
de que trata este artigo serão fixadas 
por decreto, mediante proposição con
Junta dos Ministérios do Interior, Fa
zenda e Planejamento e Coordenacão 
Geral. -

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Assuntos Regionais, de Minas e 
Energia, de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 8, de 1975 

Promove a unificação do salário 
mínimo em todo o território nacio
nal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O salário mínimo, instituí
do pela Lei n.0 185, de 14 de janeiro 
de 1936, será unificado em todo o terri
tório nacional, de acordo com o seguinte 
critério: 

"I - No primeiro reajustamento 
após a vigência desta Lei, o Poder 
Executivo reduzirá os níveis regio
nais a apenas 2 (dois), correspon
dentes: o primeiro às unidades fe
derativas das Regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste e o segundo 
às unidades das Regiões Este e Sul 
e ao Distrito Federal; 
II - No reajustamento seguinte, ao 
previsto no Inciso anterior, será fei
ta a unificação de que trata o pre
sente artigo, estabelecendo-se um só 
salário-mínimo para todo o País." 

Art. 2.0 - O salário mínimo ·de cada 
uma das novas regiões será fixado com 
base no maior nível atualmente em vi
gor em qualquer das unidades à mesma 
incorporadas. 

Parágrafo único - A unificação deter
minada pelo inciso II do artigo anterior 

será feita em razão do maior salário 
mínimo que estiver sendo pago no mo
mento de sua efetivação. 

Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

Justificação 

O salário mínimo, ou salário de so
brevivência, foi Instituído no Brasil pela 
Lei n.0 185, de 14 de janeiro de 1936, e 
a primeira tabela desse salário, aprova
da após minucioso e amplo Inquérito, 
pelo Decreto-Lei n.0 2 .162, de 1.0 de maio 
de 1940, entrou em vigor a 2 de julho 
deste último ano. 

Com a redemocratização do País, foi 
o mínimo legal definitivamente consa
grado pelo art. 157, inciso I, da Cons
tituição Federal de 1946, como sendo "o 
salário capaz de satisfazer, conforme as 
condições de cada região, às necessida
des normais do trabalhador e de sua 
família". 

A Constituição posta em vigor a par
tir de 15 de março de 1967 reproduziu 
a redação da Carta de 1946, passand·o-a, 
apenas, para o art. 158. 

Por último, a Emenda Constitucional 
n.0 1, de 1969, sem alterar o dispositivo 
transferiu-o para o art. 165. ' 

Sobre a universalização do salári·o-mí
nimo, merece destaque o seguinte co
mentário de Arnaldo Su.ssekind, ex-Mi
nistro do Trabalho e do TST: 

"A idéia do salário mínimo é bem 
antiga. Já o Código de Hamurábia 
adotara, há mais de dois mil anos 
antes de Cristo. Na era cristã, en
tretanto, somente em 1894 foi pro
mulgada a primeira lei sobre o as
sunto, cabendo essa primazia à Nova 
Zelândia. Com a consagração, pelo 
Tratado de Versailles, em 1919, da 
regra segunda a qual 

"o salário deve assegurar ao tra
balhador um nível conveniente de 
vida, tal como seja compreendido 
na sua época e no seu país", 

foi-se_ universalizando o princípio da 
flxaçao do salário mínimo, o que 
levou a Conferência Internacional 
elo Trabalho a adotar duas conven
ções sobre o tema, dispondo a res
peito dos métodos de fixação do sa-
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lário mínimo na indústria e no co
mércio (n.0 26, de 1928) e na agri
cultura (n.0 99, de 1951). Ambos os 
instrumentos foram ratificados pelo 
Brasil." (Comentários à CLT, vol. I, 
pág, 401.) 

Por outro lado, o não menos ilustre 
M. V. Russomano, também Ministro da 
mais alta Corte Trabalhista, tomando 
por base o esquema traçado por Gare! 
Oviedo, a fls. 186 e seguintes de seu "Tra
tado Elemental de Derecho Social", de
fende a !nstitu!qão da remuneração bá
sica, afirmando: 

"Em síntese, podemos dizer que a 
prática aconselha a adoção de me
didas estatais para evitar que o sa
lário desça ao nível da exploração. 
Por essa necessidade de ordem prá
tica, social e humana, as legislações 
modernas adotam medidas nesse 
sentido. Entre os muitos argumen
tos favoráveis a tal modo de pro
ceder, podemos .repetir com o autor 
citado: 

a) O salário mínimo eleva o nível 
físico, mental e moral do trabalha
dor, dando-lhe recursos adequados 
à vida; 

b) fortalece a capacidade produtiva 
do empregado e estimula o emprega
dor a melhorar os processos de fa
bricação; 

c) elimina a indústria deficiente, ve
lha ou parasitária; 

d) aumenta o volume geral dos con
sumidores, entre eles incluídos os 
próprios empregados, o que reper
cute na produção, intensificando-a; 
e) robustece a raça, evita a indigên
cia e cria, para o Estado, os bene
fíci·os de uma diminuição de respon
sabilidade na proteção assistencial 
ao trabalhador." (Comentários à 
CLT, vol. 2, págs. 240/241)." 

Com relacão à tese da unificação, 
posta em prática pelo Projeto, cumpre 
destacar que, desde a instituição do mí
nimo legal, em 1936, ocorreram no País 
profundas modificações sóc!o-econôm!
cas- dentre as quais se destaca o surto 
de industriallzação - com evidentes re
flexos na sistemática salarial. 

No último decênio, com o objetivo de 
restabelecer o equllíbr!o financeiro do 
País, adotou o Governo o controle e3-

tatal dos reajustes salariais, aplican
do-o, inclusive, à fixação dos níveis mí
nimos de remuneração. 

Como resultado de todas essas trans
formações, surgiu uma indisfarçável ten
dência para a unificação do salário mí
nimo, demonstrada pelo próprio Executi
vo que, a cada novo Decreto de modifi
cação do!l mínimos regionais, elimina 
sub-regiões e reduz a diferença entre os 
salários básicos das diversas regiões. 

Assim, por exemplo, a última revisão, 
aprovada pelo Decreto n.0 73.995, de 29 
de abril de 1.974, embora mantendo a 
divisão do Brasil em 23 regiões, para 
efeito de aplicação do salário mínimo, 
apresenta somente 5 níveis diferentes, 
razoavelmente distribuídos segundo a 
divisão geo-econômica do Pais. 

Parece-nos, assim, perfeitamente ca
bível a unificação definitiva do salário 
básico. 

O Projeto ora oferecido à considera
ção de nossos pares promove a unifica
ção em duas etapas: a primeira corres
pondente ao agrupamento dos atuais ní
veis regionais em apenas 2 (dois) e a se
gunda instituindo, afinal, um só salário 
mínimo para todo o território nacional. 

A execução do plano de unificação em 
duas fases tem por finalidade reduzir o 
impacto que a medida poderá causar nos 
Estados de menor expressão econôm!co
f!nanceira. Como os reajustamentos do 
miníma legal são realizados de ano a 
ano, a· unificação definitiva será alcan
çada dois anos após a Lei, favorecendo a 
adaptação da Economia de todas as Uni
dades Federativas n,o novo critério de re
muneração básica. 

Estamos convencidos de que, feita a 
unificação do mínimo legal, desaparece
rão inúmeros problemas do mercado de 
trabalho, principalmente o da migração 
de mão-de-obra. Com a garantia de uma 
remuneraçã-o mínima igual a de qual
quer outro Estado, o trabalhador certa
mente preferirá permanecer em seu lu
gar de origem, deixando de emigrar para 
as regiões mais desenvolvidas onde, ge
ralmente vai apenas aumentar o núme
ro de favelados. 

Confiamos, pois, na aprovação do pre
sente Projeto, elaborado por sugestão do 
Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
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tria das Construções Civis de São Luís -
MA. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 185 
DE 14 DE JANEIRO DE 1936 

Institui as Comissões de Salário 
núnimo. 

O Presidente da República dos Estados 
Estados Unidos do Brasil: 

Faço saber que o Poder Legislativo de
creta, e eu sanciono, a seguinte Lei: 

Art. 1.0 - Todo trabalhador tem di
reito, em pagamento do serviço prestado, 
a um salário mínimo capaz de satisfazer, 
em determinada região do País e em 
determinada época, às suas necessidades 
normais de alimentação, habitação, ves
tuário, higiene e transporte. 

Parágrafo únioo - Poderá o Ministro 
do Trabalho, Indústria e Comércio, ex 
officio ou a requerimento dos sindica
tos, associações e instituições legalmen
te reconhecidas, ou das Comissões de 
Salário criadas por esta Lei, classificar 
os trabalhadores segundo a identidade 
das condições e necessidades normais da 
vida nas respectivas regiões. 

Art. 2.0 - Salário mínimo é a remu
neração mínima devida ao trabalhador 
adulto por dia normal de serviço. Para 
os menores aprendizes ou que desempe
nhem serviços especializados é permitido 
reduzir até de metade o salário mínimo 
e para os trabalhadores ocupados em 
serviços Insalubres é permitido aumen
tá-lo na mesma proporção. 

Art. 3.0 - A fixação do salário mínimo 
compete às Comissões de Salário que te
rão de 5 a 11 componentes, com número 
Igual de representantes de empregado
res e empregados e um presidente, pes
sôa de notória capacidade moral, versada 
em assuntos de ordem económica e so
cial, que será nomeada por Decreto do 
Presidente da República. 

Art. 4.0 - o número dos componentes 
das Comissões de Salário será fixado pelo 
Ministro do Trabalho, Indústria e Co
mércio. Os representantes dos emprega
dores e empregados serão ele! tos pelos 

respectivos sindicatos, associações e Ins
tituições legalmente reconhecidas e a 
sua escolha não poderá recair em Indivi
dues estranhos ao quadro social dessas 
entidades. 

§ 1.0 - Os representantes de emprega
dores e empregados eleitos no prazo fi
xado serão nomeados pelo Ministro do 
Trabalho, Indústria e Comércio, devendo 
os nomeados preencher os requisitos aci
ma. 

§ 2.0 
- De cada Comissão de Salário 

nã,o poderá participar, como represen
tante dos empregadores ou dos empre
gados, mais de um componente que per
tença à mesma profissã,o ou à mesma 
atividade produtora. 

Art. 5.0 - As Comissões de Salário 
terã,o mandato de dois anos, podendo os 
seus componentes ser reconduzidos ao 
terminar o prazo do mandato. 

§ 1.0 - As Comissões de Salário, que 
se reunirão por convocaçã,o do Presiden
te, só poderã,o deliberar com a presença 
da maioria de seus componente e de 
número igual de representantes dos em
pregadores e empregados. As suas deci
sões serã,o pronunciadas por maioria de 
votos dos presentes e, em caso de em
pate, decidirá o Presidente. 

§ 2.0 
- Das decisões das Comissões 

de Salário haverá recursos para a Jus
tiça do Trabalho. 

Art. 6.0 - Os componentes das Comis
sões de Salários perceberão a remunera
ção de 50$000 (clnqüenta mil réis) por 
sessão a que comparecerem, até o má
ximo de 200$000 (duzentos mil réis) por 
mês. 

Art. 7.0 - Para os efeitos desta Lei 
será o País di vldldo em 22 regiões corres
pondentes aos 20 Estados, Distrito Fe
deral e Território do Acre. Em cada re
gião funcionará uma comissão de Salário 
com sede na Capital do Estado, no Dis
trito Federal e na do Governo Geral do 
Território do Acre. 

§ 1.0 - Mediante proposta da comissã,o 
de Salário, tendo em vista os índices do 
padrã,o de vida, poderá o Governo Fe
deral dividir uma região em duas ou 
mais zonas, desde que cada zona abran
ja, pelo menos, quinhentos mil habitan
tes. Cada zona terá a sua Comissão de 
Salário, cuja sede será o município de 
maior Importância económica. 
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§ 2.0 
- Sempre que em uma região ou 

zona se verifiquem diferenças de padrão 
de vida causadas por circunstâncias eco
nómicas de caráter urbano, suburbano, 
rural ou marítimo, poderá o Governo 
Federal, mediante proposta da COmissão 
de Salário, autorizá-la a subdividir a re
gião ou zona, de acordo com tais circuns
tâncias. Neste caso serão instituídas 
subcomissões locais, que funcionarão 
subordinadas às Comissões de Salário, 
às quais proporão o montante de um 
salário mínimo local. 

Os Presidentes das Subcomissões serão 
designados pelos Presidentes das respec
tivas Comissões de Salário. 

Art. 8.0 - As Comissões de Salário têm 
por incumbência fixar C· salário mínimo 
que prevalecerá na regiã-o ou zona de sua 
jurisdição. Cabe-lhes, também, se pro
nunciar sobre a alteração do salário 
mínimo que lhes fôr requerida por algum 
de seus componentes, pela inspeçã,o do 
trabalho, por qualquer dos sindicatc·s, 
associações ou instituições, e, na falta 
destes, por dez pessoas residentes na 
zona ou região ha mais de um ano e que 
não tenham entre si laços de parentesco 
até segundo grau, incluídos os afins. 

Art. 9.0 - O salário mínimo será fixa
de· para cada regiã,o ou zona, de modo 
geral, ou segundo a identidade das con
dições e necessidades normais da vida 
nas respectivas regiões, após minucioso 
inquérito censitário sobre as condições 
econômicas locais, inclusive no que se re
fere aos salarios efetivamente pagos, a 
fim de proporcionar as Cc-missões de Sa
lárJ.o os elementos de que carecem ,para 
avaliarem a importância dos recursos 
mínimos indispensáveis à satisfação das 
necessidades normais do trabalhador. 

§ 1.0 - Todos os indivíduos, empresas, 
assc·ciações, sindica tos, companhias e fir
mas que tenham a seu serviço emprega
dos ou operários, deverão remeter ao 
Ministério d.o Traball1o, Indústria e Go
mércio, ou à autoridade que o represen
tar nos Estados, dentro do· prazo de quin
ze dias, a contar da data da notificação, 
a indicaçã.o dos salários mais baixos 
efectivamente pagos com a discriminação 
do serviço desempenhado pelos trabalha
dores. 

!\ 2.0 - o disposto no parágrafo ante
rior será igualmente observado pelos en
carregad.os de serviço ou obras, tanto do 

G,overno Federal, como dos Governos 
Estaduais e Municipais. 

~ 3.0 - Os dados censitáric·s, recolhidos 
pelo Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio serão enviados às Comissões 
de Salário. Nos casos de insuficiência 
desses dados, poderã,o as Comissões co
lher os elementc·s complementares de 
que precisarem, diretamente junto às 
partes interessadas residentes na regioo 
ou zona de sua jurisdição. 

§ 4.• - As Comissões de Salário, depois 
de instituídas, representarão o Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comercio, para 
o efeito do recebimento dos esclareci
mentos censitarios de que tratam os §§ 
l,O e 2.o. 

Art. lO - A Comissão de Salário, ao 
publicar o montante do salário mínimo 
dará, simultaneamente, à publicidade os 
índices censitários que justifiquem a sua 
adoção. 

§ 1. - Ao fixar o salário mínimo, de
terminará a Comissão as percentagens 
com que os cinco fatores enumerados no 
art. 1.0 contribuem para a sua formação. 

~ 2.0 - Nos cas·os em que C•S salários 
não forem pagos totalmente em dinheiro, 
serão computadas no seu cálculo, na pro
porção das percentagens a que se refere 
o § 1. 0 , as vantagens concedidas pelos 
empregad·ores relativamente a cada um 
dos cincc· fatores de que se compõe o sa
lário mínimo. 

Art. 11 - Cada Comissão de Salário 
fixará dentro do prazo improrrogável de 
nove meses, contado da data de sua pos
se o montante do salário mínimo. A de
cisão será publ!cada, para conhecimento 
público, durante 90 dias, na região ou 
zona de jurisdição da Comissão e no Diá
rio Oficial, na Capital da República. Du
rante esse prazo, receberá a Comissão as 
obse1·vações que as partes interessadas 
lhe dirigirem e, decorridos os 90 dias, 
reunir-se-á, imediatamente, para apre
ciar as observações recebidas, alterar ou 
confirmar o montante do salário mínimo 
e promulgar a sua decisão, que será defi
nitiva. 

Art. 12 - A ata da reunião da Comis
são de Salário, em que for ultimada a 
decisão definitiva, será dada a publici
dade na região ou zona a que se apl!car 
e uma cópia autêntica da mesma será 
enviada pelo Presidente, no prazo lm-
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prorrogável de quinze dias, pela via mais 
rápida ao Ministro do Trabalho, Indús
tria e Comércio, que a fará inserir no 
Diario Oficial. De posse das decisões de
finitivas de tc.ctas as Comissões de Salá
rio, submeterá o Ministro do Trabalho ao 
Presidente da República o Decreto insti
tuindo o salário mínimo em cada região 
ou zona do País, o qual, decorridos 60 
dias da publicação no Diário Oficial, 
obrigará a todos aqueles que utilizem o 
trabalho de outrem, mediante remune
ração por tempo de serviço. 

Art. 13 - o salário mínimo uma vez 
fixado, vigorará pelo prazo de três anos, 
podendo ser modificado ou confirmado 
por novo período de três anos e assim 
seguidamente, por decisão da Comissão 
de Salário aprovada pelo Ministro do 
Trabalho, Industria e Comércio. 

Parágrafo único - Excepcionalmente, 
poderá o salário mínimo ser modificado 
antes de decorridos três anos de sua vi
gência, sempre que a Comissão de Salá
rio, pelo vote· de três quartos (3/4) de 
seus componentes, reconhecer que fatores 
de ordem economica tenham alterado de 
maneira profunda a situação econôm!ca 
e financeira da região ou zona. 

Art. 14 - Será nulo de pleno direito 
qualquer contrato ou convenção que esti
pule remuneração inferior ao salário mí
nimo estabelecido. 

Art. 15 - Todo o trabalhador a quem 
fôr pago salário inferic·r ao mínimo fi
xado pela Comissão de Salário tem direi
to, a despeito de qualquer contrato ou 
convenção em contrário, de reclamar ao 
empregador o complemente. de seu salá
rio. A autoridade fixará o prazo em que 
deverá ser restituída a diferença a pagar, 
o qual não poderá ultrapassar de 90 dias. 
A ação prescreve depois de dois anos, a 
contar, para cada pagamento, da data 
em que o mesmo foi efetuadc•, 

Art. 16 - Todo aquele que infringir as 
disposições desta Lei será passível de uma 
multa de 50$000 (c!nqüenta m!l ré!s), a 
2:000$000 (dois contos de reis), elevada 
ao d·obro na reincidência. A importância 
da multa reverterá Integralmente a favor 
do Tesouro Nacional. 

Parágrafo único - Não se realizando o 
pagamento da multa, dentro do prazo 
cominrLdo, que não poderá ser Inferior a 
30 dias, será a cobrança efetuada por 

executivo fiscal, perante a Justiça Fe
deral. 

Art. 17 -O membro da Comissão de 
Salário que deixar de comparecer a três 
sessões seguidas, sem j ust!f!cação do
cumentada, será considerado destituído 
de suas funções, sendo substituído pelo 
!mediato em v-otos. 

Art. 18 - O Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Trabalho, 
regulamentará a presente Lei dentre· do 
prazo de 90 dias, contados da data de 
sua publicação, assegurando a sua fisca
lização e todas as medidas tendentes a 
garantirem a sua plena execução. 

Parágrafo único - O prazo de que tra
ta o § 1.0 do art. 4.o será, para a forma
ção das primeiras Comissões de Salário, 
de 60 dias, con tado.g da publicação do 
Regulamento da Lei, no Diário Oficial. 

Art. 19 - Fica assegurado aos Sindi
catos e Associações de Classe, devida
mente reconhecidos, a fiscalização da 
presente Lei, nos termos da legislação 
em vigor. 

Art. 20 - Revogam-se as disposições 
em contrário·. 

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1936, 
115° da Independência e 48.0 da Repú
blica. - Getúlio Vargas - Agamemnon 
Magalhães. 

{As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N. 9 de 1975 

Regulamenta a profissão de em
pregados de edifícios e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o - Consideram-se empregados 
em edifícios, para os efeitos desta Lei, 
todo aquele que for admitido pelo pro
prietário, síndico, cabecel ou por seu re
presentante legal, para trabalhar nas 
partes comuns do edifício, e mediante 
pagamento de salário. 

Art. 2.0 -Para os efeitos desta Lei, os 
edlfícic·s dividem-se em três categorias: 

a) comerciais, os que se destinam ao 
uso de atlv!dades comerciais; 
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b) residenciais, os que se destinam ao 
uso da família, sem visar renda; 

c) mistos, os que se destinam ao uso 
das duas atlvldades (comercial e fami
liar). 

Art. 3.o - Para efeito de especificação 
das obrigações e direitos, os empregados 
em edlfícics dividem-se em: 

a) Zeladores; 

b) Porteiros; 

c) Cabineiros; 

d) Manobristas; 

e) Faxineiras; 

f) Porteiros No turnos; 

g) Serventes; 

h) Outros. 

§ 1.o - Zelador é o empregado que 
tem cantata direto com a administração 
de edifício, o cabecel ou seus represen
tantes legais, auxiliando nos recebimen
tos e pagamentos a serem efetuados, dos 
mesmos, e mais: 

a) transmite as ordens emanadas dos 
seus superiores hierárquicos e fiscaliza 
o seu cumprimento; 

b) fiscaliza o bom funcionamento dos 
elevadores, parte elét.rica, parte hidráu
lica entrada e saída de água e c.utros 
apa~elhos das partes comuns de edifício, 
o sossego e a ordem interna do edifício. 

§ 2.o - P.orteir·o é o empregado que 
executa os serviç.os de portaria, tais como 
receber e distribuir a correspc·ndência 
dos moradores e usuários do edificio, 
transmitir e cumprir as ordens recebidas 
do zelador ou seus superiores hierárqui
cos, fiscalizar a entrada e saída das pes
soas do edlfíci·o, receber e dar conheci
mento ao zeladc·r de todas as reclama
ções e ocorrências que se verificarem no 
edifício. 

!'l 3.o - Cabinelro é o empregado que 
conduz o elevador, zela pelo seu bom 
funcionamento, limpeza interna da ca
bina e das soleiras dos andares, transmi
te ao zeladc·r qualquer defeito quanto à 
parte mecânica e eletrônlca, bem como 
qualquer Irregularidade que possa alte
rar a segurança e o bom funcionamento 
do mesmo. O horário de trabalho do ca-

binelro é fixado em 6 (seis) horas, de 
acordo cem o disposto na Lei n.0 3. 270, 
de 30 de setembro de 1957. 

§ 4.0 - Manobrista é o empregado que 
executa os serviços de entrada e saída 
dos carros nas dependências comuns do 
efício, tais como garagem, corredores dt: 
acesso e damals áreas comuns, zela pela 
bc·a ordem desses serviços e da limpeza 
da garagem. 

§ 5.0 - Faxineira é o empregado que 
executa os serviços de limpeza e conser
vação das partes comuns do edifício 
excetuando as máquinas, tais como ca
bina primária, elevadores, bombas de 
água e outras. 

§ 6.0 - Porteiro Noturno é o empre
gado que exerce a vigilância em todas as 
dependências comuns do edifício, zela 
pela segurança dos bens comuns, pela 
l>oa ordem e o respeito entre os usuários 
e os moradores, e, durante a noite, con
trola a entrada e saída destes, assim 
como fiscaliza a parte elétrica e hidráu
lica do edifício. 

§ 7.0 - Servente é o empregado que 
auxilia os demais empregados de edifício, 
podendo substituí-los por ordem de seus 
superiores hierárquicos, nos períodos de 
refeições e em suas faltas. 

§ 8.0 - Outros são os empregados que 
venham a ser admitidos para executar 
serviços nã·o previstos nesta Lei, e que 
atende às necessidades do bom funcio
namento do. edifício, venham a ser cria
dos por lei ordinária. 

Art. 4.0 - O horário· de trabalho dos 
empregados em edifício é o estabelecido 
para os empregados em geral, de acordo 
com a legislação em vigor. 

Art. s.o - Os edifícios são obrigados a 
f·ornecer gratuitamente fardamento e 
material de trabalho ac·s seus emprega
dos. 

Art. 6.0 - Somente poderão exercer 
atlvldades em edifícios aqueles que pos
suírem certificados de habilitação, expe
didos pelas escolas mantidas pelos res
pectivos sindicatos, de acordo com a 
funçãc· a ser exercida. 

!'\ 1.0 - Na falta do sindicato organi
zado na respectiva localidade ou com 
base territorial na mesma, poderá o cer
tificado de habilitação ser fornecido por 
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escola mantida pela respectiva Federa
ção do Grupo representativo. 

§ 2.0 - Deverão acompanhar o certifi
cado de habilitação: atestado de bons 
antecedentes e a respectiva carteira de 
saúde, sem os quais não poderá ser o 
mesmo expedido. 

§ 3.0 - Fica estabelecido o prazo de 
1 (um) ano· para os atuais empregados 
em edifícios cumprirem o disposto no 
presente artig·o. 

§ 4.0 - Os empregados não poderão 
admitir empregados a seu serviço, em 
edifícios, sem que estejam munidos dos 
documentos constantes do presente arti
go, bem como deverão exigir aos atuais 
que dentro do prazo estabelecido no pa
rágrafo anterior, se adaptem à nova 
situação. 

§ 5.0 - A entidade sindical que expe
dir o certificado de habilitação deverá 
anotar na respectiva carteira profissio
nal do empregado, nas folhas de anota
ções, o número do certificado, do ates
tado de bons antecedentes, da carteira 
de saúde, bem como o prazo de sua va
lidade. 

Art. 7.0 - O Ministro do Trabalho, 
dentro de 60 dias da promulgação da 
presente Lei, baixará Portaria criando, 
no quadro de a tividades e profissões a 
que se refere o art. 577 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, Decreto-Lei 
n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943: 

a) no 5.0 Grupo - Turismo e Hospita
lidade - do plano da Confederação Na
cional do Comércio a categoria eco
nõmica - Proprietários de edifícios: 

b) no 5.0 Grupo - Empregados em 
turismo e hospitalidade no plano da 
Confederação Nacional dos Trabalhado
res no Comércio, a Categoria profissio
nal - Empregados em edifícios. 

Art. 8.0 - As !nfrações do disposto na 
presente Lei serão punidas com multa 
de três salários mínimos vigente na re
gião, aplicados ou aplicável em dobro no 
caso de reincidência, imposta no Distrito 
Federal pelo Departamento Nacional do 
Trabalho e nos Estados e Territórios 
pelas respectivas Delegacias Regionais 
do Trabalho. 

Art. 9.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente Projeto, que nos foi suge
rido pelo Sindicato dos Empregados de 
Edifícios do Estado da Guanabara, é 
uma repetição atualizada de Projeto 
aprovado na Câmara dos Deputados e 
Senado Federal, mas vetado no recesso 
do Congresso em 1969. 

Visa o Projeto a definir direitos e 
responsabilidades das categorias profis
sionais que militam na guarda e pres
tação de serviços nos edifícios comerciais 
e residenciais, colocados até a presente 
data sob tumultuada definição, que cabe 
ao Congresso Nacional disciplinar. 

Submeto esta proposição aos meus 
nobres pares na esperança de que, re
cebendo a colaboração de todos, se possa 
fazer justiça à tão grande classe de tra
balhadores, dando-lhes legislação espe
cífica e justa. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1975. 
-Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.o 3.270, 
DE 30 DE SETEMBRO DE 1957 

Fixa em seis (6) o número de ho
ras de trabalho diário dos cabineiros 
de elevador, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 - É fixado em seis (6) o núme
ro de horas de trabalho diário dos ca
bineiros de elevador. 

Parágrafo único - É vedado a empre
gador e empregado qualquer acordo vi
sando ao aumento das horas de traba
lho fixadas no art. 1.0 desta Lei. 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 30 de setembro de 
1957; 136.0 da Independência e 69.o da 
República. - Juscelino Kubitschek -
Parsifal Barroso. 



DECRETO-LEI N.O 5.452, 
DE 1.0 DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

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

Art. 577 - O quadro de atividades e 
profis.sões em vigor fixará o plano bá
sico do enquadramento sindical. 

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

(As Comissões de Constituição e 
Justiça, de Legislação Social e de 
Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os Projetas lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações das Ban
cadas da ARENA e do MDB, cuja lei
tura será feita pe1o Sr. 1.0 -Secretárlo. 

São lidas as seguintes 

COMUNICAÇõES 

Ex.mo Sr. Presidente do Senado Fe
deral: 

Os Senadores lnfra-assinados, de con
formidade com prerrogativa que lhes é 
deferida pel-o § 1.0 do art. 64 do Regi
mento Interno da Casa, comunicam à 
Mesa, através de V. Ex.", que a Ban
cada do Movimento Democrático Brasi
leiro, a que pertencem, terá como Líder, 
na presente Sessão Legislativa, o nobre 
Senador Franco Montara. 

Sala das Sessões, em 5 de março de 
1975. - Mauro Benevides - Leite Cha
ves - Adalberto Sena - Lázaro Barbo
sa- Roberto Saturnino- Nelson Car
neiro - Benjamim Farah - Evandro 
Carreira - Itamar Franco - Ruy Car
neiro - Marcos Freire - Gilvan Rocha 
- Agenor Maria - Dirceu Cardoso -
Orestes Quércia - Danton Jobim. 

Senhor Presidente: 

Em obediência ao disposto no § 1.o do 
art. 64 do Regimento Interno do Sena
do Federal, os Senadores que Integram, 
nesta Casa, a Bancada da Aliança Re
novadora Nacional vêm comunicar a 
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Vossa Excelência a Indicação do nobre 
Senador Petrônlo Portella para exercer, 
cumulativamente, as lideranças do Par
tido e da Maioria no Senado Federal. 

Aproveitamos a oportunidade parare
novar a Vossa Excelência os protestos 
de nossa estima e mais alta considera
ção. 

Sala das Sessões, em 5 de março de 
1975. - Geraldo Mesquita - José Es
teves - José Lindoso - Jarbas Passari
nho - Cattete Pinheiro - Renato Fran
co - Henrique de La Roeque - José 
Sarney - Helvídio Nunes -Wilson Gon
çalves - Virgílio Távora - Dinarte Ma
riz - Jessé Freire - Magalhães Pinto 
- Gustavo Capanema - Benedito Fer
reira - Osires Teixeira - Mendes Ca
nale - Saldanha Derzi - Mattos Leão 
- Accioly Filho - Leonir Vargas -
Daniel Krieger - Tarso Dutra - Mil
ton Cabral - Paulo Guerra - Wilson 
Campos - Teotônio Vilela - Arnon de 
.Melloo - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista - Augusto Franco - Luiz Via
na - Ruy Santos - Heitor Dias -
Eurico Rezende - Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- As comunicações lidas serão publica
das. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma co
municação. 

O SR. P~ESIDENTE {Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - {Como 
Líder.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
na forma do Regimento Interno, comu
nico a V. Ex." e à Casa que foram de
signados para exercer as funções de Vi
ce-Líderes da Bancada do Movimento 
Democrático Brasileiro os Senadores 
Mauro Benevldes, Roberto Saturnino, 
Itamar Franco e Evandro Carreira. 

Encaminho esta designação à Mesa, 
acompanhada da designação dos mem
bros do Movimento Democrático Brasi
leiro que integrarão as diversas Comis
sões Técnicas do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, expediente cuja lei~u
ra será feita pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
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É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
D!gní.ssimo Presidente do Senado Federal 

Brasília, 5 de março de 1975 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa 
Excelência a fim de indicar à Mesa, uti
lizando prerrogativa que me é deferida 
pelo § 2.0 d-o art. 64 do Regimento In
terno, os nomes dos seguintes Senadores 
para o exercício das Vice-Lideranças 
atribuídas à bancada do Movimento De
moerá ti c-o Brasileiro. 

Mauro Benevides- Ceará 
Roberto Saturnino - Estad-o do Rio 
Itamar Franco - Minas Gerais 
Evandro Carreira - Amazonas 

Prevaleço-me da oportunidade para 
reiterar a Vossa Excelência e aos seus 
eminentes pares da Mesa D!retora pro
testos de considerações e apreço. -
Franco Montoro, Líder do MDB. 

Brasília, 5 de março de 1975. 

Senhor Presidente: 

De conformidade com o disposto no 
art. 65 do Regimento Interno da Casa, 
tenho a honra de indicar a Vossa Exce
lência os nomes dos representantes do 
Movimento Democrático Brasileiro que 
integrarão, na presente Sessão Legisla
tiva, as Comissões Permanentes do Se
nado Federal: 

Comissão de Agricultura 
Titulares 

Senador Agenor Maria 
Senador Orestes Quércia 

Suplentes 

Senador Adalberto Sena 
Senador Amaral Peixoto 

Comissão de Assuntos Regionais 
Titulares 

Senador Agenor Maria 
Senador Evandro Carreira 

Suplentes 

Senador Evelásio VIeira 
Senador Gilvan Rocha 

Comissão de Constituição de Cultura 
Titulares 

Senador Dirceu Cardoso 
Senador Leite Chaves 
Senador Nelson Carneiro 
Senador Paulo Brossard 

Suplentes 

Senador Franco Montare 
Senador Mauro Benevides 

Comissão do Distrito Federal 
Titulares 

Senador Adalberto Sena 
Senador Lázar-o Barbosa 
Senador Ruy Carneiro 

Suplentes 

Senador Evandro Carreira 
Senador Nelson Carneiro 

Comissão de Economia 
Titulares 

Senador Franco Montoro 
Senador Orestes Quércia 
Senador Roberto Saturnino 

Suplentes 

Senador Agenor Maria 
Senador Amaral Peixoto 

Comissão de Educação e Cultura 
Titulares 

Senador Evelásio Vieira 
Senador Paulo Brossard 

Suplentes 

Senador Franco Montoro 
Senador Itamar Franco 

Comissão de Finanças 
Titulares 

Senador Amaral Peixoto 
Senador Leite Chaves 
Senador Mauro Benevides 
Senador Roberto Saturnino 
Senador Ruy Carneiro 

Suplentes 

Senador Danton Jobim 
Senador Dirceu Cardoso 
Senador Evelásio Vieira 

Comissão de Legislação Social 
Titulares 

Senador Franco Montoro 
Senador Nelson Carneiro 



Suplentes 

Senador Lázaro Barbosa 
Senador Ruy Carneiro 

Comissão de Minas e Energia 
Titulares 

Senador Dirceu Cardoso 
Senador Itamar Franco 

Titulares 

Senador Gilvan Rocha 
Senador Leite Chaves 

Comissão de Redação 
Titulares 

Senador Danton Jobim 
Senador Orestes Quércia 

Suplente 

Senador Dirceu Cardoso 

Comissão de Relações Exteriores 

Titulares 

Senador Danton Jobim 
Senador Gi!van Rocha 
Senador. Itamar Franco 
Senador Leite Chaves 
Senador Mauro Benevides 

Suplentes 

Senador Nelson Carneiro 
Senador Paulo Brossard 
Senador Roberto Saturnino 

Comissão de Saúde 

Titulares 

Senador Adalberto Sena 
Senador Gllvan Rocha 

Suplentes 

Senador Evand).'o Carreira 
Senador Ruy Carneiro 

Comissão de Segurança Nacional 
Titulares 

Senador Amaral Peixoto 
Senador Adalberto Sena 

Suplentes 

Senador Agenor Maria 
Senador Orestes Quércia 

Comissão de Serviço Público 

Titulares 

Senador Itamar Franco 
Senador Lázaro Barbosa 
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Suplentes 
Senador Danton Jobim 
Senador Mauro Benevides 

Comissão de Transportes, Comunicaç 
e Obras Públicas 

Titulares 
Senador Evandro Carreira 
Senador Evelásio Vieira 

Suplentes 
Senador Lázaro Barbosa 
Senador Roberto Saturnino 

Prevaleço-me da oportunidade J: 
rei ter ar a Vossa Excelência protesto>: 
consideração e apreço. - Senador Fr 
co Montoro, Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pi
- Ail publicações lidas serão publica. 

Sobre a mesa, Requerimentos que s• 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.o 7, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos do art. 233 do Regim. 
Interno, requeiro transcrição, nos A 
do Senado, do editorial do. Jornal 
Brasília do dia 4 de março do ano 
curso, sob o título "Por um pragmati 
parlamentar". 

Sala das Sessões, em 5 de març: 
1975. - Osires Teixeira. 

REQUERIMENTO 
N.0 8, de 1975 

Nos termos do art. 234 do Regim· 
Interno, requeremos a transcrição, 
Anais do Senado, da entrevista cone 
da pelo Professor Mário Henrique Sl:ü 
sen, Ministro de Estado da Fazend 
revista Manchete, através do jorna 
Irineu Guimarães e conforme texto 
juntamos a este. 

Trata-se de documento de real im 
tãncia, no qual o Ministro de Estad· 
informações relevantes e expressa 
plena confiança no desenrolar dos a 
tecimentos, quer no setor econõmic, 
nanceiro, como também político do 
sil. 

Sala das Sessões, em 5 de març• 
.1975.- Lourival Baptista- Ruy Sa 
-Antônio Carlos. 
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REQUERIMENTO 
N.0 9, de 1975 

Sr. Presidente: 

Requeiro na forma regimental, a trans
crição nos Anais do Senado, das mensa
gens do Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República, General Ernesto Geisel, 
encaminhadas ao Presidente de Portugal, 
General Costa Gomes, e aos lideres do 
UNITA, FNLA e MPLA, três movimen
tos de libertação angolanos, na ocasião 
da instalação do Governo Provisório An
golano, publicado em O Globo em 1.0 de 
fevereiro de 1975. 

Sala das Sessões, em 5 de março de 
1975. -Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 10, de 1975 

Sr. Presidente: 

Requeiro nos termos regimentais, a 
transcrição, nos Anais do Senado, da Or
dem do Dia do Excelentíssimo Senhor 
Comandante da Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN), General Túlio 
Chagas Nogueira, por ocasião da entre
ga do espadim da turma "Integração 
Nacional", em 17 de dezembro de 1974. 

Sala das Sessões, em 5 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 11, de 1975 

Sr. Presidente: 

Requeiro na forma regimental, a trans
cricão nos Anais do Senado, dos discur
sos· proferidos pelo Embaixador do Brasil 
na França, Antônio Delfim Neto, e do 
Presidente francês Valérv Giscard D'Es
taing, por ocasião da apresentação das 
credenciais do novo embaixador àquele 
chefe de Estado, publicados no Jornal do 
Brasil em 21 de fevereiro de 1975. 

Sala das Sessões em 5 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-De acordo com o art. 234, § 1.0, 
do Regimento Interno, os Requerimentos 
lidos serão submetidos ,a exame da Co
missão Diretora. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Cattcte Pinheiro, como primeiro orador 
inscrito e por cleleg·ação ela Liderança da 
ARENA. 

O SR. CATTETE PINHEffiO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, tema dos mais 
apaixonantes e discutidos, desde quand·o 
a comunicação moderna surgiu, é a li
berdade de Imprensa. Em todos o.s países 
e em todas as épocas, o jornalista -
esse profissional que .encontra na Ver
dade a matéria-prima de sua atividade 
- tem encontrado dificuldades terríveis 
para se impor e para transmitir as no
tícias. A liberdade de Imprensa, como 
necessidade reconhecida pelos organis
mos internacionais, constitui manda
mento constitucional até nos paí.:les 
totalitários. Basta ler o art. 125 da 
Constituição Soviética. Mas, somente os 
que se dedicaram à missão de manter a 
sociedade humana informada do que 
ocorre nos quatro cantos do mundo sa
bem quanto custa manter a Imprensa 
livre, como instituição e como conquista. 
Divulgar informações é sacerdócio, é 
manter um debate que acontece hoje, 
mas que se travou ontem e se vealizará 
amanhã, pois sempre houve e haverá 
os que se preocupam em apontar os 
deveres do jornalista, sem reconhecer
lhes, muitas vezes, os direitos. 

Na verdade, o jornalismo de nossos 
dias desfruta de prestígio adquirido com 
sacrifício. Porém, houve época em que 
er.a extremamente perig·oso, e até im
possível, publicar notícias. Daí por que 
Fraser Bond chegou à conclusão de que 
"a batalha pela liberdade do pensamen
to e da expressão não conhece armistí
cio; ela é uma controvérsia contínua, 
que existirá enquanto existirem .as for
ças que a ela se opõem". Para esse de
fensor da livre expressão, nem mesmo a 
guerra suprime a liberdade de Im'Prensa. 
Restringe-a, tão-somente, e quando a 
segurança de uma nação está em risco 
- reconhece ele - "é necessário que 
algumas liberdades sejam suspensas e 
outras apenas restringidas". 

Afirma, ainda, Fraser Bond, no seu 
livro Introdução ao Jornalismo: 

"Em tempo de guerr.a, esta liberdade 
não confere o direito de publicação 
de matérias que possam solapar a 
moral pública, incentivar o povo a 
furtar-se à luta, ou prestar informa
ções ao inimigo. Seja, contudo, em 
época de p.az ou de guerra, existem 
determinadas liberdades que natu
ralmente a Imprensa jamais teve, 
como, por exemplo, a de ser difama
tória ou obscena." 

'i 
'' 
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Atualmente, ninguém nega ao jorna
lista a obrigação de divulgar os fatos. 
Ele, como historiador do dia a dia, re
gistra acontecimentos, com Imparciali
dade e exatidão, impondo-se .a si próprio 
a censura do discernimento. E o homem 
de Imprensa, sobre quem recai a vigi
lância do público, adquire renome - ele 
sabe disso - na proporção da seriedade 
com que aborda os assuntos que lhe são 
submetidos. Muita vez - e quantas! -
o Pl.10fissional do jo~ltsmo enfrenta 
angústias de ordem politica. É que, re
conhecidamente, a esquerda e a direita 
enxergam na Imprensa adversários em 
potencial. T.al comportamento se funda 
em atos questionáveis, que podem per
turbar o exercício da profissão de infor
mar, mesmo nesta época da comunica
ção de massa, neste século que pertence 
ao jornalista - na expressão de James 
Reston. 

Todos nós reconhecemos o mérito do 
homem de Imprensa. Até os que o cri
ticam e se esforçam para desmerecê-lo 
procuram sua colaboração imprescindí
vel à causa pública. Freqüentemente, 0 
profissional da notícia se vê obrigado a 
reagir, com bravura e necessária ousa
dia, ante as pressões exercidas contra 
ele, de acordo com o grau de influência 
do órgão de divulgação a que pertence. 

Fazemos estas considerações quando 
um grande jornal - O Estado de S. 
Paulo - completa cem anos de circula
ção. A Imprensa internacional festejou 
o acontecimento e aplaudiu a linha de 
conduta a que esse veículo de informa
ção obedece, na sua secular trajetória, 
toda ela pontilhada de amor à causa da 
Verdade. 

A força de O Estado de S. Paulo de
corre da sua inflexível posição na defesa 
dos princípios básicos da d~mocracla, 
obedecidos desde o seu nascimento. Sua 
enorme autoridade se afirma nos mo
mentos difíceis, quando seria fácil a 
omissão e talvez desculpável a compla
cência. 

Desse jornal, é evidente, pode-se dis
cordar. Mas ele é orgulho da Imprensa 
brasileira, e da ln ternaclonal também. 
As ocasionais discordâncias não prejudi
carão o respeito e a admiração por esse 
órgão que, há mais de um século, infor
ma e ensina, comenta e Ilustra gerações 
inteiras. 

O centenário de O Estado de S. Paulo 
tr.anscorreu durante o recesso parla-

mentar. É oportuno, assim que relniciaC.a. 
a atividade legislativa, no meu nome 
particular, e no da ARENA - por hon
rosa delegação do Senador Petrônio Por
te!la - preste-se homenagem à trin
cheira Instalada por Júlio Mesquita e 
mantida, pelos que o sucederam, como 
bastião avançado das nossas conquistas 
sociais, politicas e económicas. 

Nestes cem anos, os profissionais do 
grande matutino paulista contribuíram 
para o aperfeiçoamento dos nossos cos
tumes e promoveram campanhas de alto 
mérito. Em todos os instantes de nossa 
História - no período que vem da fun
dação do jornal - eles estiveram pre
sentes e suas manifestações traziam o 
.sinete do interesse público e o desejo de 
bem servir à Pátria. 

O Sr. Teotônio Vilela - Permite V. Ex6 

um aparte? 

O SR. CATTETE PINHEIRO - Com 
satisfação. 

O Sr. Teotônio Vilela - Já que até 
este momento não tive a oportunidade 
de telegrafar ao O Estado de S. Paulo, 
cumprimentando-o pelo seu centenário, 
aproveito o discurso de V. Ex." par.a 
associar-me à homenagem que V. Ex." 
presta ao grande jornal. O que de me
lhor poderia desejar para O Estado de 
S. Paulo é que, apesar de ser eu um 
admir.ador da poesia camoniana, não 
lhe aconteça mais ter que editar "O.s 
Lusíadas". V. Ex.• iniciou o seu discurso 
falando sobre a liberdade de Imprensa, 
e eu me recordo de que, nesta Casa, tive 
que travar quase que um brutal embate 
com a minha própria Liderança, para 
que a Lei de Censura Prévia não passas
se, mas passou; e é difíc!l, hoje, cum
primentar O Estado de S. Paulo, em 
nome da ARENA. 

O SR. CATTETE PINHEIRO - Agra
deço a V. Ex.n o aparte. 

Por isso, convém que os Anais do Se
nado guardem esta homenagem, enri
quecida do editorial com que o próprio 
O Estado de S. Paulo comemorou seu 
centenário, e que passo a ler: 

"UM CENTENARIO E 95 ANOS DE 
INDEPENDll:NCIA 

Ao completar um século de existên
cia, O Estado de S. Paulo sente-se 
obrigado menos ,a comemorar que a 
recapitular a fórmula que lhe per-
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mitiu sobreviver sem renúncia ou 
perda alguma da própria identidade. 

O Estado nasceu junto com as forças 
sociais e politicas que começ.avam a 
abalar a rigidez hierárquica e o imo
bilismo da sociedade imperial e es
cravista; captando a energia de uma 
opinião publica .até então contida. A 
campanha abolicionista e republica
na, a pedagogia sistemática do civis
mo, o desenvolvimento intelectual e 
técnico do País, a defesa Intransi
gente da filosofia democrática e do 
humanismo constituíram assim o 
ideal generoso dos grandes espíritos 
da época, entre os quais se destaca
ram os pioneiros que nos precederam 
neste posto. 

Seu legado, temos a certeza de j a
mais tê-lo tr.aído. Se nestes cem 
anos o Brasil passou por profundas 
transformações estruturais, passando 
de uma sociedade agropastoril a po
tência industrial e a uma Nação com 
mais de 100 milhões de l1abitante3; 
se o próprio O Estado de S. Paulo 
deixou de ser a modesta folha tira
da em prelo manual para surgir 
como empresa ,atualizada de infor
mação - transmitida automatica
mente, armazenada em memória ele
trônica e com uma linguagem de 
composição das mais avançadas -, 
nosso código de valores permanece o 
mesmo das gerações que nos ante
cederam. Alcançamos a ascensão 
p,atriinonial da empresa sem ter que 
sacrificar nossa missão ao mercanti
lismo devorador dos tempos atuais. 

Como eco e intérprete da opinião 
pública, somente a ela pagamos tri
buto de reverência, dentro das cate
gorias éticas que estão na base do 
neoliberalismo democrático. 

É forçoso reconhecer que jamais foi 
uma posição fácil. A independência 
que ela postula, face aos regimes em 
voga, tem seu preço; e o Estado 
tem-no pago .a juros altíssimos. 

Quando o Estado Novo tentou gar
rotear a opinião publica numa cla
que de aplausos, através da propa
ganda, das concentrações de massas, 
das paradas, enfim, da organização 
oficial dos entusiasmos, ninguém 
aqui compactuou com. a maré apa
rentemente .avassaladora do totali
tarismo de direita. Com serena ve
emência .advertimos que nem tal 

regime nem o totalitarismo de es
querda representavam a Nação, que 
fioora desde a Independência sua 
opção liberal e democrática. A ou
sadia custou a nossos diretores Fran
cisco Mesquita e Júlio de Mesquita 
Filho a cadeia e o exílio. E a em
presa foi submetida a uma violência 
redobrada: a da extorsão e a do en
quadramento no coro laudatório d.a 
ditadura. 
E essa não seria a primeira nem a 
última perseguição sofrida pelo Es
tado em sua 1onga vida. Na ,agitada 
sucessão de regimes políticos que 
nos têm governado desde 1875, nossa 
repugnância a toda concentração de 
poder valeu-nos sempre a ,abomina
ção dos coletivistas, de matizes ideo
lógicos diversos. O engodo da riqueza 
e da fartura nunca nos fascinou, 
quando ele implicava a renúncia aos 
princípios ·de liberdade de expressão, 
de consciência, de educação, de ini
ciativa. A atitude atraiu sobre nós a 
pecha ora de comunistas ora de fas
cistas, ao sabor da ideologia domi
nante nas divers.as conjunturas que 
pudemos testemunha. 

O Sr. Eurico Rezende - Quando V. 
Ex." terminar a parte reproduzida po
derá conceder-me um aparte? 

O SR. CATTETE PINHEIRO - Com 
muita satisf.ação. 

O Sr. Eurico Rezende - Faço minha 
solicitação com antecedência, pois V. Ex." 
poderia encerra o seu pronunciamento e 
antes disso gostaria de fazer uma inter
venção. 

O SR. CATTETE PINHEIRO-

"Mas a fidelidade .aos valores não 
nos dispensaria da interpretaçâ{l 
dos tempos, pois é inerente à filoso
lia liberal a repugnância em admitir 
dogmas intangíveis. E aceitaríamos 
calmamente que a liberdade fosse 
caldo de cultura de tensões sociais, 
como resistiríamos à tentação de 
trocá-la pelo vazio e silêncio que às 
vezes se rotula de paz, tranqüilldade 
e ordem. 

Daí, nosso combate à oligarquia da 
República Velha; nossa contestação 
ao mito providenciaU.sta com que se 
procurou aureolar a figura de Getú
lio Vargas; e nossa adverstêncla 
para a deterioração do sistema de-
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mocrático no período imediatamente 
anterior ao 31 de março. Foi pelas 
liberdades humanas que se levanta
ram então as Forças Armadas e em 
resposta a uma inequívoca convoc.a
ção popular. O profundo sentimento 
popular de aversão à ofensiva comu
no-nacionalista tinha já encontrado 
eco em O Estado de S. Paulo, atra
vés de uma campanha conseqüente 
de elucidação doutrinária. E fomos o 
primeiro dos grandes órgãos de opi
nião pública a emprestar à Revolu
ção seu prestígio nacional e in ter
nacional. 
Só depois de confrontados com 
graves questões de coerência é que 
regatearíamos nosso apoio ao mo
vimento de 1964. Estas surgiram, so
bretudo, a partir de 1968, quand·o a 
Revolução, lastimavelmente desgar
r.a;da de sua lógica interna, postergou 
a missão de restaurar na sua inte
gridade institucional o regime demo
crático, em prol de uma ordem auto
legitimada a pretexto de eficiência 
administrativa. Com uma tal mu
dança de rumos, tornou-se inevitável 
a regressão a fórmulas pers·onal!stas 
de poder. E passou-se a pregar, mais 
ou menos veladamente, o comando 
de um círculo de decisões imune a 
críticas e consultas, pouco cioso de 
restrições constitucionais. E o saldo 
do processo foi o sacrifício dos direi
tos e g.arantias individuais aos ído
los da tecnocracia. Podia-se dis
cernir, na aparente novidade da 
fórmula, uma volta ao coletivismo 
autocrático clássico. Nossa opção ori
ginal só poderia levar-nos a negar 
sentido à prosperidade, ao progresso 
nacional obtidos sem participação do 
corpo social. Porque fora do Estado 
de Direi to o corpo social significa 
apenas a massa numérica de gover
nados. 
Eis por que, a esta altura de nossa 
jornada, sentimo-nos em. continu~da
de com nossas origens e não nos pesa 
ter falseado deliberadamente o com-

. premissa com a missão de Júlio 
Mesquita e com a opinião pública 
braslleir.a. Se, às vezes, não fomos 
capazes de ver claro, se a natureza 
de nosso instrumento de trabalho, 
apressado e exigente, nos induziu 
multas vezes a erros, procuramos o 
contrapeso de uma autocrítica diária 
para cada edição diária. A crescente 
expansão de O Estado de S. Paulo 

complementa o testemunho recebido 
de nossa consciência sobre o quanto 
nos tem guiado a probidade profis
sional. 
Continuaremos fiéis aos princípios 
em que acreditamos. Como sempre, 
nossa independência, face ao poder 
politico como ao poder económico, 
é inegociável. É a ela que devemos 
o crédito junto aos leitores, a satis
fação cem que podemos celebr,ar o 
centenário de nossa existência na 
convicção de -um serviço prestado à 
coletividade brasileira. 
Não será jamais perdida a causa que 
vimos defendendo, a despeito das 
deiecções notórias e da .arrogância 
auto-suficiente dos poderosos do mo
mento. Júlio de Mesquita Filho tinha 
razão ainda uma vez ao ponderar, 
no pre-fácio à sua obra póstuma "Po
lítica e Ct:ltura", que a desobediên
cia .aos postulados originais do 31 de 
março, como ele os expôs no "Ro
teiro da Revolução", nos custaria 
mais que uma simples mudança de 
governo. As colunas deste jornal 
nunca se fecharam à repetição dessa 
vel'dade incómoda, mas necessária. 
É que para nós o jornalismo é moral 
em ação, assim como a socledaide po
lítica brasileira é a antítese de uma 
a.ssociacão com fins lucrativos. Eis 
por quê confiamos no futuro." 

· Concedo o aparte ao nobre Sr. Sena
dor Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende - O aparte, ao 
mesmo tempo malicioso mas necessário 
e oportuno, do ilustre Senador Teotónio 
Vilela, me conduz à conveniência de 
uma explicação; porque, poderia pare
cer estranho ao Plenário e ao País que, 
falando V. Ex.a por delegação da Lide
rança e exaltando a suspensão da cen
sura à Imprensa, se estaria estabelecen
do para nós da ARENA a figura da con
tradição e do paradoxo. Mas há uma 
explicação para este problema: o Go
verno Médic1, usando de suas prerroga
tivas, asseguradas pelo processo revolu
cionário que existia, como ainda existe 
na Constituição, entendeu do seu arbí
trio - e Isto é próprio da excepcionali
dade democrática - de realizar a cen
sura. O Governo Gelsel entendeu de, na 
auspiciosa oportunidade do centenário 
do grande jornal paulista, devolver aos 
nossos órgãos de divulgação a plena li
berdade. Então, se o juiz supremo, ex-
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clusivo, dos instrumentos de arbítrio e 
do seu acionamento é o Presidente da 
República, tanto não mereceu censura o 
Presidente Médici, porque autorizado pe
la Constituição, como, ao invés de me
recer censura, merece elogios o Presi
dente Geisel, porque está prometendo, 
não com a palha das palavras, mas com 
o grão dos fatos, e com o calor popular 
e o aplauso da Nação, nos devolver a 
plenitude do regime democrático. Então, 
eu gostaria de depositar no seu discurso 
essa explicação, para que o aparte do 
Sr. Senador Teotónio Vilela não adqui
risse dimensões espaciais que, à primeira 
vista, poderia adquirir. 

O Sr. Teotônio Vilela - Essa dimen
são foi dada por V. Ex.11 

O Sr. Franco Montoro - O nobre ora
dor me permite um aparte? 

O SR. CATTETE PINHEIRO - Com 
prazer, Senador Franco Montare. 

O Sr, Franco Montoro -Eu desejaria, 
em primeiro lugar, em nome da Ban
cada do Movimento Democrático Brasi
leiro, solidarizar-me com a justa home
nagem que V. Ex.11 presta, neste momen
to, ao O Estado de S. Paulo. Esta era 
e é também, a intenção do MDB, que 
designou o nobre Senador Benjamim 
Farah, que falará a seguir em nome da 
Liderança, para render, em nome do 
Partido, nossa homenagem ao grande 
jornal O Estado de S. Paulo, paladino 
da liberdade. Mas, depois do aparte do 
nobre Senador Eurico Rezende, torna-se 
necessário que consignemos a nossa dis
cordância de uma de suas afirmações, 
no que se refere ao arbítrio do Senhor 
Presidente da República para impor 
censura à Imprensa. O limite que temos 
é a Constituição, e esta no art. 153, § 8.0 , 

diz: 

"E livre a manifestação de pensa
mento, de convicção política ou fi
losófica, bem como a prestação de 
informação independentemente de 
censura, salvo quanto a diversões e 
espetáculos públicos, respondendo 
cada um, nos termos da Lei, pelos 
abusos que cometer. E assegurado o 
direito de resposta. A publicação de 
livros, jornais e periódicos não de
pende de licença da autoridade. Não 
serão, porém, toleradas a propagan
da de guerra, de subversão da ordem 
ou de preconcelt.os de religião, de 
raça ou de classe, e as publicações 

e exteriorizações contrárias à moral 
e aos bons costumes." 

Este princípio constitucional está aci
ma da vontade de qualquer Presidente. 
E o ponto de vista do MDB, que faço 
questão fique consignado no discurso de 
V. Ex.11 

O SR. CATTETE PINHEIRO -Grato 
ao Senador Franco Montoro, pela soli
dariedade que traz ao nosso pronuncia
mento. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite V. 
Ex.11 um aparte? 

O SR. CATTETE PINHEIRO - Con
cedo o aparte ao eminente Líder Sena-
dor Eurico Rezende. ' 

O Sr. Eurico Rezende - O eminente 
Senador Franco Montara, cujo malaba
rismo mental é digno de ser elogiado e 
mais digno ainda de ser imitado e se
guid.o, quer-me colocar em regime de 
confusão, quando fui claro. A superlei 
brasileira é uma convivência de precei
tos de estado de direito e de preceitos 
de exceção. Enquanto preceito de estado 
de direito assegura a liberdade de Im
prensa, lá mais adiante, vemos que o 
Ato Institucional n.0 5 é locatário dessa 
mesma Constituição, daí eu ter falado 
em arbítrio. Quando o Senhor Presidente 
da República aplica a Constituição des
nudada de instrumentos excepcionais, 
ele tem de respeitar tudo que determina 
e implica o estado de direito. Mas, essa 
mesma Constituição assegura ao Poder 
Executivo aclonar, como quiser, o Ato 
Institucional n.0 5. Então, o que deve 
o Sr. Senador Franco Montara, que foi 
realmente um admirável Líder da Opo
sição nacional, e r.esponsável principal 
pela grande colheita da entrevista de 
15 de novembro, é continuar na sua luta, 
ou pura o desuso ou para a caducidade 
ou mesmo para a revogação ão Aro Ins
titucional n.0 5. Então, o reparo que 
S. Ex." fez ao meu aparte decorreu da 
circunstância de S. Ex." ter lido apenas 
setorialmente a superlei. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex. 11 apenas uma palavra? 

O SR. CATTETE PINHEIRO - Pois 
não. 

O Sr. Franco Montoro - Apenas quero 
dizer que ficaram bem marcadas as duas 
posições. São realmente diferentes. 
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O SR. CATTETE PINHEIRO- Evita
ra, Sr. Presidente, qualquer comentário 
ao aparte do eminente Colega Senador 
Teotónio Vilela justamente porque dese
java que o nosso pronunciamento não 
desse motivo a qualquer outra interpre
tação que não aquela a que nos propu
semos - de homenagear o jornal O Es
tado de S. Paulo, mesmo porque, en
tendo que a ARENA, como Partido, po
derá e deverá, em qualquer momento, 
tomar posições, desde que condizentes 
com a evolução do processo político e 
histórico deste País. 

E assim, Sr. Presidente, aqui estamos, 
neste momento, para homenagear o 
grande órgão da Imprensa brasileira. 

Era o que tinha a dizer. (Muiro bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Por delegação da Liderança do MDB, 
concedo a palavra ao Senador Benjamin 
Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, antes da home
nagem que vou prestar ao grande jor
nal O Estado de S. Paulo, por delega
ção do nobre Líder Franco Montara e, 
portanto, em nome do Movimento De
mocrático Brasileiro, aproveito a opor
tunidade de estar na tribuna para en
caminhar à Mesa uma emenda à Cons
tituição, que dispõe sobre a redução do 
tempo para a aposentadoria dos servi
dores públicos, de trinta e cinco anos 
para trinta, e vinte e cinco• anos para as 
funcionárias. 

A emenda, Sr. Presidente, está enqua
drada dentro dos dispositivos constitu
cionais e acredito que a valorosa Ban
cada d'a ARENA vai apoiá-la, porque o 
que nós estamos· percebendo é que o 
Governo da República, dirigido pelo hon
rado General Ernesto Geisel, quer im
primir um sentido altamente social à 
sua administração. Portanto, espero que 
a casa acolha a emenda e lhe dê o seu 
apoio. 

sr. Presidente, foi a 4 de janeiro do 
corrente ano que o O Estado de S. Pa';!lo 
completou o seu centenária de fundaçao. 

Na sua longa trajetória, primeiro co
mo A Província de São Paulo, mais tar
de O Estado !lc S. Paulo, o grande jor-

nal não se afastou jamais dos rumos 
que traçara: combativo, independente, 
corajoso, decidido, em todos os tempos, 
a servir os ideais da democracia e da 
liberdade. Eis por que, nos seus primór
dios, se lança à luta pela abolição e, 
depois, pela República. Nas diversas re
voluções, a opção foi ao lado do povo. 
Não se dobrou diante dos poderosos. Não 
ficou submisso às ante-salas palacianas. 
Não se amoldou aos governos prepoten
tes. O seu estilo de vida tem como ponto 
alto o interesse geral, a defesa das ga
rantias individuais, a livre manifestação 
de pensamento; sendo, enfim, um órgão 
da Imprensa nos moldes dos melhores 
dos países mais desenvolvidos, jornal 
que serve e não se serve: esta, a sua 
fisionomia. 

E, diga-se de passagem, as coisas e 
as criaturas, quantas vezes, no elenco 
das afeições, evidenciam-se com um. di
minutivo. O Esta.do, porém, caiu na sim
patia popular, granjeando o carinho do 
povo, com um aumentativo: O Estadão. 

E por ele e com ele a nobre e valo
rosa família, cujo pioneiro, o Dr. Júlio 
Mesquita, marcou a vida no exemplo do 
trabalho, com Inteligência, seriedade, 
bravura, tudo posto a serviço do bem 
comum. Vida criadora e útil, que se es
praiou, com absoluta fidelidade, nos seus 
parentes e sucessores. Por isso que ago
ra, já atingindo "O Estadão" o seu 1.0 

centenário, pode orgulhar-se, pois nunca 
fraquejou, não teve recuos, não se alte
rou no ritmo de lutas sem conta pelo 
grande ideal de participar constante
mente, sem medo, travando sempre o 
bom combate, o combate da boa Im
prensa. 

A jornada dessa família, do avô ao 
neto, para subir tanto, no co_nceito e na 
estima das sucessivas geraçoes, com os 
ll:O ou 95 anos, que importa, sempre e 
sempre com um labor profundo, tem 
custado, tantas vezes, um preço alto, 
marcado por intervenções no jornal, as
saltos, seqüestros, violências, prisões, 
exílios. Isto não esmoreceu o ânimo dos 
Mesquita, não empalideceu e, muito me
nos, não os aglutinou ao sabor dos po
der:sos, de tal modo que um dessa boa 
estirpe poderia dizer altivamente: 

"Somos hoje uma empresa sólida e 
bem montada, provamos que a Im
prensa, mesmo em horas difíceis, 
sabe e pode ser livre." 
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Acho por bem juntar, agora, estes 
conceitos do famoso jornalista, Alcindo 
Guanabara: 

"0 prelo completou a cruz. A moral 
nova, a cuja influência a humani
dade renasce, não se propaga, não 
se infiltra, não se dissemina, não 
vence mares e montanhas, senão por 
efeito da Imprensa. É graças a ela 
que o pensamento se liberta, que o 
espírito humano se emancipa de 
preconceitos." 

O Sr. Gilvan Rocha - V. Ex.a me per
mite um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH -Pois não. 

O Sr. Gilvan Rocha - O Nordeste quer 
também estar presente nesta homena
gem a O Estado de S. Paulo. O prestígio 
à:e que ~esse jornal também goza no 
meu Estado, onde é exemplo de digni
dade, de liberdade, e serve de lição às 
gerações, que, impacientemente, desejam 
crescer sob o manto da liberdade, que 
é um direito fundamental humano, faz 
com que eu, em nome de Sergipe, de 
tantas tradições liberais, junte minhas 
palavras às do eminente Colega, para 
saudar um órgão que tanto está sabendo, 
como soube, honrar as nossas tradições 
de liberdade. 

O SR. BENJAMIM FARAD - Muito 
obrigado ao nobre Colega pelo aparte. 

E continuo, Sr. Presidente, citando AI-
cindo Guanabara. 

"O Cristianismo transformou a hu
manidade em vista de uma vida fu
tura; a Imprensa permitiu que ela 
usasse dessa transformação, a be
nefício da vida terrena. A luz, que 
a Alemanha assim acendeu, iluminou 
todos os desvãos do passado e ilu
mina todos os arcanos do futuro; 
suprimiu o tempo e a distância; 
aproximou as terras e as gentes, e, 
ardendo sem se consumir, estimula 
a ciência, incita a arte, protege e 
resguarda as religiões, e é o palla
dium da liberdade." 

José Eduardo da Fonseca, nos idos de 
1921, na "Palavra Pública" nos adverte: 

"Sei que, atrás da Imprensa, que 
defende as sociedades, como atrás 
das montanhas, que guardam as ci
dades, se escondem os malfeitores. 

Sei que, dentro do jornal, que afirma 
a nossa civ!l!zação, se oculta o cele
rado que a nega, assim como, dentro 
do templo da antiga fé, se abrigava 
o criminoso que a poluía. 
São males inevitáveis. Possuem-nos 
as mais belas instituições. 
As melhores sementes germinam 

nos piores frutos. 
Os mais enérgicos remédios do Di
reito podem encenar as mais opres
sivas violências contra o cidadão. 
Os instrumentos do trabalho são ar
mas do crime. 
Nem por isso, o Direito se macula; 
nem por isso, o trabalho se avilta." 

Eis porque, Sr. Presidente, não cha
mamos de Imprensa à do malvado, do 
perverso, do egoísta, que explora temas 
abomináveis, que alardeia notícias no
civas, Imprensa que cria neuroses cole
tivas; não, isso não passa de arremedo, 
papel carbono, contrabando no Jorna
lismo. Nós nos referimos e exaltamos 
aquela outra, vale dizer, não a falsa, 
mas a legítima, que nos encanta, nos 
arrebata, nos impulsiona. Imprensa que 
é verdadeira escola de ensinamentos. 
Enquanto a sociedade repousa, ela tra
balha; vela, compõe, informa, alerta. 
Vigilante e instrutiva, atenta e afanosa, 
brava e livre, é a permanente trincheira 
do povo na sua marcha de progresso, em 
busca da justiça e da liberdade. 

Cabe aqui a invocação de Ruy, cuja 
voz, nunca se apaga: 

"A Imprensa é a vista da nação. 
Por ela é que a nação acompanha 
o que lhe passa ao perto e ao longe, 
enxerga o que lhe malfa·zem, devas
sa o que lhe ocultam e tramam, co
lhe o que lhe sonegam, ou roubam, 
percebe onde lhe alvejam, ou no
doam, mede o que lhe cerceiam, ou 
destróem, vela pelo que lhe ln terssa, 
se acautela do que a ameaça. 

Sem vista mal se vive. Vida sem 
vista é vida no escuro, vida na so
ledade, vida no medo, morte em vi
da o receio de tudo; dependência de 
todos; rumo à mercê do acaso; a 
cada passo acidentes, perigos, des
penhadeiros. Tal a condição do país, 
onde a publicidade se avariou, e, em 
vez de ser os olhos, por onde se lhe 
exerce a visão, ou o cristal, que lha 
clareia, é a obscuridade, onde se per-
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de, a ruim lente, que lha turva, ou 
a droga maligna, que lha perverte, 
obstando-lhe a notícia da realidade, 
ou não lha deixando senão adulte
rada, invertida, enganosa." 

E noutra altura: 
"Um país de imprensa degenerada 
ou degenerescente é, portanto, um 
país cego e um país miasmado, um 
país de idéias falsas e sentimentos 
pervertidos, um país, que, explorado 
na sua consciência, não poderá lu
tar com os vícios, que lhe exploram 
as instituições." 

O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. BENJAMIM - Ouço com prazer 
o nobre Senador. 

O Sr. Evelásio Vieira - Esta Casa é, 
inegavelmente, a grande acústica das 
aspirações populares, e o sucesso dos 
nossos trabalhos está condicionado, tam
bém, à cobertura que a eles prestam os 
veículos de comunicação social. O Bra
sil conta, inegavelmente, com uma boa 

· Imprensa, e O Estado de S. Paulo figura 
como um dos seus grandes veículos, um 
dos mais válidos Instrumentos a pro
pulsar o desenvolvimento desta Nação. 
Justas, portanto, as homenagens que ho
je esta Casa presta ao grande jornal 
paulista. Na oportunidade em que V. 
Ex." enfoca e enaltece a trajetória cinti
lante de O Estado de S. Paulo, pedimos 
permissão para nos congratularmos com 
a caminhada brilhante daquele matutino 
paulista. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Muito 
agradeço, nobre Senador, a intervenção 
de V. Ex." 

E na mesma oração: 
"Todo o bem que se haja dito, e se 
disser da Imprensa, ainda será pou
co, se a considerarmos livre, isenta 
e moralizada. Moralizada, não tran
sige com os abusos. Isenta, não cede 
às seduções. Livre, não teme os po
tentados. 
Na sua liberdade. já em 1688, via o 
Parlamento de Inglaterra "o único 
recurso pronto e certo contra os 
maus." 

Sr. Presidente: 
Na homenagem a Nereu Ramos, então 

Presidente da Câmara dos Deputados, em 

1953, Barbosa Lima Sobrinho, sobre os 
representantes da Imprensa no Congres
so, e referindo-se aos Deputados e Sena
dores, afirmou: 

"Vamos encontrar os críticos minu
ciosos e severos de vossos trabalhos, 
aqueles que não vos perdoam nenhu
ma negligência, os que se afadigam 
em descobrir as falhas de vossa ta
refa, os que não raro exageram os 
vossos defeitos, ou que nem sempre 
se detêm no exame de vossas inten
ções." 

E em outro trecho: 
"Os que olham de longe o Congresso, 
os que espiam as salas de Plenário, 
com os pequenos grupos formados 
para a palestra e os oradores quase 
perdidos, numa tribuna alta, em tor
no da qual se revezam apressada
mente os taquígrafos; os que consi
deram a desatenção quase geral da 
platéia; os que ouvem, nas galerias 
das casas parlamentares, o borbori
nho confuso que sobe dos recintos, 
na mistura de sons, em que se so
mam todos os ruídos, as risadas, as 
vozes inumeráveis, o estrondo dos 
altos-falantes distribuídos pelas pa
redes; os que assim vos vêem e vos 
ouvem não chegam a sentir o que 
há de seriedade e de construção nes
sa tarefa, que parece dirigida pela 
balbúrdia. O que surge dos Con
gressos é a dispersão, o tumulto, a 
anarquia. Basta um pugilato, vez 
por outra, de dois em dois anos, para 
que jornais, revistas, teatros, vos 
equiparem, de pronto, aos pavilhões 
destinados aos campeonatos de pu
gilismo. E como é diferente a reali
dade! Se alguns elementos pouco 
produzem - e onde é que isso não 
acontece? -, a inércia deles é com
pensada pelo excesso de trabalho 
dos que assumem a responsabilidade 
da ação legislativa." 

E prossegue: 
"Eis aí uma parte da utilidade do 
Dia do Poder Legislativo, com o per
mitir que se recorde a benemerência 
desse trabalho, fazendo-vos justiça e 
procurando combater a prevenção 
dos que teimam em só querer ver os 
maus aspectos das corporações poli
ticas." 

E o próprio Nereu Ramos, figura sin
gular de homem públ!co - governador, 
deputado, senador, ministro, estadista de 
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escol, ele mesmo nos acode e justifica 
porque referir agora ao Parlamento: 

"Imprensa e Parlamento são instru
mentos ou forças democráticas que 
se interpenetram, que se auxlliam, 
que se completam e que se aperfei
çoam, uma sob a ação benéfica da 
outra. Sem Parlamento, não há Im
prensa livre e integrada verdadeira
mente na missão de ".garantia sa
grada de todos os direitos e de único 
recurso pronto e certo dos homens 
de bem contra os maus", como, há 
mais de um século, afirmava uma 
grande voz no Parlamento da glo
riosa nação que ensinou ao mundo 
o amor e o culto da liberdade. 
Sem Imprensa livre, privado fica o 
Parlamento da fonte cristalina onde 
se espelham anseios, amarguras, rei
vindicações, necessidades individuais 
e coletivas de que deve cuidar o Po
der Legislativo, no traçar normas le
gais para a ação dos demais órgãos 
da soberania nacional. 
Sem Imprensa livre, faltam ao Par
lamento a análise e a crítica opor
tunas de seus atos deliberações, as 
quais constituem formas fundamen
tais inarredáveis de colaboração ati
va e de ajuda inteligente. Mesmo 
quando apaixonada e áspera, útil e 
valiosa é a crítica, porque leva os 
homens de espírito varonil e cons
ciência limpa ao reexame dos assun
tos e a um maior zelo dos negócios 
públicos. 
E na Imprensa que o fato político, 
o fato economico e o fato social res
soam com mais celeridade e no.s seus 
aspectos de maior relevo e de mais 
premente e atual significação." 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. 
Ex:.n um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAD - Com 
muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Se
nador Benjamim Farah, ao ensejo do 
transcurso do centenário de O Estado de 
São Paulo, tive a oportunidade, dentro 
de rigorosa precisão cronológica, de me 
congratular com aquele órgão da im
prensa sul-americana, em meu nome e 
em nome do Diretório Regional do MDB 
cearense, por mim presidido. Participei, 
inclusive, no dia 4 de janeiro, de uma 
missa concelebrada em Fortaleza, por 
iniciativa do Metropolita da Província 

Eclesiástica do Ceará, D. Aluísio Lor
cheider, e com a participação de outras 
figuras do clero cearense e assistência de 
autoridades, jornalistas e do próprio po
vo fortalezense. Na oportunidade em que 
o centenário de O Estado de S. Paulo é 
merecidamente destacado, e destacado de 
forma tão brilhante e tão justa, é indis
pensável que se exalte, como já o fizeram 
o nobre Senador Cattete Pinheiro e to
dos os aparteantes, é necessário que se 
exalte, sobretudo, a Liberdade de Im
prensa, que é característica fundamen
tal de uma democracia autêntica. Muito 
obrigado, nobre Senador. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Nobre 
Senador Mauro Benevides, agradeço o 
aparte de V. Ex.a Estou vendo que há 
uma solidariedade que vem de todo o 
Brasil: veio do Sul, através da palavra 
do Senador Evelásio Vieira, daquela 
grande terra de Anita Garibaldi; veio de 
Sergipe, da terra do cantor dos "Dias e 
Noites", de Tobias Barreto, o grande poe
ta e filósofo; veio através da solidarie
dade do nobre Senador Gilvan Rocha e 
vem, agora, da terra de Iracema, Sr. Pre
sidente, esta solidariedade. De modo que, 
como vejo, há um conjunto de vozes, de 
todo o Brasil, em torno desta homenagem 
ao O Estado de S. Paulo. 

O Sr. Ruy Carneiro -V. Ex. a dá licen
ça para que eu dê um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH- Acolho 
com muita satisfação, nobre Senador, o 
seu aparte. 

O Sr. Ruy Carneiro - Com muita jus
tiça o Senado Federal presta nesta tarde 
um preito de homenagem ao grande jor
nal O Estado de S. Paulo, que desde o 
dia 4 de janeiro vem comemorando o seu 
centenário de brilhante e vitoriosa exis
tência. Em todo o País, naquela data, 
foram realizadas expressivas demonstra
ções de apreço ao notável matutino pau
lista, inclusive em Brasília, onde o nosso 
Arcebispo D. José Newton, no Santuário 
de São João Basco, com extraordinário e 
selecionado comparecimento, celebrou 
missa votiva para que o conceituado ma
tutino continue. Agora, passado o reces
so parlamentar, chega a vez da nossa 
Casa também expressar os seus aplausos 
ao maior jornal editado no País, quando 
comemora os seus cem anos de vida bri
lhante e verdadeiramente vitoriosa. 
Aproveito este aparte com que V. Ex.n 
me honra, quero em meu nome e no da 
minha Paraíba, que represento no Sena-
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do Federal, dar minha solidariedade às 
homenagens que nesta tarde estamos 
prestando ao O Estado de S. l'aulo, órgão 
da maior seriedade e prestigio no espi
rita público brasileiro. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Muito 
obrigado ao nobre Senador Ruy Carneiro, 
que trouxe a solidariedade da sua glorio
sa Paraíba. 

O SR. !'RESIDENTE (Magalhães Finto) 
- Pediria ao nobre orador que não acei
tasse mais apartes, porque o seu tempo 
está esgotado. 

O SR. BENJAMIM FARAB- Já vou 
encerrar, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente: 

Com muito orgulho e com o coração 
cheio de confiança, e estou certo de ser 
esse o pensamento do Senado da Repú
blica, é que saúdo O Estado de S. Paulo, 
em nome do Movimento Democrático 
Brasileiro, na pessoa do Dr. Júlio de Mes
quita Neto, representante de uma nobre 
e valiosa plêiade de lutadores pela De
mocracia. Saúdo, por seu intermédio, 
todos os seus colaboradores, dentre eles 
o ilustre e bravo jornalista Dr. Carlos 
Chagas, que, em Brasília, tão condigna
mente representa o jornal centenário. E, 
ainda nesta oportunidade, reverencio a 
memória dos que tombaram ao longo do 
caminho, dando tudo de si pelo O Estado 
de S. l'aulo como aqueles saudosos Mes
quita, cuja dedicação e espírito de sacri
fício constituem um legado a todos os 
lidimos e honrados jornalistas, por isso 
que, abnegados nos seus trabalhos, he
roicos nos seus cometimentos, resisti
ram às arbitrariedades em várias épocas, 
e sempre inflexíveis nos seus ideais pela 
causa da justiça e da liberdade. 

Por tudo Isso, aqui da tribuna do Se
nado, consigno os meus louvores e con
gratulações pela passagem do 1.0 cente
nário de existência de O Estado de S. · 
Paulo, jornal que honra a Imprensa do 
Brasil e do mundo. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENHOR 
SENADOR BENJAMIM FARAH EM SEU 
DISCURSO: 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.0 , DE 1975 

Artigo único - O Item III .e o Pará
grafo único do art. 101; a alínea a, do 

Item I; e o item II do art . .102 da Cons
tituição da República Federativa do Bra
sil, passam a ter a seguinte redação: 

"Art, 101 - ...................... . 

I- .............................. . 

II- ............................ .. 
III - voluntariamente, após trinta 
anos de serviço. 
Parágrafo único - No caso do item 
III, o prazo é de vinte e cinco anos 
para as mulheres. 
Art.102- ........................ . 

I- .............................. . 

a) contar trinta anos de serviço, se 
do sexo masculino, ou vinte e cinco 
anos de serviço, se do feminino; 
b) ................................ . 

II - proporcionais ao tempo de ser
viço, quando o funcionário contar 
menos de trinta anos de serviço, sal
vo o disposto no Parágrafo \mico do 
art. 101." 

Justificação 

A presente emenda corporifica sentida 
aspiração de todo o funcionalismo públi
co civil da União - a da redução dos li
mites da aposentadoria voluntária. 

De fato, no regime legal vigente, a 
aposentadoria voluntária do homem é 
autorizada aos 35 anos de serviço, e, da 
mulher, aos 30 anos de serviço - arts. 
101 e 102 da Constituição. 

Essas duas faixas atenderiam ao que 
se presume sejam os limites Ideais para 
o regime· de !natividade do homem e da 
mulher, no serviço público. Esses limites, 
porém, têm sido criticados por autorida
des no assunto, as quais, nas suas con
clusões, afirmam estarem os mesmos fun
dados mais em razões financeiras do que 
nas de cunho sociológico. O Estado, com 
isso, economizaria importância sintomá
tica, reduzindo, em boa parte, o grupo 
dos que chegariam a beneficiar-se com 
proventos de !natividade. 

A tese científica, porém, fundamenta 
os seus postulados em dados estatísticos 
que afirmam duas premissas fundamen
tais: a de que a vida média do trabalha
dor situa-se na faixa dos 45 a 48 anos de 
idade; e a de que o ingresso no serviço 
oscila entre os 26/27 anos de idade. 
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Com tais elementos, chega-se à con
clusão de que dificilmente o funcionário 
logra atingir condições para obter apo
sentadoria depois de 35 anos de serviço. 

Os precedentes legais, embora vincula
dos a outros regimes ·jurídicos, também 
dão acolhida à tese da redução do limite 
de aposentadoria para 30 .e 25 anos. De 
fato, na legislação do trabalho, o que se 
observa é que o obreiro poderá aposen
tar-se com 30 anos de serviço, com redu
ção de apenas 20% do benefício-aposen
tadoria. Os magistrados, por sua vez, go
zam do direito de requerer aposentado
ria aos 30 anos de serviço (art. 113, § 
1.o, da Constituição). 

Assim, à vista de sua real problemáti
ca, deve a matéria ser objeto de reexame 
pelo Congresso Nacional, a fim de que o 
legislador, atento aos seus elementos bá
sicos, possa traçar a norma adequada à 
espécie e que sirva aos interesses comuns 
- do Estado e do funcionário. 

Essas, as razões por que se Impõe o 
acolhimento à presente emenda consti
tucional. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A Mesa se associa às homenagens 
hoje prestadas, pelos dois Partidos aqui 
representados, ao grande jornal brasi
leiro O Estado de S. Paulo. 

Comparecem mais os Senhores 
Senadores: 

Fausto Castelo-Branco - Jessé 
Freire - Arnon de Mello - Vas
concelos Torres - Nelson Carneiro 
- Osires Teixeira - Mattos Leão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está finda a Hora do Expediente. va
mos passar à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 114, de 
1974 (n.0 2 .307-C/70, na Casa de ori
gem), que acrescenta alínea ao art. 
514, caput do Decreto-Lei n.o 5.452, 
de 1.0 de maio de 1943 (Consolida
ção das Leis do Trabalho), tendo 
PARECER, sob n.o 492 de 1974, da 
Comissão 
- de Legislação Social, favorável, 

com a Emenda n.0 1-CLS, que 
oferece. 

Em discussão o Projeto e a Emenda. 

Se nenhum dos Srs. Senadores dese
jar fazer uso da palavra, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 

Em votação o Projeto, sem prejuízo da 
Emenda. 

Os Srs. Senadores que aprovam o Pro
jeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovado . 

É o seguinte o Projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 114, DE 1974 

(N.0 2.307-C/70, na Casa de origem) 

Acrescenta alínea ao art. 514, "ca
put" do Decreto-Lei n.0 5. 452, de 1.0 

de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 514, caput, da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.o 5. 452, de 1.0 de maio 
de 1943, passa a vigorar acrescido de 
mais uma alínea, com a seguinte re
dação: 

Art. 514- ........................ . 
d) Sempre que possível, e de acordo 
com as suas possibilidades, manter 
no seu quadro de pessoal, em con
vênio com entidades assistenciais ou 
por conta própria, um assistente so
cial com as atribuições específicas de 
promover a cooperação operacional 
na empresa e a integração profis
sional na classe." 

Art. 2." - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em votação a Emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está rejeitada. 
A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a Emenda rejeitada. 

EMENDA N.0 1 (CLS) 

Suprima-se no art. 1.0 , na parte que 
se refere à letra d, do art. 514 da Con-



- 125-

solldação das Leis do Trabalho, as ex
pressões: "e de acordo com as suas pos
sibilidades". 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 2 

Discussão, em segundo turno, do 
Projeto de Lei do Senado n.0 72, de 
1974, de autoria do Sr. Senador Ben
jamim Farah, que acrescenta pará
grafo ao art. 46 da Lei n.0 5 .108, de 
21 de setembro de 1966 - que ins
titui o Código Nacional de Trânsito, 
tendo 
PAREéERES, sob n.0s 640 e 641, de 
1974, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade e j uridicida
de; e 

- de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, favorável. 

Ao Pr·ojeto foi apresentada Emenda, 
que vai ser lida pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N.0 1 (De Plenário) 
Ao Projeto de Lei do Senado n.0 

72, de 1974, que acrescenta parágra
fo ao art. 46 da Lei n.O 5 .108, de 
21 de setembro de 1966 - que ins
titui o Código Nacional de Trânsito. 

Dê-se ao art. 1. 0 do Projeto a se-
guinte redação: 

"Art. 1.0 
- O art. 46 da Lei n.0 

5. 108, de 21 de setembro de 1966, 
passa a vigorar com o acréscimo do 
seguinte § 2.0 , renumerado o seu 
Parágrafo único para § 1.0 " 

" 2.0 - Em qualquer hipótese é ve
dado o transporte de escolares, me
nores de 14 anos, sem a presença, no 
veículo, de pessoa dedicada exclusi- · 
vamente à fiscalização e proteção 
dos mesmos." 

Justificação 

O Projeto tem o propósito de prevenir 
acidentes a que estão sujeitos alguns 
menores ao serem conduzidos em trans
portes escolares. A experiência tem de
monstrado que, por falta de pessoas in
dispensáveis à segurança dos jovens es
tudantes, no interior desses veículos, os 
desastres têm ocorrido com certa fre
qüência, contribuindo para intranqü!!i-

dade dos que se vêm na contingência 
de utilizar esse tipo de transporte. 

A nossa Emenda, sem alterar o senti
do da proposição, visa a estabelecer que 
a exigência do acompanhante só se torne 
o briga tória nos casos de veículos que 
transportem escolares com a idade de 
até 14 anos. O limite etário que preten
demos ad-atar evitará que a medida se 
generalise e atinja, também, as condu
ções que se destinam a estudantes, com 
idade superior à fixada, que sem dúvida, 
possuem discernimento para garantir a 
sua própria segurança. 

Sala das Sessões, em 5 de março de 
1975. - Virgílio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-- Em discussão o Projeto e a Emenda. 

Se nenhum dos Srs. Senadores dese
jar fazer us-o da palavra, encerrarei a 
discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 

A matéria voltará às Comissões com
petentes, em virtude do recebimento de 
Emenda em Plenário . 

Esgotada a Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 

O SR. DffiCEU CARDOSO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para formular 
uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Dou a palavra ao nobre Senador Dir
ceu Cardoso. 

O SR .. DffiCEU CARDOSO - (Pela 
ordem.) Sr. Presidente, o Plenário era 
o mesmo, a Mesa é outra, a sessão legis
lativa outra também, e a questão de 
ordem que remeto à interpretação de V. 
Ex.n é outra. 

Ontem, fustigávamos a Mesa com a 
qüestão de ordem sobre a invalidade do 
nosso Regimento Interno, baseados no 
próprio Regimento. Hoje, Sr. Presidente, 
remeto à interpretação da Mesa uma 
outra qüestão de ordem, com base e 
fulcro no art. 29, inciso 2.0 , e no art. 30 
da Constituição Federal. 

Sr. Presidente, nós, os catecúmenos 
desta nova cruzada, chegamos ao Senado 
e recebemos da Mesa um Regimento In
terno sem as formalidades legislativas 
e legais da sua autenticação - e é por 
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isso que ouso formular a seguinte qües
tão de ordem - o Regimento Interno, 
o ato qüest.ionado, o ato normativo da 
Casa, que é e deve ser a nossa Lei in
terna, que é o equador jurídico diante 
do qual traçamos os paralelos e os me
ridianos de funcionamento desta Casa. 
Encontro, Sr. Presidente, no nosso Re
gimento, a falta da autoridade que o 
apresenta à casa e a falta, também, da 
autoridade competente da Mesa que o 
encerra, dando-lhe validade, dando-lhe 
juridicidade, fazendo-o respeitado pelo 
Plenário. 

Sr. Presidente, o ato é inexistente e 
nulo quando lhe faltam condições pri
maciais em face das quais ele não deve 
ser respeitado, deixando de merecer a 
nossa credibilidade. 

Sr. Presidente, o Regimento Interno 
do Senado não tem nem o ato da auto
ridade constitucional revestido de poder 
bastante que constitui o seu preâmbulo 
ou a sua apresentação, nem tampouco 
a autoridade que o firma, o legitima e 
o autentica. Portanto, é um ato irrito, 
é um ato falso, é um ato normativo 
sem as condições garantidoras do pro
cesso legislativo normal. Não é, pois, Sr. 
Presidente, um ato normativo regular; 
é um simulacro de Regimento Interno, 
simulacro este, Sr. Presidente, que não 
foi esta Mesa que nos deu: foi herdado 
da Legislatura passada que, através de 
quatro anos, vem se servindo dele como 
um instrumento a que faltam condições 
de credibilidade, de autenticação, de 
obrigatoriedade, porque não tem o ins
trumento da sua autenticação. 

Sr. Presidente, sei eu e sabe bem o 
Senado Federal que esta é uma lei in
terna corporis; é a legislação interna da 
Casa, mas quando a legislação interna 
ofende preceitos de ordem pública e 
cresce, avulta, portanto, deste Plenário 
para atingir implicações de ordem pú
blica, vulnerando o meu direito e o di
reito dos membros desta Casa como 
corpo legislativo, não é só esta Casa o 
Tribunal que a julga: há também o 
remedia juris do Supremo Tribunal Fe
deral que, neste caso, julga as leis in· 
terna cortJoris quando elas não respei
taram, na sua tramitação, os dispositivos 
legais e constitucionais a que se acham 
sujeitas. 

Sr. Presidente, o Regimento Interno do 
Senado não tem autoridade que o legi
tima. É um impresso, é um conjunto de 

textos que eu, Senador novo nesta Casa, 
nele não posso acreditar e ele disciplina, 
coordena e fixa os rumos do processa
mento e funcionamento desta Casa. 

Sr. Presidente, é a qüestão de ordem 
constitucional que remeto à consideração 
de V. Ex.'\ pedindo desculpas. Que V. 
Ex.a perdoe essa minha inquietação es
piritual - esta mesma inquietação espi
ritual que moveu V. Ex.a há 30 anos, 
Sr. Presidente, quando assinou e inscre
veu o seu nome, dentre outros patriotas, 
naquele célebre "Manifesto dos Minei
ros" que abriu um novo caminho às con
cepções democráticas do nosso·País con
tra o espírito predominante da época. 

Assim, Sr. Presidente, não estou me 
esgrimindo contra a Mesa; estou me ba
tendo contra o Regimento Interno que 
não tem validade; que não tem condi
ções de ser acreditado; que não tem, 
Sr. Presidente, as circunstâncias diante 
das quais não merece a credibilidade 
desta Casa, e nem tampouco a obriga
toriedade que a todos nos sujeita. 

Sr. Presidente, a qüestão de ordem é 
a seguinte: fixando o nosso Regimento, 
no seu art. 449 deste mesmo ato nor
mativo, deste mesmo processo questio
nado que, não podendo a Mesa dirimir 
a qüestão de ordem que ora se levanta, 
que se remeta esta qüestão à Comissão 
de interpretação jurídica da Casa que, 
no caso, é a Comissão de Constituição e 
Justiça, para que não saia uma decisão 
de autoridade e para que o Senado não 
cometa um erro de interpretação. 

Sr. Presidente, de todos os Regimentos 
Internos por mim compulsados, de oito 
países sul-americanos e de vários países 
da Europa, o Regimento Interno do Se
nado é o único que não tem autoridade 
constitucional, que o abra e o apresente, 
nem autoridade da Mesa, o Sr. Presiden
te ou outro qualquer membro, que o le
gitime e que o autentique. 

Portanto, Sr. Presidente, li aqui, na 
vez passada, quando inquinei de insub
sistente o próprio juramento do Sena
dor, com fundamento no fato de que o 
nosso Regimento Interno, Sr. Presiden
te, é um livrete que apenas tem do Se
nado Federal o nome, na capa, mas não 
te_m, como tem o Regimento Interno da 
Camara, e de todas as Câmaras e Se
nados de 15 países consultados, e auto
ridade constitucional da Mesa que o le
gitima e que lhe deu a necessária pro-
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mulgação, ato jurídico e. legislativo que 
lhe empresta força de le1 e obrigatorie
dade no seu cumprimento. 

Sr. Presidente, todos os Regimentos 
Internos por nós perfilhados desde 1830, 
deste Senado, através de todos os Re
gimentos Internos até hoje existentes no 
Senado Federal, só este se nos apresenta 
com esta falha insanável. Se a falta de 
autoridade da Mesa que o promulgou o 
torna inválido, irrito e imprestável, pela 
falta da promulgação que é o ato inte
grador da existência de lei, e conseqüen
temente, o fulmina e o torna insubsis
tente, o Senado Federal não pode lhe 
emprestar credibilidade. Nós, como Se
nador novo, não podemos acreditar em 
disposições que aqui se declaram porque 
não há um ato que lhe ateste a auten
ticidade. 

Assim, Sr. Presidente, esta é a qüestão 
de ordem que formulo a V. Ex." - que 
a remeta, antes de decidi-la, à conside
ração da Comissão de Constituição e 
Justiça que é, ratione materiae, a Co
missão de interpretação jurídica da Ca
sa, para que diga sua palavra sobre o 
ato normativo cuja validez estamos qües
tionando, porque depois dela posso acei
tá-la. Mas minha inquietação espiritual 
vai mais longe, Sr. Presidente; vou levar 
esta qüestão à interpretação do Supremo 
Tribunal Federal porque o próprio Regi
mento do S,upremo Tribunal Federal, Sr. 
Presidente, no seu art. 164, assim se 
expressa: 

"O Procurador-Geral da República 
poderá submeter ao Tribunal o exa
me de lei o ato normativo federal 
ou estadual para que este declare a 
sua inconstitucionalidade." 

Não estamos questionando, Sr. Presi
dente, a inconstitucionalidade intrínseca 
ou material; nós não estamos questio- · 
nando, Sr. Presidente, a inconstitucio
nalidade formal ou processual. Nós es
tamos questionando, mais do que tudo 
isso e antes de tudo, um procedimento 
grosseiro da Assessoria ou da Secretaria 
da Casa, que está fazendo passar como 
Regimento Interno do Senado um repo
sitório de dispositivos que não tem as 
condições de sê-lo. Portanto, o ato nor
mativo é um ato injurídica, é um ato 
irrito, é um ato falso. 

Assim, Sr. Presidente, quero que V. Ex.n 
remeta à Comissão de Constituição e 
Justiça para Interpretação jurídica a 
questão que ora formulo e dê conheci-

menta à Casa de sua decisão. Caso con
trário, como catecúmeno que não pode 
acreditar no Regimento Interno, baterei 
às portas do Supremo Tribunal Federal, 
pois este é o único Regimento Interno 
existente no mundo que não tem auto
ridade constitucional para validá-lo. Po
dem V. Ex.as acreditar na afirmativa que 
faço, compulsando regimentos internos 
de todos os países, que me vieram às 
mãos através da Biblioteca do Senado 
·Federal, da Biblioteca da Câmara. Não 
admirem V. Ex.as se eu disser que não 
encontro, na história parlamentar do 
mundo, nenhum regimento interno tão 
falso, tão insubsistente, tão desvalioso 
como o Regimento Interno do Senado 
Federal. <Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o Regimento Interno, 
nenhum Senador poderá falar sobre a 
mesma questão de ordem mais de uma 
vez. Vou receber a sua questão de or
dem como um recurso à decisão do Pre
sidente Antônio Carlos e, neste caso, 
atendo V. Ex." remetendo-a à Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Muito obri
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Wilson Campos. 

O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, encaro este Ple
nário, onde vivi alguns dos melhores mo
mentos da minha vida pública, com 
aquela mesma tranqü:ila segurança e 
igual serenidade com que, há quatro 
anos, aqui compareci, pela primeira vez, 
trazido pelo voto livre dos pernambu
canos. 

Ofereço-me, com plena confiança, ao 
seu julgamento, porque não vejo, no 
conjunto das instituições que dirigem 
nossos destinos, tribunal político mais 
alto, nem mais esclarecido, nem mais 
destemeroso, principalmente quando se 
trata de julgar a conduta parlamentar 
de um dos seus pares. 

Além do mais porque, se porventura, 
lá fora, a nossa atuação não teve sufi
ciente divulgação, no exercício das tare
fas que cumprem aos representantes do 
povo no Senado da República, cada um 
de nós conhece dos seus Colegas o su
ficiente para julgar do seu desempenho 
no exercício da missão parlamentar. 
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Decerto, muitos dos nossos gestos, das 
nossas palavras, das nossas iniciativas, 
nem sempre ultrapassam as fronteiras 
deste anfiteatro cívico, nem ecoam além 
das páginas do Diário do Congresso Na
cional; mas o nosso relacionamento nes
te recinto, nas Comissões Técnicas e nos 
gabinetes, tem sido suficientemente am
plo para permitir, aos que conviveram 
durante quatro anos, um mútuo conhe
cimento, satisfatório para capacitar, a 
todos e a cada um, a julgar da conduta 
dos seus pares. 

Se tudo isso é claramente verdadeiro, 
no que tange à última legislatura, não 
é menos certo, porém, que, em decorrên
cia do pleito do ano passado, com a reno
vação de um terço do Plenário e raras 
reconduções, nós mesmos nos encontra
mos diante de novos companheiros, aos 
quais somente agora temos a honra de 
conhecer, e os saúdo. 

Se uns já conseguiram projeção nacio
nal, outros, apesar de todos os seus mé
ritos e talentos, são quase desconhecidos 
como o éramos no primeiro dia do nosso 
mandato. 

É justamente por esse fato que o meu 
pronunciamento poderá parecer, aos an
tigos Colegas, um tanto extenso e supér
fluo. Mas a amplitude da explicação a 
que me proponho é tanto mais necessá
ria, quanto se impõe esclarecê-la para 
aqueles que só nos conhecem pelo des
torcido perfil elaborado nestes dois me
ses, em torno de um episódio que não 
atinge apenas a honra pessoal de um 
politico, mas salpica de lama a nossa 
vida pública. 

Tentei, durante todo o recesso, limitar 
ao mínimo e ao essencial os meus pro
nunciamentos em tomo do chamado 
"Caso Moreno", por me parecer que a 
esta Casa caberia ouvir-me em primeiro 
lugar, tanto mais quanto atingida por 
uma falta a mim atribuída, à qual se 
procurou emprestar a mais ampla reper
cussão no País e até mesmo no exterior. 

E foi a ela que me dirigi, logo depois 
de uma nota à Imprensa - erigida em 
Ministério Público para o meu julgamen
to - quando lhe solicitei a abertura de 
investigações preliminares, para esclare
cimento da denúncia. (Doe. n.0 1) 

Nesse gesto quis eu demonstrar que, 
por maiores os méritos da Imprensa bra
sileira, como veículo da opinião pública 

e instrumento de vigilância das nossas 
instituições, não se podia ela sobrepor 
a esta Casa do Congresso Nacional, para 
o julgamento da conduta de um Sena
dor. 

se crime houvesse cometido e a vítima 
ou o denunciante pretendesse a sua pu
nição, não lhe teria sido difícil procurar 
o caminho judiciário próprio, pois se 
encarregaria o tribunal competente, na 
sua pública função, de trazer o fato ao 
conhecimento do Senado Federal. 

Tudo leva a crer, no entanto, que o de
nunciante preferiu a porta larga do es
cândalo publicitário, aliada à pressão de 
bastidores, para comover e agitar a opi
nião pública, açular as paixões dos ini
migos do regime, por não lhe merecer 
confiança a Justiça do País, muito me
nos esta Casa do Parlamento, conhece
dora da denúncia apenas pelo vasto no
ticiário da Imprensa nacional. 

Enquanto o fato que denunciava tivera 
origem há cerca de seis meses, às vés
peras do último pleito eleitoral, com o 
Congresso em funcionamento, sua espe
tacular divulgação se fez durante o re
cesso parlamentar, quando parecia ao 
denunciante estar o Senado Federal de 
mãos atadas para qualquer providência 
esclarecedora. 

Até hoje não explicou ele a longa es
pera, nem a Imprensa cuidou de indagar 
a razão da demora quando, para maior 
proveito político do escândalo, interessa
ria sua explosão em plena campanha 
eleitoral. 

A primeira denúncia. 

Já em dezembro do ano passado, pro
clamado o resultado do pleito, verifica
va-se, em Pernambuco, que o meu filho, 
)Carlos Wilson, candidato a Deputado 
Federal pela ARENA, fora eleito com a 
terceira votação do Partido. 

Tanto bastou para que um jornal di
vulgasse notícia segundo a qual eu, abu
sando do poder econômico, gastara mais 
de dois e meio milhões de cruzeiros para 
elegê-lo - e os que me conhecem sabem 
perfeitamente não ser possuidor, nem 
atualmente, dessa fortuna. 

Tal notícia seria usada, logo depois, 
por quatro suplentes da ARENA, infe
lizes nas urnas, para instruirem um pro
cesso de impugnação junto à Justiça 
Eleitoral. 
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Apesar da inanidade da prova - tan~ 
to que pouco depois desistiram do re~ 
curso - haviam procurado o caminho 
judicial próprio, revelavam, de um certo 
modo, sua confiança nas instituições, ba~ 
tendo às portas do Tribunal Eleitoral. 

Repeli, pela Imprensa, a acusação. 

Providenciei um levantamento estatís~ 
tico junto ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Pernambuco, para demonstrar que so~ 
mente a votação obtida no Grande Re~ 
cife, onde, como nos maiores centros ur~ 
banas, praticamente inexiste a figura do 
"cabo eleitoral", seria suficiente para ga
rantir a eleição de Carlos Wilson. 

Basta salientar que, nas urnas de Bra
sília - onde meu filho trabalhara e es~ 
tudava nos últimos quatro anos - foi 
ele o Deputado mais votado, entre os 
pernambucanos, na legenda da ARENA. 
(Does. 2 e 3) 

Serviu a denúncia para que alguns 
jornais e revistas, que antes haviam 
apresentado lisonjeiramente a figura de 
CarlosWilson como o mais jovem Depu
tado desta Legislatura, passassem às 
acusações mais aleivosas: que não havia 
comparecido a nenhum comício; que 
nunca pronunciara um discurso durante 
a campanha. Um esclarecimento: parti
cipamos de quase todos os comícios rea
lizados pela ARENA pernambucana. 

A mim me tocava a acusação de pre
tensões oligárquicas. 

Infelizmente havia, às vésperas do 
pleito, uma certa preocupação em aliciar 
os votos da juventude; mas não igual 
Interesse em credenciar os jovens para a 
disputa. 

Ao contrário, hoje, quando um jovem 
se elege, fica sob vigilância, de quaren
tena, fiscalizado pela crónica política. 

Esquecem-se de que, na Constituinte 
de 1946, houve um Deputado, o Sr. Aluí
sio Alves, eleito quando mal conquistara 
a maioridade. 

Que, quase adolescente, foi conduzido 
ao Palácio Tiradentes o sempre reeleito 
Deputado Bias Fortes, fllho de atuante 
político mineiro; que também nos ver
des anos foi eleito, em 1970, um filho do 
ex-Governador potiguar Aluisio Alves. 

Por isso não nos parece justa a acusa
ção de intenção oligárquica, pelo enco~ 

rajamento da vocação política de um 
filho. 

Se eu, como estudante, participei, em 
1945, aos 21 anos, da campanha de rede~ 
mocratização nacional - liderado por 
João Cleofas -, Carlos Wilson, em 1970, 
aos 20 anos, participou de todos os meus 
comícios e veio acompanhar minha vida 
parlamentar em Brasília, revelando, 
sempre, o maior interesse pela política. 

Eu não tinha como e nem porque de~ 
sencoraj ar~lhe a vocação. 

Além disso, parece-me que os jovens 
não devem ser apenas massa de mano~ 
bra eleitoral, mas convidados a partici~ 
par, tão cedo quanto possível, da vida 
partidária, disputando, legitimamente, a 
representação popular, direito que a 
Constituição lhes assegura a partir dos 
vinte e um anos. 

A "carta-calúnia" 

Parece que os meus gratuitos inimigos 
não confiavam, suficientemente, naquele 
instrumento usado para a impugnação 
da candidatura de Carlos Wilson e an~ 
davam à cata de novos elementos para 
a acusação de abuso do poder econômi~ 
co e suborno eleitoral. 

Foi assim que, nos primeiros dias de 
janeiro, tão Jogo se anunciava a desis~ 
tência dos impugnantes - refletiram 
- surgiu, em quase toda a Imprensa 
do País, a "carta-calúnia" do Sr. Carlos 
Alberto Menezes de Sá, um dos diretores 
do Cotonifício Moreno, acompanhando 
o texto gráfico de uma gravação em fita 
magnética, em que me acusava, num 
monólogo, de tentativa de extorsão para 
fins eleitodais, ou seja, pedido de dinhei~ 
ro para a eleição do meu filho. 

A simultaneidade da divulgação, em 
jornais dos mais diferentes pontos do 
País, demonstrava que a matéria estava 
previamente preparada, não sendo difí~ 
cil apurar - ao menos na oportunidade 
de um procedimento judicial - qual a 
agência distribuidora ou a principal fon
te de divulgação. 

O texto introdutório, ou seja, a cha
mada "carta~calúnia", me faz três 
acusações: 

a) de intermediar vantagens para o 
BANDEPE, na liberação de empréstimo 
para o cotonificio; 
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b) de solicitar ajuda financeira para 
a campanha eleitoral do meu filho; 

c) de pretender comprar, para um 
grupo, a empresa em dificuldades finan
ceiras. 

A tradução da fita gravada - vejam 
bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores -
que teve mais de uma versão nas várias 
divulgações que lhe foram dadas, antes 
e durante o desenrolar dos trabalhos da 
Comissão Parlamentar de Investigação 
Preliminar - apareceu, em sucessivas 
publicações, sempre acrescida. 

Mas, a versão oficial, após o trabalho 
do perito Éboli, não contém nenhuma re
ferência ao meu filho Carlos Wilson, 
nem a qualquer proposta de ajuda elei
toral, nem sugestão minha no sentido de 
oferecer vantagens Ilícitas àquele estabe
lecimento de crédito, nem indicação de 
grupo interessado no controle ac!onário 
da empresa. 

Inicialmente, o denunciante, uma vez 
preparada a fita, parece não ter pro
curado assessoramen to de advogado. Um 
cau.sídico que lhe indicasse como proce
der, se tinha intuito político defensável. 

Ao contrário, parece tê-la guardado, 
com objetivos escusas, para uma possí
vel chantagem, ou uma extorsão, no in
tuito de solucionar as dificuldades fi
nanceiras da sua empresa. 

Ele mesmo declarou ter levado a gra
vação ao conhecimento de vários amigos, 
de altas autoridades civis e militares e 
até o nome do Comandante do IV Exér
cito foi citado pela Imprensa. (Documen
to n.0 4) 

Quanto a mim, em nota distribuída 
aos jornais (Doe. n.0 5), repelindo, com 
justificável veemência, a acusação, es
clareci, desde logo, como e por que co
nhecera o Sr. Carlos Alberto e, invocan
do testemunho do Prefeito de Moreno, 
por quem fora apresentado ao calunia
dor, expliquei, desde logo, porque pro
curara ajudá-lo a solucionar os proble
mas financeiros do coton!ficlo, desde 
1972. 

Citado nominalmente, o Prefeito Os!as 
Mendonça comparecia, dias depois .• à Im
prensa, com uma nota esclarecedora, ex
plicando sua !nterveniência naquelas 
tentativas de ajuda. (Doe. n." 6) 

Tanto bastou para que o Sr. Carlos 
Alberto passasse a fazer-lhe ameaças t<!-

lefôn!cas, e o Prefeito de Moreno recebeu 
uma carta com assinatura apócrifa e 
uma rubrica que está sendo periciada, 
conforme depoimento do Prefeito de Mo
reno à Comissão Parlamentar de Inves
tigação Preliminar, para verificação de 
sua autoria. 

Ainda no Recife, enderece! telegramas, 
!mediatamente após as acusações vei
culadas pela Imprensa, ao Presidente do 
Senado Federal e ao Líder da ARENA, 
Senador Petrônio Portella (Does. núme
ros 7 e 8), anunciando-lhes a minha in
tenção de pedir inquérito parlamentar 
para apurar a denúncia; e, no dia se
guinte, dei conhecimento desse propósito 
aos Ministros Armando Falcão e Golbe
ry do Couto e Silva. (Does. números 9 e 
10) 

Alguns jornais sustentavam a tese do 
descabimento da investigação parlamen
tar e, por isso mesmo, contratei advo
gados em Recife, foro do acusador, para 
o processo criminal cabível, quando já 
se discutiam três caminhos: crime de im
prensa, calúnia prevista no Código Pe
nal ou denúncia caluniosa capitulada na 
legislação eleitoral, com o rito proces
sual previsto pela Lei de Segurança Na
cional. 

A primeira .negativa 

Chegando a Brasília, no inicio de ja
neiro, fui procurado pela Imprensa, en
quanto solicitava a apuração da denún
cia pelo Senado Federal. 

Nesta oportunidade, esclarecendo os 
contactos que tivera com o Sr. Carlos Al
berto e revelando minhas dúvidas sobre 
a autenticidade da fita magnética, que 
não ouvira, declarei que os juristas pode
riam encontrar, na "carta-calúnia", ele
mentos capazes de identificar a ação de
lltuos!ll como atentatória à segurança 
nacional. 

Foi quanto bastou para que, já estão 
dispondo de três advogados, o denun
ciante passasse a declarar que jamais 
levara a carta e a versão da fita ao co
nhecimento da Imprensa. 

Simples recuo tático, pois, de qual
quer modo, propiciara a divulgação do 
seu monólogo calunioso e não poderia, 
àquel:l altura, negar sua própria voz na 
fita gravada. 

Se o ex-industrial - porque a esta al
tura já vendeu o cotonifíclo - quis usar 
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a gravação para extorquir do Governa
dor, em plena campanha eleitoral, uma 
ordem de reexame do seu pleito junto 
ao BANDEPE e, uma vez obtido o êxito 
almejado, não lhe interessava mais a 
publicação da carta sob a forma de mo
nólogo gravado, é coisa que somente ele 
poderá esclarecer. 

Mas, a esta altura, já não pode fugir 
à autoria da gravação e da confessada 
divulgação, ao assinalar ter distribuído 
cópia da fita a várias autoridades civis 
e militares sobre as quais, nesse passo, 
lança a suspeita da divulgação pela Im
prensa. 

O recuo tático do acusador poderá não 
ser o último. 

De qualquer modo, porém, não esca
pará à Justiça comum, chamado a pro
var o que a sua gravação não prova: 

a) que lhe pedi auxílio financeiro para 
a campanha eleitoral ou quaisquer ou
tras vantagens para mim ou para ou
trem; 

b) que o induzi a dar vantagens a 
qualquer titulo, ao BANDEPE; 

c) que procurei intermediar negócios 
de interessados na compra de sua em
presa. 

Os antecedentes do escândalo 

Desde o meu primeiro pronunciamen
to, posterior à publicação da "carta-ca
lúnia", não neguei conhecer o Sr. Carlos 
Alberto Menezes de Sá, a partir de 1972. 

Naquele ano fui procurado pelo Sr. 
Osias Mendonça, funcionário do Coto
nifício Moreno, que pretendia candida
tar-se a Prefeito do Município, pela 
ARENA, com o apoio do então industrial, 
seu patrão naquela empresa. 

Como a maioria dos membros do Di
retório partidário negasse legenda ao Sr. 
Osias Mendonça, dlllgenciou o candida
to no sentido de obter uma sublegenda, 
ou seja, inscrever-se pela ARENA-2. 

Informou-me o candidato que o Sr. 
Carlos Alberto, na época diretor do co
tonifíclo, gostaria de conversar comigo 
a respeito do assunto. 

Atendi à entrevista e comprometemo
nos a trabalhar juntos na eleição do 
?refeito de Moreno. 

Solicitei a colaboração do Deputado 
Carlos Veras, da representação arenista 
estadual e, graças aos seus bons ofícios, 
foi possível o registro da sublegenda que 
deu a vitória ao Sr. Osias Mendonça. 

Logo no primeiro encontro com o Sr. 
Carlos Alberto, na presença do candida
to, o diretor do cotonificio declarou que 
eu não precisaria ter despesas durante a 
campanha eleitoral de 1972 em Moreno, 
pois ele as enfrentaria, com a ajuda de 
amigos, interessado que estava em de
monstrar seu prestígio político perante 
os funcionários da fábrica e o povo do 
município. 

Feita uma previsão aproximada dos 
gastos eleitorais, concluiu-se que seriam 
necessários trinta a trinta e cinco mil 
cruzeiros para atendê-los. 

Processado o cronograma de desem
bolso pela ARENA-2, enderecei um bi
lhete ao Sr. Osias Mendonça para levar 
ao conhecimento do Sr. Carlos Alberto 
aqueles cálculos e a maneira de aplica
ção das parcelas. 

Remeti o recado escrito ao candidato, 
que foi procurado, pelo portador, na sede 
do catonifício. 

Agora, em depoimento à ComLssão, o 
Sr. ü.sias Mendonça revela que nunca 
recebeu esse bilhete. No entanto, o Sr. 
Carlos Alberto contribuiu com a impor
tância de cerc.a de Cr$ 8.481,00 para 
campanha eleitoral de 1972, prestação de 
c·ontas ao Tribunal competente (Doe. 
n,0 11) e aprovada. 

E.ssa revelação demonstra que o Sr. 
Car1os Alberto, Inclusive apoderando-se 
de correspondência alheia - o que co.n
flgura um delito - já a partir de 1972 
procurava munir-se de documentos ca
pazes de .servir a uma chantagem poli
tica: assim, guardou o bilhete, para, 
pouco mais de dois .anos depois, porque 
um amigo não c·onseguira solucionar 
suas dificuldades financeiras, usá-lo 
numa impostura. 

O constante assédio 

Depois de empos.sado o Prefeito de 
Moreno, em janelr·o de 1973, o Sr. Os!as 
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Mendonça procurou-me várias vezes, a 
pedido sempre do Sr. C.arlos Alberto Me
nezes de Sá, solicitando minha ida ao 
Cotonifício Moreno, a fim. de ouvir, da
quele industrial, as dificuldades da em
presa, na iminência de despedir mais de 
mil operári-os, com cerca de seis mil de
pendentes. 

Isso resultaria num problema social de 
graves conseqüências para o município 
e para a c-omunidade. 

Compareci diversas vezes àquela fá
brica para inteirar-me das dificuldades, 
acompanhado sempre pelo Prefeito Osia.s 
Mendonça, sendo tais encontros teste
munhados. (Does. n.0 s 12 e 13 - fotos.) 

Ainda em 1973, recebi do Sr. Carlos 
Alberto uma carta em tom quase deses
perador, pedindo minha interferência na 
solução da crise financeira da fábrica, 
que m.ais se agravava (Doe. n.0 14), e 
tratando-me, nesta carta, de "queri
do amigo", "prezado amigo", "preclaro 
amigo". 

Ma.s a crise d·o cotonifício, sob a sua 
ge.stão, vinha de época .anterior: já em 
1970 o então Governador Nilo Coelho se 
dirigia, através de Ofício, ao Ministro 
Delfim Netto, pedindo-lhe solução para 
e.:ses problemas. (Doe. n.0 15.) 

Com igual propósito, oficiava ao Mi
nistro Júlio Barata, a 22 de outubro de 
1870. (Doe. n.0 16.) 

T.ambém o ex-Prefeito de Moreno, pelo 
Ofício n.0 214/70, dirigia-se ao Presiden
te do Instituto Nacional de Previdência 
Social, relatando-lhe as dificuldades do 
cotonifício e pedindo providências para 
minorar a .situação do.s ope·rários da fá
brica. (Doe. n.0 17.) 

AEm da carta que me endereçou a 5 
de junho de 1973, o Sr. Carlos Alberto 
telefonou-me várias vezes, de Moreno ou 
elo Recife, para Brasília, fazendo insis
tente.> e dramáticos apelos à minha in
tenerência junto ao Governador Eraldo 
Guelras e à Central Elétrica de Pernam
buco, ante .a ameaça de c-orte de energia 
da fábrica, em débito com aquela com
panhia, com perigo de paralisação do 
referido cotonifício. (Doe, n.0 18.) 

Imediatamente comuniquei-me com o 
Sr. Governador, que envidou esforços no 
sentido de evitar o corte de energia e a 
conseqüente paralisação das atividade.s 

ela fábrica, que seria um desastre para o 
município. 

Interferência e intermediação 

Em todos e.sses casos, interferi, assim 
como o fizeram os dois citados Governa
dore.s, no sentido de solucionar crises fi
nanceiras do cotonifício e de outras ins
tituições. 

Não fazia eu intermediação de negócio 
em proveito próprio, nem procurava gru
pos para adquirir sua empresa. 

Identificado com problemas de empre
.sas da minha região, desde 1946, na con
dição de comerciário e, posteriormente 
de emp-resário, como sócio de uma firma 
de tecidos, à qual estou ligado desde essa 
época, nunca pude ficar indiferente às 
situações difíceis dessas organizações. 

Desde 1960 participo da vida em
presarial e sindical do meu Estado: 
fui Presidente do Sindicato do Comércio 
Atacadista de Tecidos de Pernambuco; 
Presidente da Federação do Comércio de 
Pernambuco; Vice-Presidente da Confe
deração Nacional do Comércio, atual
mente seu Secretário. Além disso, sem
pre fui sensível às iniciativas sociais, fi
lantrópicas e desportivas; Presidente dos 
C<Jnselhos Deliberativ-o e Executivo do 
Clube Náutico Capibaribe; Presidente do 
Sindica to dos Economistas; Presidente 
do Clube do.s Diretores Lojistas, por vá
rias vezes; Fundador e Presidente da 
Fundação de Amparo ao Menor; Repre
sentante dos empregadores no Oonselho 
de· Desenvolvimento de Pernambuco -
CO.'IDEPE; Representante das classes 
produtoras no Conselho da Univer.sidade 
Federal de Pernambuco. 

Com todo esse passado, sempre pro
curei agir, como Senador da República, 
representando Pernambuc-o, dentro dessa 
me.sma filosofia de ação política: como 
todo.3 nós, aproximando-me freqüente
m.ente dos órgãos federais e e.staduais, 
de empresas de economia mista e enti
dades de crédito, na busc.a de soluções 
para crises eventuais das empresas pri
vadas do meu Estado e do Nordeste. 

Isto o que certa Imprensa, mallciosa
mente orientada, pretendeu considerar 
como tráfico de influência ou .advocacia 
administra ti v a. 

Vale salientar que, ao ser escolhido 
candidato ao Senado Federal, declarara, 
já na minha c.ampanha eleitoral, em 
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1970, que uma das tônicas da minha 
atuação c·omo representante de Pernam
buco seria a defesa dos legítimos inte
resses das classes empresariais do meu 
Estado e do seu povo. 

Não seria, pois, de surpreender que, 
conhecendo a situação periclitante do 
Cotonificio Moreno, revelada por seu 
próprio Diretor, numa seqüência de di
ficuldades que se agravavam desde 1970, 
envidasse todos os meus esforços para 
atender a seus ,apelos. 

Quem de nós poderia omitir-se dessa 
participação legítima, embora maldosa
mente trabalhada em detrimento da 
nossa honorabilidade pessoal e política? 

Minha insistência em saber de tais 
pormenores e minhas constantes adver
tências, claramente consignadas na fita, 
derivavam justamente da necessidade de 
informacões corretas, capazes de con
vencer, ém primeiro lugar, a mim pró
prio e, em seguida, ao banco, da serie
dade da transação. 

Todo es.se meu comportamento eviden
cia minha preocup,ação em assegurar-me 
para ajudar, tão-somente nas transa
ções, das quais não viesse resultar lesado 
o poder público. Mesmo porque as ante
riores informações, encaminhad.as pelo 
Sr. Carlos Alberto, eram eivadas de dú
vidas. 

Tal a verdade dos fatos. 

Nunca propus que ele oferecesse van
tagem a quem quer que fosse. 

Nunca lhe solicitei ajuda financeira 
para a eleição de meu filho, nem em 
proveito próprio de qualquer pessoa. 

Jamais sugeri a transferência do con
trole acionário da sua empresa a indiví
duos ou grupos. 

Claro que ,ao BANDEPE, caso apr.o
vasse o seu pleito, caberia o direito de 
cobrar, pela operação do aval, uma co
missão, prevista nos regulamentos ban
cários, que - sabe-se - varia de um 
a três por cento. 

Tanto que há uma ata no BANDEPE, 
constante dos documentos apresentados 
ao órgão de investigação parlamentar, 
na qual manifesta o banco o seu propó
sito de cobrar, pelo aval, uma comissão 
de um e meio por cento. 

O único documento com que pretende 
meu .acusador comprovar as calúnias 

contra mim assacadas é a versãc 
urna fita gravada. 

Mas o ex:arne imparcial do cont' 
dessa gravação prova que em nad~ 
incrimina, conforme demonstrarei 
memorial a ser apresentado ainda 
,;:e·mana, ou até o mais tardar segu 
feira, à Corni.ssão de Constituiç< 
Justiça, desta Casa, ,a quem já foi 
caminhado o proce.:so por S. El< 
Presidente do Senad·o, o qual reme 
a cada um dos nobres Colegas. 

DeV·8 salientar que não foi essa a 
ca empresa em dificuldade finanr 
no meu Estado, que procurei aj 
Nesta mesma tribuna, em 1974, p1 
um discurso pedindo providência. 
Governo Federal, do Governo de 
nambuco e de todas as entidadef 
pazes de uma ajuda, no sentid· 
contornar a situação difícil em qt 
encontrava a empresa Jornal ·do 
mércio, para que não saísse do COi 
àos pernambucanos. 

E, lembram-se os Srs. Senadore: 
recebi grandes apartes que enobrec 
a figura do eminente Senador Pess· 
Queiroz. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Perrnit 
aparte, nobre Senador? 

O SR. WILSON CAMPOS - Com 
ta honra, Senador Luiz Cavalcant• 

O Sr. Luiz Cavalcante - Neste 
do discurso de V. Ex.a, cumpro o 
de c·onsciência de dar a este Plenár 
dep<limel].to. Em 1971, uma firma d 
cife atravessava sérias dificuldad 
nanceiras. De Recife, mas cujos 
eram alagoanos. Tratava-se de c.: 
sionários da Mercedes Benz. Esi 
eles assoberbados de compr<lmis.s< 
salváveis e sob ameaça de per. 
cobiçada representação. o senado• 
son Campas e eu, amigos que éramr 
somos ainda - dos dirigentes de& 
ma, fomos a São Paulo, p<lr in!r 
nossa, a fim de, junto à Mercedes 
intercedermos por nossos amigos. 
mos bem sucedidos, felizme.nte. 
uma composição dos débitos e a 
continuou com a concessão. Grr 
i.sso, pôde ela emergir daquelas 
dificuldades em que estava mergt· 
solvendo todos os seus débitos, r 
rando bdo o seu crédito e mesn 
pandir-se extraordinariamente. p, 
nossa intermediação, nada rece 
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senão os efusivos agradecimentos dos 
nossos amigos e nenhuma paga aceita
ríamos nem eu nem o nobre Senador 
Wilson' Campos. Este, o meu depoimento. 

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeç·O 
a v. Ex.", nobre Senador Luiz Cavalcan
te e ao Plenário. 

Eu disse, .anteriormente, nesse meu 
depoimento, que ~aria um men:.J.Orial, 
ainda dentro dos tramites do meu JUlga
mento, à, Comissão de Constituição e 
Justiça. Prometi que a cada dos Srs. Se
nadores enviaria uma cópia e, junto a 
esse memorial vai conter ,a carta de 
agradecimento' dessa firma e de out:as 
firmas de Pernambuco cuja sobreviven
cia pude ajudar. 

Agradeço a V. Ex.", nobre Senador Luiz 
Cavalc,ante, o testemunho que dá a esta 
Casa. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. WiLSON CAMPOS - Com mui
ta honra, nobre Senador Benedito Fer
reira. 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Se
nador Wilson Campos, espero em Deus 
possa V. Ex.", com seus esclarecimentos, 
com esse memorial que será encaminha
do a cada um de nós, colocar um para
deiro nesse verdadeiro supUcio a que 
vem sendo submetido V. Ex.", sua famí
lia e, por certo, seus amigos. Confiante 
em Deus que a nossa Imprensa, que, 
motivada pela própria opinião pública 
na:cional tão ávida, lamentavelmente, 
por esse' tipo de notícia, que compele e 
arrasta, muitas vezes, noss·os _jornalistas 
a se desviarem da sua missao cultural 
maior, ,a divulgarem esses tipos. de no
tícias, que tanto mal fazem a nossa 
politização, que são os chamados es
cândalos, venha a rever em toda a sua 
plenitude, tudo aquilo que publicou con~ 
tra V. Ex." Dizia eu, aqui, ainda ha 
poucos dias, que muitas vezes nós, os 
políticos, somos privados, até mesmo, da 
maior remuneração, que é a estima po
pular, vez que outras não se obtêm na 
vida pública, pois, em verdade, aqui se 
pratica, se exercita o voto de pobreza e, 
no entanto, inadvertidamente, determi
nados órgãos da nossa Imprensa ou, 
muitas vezes, jornalistas menos avisados 
nos privam, através do instrumento ex
traordinário da comunicação, daquilo 
que nos é mais caro, daquilo que, real-

mente nos importa sempre, quase que 
até dos românticos políticos, que é a es
tima popular. Mas, disse eu, espero em 
Deus que a Imprensa, na sua grande 
maioria, lamentavelmente não na sua 
totalidade, porque ela tem que sofrer 
exceções também, mas na sua grande 
maioria honesta, venha a divulgar os 
esclarecimentos que V. Ex." presta, para 
que possa a opinião pública nacional, a 
e.sta altura tão envenenada contra V. 
Ex." e, por que não dizer, contra o Poder 
Legislativo, possa essa opinião refluir 
para .a serenidade, bem informada com 
os esclarecimentos que V. Ex." presta, 
com os esclarecimentos que por certo 
virão, através do seu memorial, pos~a 
restabelecer para bem da Democrac1a, 
para o bem da liberd,ade nacional, e fi
nalmente, da própria Imprensa, que é 
a maior interessada na liberdade, para 
restabelecer aquele clima de confiança, 
aquele clima que nos é indispensável, 
c-omo representantes do povo. Muito 
obrigado a V. Ex." por me permitir este 
aparte. 

O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço 
a·o nobre Senador Benedito Ferreira. 

A minha confiança em Deus, Senador 
Benedito Ferreira e Srs. Senadores, é tão 
grande quanto a minha inocência. A 
minha confiança na Justiça também o 
é e a minha confiança nos meus Pares 
é' de que será a justiça das su~s consciên
cias que irá julgar. Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, se acreditasse que um proce
dimento desses c·onfiguraria intermedia
ção de negócio, capaz de ser encarada 
c·omo ofensiva ao decoro parlamentar, 
não teria eu proposto a ajuda publica
mente, diante dos meus pares, quando 
em 1974. 

Não foi outro o meu intuito, ao preten
der salvar de uma falência iminente o 
Cotonifício Moreno: pensava menos em 
prevenir a ruína do seu diretor, do que 
em evitar que mais de mil famílias ficas
sem desempregadas, entregues, talvez à 
fome e à miséria, numa cidade próxima 
do Recife, na cidade de Moreno. 

Instrumento de extorsão 

Nesse constrangedor episódio, vale sa
lientar que a acusação teve absoluta li
berdade de movimentos. 

Podia pesquisar a minha vida e a do 
denunciante à vontade. 
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No meu ca.so, fez-se o mais completo 
levantamento e a mais ampla divulgação 
da vida pregressa. 

No do Sr. Carlos Alberto, creio que os 
repórteres foram também expeditos, tan
to na Paraíba como em Pernambuco; 
menos, porém, na divulgação. Talvez por
que, divulgados certos detalhes da sua 
bl<lgraf!a e da sua vida, perdesse total
mente a denúncia qualquer traço de cre
dibilidade. 

Por que o Sr. Carlos Alberto pr<lcurou 
registrar, em fita magnética, um diálogo 
aparentemente c·omprometedor com 
quem tentava ajudá-lo a solucl<lnar um 
problema financeiro de sua empresa? 

Por que, nesse diálogo, por ele próprio 
gravado, há tanta preocupaçãc· em de
nunciar vantagens que ele chamou de 
"propinas" ao banco? 

Não será difícil concluir a intenção. 

Vira ele, no caso, a quase ineficácia 
dos meus esforços, para que obtivesse o 
empréstimo, ou <l aval. 

Aprc·ximava-se o pleito de 1974, com a 
ARENA lutando para manter sua posi
ção majoritaria no Estado. 

Uma campanha desmoralizadora desse 
tipo decerto aumentaria ou influiria no 
resultado do pleito. 

Assim, preparada a fita, quem pr.ocura 
o meu caluniador, segundo sua própria 
confissão? O Governador Eraldo Guelras 
e, depois de eleito, o futuro Governador 
Moura Cavalcant!, plenamente engajado 
na campanha eleitoral. 

Mas, por que procuraria o Governador? · 

Ninguém levantou indagações sobre as 
motivações de tal procura. 

Se toda uma série de criações hipotéti
cas tem servido à Imprensa para me in
criminar e, aos meus acusadores, como 
elementos de prova, por que não se estu
da, também, a v!ab!lidade de ter sido a 
fita elaborada apenas como instrumento 
para extorquir a aprovação do seu pleltc· 
pelo BANDEPE? 

Sa tlsfeita, parcialmente, a pretensão, 
já distribuíra ele, no entanto, cópias da 
gravação a várias pessoas. 

Não havia como recolhê-1 
mais possível negar a sua r 

Silenciou. Talvez lhe 
àquela altura, a destruiç 
gravada. 

Ele próprlc· afirma que 
a Imprensa para divulga 
da gravação e da "carta-ca 

Eis alguns elementos qu 
não procurou examinar. 

Havia ·O intuito, talvez ii 
uns e plenamente conscle
de atingir apenas a um Se 
retamente, a classe politi· 
gressc·. 

Insistia-se, no noticiário, 
ciar!a ao mandato, numa 
culpa. 

Na campanha de desmo 
emissora de Pernambuco -
se veja também o expedier 
lizado, Sr. Presidente, Srs. 
em pleno carnaval, numa 
duas horas da madruga 
anunciar, insistentemente 
dia, sem o mínimo respeit 
mília, principalmente min 
<lCtogenár!a. 

O suicídio teria ocorrido 
sília. 

Não satisfeitos, porém, 1 
sara, no dia seguinte, a; 
minha mãe havia sido se· 
gime de urgência por n 
da família, por não have 
notícias de suicídi.o do set 
da.s no dia anterior. 

Por esses fatos, vêem, 
Srs. Senadores, como se 
ticiário dos órgãos de div1 
tava a preocupação quao 
apresentar o Sr. Carlos 
herói de então e a mim r 

toda essa história. 

As modestas 01 

Ninguém ignora, a est 
Imprensa pretendeu jt 
desta Casa e dos Tribuna 

Não é pequeno o núr 
publicados, em que se prr 
voto consciente dos Srs. 
clus!ve com ameaças ve 
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Poucos jornais divulgaram, na íntegra, 
a minha queixa-crime contra o calunia
dor, tantas vezes solicitada em tom de 
desafio à minha pess·oa (Doe. n.0 19) e 
aos meus advogados .. 

Decerto, li comentários i.sentos, mas 
multo poucos, e, como símbolo, como sín
tese desse pré-julgamento, quero citar 
um artigo publicado, no periódico A 
Crítica, com a assinatura do conhecido 
jornalista Melo Mourão. 

Esse jornalista, que foi denunciado, em 
reportagem de David Nasser, na Revista 
O Cruzeiro, como agente nazista no Bra
sil, na última guerra, diz, a meu respeito, 
no seu artigo, em A Crítica de janeiro do 
corrente que, sem tradição p·olítica, nem 
por consangüinidade, eu jamais deveria 
ter saído da minha condição de vendedor 
de madapolão, de um balcão de uma loja. 

Isto constitui, para mim, um elogio. 

Devo grande parte dos meus êxitos 
eleitorais e comerciários modestos e a 
comerciantes que, assim como eu, se ini
ciaram. Orgulho-me de ter sido um des
tes, melhorando e progredindo com o 
meu próprio esforç.o e o meu próprio tra
balho, ao lado do meu velho pai, homem 
do lnteric·r, de formação seml-rural, lu
tando para educar seus 16 filhos, pelos 
meios os mais modestos e os mais dignos. 
E dos doze que conseguiu realmente ver 
ficarem adultos, pôs a serviço da comu
nidade, inclusive este velho comerciário 
e companheiro que vos fala, que, estu
dando à noite, concluiu o Curso de Eco
nomia e de Contabilidade. Destes irmãos, 
dois ocuparam po.stos políticos por mais 
de vinte anos em Minas Gerais e um na 
cidade do Recife, fatos que poderiam 
Influenciar o conceito que fez e faz a 
meu respeito o citado j.ornalista Melo 
Mourão. 

"Vended·or de Madapolão", como fui 
por aquele jornalista cognominado, não 
me ofende, consegui chegar a estudos 
superiores e, sucessivas vezes, fui eleito 
para mandatos sindicais que muito me 
honraram, tendo participado, como sol
dado do meu Partido, de várias campa
nhas politicas em Pernambuco. 

Tenho também um passado que me 
credencia a lutar pelo cumprimente· In
tegral do meu mandato popular, pela 
defesa da minha honorabilidade pessoal 

e de homem público. Mandato de Sena
dor, que conquistei em 1970, com votação 
superior à do Senador José Ermírio de 
Morais, eminente figura de homem pú
blico, que deixou lembrança de luminosa 
trajetórla nesta Casa, e que tanto hon
rou Pernambuco. 

Talvez o passado desse jornalista - e 
de outros de Igual realce- explique uma 
pretensão elitista: a de que os Parla
mentos f·oram feitos para abrigar somen
te os luminares da Inteligência e da 
cultura. 

Mas não é isso o que pretende a de
mocracia representativa. Por Isso, neste 
Plenário, atuaram e atuam eminências 
culturais nas letras e nas ciências. E 
como não devo, entre tantas, fazer desta
ques para não cometer injustiças nem 
incc·rrer em omissões, apresento como 
símbolos os saudosos Senadores Milton 
Campos e Nereu Ramos, cujas lições de 
Humanismo e de Direito ainda ressoam 
no Congresso brasileiro. Todos eles ope
rando ao lado de outros, não menos 
dignos representantes de outras classes 
profissionais, inclusive a dos comerciários 
que, como eu, se consideram Igualmente 
legitimas mandatários do seu povo. 

Ninguém desconhece, por própria ex
periência, o peso da "Lei de· Pai" sobre 
cada um de nós. Esta é a minha lei, é 
a lei que herdei e que carinhosamente 
conservo d·os meus antepassados: renún
cia, para mim, é traição e é covardia. 
Renunciar seria negar-me, neste caso. 

Por esta razão, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, mais uma vez, com o teste
munho dos Srs. Senadores,· repilo as in
sinuações da Imprensa, que insistem na 
negaçãc· de mim mesmo que é a abdica
ção do meu mandato, o que só faria se 
eu próprio o tivesse traído. 

Ofereço-vos afinal, as palavras de 
Montesquieu: 

"A Injustiça cometida contra um só 
é uma ameaça para todos." 

Ao concluir, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, requeiro constem deste meu 
pronunciamento e sejam publicados com 
ele, dezoito documentos que trago ao 
exame dos meus dignos pares, para que 
se faça JUSTIÇA. (Muito bem! Muit~ 
bem! Palmas prolonga.das. O orador e 
cumprimentado.) 



DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR WILSON CAMPOS EM SEU DISCURSO: 

CARTA DO SR. SENADOR 
WILSON CAMPOS AO SR. 
PRESIDENTE E 1\ffiMBROS 

DO SENADO FEDERAL 

Excelentíssimo Senhor Presidente e demais 
Membros da Mesa do .Senado Federal 

senhor Presidente 

Surpreendido, em pleno recesso parlamen
tar, por uma campanha caluniatória, difun
·àida por toda a imprensa, no cognominado 
"Caso Moreno", eclodido em Pernambuco e 
tendo como principal autor o Sr. Carlos Al
berto Mene2ies de Sá, tomei duas providên
cias: 

a) repelir, em nota distribuída à imprznsa 
(doe. 1), a denunciação caluniosa; 

b) telegrafar ao Presidente da ARENA, 
Senador Petrônio Portella, e a Vossa Exce
lência (does. 2 e 3), manifestando-lhes meu 
desejo de integral apuração dos fatos, me-

diante Comissão Parlamentar de Inquérito 
( art. 27 da Constituição) . 

2 - Tratando-se de medida que só se pode 
efetivar durante o funcionamento normal do 
Senado, portanto a partir de março próximo, 
venho à presença de Vossas EXcelências soli
citar todas as providências cabíveis para a 
apuração dos fatos e conseqüente preser
vação do decoro desta Casa, indlretamente 
atingida por essa campanha publicitária, 
pois o prOcedimento que me foi imputado 
Infringe o art. 35, Item II, da Constituição. 

3 - Oferecendo-me, desde logo, para aten
der a qualquer determinação desta casa e 
no intuito de preservar-lhe o decoro, espero, 
no deferimento deste pedido, encontre a 
Egrégia Mesa solução regimental cabível pa
ra que a apuração dos fatos não seja pro
crastinada por obstáculos formais. 

Reitero a Vossas Excelências meu mais alto 
apreço e à Casa· a que sirvo protesto integral 
fidelidade. - Senador Wilson Campos, 
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VOTAÇÃO OBTIDA PELO CANDIDATO 
A DEPUTADO FEDERAL CARLOS 
WILSON CAMPOS NAS ELEIÇõES 

DE 15 DE NOVEMBRO DE 1974 

Zonas Munlclplos Pernambucano• 
N.•de 
Votos 

4." Recife· .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 454 
2.• Recife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 

5." Recife .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.160 

3." Recife 
7." Recife 
8." Recife 
1." Recife 
9." Recife 
6." Recife 

10.• Olinda 
100.• Olinda 

1.328 

1.037 

672 

1.145 

1.337 

1.232 

1.428 
2.770 

13." S. Lourenço da Mata .. .. .. .. . 1.214 

59." Correntes-Lagoa do Ouro . . . . 221 
78." Parnamirim-Feira Nova . . . .. 1.150 

93." Vicência .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. 38 
41." caruaru 

106." Caruaru 
105." Caruaru 
103." Limoeiro 
24.• Limoeiro 

88 

251 
393 

30 

53 

5G.• Garanhuns .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 439 
92." Garanhuns-Caeté-Paratama

Brejão-Jupi .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.111 

227.• Petrolina-Afrânio . . . . . . . . . . . . 5 

81." Sta. Maria da Boavista . . . . . . . 15 

40." S. Joaquim do Monte . . . . . . . . . . 158 
17." Paudalho-Lagoa do Itaengá . . 186 
95." Carpina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30 

89.• Tacaratu . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . 4 
52." Aliança .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . 45 
ao.• Bodacó-Granito . . . . . . . . . . . . . . 4 
22.• Sirinhaem . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 387 

33." Bom Jardim-Machados . . . . . . 20 
51." Taquaritfn~a-santa Cruz do 

Capibaribe ........ , . . . .. . . . . . . 99 

27." Ta m b é-Camutanha-Ferrei-
ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

34." Surubim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

29.• Gameleira . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 7 
48.• Altinho-Ibirajuba . . . . . . . . . . . . 37 

as.• João Alfredo .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 

Zonas Munlclplos l'cmnmbur.anos 
N.•de 
Votos 

39." Bonito-Barra de Guabiraba . . 1.578 
44." sã o Caetano-Tacaimbó-Ca

choeirinha . .. .. ... .. .. .. . .. .. . 1.358 

57. • Arcoverde ................... .. 
53.• Canhotlnho-Calçados ....... . 
66.• Afog111ckls da Ingazeira-Iga-

rassu ....................... .. 
108.• Betânia ...................... . 

156 

22 

so 
9 

55." Pesqueira-Alagoinha-Poção .. 1.630 

54.• Brejo da Madre de Deus-Ja-
taúba ........................ . 

82.• Ouricuri-Ipubi .............. . 

79.• Exu .......................... . 
73.• Belém-s. Franclsco-rtacuinha 
21.• Feira Nova-Glória do Goitá-

Chã da Alegria .............. . 
67.• Flores-Calumbi ............. . 

1.163 

59 

14 
74 

76 

30 

42.• Barreiros-s. José da Coroa 
Grande .. ... .. . .. .. .... .... . .. 1.480 

38." Agua Pretw .. .. .. . . .. .. .. . .. .. 12 

104." G o i a n a-Condado--Itaqui-
tlnga .... . .. ........... ....... 86 

30." Gravatá-Chã Grande . . . . . . . . 136 

99.• rtapetim-Brejinho . . . . . . . . . . 60 

77." Cabrobó-Orobó .. .. .. .. .. . .. .. 38 

16.• Ipojuca .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 347 
20.• Carpina .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. 695 

64." Aguas Belas-Iati-Itaiba . . . . . 48 
52. • São Bento do Una-Capoeira . . 149 

68.• S. José do Egito-sta. Teresi-
nha-Tuparetama . . . . . . . . . . . . 17 

14." Moreno .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 1.618 

26." Rio Formoso .. .. .. . .. .. .. .. .. 247 
94." Lagedo-Jurema . . . . . . . . . . . . . . 58 
28." Ribeirão-cortês . . . . . . . . . . . . . . 46 
45." Belo Jardim-8anharó . .. .. .. 1.384 

65." Custódia . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 5 
63." Petrolina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 
25.• Goiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

23." Nazaré-Buenos Aires-Tra-
cunhaém . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 1.519 

49." Panelas--Lagoa dos Gatos . . . . 46 
90." Macaparana-8. Vicente Ferrer 21 
5o.• Tabira-Solidão--Ingazeira . . . . 21 
85." Igarassu-Itamaracá . . . . . . . . . . 33 
74." S. José do Belmonte-Mirandiba 33 
70." Petrolândia .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 2 
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N.0 de 
Zonas nrunicípios Pcrnambucanos Votos 

46." Vertentes-Sta. Mar!a-Cambu-
cá-Frei M!guel!nho-Tor!tama 554 

75." Salgueiro-Verdejante .. .. .. .. . 2.534 
91." Passira-Cumaru . . . . . . . . . . . . . . 25 

102." Vitória de Santo Antão-Pombos 933 
12." Paulista .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 232 

101." Jaboatáo . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 852 
31." Amaraj!-Primavera . . . . . . . . . . 98 
63." Inajá-Ibim!rlm . . . . . . . . . . . . . . 6 
C2., Sertânia .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 17 
60." Buíque-TUpanatlnga . . . . . . . . . 89 
58." Pe·:l.ras-Venturosa . . . . . . . . . . . . 224 
71.a. Serra Talhada . . . .. .. . . . . . . . . . 32 
69." Triunfo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17 
47." Quipapa-São Benedito do Sul 152 
43." Catende-:Belém de Maria.-Ma-

raial ... ............ ........... 46 
98." Carnaíba .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 129 
19." Escada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 
87.11 Angelim-Palmerinda-SãoJoão 96 
36." Timbal.ba .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 67 
18." Vitória de Sto. Antão . . . . . . . . . 319 
84." Araripina-Trindade . . . . . . . . . . 20 
61.11 Bom Conselho-Saloâ-Teresi-

nha.. .. .... ..... ........ ...... 497 
37.• Palmares e Joaquim Nabuco . . 62 
72." Floresta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
15.'" Cabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 
35." Bezerros-Sairé-Camocim de S. 

Félix .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 4. 895 
97.• Riacho das Almas ............ . 
76." Serrlta-Cedro-Sítio dos Mo-

reiras ........................ . 
Brasília ................... · .. . 

659 

30 
306 

Zonas Municípios Pernambucanos 

11.• Jaboatão .................... .. 
86." Agrest!na ................... .. 
17." Paudalho-Lagoado-Itaengâ .. 
95." Carp!na. .................... .. 
89." Tacaratu ................. .. 
32:• Al!ança ..................... .. 
80." Bodocó-Gran!to ............. . 
22.• Slr!nhaem ................... . 
33." Bom Jardim-Machados ..... . 
5P Taquarltinga-Sta. Cruz do Ca-

plbaribe .................... .. 
27." T a m b é--Camutanga-Fer-

relros ....................... .. 
34." Surubim ..................... . 
29." G::tmele!ra .................. .. 
48." Alt!nhO-Ibirajuba ........... . 
88.• João Alfredo ................ .. 
39." Bonito-JJarra de Guabiraba .. 
44.0 São Caetano-Tacaimbó--Ca-

choeirinha ................... . 
57.• Arcoverde ................... .. 
53." Canhotinho-Calça;:los ....... . 
66.0 Afogados da Ingazelra-Iga-

rassu ........................ . 
108." Betânia ...................... . 
55.0 Pesquelra.-Alago!nha-Poção .. 
54.0 Brejo da Madre de Deus-Ja-

taúba ........................ . 
82.0 OUricuri-Ipubl .............. . 
79." Exu .......................... . 
73.0 Belém-s. Francisco-Itaculnha 
21.0 Fl:llra Nova.-Glória do Goitâ.-

Chã Alegria ................. .. 
67.0 Flores-Calumb! ............. . 
42." Barreiros-s. José da Coroa 

Grande ...................... . 
38.0 Agua Preta ................. .. 

N.0 dc 
Votos 

2.060 
2.019 

136 
30 
4 

45 
4 

387 
20 

99 

10 
10 
7 

37 
10 

1.578 

1.358 
156 

22 

80 
9 

1.630 

1.163 
59 
14 
74 

76 
30 

1.430 
12 

RESUMO 

DcJ;utado Federal 

Carlos Wilson Campos 
Capital e Municípios .. .. .. . 58.518 votos 

Deputado Estadual 

Ejg-nr Lins Cavalcante 
(Reeleito) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16.761 votos 

Deputado Estadual 
Antonio Lu!z Filho 

(Não Eleito) .. . .. . .. .. . .. .. . 11.429 votos 
Deputado Federal 
Carlos Wiloon Campos 

Capital . . .. . . . . . .. .. . . . . . . 9.042 

Municípios .. . .. .. .. . .. . .. 43.276 

Total .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 52.318 

Dzputado Estadual 

Edgar L!ns Cavalcante 

Capital .................. . 
Municípios .............. . 

Total .................. . 
Deputado Estadual 

Anton!o Luiz Fllho 

Capiinl .................. . 
Munlclp!os .............. . 

Total .................. . 

5.095 
11.666 
16.761 

7.276 
4.153 

11.429 
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INDUSTltiAL ACUSA SENADOR DE EXTORSiiO 

Recife (O Globo) - O industrial Carlos 
Alberto Menezes Sá, principal aclonlstro da 
Cotonlfício Moreno S/ A, denunciou, em 
carta ao Comandante do IV Exército, Ge
neral Moacir Potlguara, a tentativa de ex
torsão de que teria sido vitima por parte 
do Senador Wilson campos e de um diretor 
do Banco do Estado de Pern!llmbuco, Rome
ro do Rego Barros, quando tentava levantar 
recursos naquele estabelecimento de crédito 
para a sua empresa. 

O Delegado Regional do Banco Central 
em Pernambuco, Olavo de Oliveirro Melo, 
confirmou ontem a o Globo que estava rea-
lizando uma lnspeção de rotina no ....... . 
BANDEPE quando foi surpreendido com a 
denúncia do industrial envolvendo um dos 
diretores do banco. Olavo Oliveira não re
velou o nome do diretor, informando que 
apenas iria apurlllr a denúncia, promovendo 
investigações de rotina. 

Romero do Rego Barros foi afastado da 
direção da Clllrte!ra de Crédito Especial do 
BANDEPE há várias semanas. Ele teria uti
lizado o cargo para favorecer, através de 
extorsão e favoritismos na liberação de em
préstimos, lll candidatura do jovem Carlos 
Wilson Campos, filho do Senador Wilson 
Campos, à Câmara Federal. 

A denúncia foi formalizada numa carta 
que o industrial encaminhou a várias auto· 
ridades federais e ao próprio Governrodor 
Eraldo Gueiros, relatando a tentativa de 
extorsão de que foi vitima. Nessa carta, o 
Industrial Carlos Alberto Menezes Sá acusa 
frontalmente o Senador Wilson Campos de 
tentar extorquir 200 mil crlll!:ell·os plllra a 
campanha de Carlos Wilson, sem o que não 
haveria a liberação de um empréstimo parti 
tlrnr o cotonlficlo da situação de quase fa· 
lêncin. 

Além da carta-denúncia, existe um01 fltn 
do diálogo que teria sido mantido entre o 

Senador Wilson Campos e o empresário, 
quando da tentativa de extorsão dos 200 mil, 
mais um por cento do valor do empréstimo 
de Cr$ 20 milhões, teria sido formalizada. 

Uma cópia dessa fltro chegou à sucursal 
de O Globo em Recife. o diálogo não acres
centa multa coisa às denúncias formalizadas 
na carta e nem mesmo faz referências ao 
valor da ajuda finwceira à campanha do 
jovem Wilson Campos, que obteve 53 mil 
votos nas últimas eleições, sendo o terceiro 
mais votado da legenda. 

De posse da fita e da carta-denúncia, 
O Globo procurou ouvir, ontem à tarde e 
durante toda a noite, twto o Senador Wil
son Campos e seu filho Carlos Wilson, como 
o Governador Eraldo Gueiros e o futuro 
Governador Moura Cavalcãntl. 

O senador Wilson Campos não foi encon
trado em casa nem participou de reunião 
extraordinária da ARENA, que durou ape
no> 20 minutos, onde seriam debatidos te
mas Importantes, inclusive, a impugnação 
contra seu filho, promovida por membros da 
própria ARENA, sob a acusação de abuso 
do poder económico, durante a campanha. 

o Governador eleito, Moura ca.valcãntl, 
disse que não tom!llrla conhecimento oficial 
do fato antes de março, quando assumiria 
o Palácio das Princesas. 

- Mas, como sou homem de boa-fé, pre
firo acreditar também na boa-fé do Sena
dor Wilson Campos. Não seria a acuSillÇáo 
isolada de um Industrial que me levaria a 
conclusões apressadas. vamos esperar os re
sultados das diligências que, segundo os pró
prios jornais, estariam sendo promovld~ 

por todos os setores de segurança direta
mente Interessados - disse Moura Caval
cãntl. 

"0 Globo", Rio de Jancl~o, J d" Ja.nclro de 1975, 
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A íNTEGRA DA CARTA 

E a seguinte a integra da carta enviada 
pelo industrial Carlos Albarto Meneses S:i 
ao General Moacir Potiguara, Comandante 
do IV Exército: 

"Neste momento, acabo de assinar uma 
carta dirigida ao BANDEPE (Banco do Es
tado de Pernambuco S. A.), comunicando 
minha pretensão de renúncia do controle 
acionário do Cotonificio Moreno S. A., bem 
como a renúncia do cargo de Presidente da 
referida indústria. 

Quero, neste momento, deixar bem claro 
os motivos que me levaram a tal decisão. 

Desde o mês de janeiro de 1974, toda a 
indústria têxtil nacional vem passando por 
uma crise nunca vista antes no setor, crise 
esta que se agrava mês a mês. 

Prevendo tal situação, pedi aos meus au
xiliares que fizessem de pronto um levanta
mento da ~mpresa. De posse deste estudo, 
resolvi encaminhar aos bancos oficiais um 
pleito, para poder atender às necessidades 
da companhia e também ficar com parte 
destes recursos obtidos para capital de giro. 

Os pleitos foram entregues ao Banco do 
Brasil S. A. e Banco do Estado de Pernam
buco S. A., conforme documento em meu 
poder. 

A operação seria na ordem de ......... . 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzei
ros). 

Para esta operação, a fábrica se compro
meteria em dar Cr$ 33.000.000,00 (trinta e 
trêr, milhões de cruzeiros) de garantias reais 
(prédios, terrenos, maquinaria) . 

O Banco do Brasil S. A., logo que recebeu 
nosso pleito, determinou uma comissiio com
posta por um engenheiro <Dr. Fernando 
Matos), encarregado da parte de avaliar os 
bens oferecidos à outra parte da comissão, 
para fazer uma perícia contábil e também 
verificar as nec~ssidades reais da empresa e 
analisar a sua capacidade de pagamento. 
Após um mês aproximadamente de estudo, 
os I écnicos entregaram ao Banco do Brasil 
S. A os seus pareceres. Os bens oferecidos 
foram aceitos. 

Aproveitando a anó.Jise das garantias reais 
feita pelo Banco do Brasil S. A., apressei
me em entr.egar a mesma ao Banco do Es
tado de Pernambuco S. A., visto que o seu 
avaliador é o mesmo do Banco do Brasil 
<Eng.0 Dr. Fernando Matos). 

O BANDEPE também nomeou urna co
missão para verificar e analisar a capaci
dade de produção da fábrica, custos, capaci
dade de pagamento etc. 

buco S. A. ter um entendimento com o 
Dr. Romero do Rego Barros <Diretor da 
Carteira de Crédito Especial), onde havia
mos entregue nosso pleito, para saber do 
mesmo se a diretoria do Banco já havia to
mado conhecimento da análise feita pelos 
técnicos. 

O Dr. Romero, ·então, na presença do Dr. 
Ney, chefe da Equipe de Análise e o Dr. 
Atiógenes Affonso Ferreira, nosso funcioná
rio, informou-me que o nosso pleito havia 
sido aprovado, ern principio, pela dlretoria 
do banco, dependendo, apenas, de urna aná
lise dos bens oferecidos como garantia, para 
contratação da operação. Solicitei então, ao 
Dr. Romero que me desse uma carta dizen
do da resolução que a diretoria havia tomado 
aprovando o nosso projeto. 

Como disse anteriormente que a avaliação 
dos bens do cotonifício oferecidos para esta 
operação tinham sido avaliados pelo Banco 
do Brasil S. A. e que o avaliador <Dr. Fer
nando Matosl era também avaliador do 
BANDEPE, fiquei tranqUilo. 

Resolvi então tirar xerox da carta do 
BANDEPE e encaminhar aos meus fornece
dores pedindo aos mesmos uma prorrogação 
dos titules que estavam para vencer pelo 
prazo de 60 dias. 

Fiz também uma carta ao Banco do 
Brasil S. A. desobrigando o mesmo de dar 
prosseguimento à análise do nosso projeto 
em face da aprovação do BANDEPE. 

Decorridos alguns dias, fui procurado em 
minha residência em Moreno pelo Senador 
Wilson Campos, que se fazia acompanhar 
do Dr. Romero do Rego Barros e do Sr. 
João Colaço. Conversa.mos sobre diversos as
wntos. Em dado momento, o Dr. Romero 
disse ter um compromisso ao qual não pode
ria faltar, porém o Senador Wilson ficaria 
comigo para conversar alguns assuntos ... 

Fiquei a sós com o Senador. Fui, então, 
interpelado pelo mesmo sobre o andamento 
do nosso pleito no Banco do Estado de Per
nabuco S. A. Disse ao Senador que o mes
mo já huvia sido aprovado. O Senador, en
tão, perguntou-me se eu não venderia o 
controle acionário da fábrica. Fiz ver ao 
senador que durante quase cinco anos lutei 
sem tréguas para não só levantar a empre
su, modernizando quase todo o seu .equipa
mento, para desta formu termos condições 
de competir não só no mercado interno 
como também no mercudo externo, com nos
sos concorrentes. Fiz ver também ao Se
nador que a diretoria do cotonificio havia 
investido nos anos de 1972 e 1973 .....•.. 
Cr$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de cru
zeiros), sendo que, desta importância, 70 por 
cento com recursos da própria empresa e 30 
por cento com recursos de instituições fi
nanceirus. 

Decorridos 130 dias da entrega do nosso O Senudor então me disse: "Carlos Alberto, 
pleito, fui ao Banco do E3tado de Pernam- o seu projeto só será aprovado pelu Carteira 

I 
I 
I 
' 
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de Crédito Especial se você der uma "bola" 
de 1 por cento sobre o valor total do finan
ciamento pretendido. Quero, também, acer
tar com você seu apoio à candidatura do 
meu filho Carlos WUson para Deputado Fe
deral e também uma ajuda para a campa
nha no valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mU 
cruzeiros), fornecidos parceladamente. 

Fique! surpreso com a proposta do Sena:
dor; porém, disse ao mesmo que !ria estu
dar e que, dentro de alguns dias, lhe daria 
uma resposta. 

No dia seguinte, fui ao Banco do Estado 
de Pernambuco S. A. falar com o Dr. Ro
mero do Rego Barros para sentir do mesmo 
se havia algum problema com o nosso pro
Jeto. O Dr. Robero então me disse que a 
Comissão Técnica havia achado alguns erros 
no nosso pleito. Solicitei, então, uma entre
vista com a Comissão Técnica que havia 
feito a análise do nosso projeto. Fizemos 
uma reunião na presença do Dr. Romero, 
Dr. Ney <chefe da Equipe de Análises) e do 
Dr. Sebastião Barreto Campello, então na 
época Diretor Industrial do Cotonificio Mo
reno S. A. 

O erro encontrado no nosso projeto pela 
Comissão Técnica foi o seguinte: alegava a 
referi.da comissão que a fábrica só teria con
dições de produzir 2.500.000 metros(ano. E 
nós havíamos colocado no projeto que a ca
pacidade de produção da fábrica era de 
1. 200. 000 metros/mês. O Dr. Sebastião 
Barreto Campello, Diretor Industrial do Co
tonif!clo Moreno S. A., tomando a palavra, 
fez ver ao Dr. Romero e ao chefe da Equipe 
de Análises, Dr. Ney, que o erro que eles 
haviam encontrado poderia ser da Comissão 
Técnica e não do Cotoni!ício Moreno S. A. 
e que a referida indústria teria capacidade 
de produzir até 1.600.000 metros de tecidos, 
corrigindo alguns pontos de estrangulamen
to. O Dr. Romero do Rego Barros decidiu 
mandar novamente a mesma comissão para 
apurar de fato quem estava com a razão. 
Dias depois a referida comissão chegou à 
conclusão que realmente a fábrica tinha 
condições de produzir 1. 200.000 metros;mês. 
Resolvido o problema da capacidade de pro
dução, surgiu novo impasse: comercialização 
e preço dos produtos de nossa fabrlcaçao. 
A famosa Comissão Técnica do Dr. Romero 
alegava agora que os preços dos nossos pro
dutos estavam majorados em 30 por cento. 
Levamos, então, para o Dr. Romero as no
tas fiscais e os pedidos para fazer prova 
àquela Comissão Técnica que nós é que es
távamos com a razão. Provamos, então, pe
rante àquela comissão, que não tinhamos 
majorado nossos preços no projeto. 

Resolvi então falar com o Senador WUson 
Campos, disposto a aceitar a sua proposta 
<dar uma "bola" de 1 por cento sobre o valor 
de nosso pleito e apoiar a candidatura do 
seu filho, Carlos Wilson, para Deputado 
Federal). No dia seguinte, encontrei-me com 
o senador no Grande Hotel. O Senador en-

tão me disse: "Você está aperreado porque 
quer, pois já poderíamos ter resolvido o pro
blema do cotoniflcio há toda vida." Nova
mente, o Senador voltou a insistir na pos
sibilidade de venda do controle acionário 
do cotoni!icio, dizendo o mesmo que teria 
um grupo para comprar as minhas ações e 
que pagaria pelas mesmas a Importância de 
Cr$ 5. 000.000,00 (cinco milhões de cruzei
ros) . Discordei com a proposta definitiva
mente, e pedi, então,· ao senador para apa
recer em Moreno, a fim de acertarmos o 
assunto da propina e da candidatura do seu 
filho a Deputado F.ederal. 

Combinamos, então, que no dia seguinte, 
ele, Wilson, iria tomar café em minha resi
dência para o acerto final. Na manhã do 
dia seguinte, sai de casa Jogo cedo para não 
receber o Senador. Deixei um recado com o 
vigia de minha casa que, se o Senador apa
recesse, avisasse que eu me encontrava na 
fábrica. Levei comigo um gravador e ins
talei no meu escritório, a fim de gravar o 
diálogo mantido entre mim e o senador, 
caso no futuro fosse preciso mostrar aos 
órgãos federais e ao próprio Governo como 
funciona a Carteira de Crédito Especial do 
Banco do Estado de Pernambuco S. A. 

O Senador apareceu na fábrica. Gravei 
toda a conversa. Tirei várias cópias da fita. 
O destino destas cópias é para as autori
dades deste País. Acredito que as autorida
des federais tomarão alguma medida, pois o 
Governo Estadual nada fez, apenas o Go
vernador Eraldo Guelras, depois de ouvir a 
fita, me pediu para ter calma e não divulgar 
o documento em meu poder. Comprometeu
se comigo que mandaria analisar novamente 
o nosso pleito e aprovar de imediato. Disse, 
então ao Governador que não desejaria que 
o projeto fosse aprovado por imposição e, 
sim, queria que fosse aprovado se a fábl'lca 
fosse rentável e tivesse capacidade de pagar 
o empréstimo solicitado. 

Dois dias depois da conversa com o Go
vernador, o pleito foi aprovado. 

Fui então ao Banco do Estado de Pernam
buco ter um entendimento com o Presidente, 
Dr. Antônio Pereira Pinto. Fiz uma exposi
ção ao mesmo da situação dramática em que 
estava vivendo a empresa, inclusive a esta 
altura com títulos protestados, situação dra
mática pela "tabelinha" Wilson x Romero. 
Disse ainda ao Presidente que da mesma ma
neira que estes dois corruptos tinham pro
curado extorquir dinheiro da minha em
presa, fizeram com diversas firmas que tive
ram seus projetas aprovados na Carteira de 
Crédito Especial. 

Devido então à difícil situação finan
ceira, e também já sem crédito por ter ti
tulas protestados, solicitei do Presidente do 
BANDEPE um adiantamento no valor de 
Cr$ 3.000.000,00 <três milhões de cruzeiros) 
paro. resolver, ou· melhor, atender aos pro-
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blemas mais Imediatos. Este adiantamento 
seria liqUidado com a lib~ração dos recursos 
quando da contratação da operação já apro
vada por aquele banco. O Presidente, Dr. 
Antônio Pinto, deferiu favoravelmente a mi
nha proposta, fazendo, apenas, uma ressalva: 
que as liberações deste adiantamento seriam 
de CrS 500.000,00 <quinhentos mil cruzeiros) 
semanais. Concordei. 

A esta altura, já não conseguia dirigir a 
empresa, precisava de uma pessoa que 
pudesse me ajudar. Resolvi então admitir 
um sócio. Vendi 50 por cento do controle 
acionário aos irmãos Victor de Araújo. Fui 
juntamente com Antônio Olinto Victor de 
Araújo aos bancos para apresentá-lo como 
meu sócio. Fui ao Banco do Estado de Per
nambuco, falei com o Presidente, fiz ver ao 
mesmo que aquele grupo que estava ingres
sando na sociedade tinha investido a impor
tância de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de cruzeiros). Por este motivo, queria tam
bém reduzir o valor do empréstimo solicitado 
àquele banco. Ao invés de CrS 20. 000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) só iríamos pre
cisar de Cr$ 12. 000. 000,00 <doze milhões de 
cruzeiros) . 

Na presença do representante do novo 
grupo, o Presidente do BANDEPE afirmou 
estar de pé a fiança, bem como o adianta
mento de Cr$ 3.000.000 00 (três milhões de 
cruzeiros) até a contratação da operação. 

Foram-nos adiantados Cr$ 1.750.000,00 (um 
milhão, setecentos e cinqUenta mil cruzei
ros). Eis que o Presidente do Banco do Es
tado de Pernambuco S. A. adoece, passan
do a Presidência para o Sr. Morais Filho. 

Com o novo Presidente em exercício, as 
coisas se modificaram bastante. O Presiden
te em exercício, juntamente com a direto
r!a, decidiu não mais operar com o Cotoni
fício Moreno S. A., alegando que toda a ci
dade do Recife já havia tomado conheci
mento do escândalo que envolvia a Carteira 
de Crédito Especial e o Coton!fício More
no Sociedade Anônima. 

Fui, então, à residência do Dr. Antônio 
Pinto, juntamente com o Dr. João Roma e, 
na presença do mesmo, disse que passaria 
o controle acionár!o total da fábrica e re
nunciaria à Presidência para, desta forma, 
não deixar o Banco do Estado de Pernam
buco S. A. e a diretoria numa situação 
vexatória causada pelo D!retor da Carteira 
de Crédito Especial e o Senador Wilson 
Campos. O Dr. Antônio Pinto alegou então 
que nada poderia fnzer por estar afastado 
da Presidência por motivos de saúde. 

Resolvi procurar o Governador eleito, José 
de Moura Cavalci\nti, e expliquei ao mesmo 
a grave situação do Cotonifíc!o Moreno S. A. 
O Governador Moura Cavaldnt! disse nada 
poder resolver por ser Govern!'ldor de fato, 
m::.s nüo de direito, c me pediu que pro-

curasse falar com o Governador Eraldo Guel
ras e Insistisse junto ao mesmo para tomar 
providências da grave situação, i~zendo ver 
ao mesmo que o fechamento da fábrica re
presentaria o desemprego de 1.400 operários, 
gerando assim um clima de IntranqUilidade 
no município e talvez até de subversão. 

Procurei no mesmo dia o Governador 
Eraldo Guelras - o mesmo se encontrava 
em Palácio, porém não me recebeu -, pediu 
que eu falasse com o Vice-Governador 
Barreto Guimarães; expliquei, então, ao 
Sr. Barreto Guimarães toda a situação, da 
qual já era conhecedor. O V ice-Governador 
prometeu levar ciência ao Governador Eraldo 
Guelras e tomar as providências necessárias 
para o não-fechamento da fábrica, Nenhu
ma providência foi tomada. 

Estou, neste momento, levando ao conhe
cimento de V. S." dos fatos já narrados 
para que tome as providências cabíveis que 
o caso requer. bem como no sentido de man
ter a ordem e a tranqUilidade da população 
na cidade de Moreno, visto que, a esta altu
ra, a situação do cotonifício é insustentável. 

Quero também esclarecer a V. S." e às 
autoridades do País os beneficias que fiz à 
cidade do Moreno: 

l) resolvi o problema habitacional da ci
dade vendendo cerca de 790 casas da fá
brica aos seus operários por preços acessí
veis e de acordo com a renda familiar <atra
vés do BNHl; 

2) Moreno era uma cidade ilhada, pois 
dista 30 · quilômetros de Recife e não tinha 
meios de comunicação. Fiz doação das ações 
da Empresa Telefônica do Moreno, da qual 
o cotonificio é o maior ac!on!sta à Prefei
turru do Moreno para, desta forma, a TELPE 
poder encampar a mesma, dando assim à 
cidade meios de comunicação; 

3) fiz doação de tun prédio i\ Prefeitura 
para a mesma poder doar ao BANDEPE, a 
fim de que aquele estabelecimento de cré
dito pudesse instalar uma agência na ci
dade do Moreno (primeira agência bancária 
da cidade); 

4) doei um terreno para a Secretaria d ~ 
Educação, para a mesma construir um g!mí
s!o (já em funcionamento); 

5) doei um prédio com área aproximada 
de 1. 000 m~ para um colégio, também em 
funcionamento; 

6) criei uma escola para os filhos dos ope
rl\r!os, a qual é mantida pela fábrica <em 
pleno funcionamento) . 

Ai está, pois, Sr. General, todo o meu 
esforço, não só no sentido de soergu!mento 
da empresa que emprega cerca de 1.400 ope
rários, como, também, os benefícios trazidos 
pnra a cidade do Moreno. 

I 
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Aqui me despeço, na certeza de que v. s.•, 
como Comandante do IV Eçérclto, tomará 
as devida& providências ao exposto acima. 

Cordialmente, 
Carlos Alberto Meneses Sá 

E. T. : Quero ressalvar que os Diretores do 
BANDEPE, Srs. Dr. Antônio Pereira Pinto 
Dr. Morais Pinho, Dr. Hélio de Assis e Dr.' 
Aureo Bradley são homens dignos e honra
dos, que pa.ra mim merecem todo respeito e 
consideração." 

O GLOBO, Rlo de Janeiro, 3 de janeiro de 1975 

BANCO CENTRAL ADl\UTE 
DENúNCIA DO BANDEP 

Recife - O Delegado do Banco Central 
nesta cidade, Sr. O lavo Melo, confirmou 
ontem a existência de uma denúncia "contra 
um diretor do Banco do Estado de Pernam
buco", apresentada formalmente pelo in
dustrial Carlos Alberto Menezes Sá., Dlre
tor do Cotonificio Moreno, que acusa o Sr. 
Romero Rego Barros, Diretor da Carteira de 
Créditos Especiais, de ter condicionado a li
beração de empréstimos industriais a doa
ções para a campanha eleitoral de candida
tos do Senador Wilson Campos, da. ARENA. 

Enquanto isso, conheceu-se a integra de 
duas cartas do industrial, datadas de outu
bro, uma ao Comandante interino do IV 
Exército, General Mário de Mello Matos, e 
outra a um grupo de amigos, onde descreve 
os entendimentos que teria tido com "a ta
belinha Wilson x Romero", durante os quais 
fora solicitado a abrir mão de 1% de um 
empréstimo de Cr$ 20 milhões. O industrial 
>diz que possui fita gravada de uma conversa 
com o Senador, mas o Presidente do Banco 
do Estado, Sr. Antônio Pereira Pinto, de
fendeu o Sr. Rego Barros, admitindo que 
"tudo não passa de desespero do Sr. Carlos 
Alberto Menezes". 

Silêncio 

Nem o senador Wilson Campos, nem o 
Sr. Rego Barros, qu~ está afastado das fun
ções de Diretor do BANDEPE, nem o indus
trial quiseram comentar o episódio. Durante 
todo o dia de ontem o Senador não foi en
contrado em casa ou na sua loja de tecidos, 
no centro da cidade. Sua esposa, porém, 
disse que as noticias, envolvendo-o, "estão 
sendo pagas para difamar o seu nome. ll: 
um absurdo manchar assim o nome de um 
Senador da República". 

A mãe do Sr. Rego Barros informou que 
o diretor afastado de suas funções está em 
casa, convalescendo de um acidente auto
mob!list.!co ocorrido há dois dias e por or
dens médicas, guarda repouso absoluto. 

o industrirul Carlos Alberto Menezes Sá, 
autor da denúncia, recusou-se a fazer qual-

quer comentário a respeito da denúncia 
feita contra o Senador e o Dlretor do 
BANDEPE enquanto não se reunir com seus 
advogados. Ao saber que o Delegado do 
Banco Central havia confirmado a existên
cia de sua denúncia, o industrial revelou-se 
surpreso e admitiu a hipótese de convocar a 
Imprensa ainda hoje, tornando público os 
detalhes de suas acusações. Acredita-se que 
ele venha a divulgar um texto escrito. 

Presidente Nega. 

O Presidente do BANDEPE, Sr. Antônio 
P.ereira Pinto, desmentiu as notícias de que 
tenham ocorrido irregularidades na Carteira 
de Créditos Especiais. "Desconheço a. exis
tência de qualquer desfalque no Banco do 
Estado de Pernambuco, que possui um de
partamento de inspeção que controla todas 
as agências e isso nos traz tranqUilidade a 
respeito da boa condução dos trabalhos atra
vés de todos os seus gerentes." 

Tanto o Delegado do Banco Central, como 
o Sr. Pereira Pinto omitiram, em suas de
clarações, o nome do Sr. Rego Barros, como 
uma maneira correta de não incriminá-lo 
precipitadamente. O Presidente do banco, 
porém, confirmou que o Diretor da Carteira 
de Créditos Elspeciais está licenciado, se
gundo requerimento apresentado no dia 29 
de novembro, "por motivo de doença, por 60 
dias". Portanto, ele deveria reassumir as 
funções ainda este mês, a menos que enca
minhe uma nova solicitação de licença, de
vido ao acidente automobilístico sofrido há 
dias. 

O Sr. Pereira Pinto disse desconhecer 
completamente a denúncia confirmada pelo 
Delegado do Banco Central. 

"Uma vez que o teor dessa acusaçiío não 
me foi dado a apreciar, não sei nem mesmo 
quem é o acusado." Logo depois, admitindo 
a existência de uma questão entre o in
dustrial e o diretor licenciado, disse: "Tenho 
a impressão de que tudo não passa de deses-

. pero do Sr. Carlos Alberto Meneses." 

Presidente Acusa. 

Em seguida, ofereceu uma explicação das 
negociações entre a Carteira de Crédito Es
pecial do banco que preside e o Cotonif!cio 
Moreno, de propriedade do industrial: 

- "Quando o Sr. Carlos Alberto Mene
zes assumiu o Cotonificio Moreno, encon
trou-o em difícil situação, mas, através de 
empréstimos, inclusive na FINAME. conse
guiu, nos anos de 1972 e 73, estab!li.zar-se 
substituindo as velhas máquinas por outras 
modernas. Contudo, devido à crise do pe· 
tróleo, as exportações foram suspensas e o 
Sr. Carlos Alberto Menezes ficou sem poder 
saldar as dividas assumidas. Recorreu então 
ao BANDEPE solicitando uma fiança de 
Cr$ 20 milhões, pois pretendia conseguir um 
grande empréstimo no exterior para fazer 
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frente aos compromissos que se tornavam 
inadiáveis." 

- "Naturalmente", continua o Presidente 
do BANDEPE, "fomos obrigados a fazer um 
profundo estudo das reais condições do co
toniffclo e vimos que o banco não tinha 
possibilidade de assumir a fiança pedida. 
Por Isso, acredito que o Sr. Carlos Alberto 
esteja querendo incriminar o Sr. Romero do 
Rego Barros, juntamente com o Senador 
Wilson Campos, como se o Sr. Romero fosse 
capaz de permitir ou não, por si só, a li
beração da quantia solicitada". 

Delegado Explica 

Segundo o Sr. Olavo Mello, Delegado do 
Banco Central em Recife, informou que 
"estavam sendo realizadas as inspeções 
anuais de rotina no BANDEPE, quando fo
mos surpreendidos com uma denúncia e, no 
momento trabalhamos para apurá-la. Não 
sabemos ainda se esta denúncia tem ou não 
procedência" . 

Apesar do laconismo compreensível do De
legado, informações obtidas no Rio confir
mam a existência das Investigações envol
vendo diretamente o Sr. Rego Barros, ao 
mesmo tempo em que se admite a vinculação 
dlreta entre o afastamento do Dlretor e a 
denúncia. O pedido de licença para trata
mento de saúde, no caso, seria uma fórmula 
polida, capaz de permitir o inquérito sem 
ferir precipitadamente a reputação do Sr. 
Rego Barros, na hipótese de as acusações 
serem falsas. 

TRECHOS DA CARTA AO IV EXÉRCITO 

Fui procurado em minlla rcsidênci:l. em 
Moreno pelo Senador Wilson Campos que 
se fazia acompanhar do Dr. Romero do 
Rego Barros e do Sr. João Colaço. Conver
samos sobre diversos assuntos. Em dado 
momento, o Dr. Romero disse ter um com
promisso ao qual não poderia faltar, porém 
o senador Wilson ficaria comigo para con
versar alguns assuntos. 

Fiquei a sós com o Senador. ( ... ) O 
Senador então me disse: "Carlos Alberto, 
o seu projeto só será aprovado pela Carteira 
de Créditos Especiais se você der uma "bola" 
de 1% sobre o valor do financiamento pre
tendido. Quero também acertar com você 
seu apoio à candidatura do meu filho Carlos 
Wilson para Deputado Federal e, também, 
uma ajuda para a campanha no valor de 
Cr$ 200 mil, fornecidos parceladamente." Fi
quei surpreso com a proposta do Senador, 
porém, disse ao mesmo que iria estudar e 
que dentro de alguns dias lhe daria uma 
resposta. 

No dia seguinte fui ao BANDEPE ( ... ) o 
Dr. Romero então me disse que a Comis
sào havia achado alguns erros no nosso plei
to ( ... ) Resolvido este problem:t ( ... ) sur
giu '"' • Impasse ( ... ) Resolvi, então, fular 

com o Senador Wilson Campos disposto a 
aceitar sua proposta ( ... ) No dia seguinte, 
me encontrei com o Senador no Grande Ho
tel. O senador então me disse: "Você está 
aperreado porque quer ( ... ) " Pedi, então, 
ao Senador para aparecer em Moreno, a fim 
de acertarmos o assunto da propina e da 
candidatura do seu filho a Deputado Fe
deral. 

Na manhã do dia seguinte, saí de casa 
logo cedo para não receber o Senador. Dei
xe! um recado com o vigia de minha casa. 
que, se o Senador aparecesse, avisasse que 
eu me encontrava na fábrica. Levei comigo 
um gravador e instalei no meu escritório, a 
fim de gravar o diálogo mantido entre mim 
e o Senador, para que, no futuro, fosse pre
ciso mostrar aos órgãos federais e ao pró
prio Governo como funciona a Carteira de 
Crédito Especial do Banco do Estado de· 
Pernambuco. 

o Senador apareceu na fábrica. Gravei 
toda a conversa. Tirei várias cópias da fita. 
O destino destas cópias é para as autorida
des deste Pais. Acredito que as autoridades 
federais tomarão alguma medida, pois o 
Governo estadual nada fez, apenas o Go
vernador Eraldo Gueiros, depois de ouvir a 
fita, me pediu para ter calma e não di
Vulgar o documento em meu poder. Compro
meteu-se comigo que mandaria analisar no
vamente o pleito e aprovar de Imediato ( ... ) 
Dois dias depois da conversa com o Gover
nador o pleito foi aprovado. 

Fui então ao BANDEPE ter um entendi
mento com o Presidente, Dr. Antônio Perei
ra Pinto. Fiz uma exposição ao mesmo da 
situação dramática em que estava vivendo a 
empresa Inclusive a esta altura com títulos 
protestados, situação dramática criada pela 
"tabelinha" Wilson x Romero. Disse ainda 
ao Presidente que da mesma maneira que 
estes dois corruptos tinham procurado ex
torquir dinheiro da minha empresa, fizeram 
com diversas firmas que tiveram seus pro
jetas aprovados na Carteira de Crédito Es
pecial. 

Resolvi procurar o Governador eleito, José 
de Moura Cavalcânti, e expliquei ao mesmo 
a grave situação do Cotonificio Moreno S, A. 
O Governador Moura Cavalcânti nada pôde 
resolver por ser Governador de fato, mas 
não de direito, e me pediu que procurasse 
falar com o Governador Eraldo Guei
ros ( ... ) Procurei no mesmo dia o Governa
dor Eraldo Gueiros, o mesmo se encontrava 
no Palácio, porém não me recebeu. Pediu 
que eu falasse com o Vlce-Governador Barre
to Guimarães ( ... ) , prometeu levar ciência 
ao Governador e tomar as providências ne
cessárias para o não-fechamento da fábri
ca. Nenhuma providência foi tomada. 

"Em tempo - Quero ressalvar que os DI
retores do BANDEPE, Srs. Dr. Antônio Pe
reira Pinto, Dr. Morais l?lnho, Dr. Hélio de 
Assis e Dr. Aureo Brad!ey são homens 
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dignos e honrados, que para mim merecem 
todo respeito e consideração." 

GUEIROS TERIA OUVIDO A FITA 

Recife - Segundo a carta de oito pági
nas enviada pelo Sr. Carlos Alberto Mene
zes ao Comandante-Interino do IV Exército 
no dia 8 de outubro, o Senador W!lson Cam
pos condicionou a liberação de uma fiança 
para o seu cotonifício no Banco do Estado 
de Pernambuco a uma "bola" de Cr$ 200 mil, 
equivalente a 1% da operação que desejava 
fazer e outra parcela de igual valor, que 
poderia ser resgatada em pagamentos pe
riódicos. Os primeiros CrS 200 mil seriam 
util!zados na campanha do filho do Sena
dor, Sr. Car!os Wilson Campos, que se ele
geu com· 52 m!l votos para a Câmara Fe
deral, sendo o mais jovem e bem votado 
dn. bancada arsnista. 

O industrial diz ter procurado o Gover
nador Eraldo Gueiros, tocando-lhe a fita 
onde gravou uma de suas entrevistas com 
o Senador. O Governador eleito, Moura Ca
valcânti, que também teria sido procurado 
por ele, teria dito que nada poderia fazer, 
pois era "governador de fato, mas não de 
direito". Estas revelações estão contidas em 
outra carta, onde explica os acontecimen
tos a amigos de sua confiança, a quem pede 
que procurem as autoridades caso lhe suceda 
algo. 

Até à noite de ontem foi impossível con
seguir-se acesso â fita da conversa mantida 
entre o industrial e o Senador, que, no mo
mento, passa a ser o principal elemento da 
controvérsia. Em Recife, inúmeras pessoas 
dizem tê-la ouvido. 

A CARTA AOS AMIGOS 

Como medida de precaução e com o obje
tivo de prevenir e fixar responsabilidades 
futuras, desejo comunicar-lhe a ocorrência 
de graves acontecimentos em que, nos últi
mos meses, vi-me envolvido. 

Como é do conhecimento geral, assumi o 
controle acionar!o do Coton!fício Moreno no 
ano de 1970. Dessa data até hoje, tenho 
desenvolvido um esforço pertinaz no sentido 
de reorganizar esse estabelecimento fabril. 

Temendo grandes dificltldades, consegui 
elevar a sua produção. Em relação ao seu 
operariado, foi possível um amplo entendi· 
menta solucionando numerosas reclamações 
(2 miÚ em tramitação nas Juntas de Conci
liação e Julgamento. Ainda com o objet!vo 
de assegurar a harmonia entre o capital e o 
trabalho e de garantir melhores condições 
parn os empregados, a d!reçfio da empresa 
poss!b!l!tou, em convênio com o BNH, a 
aquisição das casas em que residem os seus 
operários ( cercn de 790 casas) . Ainda como 
contr!bu!çfio ao desenvolvimento do mun!
c!p!o onde está situado o coton!f!c!o, trans
feriu para a edilidade o controle da empresa 

telefôn!ca, para, desta forma, dar à ele 
meios de comunicação com o Pais. No s 
de educação, o coton!fic!o doou à Prefe! 
um ginásio cem funcionamento) e um 
rene para construção de outro educanil 
(também em funcionamento) . 

Atento parn. seus compromissos e ab1 
çães tributárias, o -catonific!o mant\nh~ 
gorosa pontual!dade nos seus pagamen1 

Na qual!dade de seu d!retor-presid• 
permaneci sempre com dedicação de tr 
integral à sua d!reção sem me ausenta 
Pais, sem real!zar viagem ao exterior, 
efetuar gastos pessoais supérfluos, adot
uma Unha de moderação, de equilíbrio 
economia. Apesar de tudo isso, o coton · 
não escapou à crise econ,õmico-finan· 
em que se debate a indústria têxtil nach 
Diante dessa dificuldade, pleiteei um fi 
ciamento ao Banco do Bras!! e ao BAJ:o 
PE. Tendo sido aprovada a operação 
BANDEPE, sustei o andamento do que 1 
pleiteado ao Banco do Brasil. Acon 
surpreendentemente que o BANDEPE 
sou a procrastinar a ef.etivação do fi 
c!amento aprovado. Fui, então, proct 
em minha residência, em Moreno, pele 
nadar Wilson Campos, que se fazia a 
panhar do Dr. Romero do Rego Barros 
reter da Carteira de Operações Especta 
BANDEPE) e do Sr. João Colaço. Di, 
ter um compromisso a atender, o Dr. 
mero afirmou que o Senador Wilson Ca 
ficaria para tratar de assuntos do me 
teresse. 

Com a retirada dos visitantes, o Se 
Wilson Campos iniciou o diálogo, Com 
mos sobre di versos assuntos . Em da de 
mente, o Senador Wilson Campos dis' 
conhecimento dos problemas do coton 
e, depois ·de indagar se eu me dispm 
vender o controle acionar!o do cotai' 
afirmou textualmente que o financial 
que eu pleiteara só seria liberado mer 
o pEJ,::amento de uma "bola". Em seguJc 
disse que necessitava do meu apoio â 
d!datura do seu f!!ho Carlos Wilson ' 
mara Federal e de um1 ajuda da imp. 
ela de Cr$ 200 m!l (duzentos mil cruz 
para fazer face às despesas com a cam, 
eleitoral do seu filho Carlos W!lson, po 
essa quantin. ser fornecida em pareei 
crs 50 mil (cinqUenta m!l cruzeiros) . 
doado com a proposta de compra do 
trole ac!onár!o do Cotonifício Moreno 
a proposta da "bola", respondi-lhe qu 
pensar e depois o procuraria. No dia S· 
te, fui ao BANDEPE em companhia r 
reter-Industrial do coton!fício, Dr. Sei 
Barreto Campello falar com o Dr. F 
do Rego Barros, para sentir do mes 
havia algum prolJlema com o nosso 
Fiquei surpreso, como também o Dr. , 
tiúo Barreto Campello, com os absur~ 
!atados pelo Diretor Romero do Rego ) 
afirmou o mesmo que a suo. Comissão 
ca huv!a encontrado diversos erros no 
projeto. 
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Não quero ser mais extenso, pois você está 
a par de todos os fatos, visto que lhe entre
guei uma cópia das denúncias feitas aos ór
gãos de segurança e ao Comandante do IV 
Exército, General Melo ·Matos, e também 
de ter mostrado ao Sr. Governador do Es
tado, Dr. Eraldo Guelras. A meu ver, o Go
vernador pecou por omissão, pois foi o pri
meiro a saber de tudo e, depois de ouvir a 
fita, na qual está gravado um diálogo man
tido por mim e o Senador Wilson Campos. 
Sua Excelência, o Governador, me pediu pa
ra não divulgar tal documento (a fita), pois 
seria um escándalo para seu Governo. 

Em conseqüência dos rumores em torno 
do assunto, recebi uma ameaça por via te
lefônlca. Como tenho conhecimento de que 
o Sr. Alvaro da Costa Lima é um dos com
ponentes do grupo que pretendia, junta
mente com seus amigos Romero do Rego 
Barros, Wilson Campos, Maurício Fernan
des (este aparecia como sócio capitalista) e 
Romildo Leite adquirir o controle acionárlo 
do cotonlficio e sabendo igualmente da sua 
alta periculosidade, e tendo em vista a gra
vidade do assunto, estou consciente dos 
riscos. 

Assim, podendo a qualquer momento ser 
vi~ima de um atentado (quer proposital ou 
acidental), quero responsabilizar os Senho
res Alvaro Gonçalves da Costa Lima, Wil
son Campos Romero do Rega Barros, Mau
ricio Fernandes, Romildo Leite (Delegado do 
Trabalho), na hipótese de concretizar a 
ameaça à minha vida. 

Rogo-lhe a gentileza de se algum mal 
me acontecer, fazer chegar a presente carta 
às autoridades do Pais e aos órgãos d3 di
vulgação (imprensa) . 

Quero salientar que fiz igualmente a esta 
que lhe escrevo, a amigos de inteira confian
ça e Idoneidade. 

Aqui me despeço, enviando-lhe um forte 
abraço. 

Do amigo, 

Carlos Alberto MenC'le;; 

JORNAL DO BRASIL, Rio de Janeiro, 3 de ja
neiro de 1975. 

CARTA DE ESCLARECIMENTO 
DO SR. SENADOR WILSON CAMPOS 

DIRIGIDA A OPINIAO PúBLICA 

Revoltado profundamente com a carta pu
blicada na Imprensa pelo Sr. Carlos Alberto 
Menezes Sá, sinto-me no dever de prestar os 
esclarecimentos deVidOs ao povo pernam
bucano, não tanto em atenção à pessoa do 
caluniador, mas pelo compromisso que tenho 
para com esse povo, que me honrou como 
seu representante no Senado da República. 

Facilmente se poderá constatar a motiva
ção das levianas acusações que me foram 
Imputadas: o desespero do empresário fra
cassado, diante da iminente falência da em
presa, que tão mal dirige, como aliás ficou 
claro na sua própria "carta-calúnia". 

A manifesta improcedência das acusações 
será facilmente comprovada pela análise, 
serena e objetlva, dos fatos realmente ocor
ridos, como passo a expor. 

Já em abril de 1973, fui procurado pelo Sr. 
Prefeito do Munlciplo do Moreno, Oslas Men
donça, para tomar conhecimento da crise 
financeira que o Cotonificio Moreno S. A. 
atravessava. 

Objetivando encontrar uma fórmula para 
salvar a empresa de uma falência, cujas 
repercussões sociais seriam as mais desas
trosas, pOis provocaria o desemprego de cen
tenas de familias, concordei em manter 
entendimentos com a direção daquele cotoni
fício, pois, assim procedendo, na defesa do 
interesse coletivo, estava, e estou conVicto, de 
que exercia uma atividade inerente à !ninha 
qualidade de representante do povo. 

Com esse objetivo, mantive alguns contatos 
com o autor da leviana "carta-calúnia", na 
presença do Sr. Prefeito do Município de 
Moreno, ficando então informado de que o 
cotonlfício pleiteara a concessão, pelo BAN· 
DEPE, de uma fiança no valor de ......... . 
Cr$ 20. 000.000,00 para empréstimo a ser 
celebrado com banco particular. 

Procurei, assim, a dlretoria do BANDEPE, 
na pessoa do seu Presidente, a quem expus 
a situação da empresa, ficando então escla
recido que tudo dependeria da apresentação 
de um projeto, contendo um relatório cir
cunstanciado das rea.is condições da empresa 
e das garantias oferecidas, além do atendi· 
mento de outros requisitos. 

Transmiti essas exigências ao Sr. Carlos 
Alberto, no mês de junho de 1974, sendo este 
o último contato que mantive com aquele 
empresário. 

Posteriormente, tomei conhecimento de 
que esse pedido haVia sido negado e depois 
r:novado, com redução da fiança para 
Cr$ 12. 000.000,00. Soube ainda que esta últi
ma fiança não chegou a ser concedida, por 
que a empresa não atendeu às exigências 
do BANDEPE. 

Não é justo nem razoável que o caluniador 
pretenda encobrir a sua incompetência na 
direção dos negócios da sua empresa me
diante a utl!izo.ção de processos caluniosos, 
visando a comprometer o meu passado de 
empresário e homem público, digno do man
dato que legitimamente conquistei. 

No momento, cabe-me apenas repelir pu
blicamente, e com a maior veemência, todas 
as acusações caluniosas nssacadas contra a 
minha pessoa pelo Sr. Carlos Alberto. Pro
moverei, em tempo hábil, as medidas legais 
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contra o caluniador, perante a Justiça Cri
minal. 

Tenho a certeza de que o pronunciamento 
final da Justiça não decepcionará os meus 
amigos, o meu Partido e os pernambucanos, 
confirmando, assim, a Usura do meu proce
dimento como cidadão e homem públ1co. 

Fique tranqü!la a opintão pública do meu 
Estado, que voltarei ao assunto e lutarei sem 
desfalecimento até que a verdade seja res
tabelecida e a Justiça prevaleça na sua ação 
saneadorru e punitiva contra o detrator. 

Irei até o fim, com serenidade e determi
nação, disposto a considerar como pretórios 
no julgamento da minha conduta todas as 
instâncias da Justiça brasileira e o Senado 
da República, no qual represento Pernam
buco. 

Recife, 4 de janeiro de 1975. - Wilson 
Campos. 

DECLARAÇõES DO SR. OSIAS GOMES 
DE MENDONÇA, PREFEITO 

MUNICIPAL DE MORENO 

Tive citado o meu nome, em declaração 
do Senador Wílson Campos, a propósito da 
denúncia veiculada na Imprensa, pelo Sr. 
Carlos Alberto Menezes, Diretor-Presidente 
do Cotonifício Moreno, sediado em meu mu
nicípio, onde trabalham mais de mil operá
rios, dele totalmente dependentes para a 
sobrevivência de suas famílias. Tive conhe
cimento, por intermédio daquele seu diretor, 
das dificuldades financeiras que aquela em
presa atravessava, pondo em risco a segu
rança económica de centenas de conterrâ
neos meus, e, como Prefeito do municiplo, 
senti-me na obrigação de evitar, se possível, 
uma crise capaz de prejudicá-los, com a 
cessação de ativldades da empresa. A pedido 
do Sr. Carlos Alberto Menezes, coloquei-o, 
várias vezes, em cantata com o Senador Wil
son Campos, presenciando as entrevistas dos 
dois, em que se anal1savam sugestões para 
debelar a crise da empresa. Em nenhum 
desses encontros, em que era patente o es
forços do Senador Wilson Campos, no senti~ 
do de superar os problemas do cotonifíclo, 
para ·evitar-se o desemprego daqueles operá
rios, ouvi qualquer proposta do Sr. Carlos 
Alberto Menezes, no sentido de oferecer van
tagens financeiras a quem solucionasse a 
crise da sua empresa. Igualmente, o Senador 
Wilson Campos, nesses cantatas, jamais su
geriu qualquer 'tipo de compensação, mesmo 
politica, pelas suas sugestões e lnterveniên
cla. Aliás, todo meu Interesse, no caso, bem 
como do ilustre homem público, visava, pura 
e simplesmente, a evitar uma crise social em 
meu município, com tantas famil!as depen
dentes da sobrevivência do Cotonlficlo Mo
reno, Esta, em nome da verdade, a nossa 
participação em gestões que, por Iniciativa 
do seu principal Interessado, se transforma
riam num rumoroso caso politico, que vem 

deslustrar as tradições do noS< 
curando ferir a honorabilida· 
nossos mais prestantes homer> 

Também é de meu conhe• 
eminente Governador Eraldo 
moveu déma.rches, no sentld 
fechamento daquela empresr 
secundado pela dlreção do 
partir do pleito do Sr. Carie 
nezes junto àquele estabeleci 

Era tudo quanto me sentia 
pernambucano e Prefeito de 
clarecer, como satisfação à ' 
e cerno testemunha da moral 
tratlva e da inatacabilidade d 
nantes e politicas. 

Recife, 5 de janeiro de 197: 
r.:es de Mendonça. 

TELEGRAMAS ENVl 
AUTORIDADES CONS 

senador Paulo Torres 
Presidente congresso Nacion 
Brasília - DF 

Cumpre-me levar conhecln 
apresentare! VG primeira • 
Federal VG requerimento c 
1:Ussão Parlamentar Inquérit 
apurar denúncias VG veicl' 
VG atentatórlas minha hon· 
soai PT Acrescento comun 
mesmo VG Presidente ~ 
propósito PT Cordiais saudaç 
Wilson Campos 

Senador Petrôn!o Portella 
Congresso Nacional 
Brasília· - DF 

Comunico prezado Pres 
apresentarei VG primeira 
Federal VG requerimento < 
mentar Inquérito VG a f!n; 
elas veiculadas imprensa 
honorabilidade pessoal Pr 
mesma data levei conhecim 
ciativa Presidente senado :. 
d!ais saudações PT senador 

Ministro Armando Falcão 
Ministro da Justiça 
Brasilia - DF 

Levo conhecimento Vossê 
Presidentes ARENA et Col 
Eollclturel VG primeira re 
Nacional VG Comissão Pn.r 
rito apurar denúncias vele 
llt!nglndo minha honorablli< 
saudações Senador Wilson 
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Ministro Golbery do couto et Sllva 
Palácio Planalto 
Brasília - DF 

Cumpre-me comunicar Vossência telegra
fei Presidentes Congresso Nacional et 
ARENA VG bem como Ministro Justiça VG 
pedirei VG primeira reunião Congresso Na
cional VG comissão Parlamentar Inquérito 
a fim apurar denúncias assacadas minha 
honra VG veiculadas imprensa PT Cordiais 
saudações PT Senador Wilson Campos 

PRESTAÇAO DE CONTAS 
DA ARENA-2, MORENO 

Elcmo. Sr. Dr. Juiz Eleitoral da 14~ Zona 
- MOreno, Pe. 

A Sublegenda número dois da Aliança 
Renovadora Nacional, deste munlcfpio ..... . 
<ARENA-2), pelo seu procurador abaixo fir
mado, e cumprindo determinação legal, vem, 
mui respeitosamente, apresentar a V. Ele~ 
a prestação de contaiS de receita e despesa 
verificadas na campanha eleitoral passada. 

Solicita que, após a verificação dos do
cumentos que Integram a referida prestação 
de contas, sejam os mesmos devolvidos, a fim 
de ficarem deVidamente arquivadOs para o 
caso de se fa:<:erem necessárias, de futuro, 
novas apreciações. 

Moreno, 14 de dezembro de 1972. - Edval
do Rodrigues Cavalcante, Adv.O - OAB, PE. 
2831. 

DECLARAÇAO 

DECLARO, a quem interessar possa e sob 
minha. inteira responsabilidade, que conheço 
o Sr. OSIAS GOMES DE MENDONÇA, atual 
Prefeito do Municfpio de Moreno, desde a 
sua infância., sabendo de sua formação de· 
mocrátlca, tratando-se de pessoa que sempre 
repudiou e · ccmba teu toda e qualquer· idéia 
contrária ao regime democrático, tendo-se 
colocado sempre em defesa dos principios 
que Informam a Revolução de 31 de março 
de 1964. 

Moreno, 10 de julho de 1973. - Cléclo Bar· 
bosa Souza, Presidente da Câmara Municipal 
de Moreno. 

BALANCETE DEMONSTRATIVO DE 
RECEITA E DESPESA DA SUBLEGENDA 

ARENA-2, NO PLEITO DE 15 DE 
NOVEMBRO DE 1972 

Data 

1B-10·72 

30-10-72 

30-10-72 

30-10-72 
30-10-72 

30-10-72 

21-10-72 
22-10-72 
28-10-72 
29-10-72 
31-10-72 
01-11-7Z 
04-11-72 
09-11-72 
10-11-72 
11-11-72 
12-11-72 

Histórico 
RECEITA 

Parcial. Total 

Recebido do Sr. Carlos Alberto Me-
nezes de Sá .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8.481,38 
Recebido do Sr. José Valdemlro da 
Silva ........................ , .. .. • 5.000,00 
Recebido do Sr. FláVio Gomes Bar-
bosa .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 5.000.00 
Recebido do Sr. Livio Alves de Lima 5.000,00 
Recebido do sr. Gregório Ferreira 
Guardião .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 5.000,00 
Recebido do Sr. Severino Antonio de 
Freitas ............................. 5.000,00 

Orquestra para Comícios 
Pago à Orq. Sta. Cec!lia ......... .. 
Idem ....••..........•...••..••.•.• 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

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

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

O O O O O 0 O O O O o O O O o O O 0 O O O I O O O O O O I 0 

0 O o O O O O O 0 O O O O O O I 0 O O 0 O 0 O o O O o O O O 

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

t O O O O O O O 0 O O O O O O O O O O I O 0 O O O I O O I I 

O O O O O 0 0 O O O O O O O O O O o O O O 0 O I O 0 O I O I 

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

t O O O O O O O O O O O 0 O O O o O O 0 O O O I O I O O O 0 

33.481,38 

DESPESA 
Parcial Total 

160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 
160,00 1.760,00 



Data 

01-11-72 

11-11-72 
12-11-72 

21-11-72 
27-11-72 

- 157-

Wstórico 

Escola de Samba. para Comícios 
Pago à Escola de Samba 10 de NO-
vembro ........................... . 
Idem ............................. . 
Idem ............................. . 

Imóveis para Instalação 
de núcleos de propaganda. 

Pago a Amaro Agápito de Oliveira 
Pago a José V. da Silva .......... 

Transporte de Eleitores 
no dia da Eleição 

15-11-72 PAGO a: 
Armando JOsé da Silva ....•...... 
Aluizio Cupertino de Almeida ... . 
João José Cã.ndido .............. .. 
José Severino da Silva .......... .. 
Valdir Francisco Silva ........... . 
Valdomiro Lopes ................ .. 
José Rodrigues dos Santos ....... . 
José Amaro Fragoso .............. . 
Daniel Rodrigues ................ .. 
Elãdio José de Santana .......... . 
Clóvis Florêncio dos Santos ...... . 
Antonio Jerõnimo Barbosa ....... . 
Luiz Pereira da Silva ............ . 
João Cabral ...................... . 
José Gomes Silva ............... .. 
João Francisco dos Santos ....... . 
João Mendes Cunha ............ .. 
José Amaro dos Santos .......... . 
Fernando Pereira ............... .. 
Antonio Barreto dos Santos ...... . 
João Cosme ..................... .. 
Adalberto Cau .................. .. 
Severino Ribeiro Gomes .......... . 
José da Silva .................... . 
Amaro Daniel da Silva ........... . 
Manoel Almeida Silva ............ . 
Abel Oliveira .................... .. 

Divulgação em Alto-Falantes 

14-11-72 PAGO à Tabajara Propaganda ... . 
" a Severino R. Santana ...... . 
" a João Batista Silva ........ . 

Divtüga.çã.o por Impressos 

09-12-72 PAGO à Grlifica União .......... . 

RECEITA 
Parcial Total 

DESPESA 
Parcial 

120,00 
120,00 
120,00 

150,00 
150,00 

250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
250,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
200,00 
170,00 
170,00 
170,00 
170,00 
170,00 

6.000,00 
400,00 
450,00 

Total 

360,00 

300,00 

6.100,00 

6.850,00 

2.770,00 



Data 

16-11-72 

24-10-72 
30-10-72 
07-11-72 
09-11-72 
22-11-72 
24-Ü-72 
29-11-72 

19-10-72 
18-10-72 

19-10-72 
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Histórico 

Condução de Candidatos em 
Divulgação 

de suas Candidaturas, 
em Engenhos e Lugarejos 

PAGO a: 
Severino Ribeiro Gomes ......•.... 
Manoel Amaro Barreto ........... . 
José Rodrigues dos Santos ........ . 
João José Cândido .............. .. 
Valdir Francisco Silva ........... . 
Valdomiro José Lopes ............ . 
José Amaro Fragoso .............. . 

Energia Elétrica para Comícios 
e Niicleos Eleitorais 

Pago à CELPE, conforme recibos .• 
" " " , conforme recibos • 

Idem ............................. . 
Idem, conforme recibo ............ . 
Idem, conforme recibo ............• 
Idem, conforme recibo .........•... 
Idem, conforme recibo ............ . 

Despesas Diversas 
Pago à Ferragens Borba Ltda. . .... 

" a Joanna D'Arc Pina, conf. 
recibos ........................... . 
Idem, conf arme recibo ............ . 

TOTAIS GERAIS ................ · 

RECEITA DESPESA 
Parcial Tntal Parcial Total 

1.150,00 
1.300,00 
3.200,00 
3.800,00 
1.300,00 
2.600,00 
1.600,00 

11,08 
11,08 
11,08 
5,54 
5,54 

16,62 
212,94 

18,00 

97,50 
2,00 

14.950,00 

273,88 

117,50 

33.481,38 33.481,38 

Moreno, 12 de dezembro de 1972. -José Pessoa V. Vasconcelos, Tesoureiro do Comitê de 
Propaganda àa Sublegenda n.O 2 da Aliança Renovadora Nacional (ARENE-2), em Mo
reno, PE. 
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CARTA DO SR. CARLOS ALBERTO 
MENEZES DE SA DIRIGIDA AO 

SR. SENADOR WILSON CAMPOS 

Recife, 4 de junho de 1973. 

Meu caro Wilson, 

O cotoniflclo está sob fiscalização da Fa
zenda Estacmal. Isto não me causa nenhu
ma preocupação devido à lisura dos negócios 
do cotonifício. Mas, acontece que estou atra
sado com o ICM e uma execução nessa hora 
levaria a empresa à falência. 

Estou encaminhando, por seu intermédio, 
um requerimento ao Ex.mo Sr. Secretário 
da Fazenda e preciso da seu amparo junto 
ao Governador e ao Secretário. 

Sei que tanto o Dr. Eraldo como o Dr. 
Jarbas são sensíveis às razões que apresento, 
e isso é o que me anima a encarregar o 
querido amigo de patrocinar-me. É claro, 
pois não lhe pediria absurdos. 

Nestes dias, conforme lhe prometi, estou 
doando à Secretaria de Educação um ter
reno no valor de Cr$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil cruzeiros) e outro ao município no valor 
de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros). 

Não digo isso como respaldo, pois estou 
certo que as melhores razões para o atendi
mento do que peço estão no meu requeri
mento, mas, de qualquer forma, é uma sa
tisfação que dou ao preclaro amiga, na hora 
em que lhe peço mais um favor. 

Com amizade e admiração - Carlos Al· 
berto Menezes de Sá. 

OFíCIO Dü SR. GOVERNADOR 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 
SR. NILO COELHO, AO SENHOR 

MINISTRO DA FA:lENDA 

Palácio dos Despachos 
Gabinete do Governador 
Recife - Pernambuco 

Excelentíssimo Senhor 

Dt•. Antônio Delfim Netto 

Digníssimo Ministro da Fazenda 
Rio de Janeiro - GB 

OFíCIO N9 304 

Recife, 2 de outubro de 1970 

Senhor Ministro: 

De há multo vem o Governo do Estado 
de ' com os ~-

mas sociais da cidade de Moreno, situada 
na área do Grande Recife, com cerca de 
5. 000 habitantes, que têm como principal 
fonte de sobrevivência a fábrica de tecidos 
Cotonifício Moreno S/ A. Essa sociedade é 
sucessora da Societé Cotoniêre Belge-Brêsi
licnnc, que continuou a deter o controle 
acionár!o. 

S~biamos que dificuldades financeiras, 
provocadas por motivos de ordem técnica e 
administrativa, levaram a antiga empresa a 
acumular débitos para com a Fazenda Fe
deral e Estadual, e para com o tnstituto 
Nacional de Previdência Social - INPS. 

Era iminente o encerramento das ativlda
des da fábrica, quando, há cerca de dois 
meses, acompanhamos com interesse as dé
rnarches para que novos grupos assumissem 
a direção da mesma. Foram os Grupos Fer
nando Perez e Carlos Alberto Menezes Sá, 
de reconhecida capacidade empresarial, que 
formaram a nova diretoria. 

Empregam os novos diretores todo seu 
empenho no sentido de salvar a fábrica e 
dinamizá-la. contudo, os débitos fiscais para 
com a Fazenda Federal e INPS assumem 
proporções tais, palas multas e correções 
monetárias, que tornam o empreendimento 
precário quanto à rentabilidade minlma ne
cessária, segundo opinião dos dirigentes. 

Ainda, a crer nas suas informações, o par
celamento dos débitos decorrentes de con
tribuições não recolhidas do Imposto de Pro
dutos Industrializados - IPI e INPS, ex
cluídas as multas e correções, permitiriam 
ampla recuperação da empresa. 

Lembrando que em 1969, apesar de uma 
produção já reduzida, a sociedade em tela 
se obrigara a recolher aos cofres publicas 
federais Cr$ 543. 629,11 de IPI; .......... 
Cr$ 299.631,88 de INPS e Cr$ 119.598,52 de 
FUTS, num total, portanto, de ......... . 
Cr$ 962.859,51, sollcitaram os seus dirigentes 
a intercessão do Governo Estadual junto às 
autoridades federais, de medidas que pu
dessem melhorar as condições de recupe
ração. 

Pelo que, solicitamos de V. s~ os mais 
altos favores no sentido de mandar exami
nat· as possibilidades de um pagamento par
celado daqueles débitos para com o INPS, 
bem como outros estímulos que possam 
porventura ser oferecidos. 

Aguardando seu pronunciamento, de Jogo 
agradecemos a atenção que for dispensacl:< 
o. este pleito, reiterando na oportunidade 
nossos protestos de elevada estima e dis
tinta considel'ação. 

Ni!o de Sou~a Coelho, Governador. 



OFiCIO DO SR. GOVERNADOR 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO, 

SR. NILO COELHO, AO SR. MINISTRO 
DO TRABALHO E PREVIDeNCIA 

SOCIAL 

Palácio dos Despachos 
Gabinete do Governador 
Recife - Pernambuco 

Excelent!ssimo Senhor 
Dr. Júlio de Carvalho Barata 
Dignissimo Ministro do Trabalho e 
Previdência Social 
Brasília - DF 

OFíCIO N9 342 
Recife, 22 de outubro de 1970 

Senhor Ministro: 
De há muito vem o Governo do Estado 

de Pernambuco preocupado com os proble
mas sociais da cidade de Moreno, situada 
na área do Grande Recife, com cerca de 
5. 000 habitantes, que têm como principal 
fonte de sobrevivência a fábrica de tecidos 
Cotonificio Moreno S/ A. Essa sociedade é 
sucessora da Societ~ Cotoniêre Belge-Brêsi
lienne, que continuou a deter o controle 
acionário. 

Sabíamos que dificuldades financeiras, 
provocadas por mo ti vos de ordem técnica e 
administrativa, levaram a antiga empresa a 
acumular débitos para com a Fazenda Fe
deral e Estadual, e para com o Instituto 
Nacional de Previdência Social - INPS. 

Era iminente o encerramento das ativida
des da fábrica, quando, há cerca de dois 
meses, acompanhamo~ com interesse as dê
marches para que novos grupos assumissem 
a direção da mesma. Foram os Grupos Fer
nando Perez e Carlos Alberto Menezes Sá, 
de reconhecida capacidade empresarial, que 
formaram a nova dlretoria. 

Empregam os novos diretores todo seu 
empenho no sentido de salvar a fábrica e 
dinamizá-la. Contudo, os débitos fiscais para 
com a Fazenda Federal e INPS assumem 
proporções tais, pelas multas e correções 
monetárias, que tornam o empreendimento 
precário quanto à rentabilidade mínima ne
cessária, segundo opinião dos dirigentes. 

Aindn, a crer nas suas Informações, o par
celamento elos débitos decorrentes de con
tribuições não recolhidas do Imposto de Pro
dutos Industrializados - IPI e INPS, ex
cluídas as multas c correções, permitiriam 
ampla recuperação da empresa. 

Lembrando que em 1969, apesar de uma 
produção já redu~ida, a sociedade em tela 
se obrigara a recolher nos cofres publicas 
federais Cr$ 543.629,11 de lPI; ......... . 
Cr$ 299.631,88 de INPS e Cr$ 119.598,52 de 
FGTS, num total, portanto, de ......... . 
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CrS 962.859,51, solicitaram os seus dirigentes 
a Intercessão do Governo Estadual junto às 
autoridades federais, de medidas que pu
dessem melhorar as condições de recupe
ração. 

Pelo que, solicitamos de v. s.• os mais 
altos favores no sentido de mandar exami
nar as possibilidades de um pagamento par
celado daqueles débitos para com o INPS, 
bem como outros estímulos que possam 
porventura ser oferecidos. 

Aguardando seu pronunciamento, de· logo 
agradecemos a atenção que for dispensada 
a este pleito, reiterando na oportunlda?e 
nossos protestos de elevada estima e dis
tinta. consideração. 

Nilo de Souza Coelho, Governador. 

OFíCIO DO SR. PREFEITO DO 
MORENO AO SR. PRESIDENTE 

DO INPS 

Prefeitura Municipal do Moreno 
Avenida Dr. Sofrônio Portela, 3.754 
Moreno - Pernambuco 

Ilmo. Sr. Presidente do 
Instituto Nacional de Previdência Social 

OFíCIO N9 214170 

O Município do Moreno, na pessoa do seu 
atual Prefeito, que a este subscreve, vem à 
presença de v. s~ fazer um apelo para a 
difícil situação do Cotonificio Moreno S/ A, 
em débito para com a previdência social. 

Em se tratando de uma indústria-base do 
município, dando emprego dlreto a mais de 
600 empregados, afora seus dependentes, vem 
saindo de um estado de quase falência, após 
a aquisição do seu domínio acionário pelos 
Industriais desta região, Srs. Fernando Perez 
e Carlos Alberto Menezes Sá. 

Assumindo, em tão difícil momento, os 
destinos daquela empresa, encontraram um 
débito para com o INPS, ensejando a que 
a municipalidade, por iniciativa própria, pro
curasse dar uma parcela de contribuição, 
fazendo o presente apelo a V. s~. no sentido 
de que seja amortizado, em um prazo ra
zoável, o débito de contribuição não reco
lhida e perdoadas as incidências dos encar
gos de correção monetária, juros, multas etc. 

Este apelo tem sentido social porque o Co
tonificio Moreno, além de manter centenas 
de empregados em sua fábrica, assegura re
ceita normal do município, através de con
tribuição de Impostos, na base de cerca de 
70% da renda local. 

O encerramento das atividades daquele 
parque fabril criará uma séria crise social, 
justamente quando o Exmo. Sr. Presidente 
da República toma acertadas medidas de 
amparo aos tl·nbulhadores brasileiros. 

Daí, meu vivo empenho junto a V. s~. no 
sentido de que ns explanações do Sr. Carlos 
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Alberto sejam atendidas, solucionando uma 
questão de vital interesse para o povo do 
Moreno. 

Atenciosamente, 
Isnald de Holanda Vasooncelos, Prefeito. 

QUEIXA-CRIME APRESENTADA 
PELO SENADOR WILSON CAMPOS 
NA VARA CRIME DO RECIFE, PE 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
da Vara Crime da Capital 

Wilson de Queiroz Campos, brasileiro, ca
sado, comerciante, exercendo o mandato de 
Senador pelo Estado de Pernambuco, resi
dente em Brasüia, vem perante V. Exí', por 
intermédio dos advogados constituidos na 
procuração anexa (doe. n9 1), com funda
mento no art. 30 do Código de Processo Pe
nal, oferecer queixa-crime contra Carlos Al
berto Menezes Sá, brasileiro, solteiro, atual
mente sem profissão conhecida, residente à 
Rua dos Navegantes n9 447, ap. 1.101, em 
Boa Viagem, nesta cidade, por haver come
tido os crimes de calúnia e difamação, pre
vistos nos arts. 138 e 139 do Código Penal, 
pelos motivos que passa a expor: 

1 - No dia 3 <três) de janeiro do corrente 
ano, o querelante tomou conhecimento, atra
vés dos meios de comunicação social, de um 
documento de autoria de Carlos Alberto Me
nezes Sá, rotulado de carta-denúncia, que, 
segundo o seu autor, fora por ele próprio 
encaminhado a determinadas autoridades ci
vis e militares, residentes no Recife, bem 
como a parentes e amigos seus, no dia 9 (no
ve) de outubro de 1974 (doe. n9 2). A men
cionada carta fez juntar um invólucro con
tendo a cópia de uma fita magnética, cuja 
finalidade prccípua era, na afirmativa do 
denunciante Carlos Alberto, a de comprovar 
de modo pleno e inequívoco, as acusações 
que formulara contra o querelante. 

Protestou, de logo, o querelante a sua ino
cência, através de nota publicada na im
prensa desta Capital, tachando de carta
calúnia aquele docwnento, além de haver 
tomado, ao mesmo tempo, a iniciativa de 
solicitar ao Presidente do Senado da Repú
blica a instauração de wna Comissão Par
lamentar para apurar os fatos que lhe foram 
imputados, falsamente, tudo isso já do do
mínio público. 

2 - O querelado implorou a ajuda do 
querelante para que o Cotonifício Moreno 
S/ A. do qual era. à época, diretor-presidente, 
não fechasse as suas portas, deixando no 
desemprego e na miséria centenas de ope
rários, Como homem público, interessldo 
nos problemas de sua terra e de sua gente, 
atendeu o querelante aos reiterados e dra
mrutlcos apelos do querelado, razão pela qual 
dele sempre recebia o tratamento de "que
ricto nmlgo" c de "meu Senador". 

Mas não demorou multo pura que o que
r:J:lclo revelasse seu verdadeiro carátcr, sua 

vocaçã.o de falso delator. Tanto isso é ver
dade que armou ele wn esquema, montou 
uma armadilha, com o objetlvo de gravar 
uma conversa que teria com a pessoa a quem 
tratava sob mestrança de amizade e de 
quem já recebera, nas horas difíceis, apoio 
e compreensão. O querelado representou bem 
o papel de Judas da era tecnológica. Muito 
natural que para tanto tenha usado wna 
ma magnética, em lugar do símbolo histó
rico da traição. 

Todavia, no escândalo que produziu, o fei
tiço encomendado terminou mesmo virando 
contra o triste feiticeiro. Ao Invés de provar 
contra o querelante, a gravação, traiçoeira
mente obtida, incrimina o querelado. 

3 - Com efeito, no seu depoimento pe
rante a Comissão Especial do Senado, re
portando-se ao encontro que teria ocorrido 
no Grande Hotel, nesta cidade, assevera Car
los Alberto Menezes Sá: "que o Senador 
respondeu que, para a ultimação da opera
ção, o declarante deveria fazer as seguintes 
concessões: pagar quantia correspondente a 
1% do valor da operação, quantia destinada 
ao BANDEPE; duzentos mil cruzeiros para 
financiamento da campanha do filho do Se
nador, então candidato a Deputado Federal, 
e apoio político dO depoente em favor do 
referido candidato." (Depoimento de Carlos 
Alberto Menezes Sá; doe. n9 3.) Tais pro
postas, conforme diz o querelado, ficaram 
comprovadas na fita de que se utilizou, imo
ral e traiçoeiramente, valendo, pois, a gra
va~ã o para ele como sustentáculo firme e 
irrefutável de suas acusações. 

Pois bem: a versão gráfica da fita original, 
dada pelos peritos designados pela Comissão 
Especial do Senado, constitui, por si só, uma 
prova suficiente de que o querelado cometeu 
mesmo os crimes de calúnia e difamação 
contra o querelante. 

Realmente, na versão gráfica oficial d:~. 
fita, diz, a certa altura, Carlos Alberto: 

"CA - Mas WUson, é dificil você en
contrar wna pessoa que transmita aquilo 
que você está sentindo. Ainda ontem eu 
fui conversar com Pinto (ruído), e dis
se: "Pinto, por favor, eu queria que você 
abrisse o jogo, dissesse o que é que tem 
aí, o que foi que houve com o nosso 
pleito que não foi aprovado e até hoje 
vai prá tal Carteira, prá tal Carteira. 
Naquele dia que você conversou comigo, 
disse, se eu desse uma "bola" de duzentos 
mil cruzeiros, seria imed.iatamenJbe ... " 
<Versão gráfica oficial da fita: doe. 
n9 4.) 

A análise gráfica, gramatical e lógica do 
trecho, í'lelmente reproduzido, revela que a 
imputação não se dirige ao querelante, evi
dentemente. Se, poJ•ventum, tal acusação 
dissesse mesmo respeito ao querelante, é in
tuitivo que o querelado - tão prevenido 
como estava para registrar as alegadas pro
postas ilicitas, a ponto de haver instalado, 
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sorrateiramente, um microfone e um grava
dor - teria feito, no derradeiro per!odo do 
trecho acima transcrito, uma referência di
reta, expressa, ao nome do querelante. 

Para excluir, desde logo, quaisquer Insi
nuações madedícentes, é preciso dizer que, 
em se tratando, como se tratava, de uma 
concessão de fiança pleiteada pelo Cotonl
ficlo Moreno S/ A junto ao BANPEPE, a 
cobrança de comissão pelo banco nas ope
rações de fiança não é ato sequer censurá
vel pelo Banco Central. Embora soubesse 
disso muito bem, o querelado, visando tão
somente à produção do escândalo, deu a en
tender, de modo capcioso, nas suas repetidas 
declarações, que se tratava de uma "bola", 
quando sabia ser a comissão devida regular
mente ao BANDEPE, consoante se vê, allâs, 
da ata da reunião da Diretor!a desse esta
belecimento, realizada no dia 8 de agosto de 
1974, durante a qual foi aprovado o pleito do 
Cotonlf!cio Moreno S/ A, relativo à. impor
tância de doze milhões de cruzeiros. 

4 - Mas, não é só. Outra acusação falsa 
assacou o querelado contra o querelante, ao 
afirmar, reiteradamente, que este lhe solici
t~ra, no último encontro entre ambos havido 
no Grande Hotel, como condição para a alu
dida operação bancária, "a importância da 
duzentos mil cruzeiros pa1·a financiamento 
da campanha do filho do Senador, então 
candidato a Deputado Federal". 

Assim procedendo, o querelado imputou, 
falsamente, ao querelante a prática de fato 
definido como crime, ou seja, precisamente 
o delito previsto no !lrt. 299 do Có~i!lO Elei
toral. Diz, com efetto, o artigo mvocado: 
"Dar oferecer, prometer, solicitar ou receber, 
para' si ou para outrem, dinheiro, dádiva, 
ou qualquer outra vantagem para obter ou 
dar voto e para conseguir ou promover abs
tenção, ainda. que a oferta não seja aceita. 
Pena - reclusão até quatro anos e paga
mento de quinze dias-multa." 

Na ação de solicitar, trata-se de um crime 
formal. que se aperfeiçoa com a simples so
licitação. 

caso houvesse na imputação caluniosa se
quer um indicio de verossimilhança, _o pró
prio bom senso Indica q'!-e a gra vaçao pro
duzkla jamais poderia sllenclar a respeito. 
Porém, esse silêncio tem voz contra o que
relado. 

Em 11enhum trecho da versão gráfica ofi
cial da fi i u, do começo ao fim, exist~ refe
rência alguma acerca dessa acusaçao ca
luniosa do querelado ao querelante. Nem 
ao menos o nome do fllho do querelante foi 
pronunclndo nr~ gravação. 

Jl: possível admitir-se que o querelado, que 
se ocultara sob o disfarce de um expediente 
tão ardlloso e se prevenira tão intencional
mente, para registrar quaisquer palavras q~e 
pudessem compt·ometer o querelante, nuo 
lhe provocasse durante tod:t a convc1·srt, ne
nhumr~ resposta sobre a Importância de du-

zentos m!l cruzeiros para financiamento da 
campanha política do seu f!lho? 

O s!lênclo completo da gravação, nesse 
sentido, comprova a existência do delito de 
calúnia cometido pelo querelado, quando 
imputou, falsamente, ao querelante o fato 
definido como crime no art. 299 do Código 
Eleitoral. 

5 - Mesmo que fosse possível aventar-se 
a hipótese, aqui formulada apenas ad a.rgu
mentandum, de que o fato imputado falsa
mente não configura o crime definido no 
art. 299 do Código Eleitoral, ainda assim a 
conduta do querelado não deixaria de ser 
criminosa, uma vez que realiza o tipo da 
difamação, de que trata o art. 139 do Código 
Penal vl~:ente, pois, procedendo como pro
cedeu, imputou ao querelante a prática de 
fatos evidentemente ofensivos à sua repu
tação. 
6- Ante o exposto, ouvido previamente 

o Dr. Promotor Publico, para observância 
dos !ll'ts. 45 e 46, § 29, do Código de Pro
cesso Penal, o querelante pede a V. Ex~ que 
se digne de receber a presente queixa-crime, 
citando-se, em se~:uida, Carlos Alberto Me
nezes Sá paro. o interrogatório e atos pro
cessuais subseqUentes, com a intimação re
gular das partes, até a decisão final da ação 
penal privada, com a condenação do quere
lado, nas sanções comlnadas nos arts. 138 
e 139 do Código Penal. 

ROL DE TESTEMUNHAS 

1l Dr. Alvaro Gonçalves da Costa Lima, 
residente à Rua Conde de Irajá n9 691, nes
ta Cidade; 

2) Deputado Carlos Moura de Moraes 
Veras, residente à. Rua Padre Carapuceiro 
n9 617, ap. 13, em Boa Viagem, nesta ci-
dade; . 

3) Deputado José Mendonça Bezerra, re
sidente à Rua Professor Mário de Castro 
n9 284, nesta cidade; 

4) Brigadeiro Aldo Pinho Alves, residente 
à Avenido. Conselheiro Aguiar n9 2. 707, ap. 
1, nesta cidade; 

5) Dr, A!;ostlnho Serrano de Andrade, 
residente à Avenida Beira-Mar n9 1.129, em 
Olinda, neste Estado. 

Recife, 28 de fevereiro de 1975. - Antônio 
de Brito Alves - Everardo da Cunha Luna. 

"CURRICULUM VITAE" 
DO SR. SENADOR 

WILSON DE QUEIROZ CAMPOS 

WILSON DE QUEIROZ CAMPOS nasceu 
a 24 de fevereiro de 1924, na cidade de 
Brejo da Madre de Deus, Estado de Per
nambuco. Filho do Sr. Sebastião Florentino 
C:tmpos e de O. Petronilda de Queiroz cam
pos. 

1. Após o curso primário, feito no Grupo 
Escolar Capitão Joaquim Co~d~!ro Fnl!or,. 
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completou seu curso. secundário no Colégio 
Porto Can:eiro, em Recife. 

2. Diplomou-se em Perito Contador pela 
Escola Técnica de Comércio de Recife e é 
Bacharel em Ciências Econômicas pela Uni
versidade Católica de Recife, Estado de Per
nambuco. 

3. No período de 1961 a 1962 foi Presi
dente do Sindicato do Comércio Atacadista 
de Tecidos, Vestuários e Armarinhos do Es
tado de Pernambuco. 

4. Presidente da Federação do Comércio 
de Pernambuco. 

5. Presidente do Serviço Social do Co
mércio do Estado de Pernambuco. 

6. No período de 1962 a 1963 e de 1969 
a 1971 foi Presidente do Conselho Delibera
tivo do Clube Náutico Capibaribe, PE. 

7. De 1964 a 1965 foi Presidente do Clube 
N t\utico Capibaribe. 

8. No período de 1964 a 1966, de 1966 a 
1968, e de 1968 a 1970, foi Vice-Presidente 
da Associação Comercial de Pernambuco. 

9. Sendo seu fundador, foi de 1966 a 1967 
Presidente da Fundação de Amparo ao Me
nor, FAM, Recife. 

10. R~pr.esentante elo Grupo Empresarial 
do Comercio no Conselho do Desenvolvi
mente do Estado de Pernambuco, CONDEP. 

11. no período de 1967 a 1968 e 1969 a 
1970, foi Presidente do Clube de Diretores 
Lojistas de Recife. 

12. Em 1966 a 1968 e 1968 a 1970 foi 
Vice-Presidente ela Confederação Nacional 
do Comércio. 

13. En: 1970 foi Representante do Grupo 
Empresarial do Comércio Universit:.irio da 
Universidade de Pernambuco. 

14. Pertenceu ao Partido da União Da
mocrática Nacional, onde foi seu Tesourei
ro, estando filiad·o à ARENA, por onde foi 
eleito Senador com 421. 623 votos, pelo pe
ríodo de oito anos 0971 a 1979), tendo-se 
diplomado em 12 de janeiro de 1971 e toma
do posse em 19 de fevereiro do mesmo ano. 
Concorreu com os candidatos Sr. Paulo Pes
soa Guerra e José Ermlrio de Moraes. 

15. Tem como Suplente o Dr. Augusto 
Carneiro de Novaes. 

16. Integra no Senado Federal as Co
missões de Economia, de Legislação Social 
e de Assuntos Regionais. 

17. Palestra na Escola de Relações Pú
blicas, Pernambuco. 

18. Palestra na Sociedade de Medicina 
de Pernambuco "A Socialização da Mediei-
na.". 

19. Palestra do Congresso de Relações 
Públicas, Recife, PE. "A Presença do Ho
m ~m de Relações Públicas na Politica". 

20. Presidente do Sindicato dos Econo
mistas de Pernambuco, de 1966 a 1968. 

21. Atualmente 19-Secretârio da Confe
deração Nacional do Comércio, no período 
de 1972 a 1974 e reeleito para o período de 
1975 a 1978. 

22. Participou como representante do Se· 
nado Federal ao Encontro Ibero-Brasileiro 
e Filipino, realizado em São Paulo, outubro 
de 1973. 

23. Participou da OIT, em Genebra, co
mo observador da CNC e do Senado Federal, 
em 1972, visitando Portugal, Espanha, Fran
ça, Suíça, Itália, observando o problema do 
Terceiro Mundo. 

24. Em 1973, viajou a Bruxelas como re
presentante da CNC e observador do Senado 
Federal à Expo-73, visitando a Alemanha, 
França, Inglaterra, Espanha, Portugal, para 
observar o problema do turismo. 

25. Condecorações: Ordem do Mérito de 
Pernambuco, no Govemo Paulo Guerra; 
Ordem do Mérito Oliveira Lima, concedida 
pe'a Sociedade de Medicina de Pernambuco; 
Or:iem do Mérito do Recife, pelo Prefeito 
Augusto Lucena. 

26. Representante da CNC de 1973 a 1974 
- junto às Relações do Ministério do Ex· 
terior. 

27. Comissão Mista Brasil-Trindade-To
bago. 

23. Comissão Mista Brasileiro-Colombia
na de Cooperação Económica e Técnica. 

29. Negociações Comerciais Multilaterais 
do GA'.n' (Unidades de Negociações Tóquio). 

30. Na vida privada, exerce a profissão 
de comerciante, desde o ano de 1945. Foi 
sócio da firma Bernardo Campos e Cia. até 
o ano de 1952. Em 1952, fundou a firma 
Queiroz Campos Cia. Em 1958, transformou 
a firma em anônlma, passando a formar a 
sociedade firma Queiroz Campos Teckios 
S/ A. 

31. Fez parte do Conselho Fiscal do Ban
co Industrial de Pernambuco S/ A nos anos 
de 1961/62/63;64. Fez parte do Conselho 
Fiscal do Banco Indústria de Campina 
Grande S/ A, nos anos de 1968/69/70. Fez 
parte do Conselho Fiscal da firma Helquei
roz do Nordeste S/ A. Fez parte do Conselho 
Fiscal do Cotonlfício Othon Bezerra de Melo 
S/ A, nos anos de 1968/69/70, 

32. :S casado com D. Maria Teresa de 
Queiroz Campos, e possui os filhos: Carlos 
Wilson de Queiroz Campos, Wilson de Quei
roz Campos Júnior, André Wilson de Quei
roz Campos e George Wilson de Queiroz 
Campos. 

Endereço - SQS 309, Bloco D, np. 301 -
Te!. 42-2929, Brasilia. 

Estrada do Encannmento, 233 - PE 
Endereço Tclcgró.fico - NOVAURORA 
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O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE - (Pela or
dem) Sr. Presidente, na qualidade de 
Presidente da Comissão Especial do Se
nado cuja criação foi motivada pelas de
núncias e acusações formuladas contra o 
nobre Senador Wilson Campos, solicito 
que V. Ex." adote as providências regi
mentais adequadas para que o discurso 
que acaba de ser pronunciado por S. Ex.a. 
com todos os apêndices documentais, seja 
anexado ao processo respectivo que se 
encontra na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- V. Ex." .será atendido, bem como o 
orador no pleito que faz. 

Com a palavra o nobre Senador Leu
rival Baptista, orador inscrito. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores; em 22 de de
zembro último, comemorou-se em Sergi
pe o centenário do nascimento do ex
Presidente do Estado, Manoel Corrêa 
Dantas. As homenagens prestadas à me
mória do Ilustre sergipano foram uma 
demonstração de que o tempo não con
segue apagar a imagem do homem públi
co quando ela se faz como no caso de 
Manoel Corrêa Dantas, através do tra
balho coerente voltado para o bem-estar 
da coletividade. 

Na verdade, Manoel Corrêa Dantas, 
conforme acentuou o seu filho jornalis
ta Orlando Dantas, em artigo escrito a 
propósito das comemorações do centená
rio, no jornal Gazeta de Sergipe, foi um 
homem predestinado. Criando-se na boa 
escola do trabalho e dos exemplos cons
tantes de retidão de princípios herdados 
nos seus pais, Manoel Dantas cedo reve
lou seus pendores para a vida pública. 

Ocupando diversos cargos, credenciou
se para chegar à Presidência do Estado, 
tendo merecido o apoio de amplos seto
res representativos da vida sergipana, 
que preconizavam a necessidade de mu
danças renovadoras. Exercendo o Gover
no no período de 1927 a 1930, Manoel 
Datas soube concretizar as esperanças 
dos que confiaram no seu nome e o 
apoiaram como candidato ao Governo. 
Seu período administrativo foi na real!-

dade marcado por medidas que contri
buiram para abrir perspectivas novas à 
acanhada economia de um Estado ainda 
quase totalmente dependente da mono
cultura açucareira. 

Em muitos aspectos, a administração 
de Manoel Dan tas ·pode ser considerada 
como revolucionária, pois que diversas 
das medidas que adotou anteciparam a 
execução de uma politica que hoje está · 
abrindo novos horizontes para o Brasil. 

No seu Governo, foram criados os 
Fundos de Instrução Primária e o Rodo
viário, ampliado o crédito à lavoura e à 
pecuária através do Banco do Fomento, 
por ele fundado. 

Marcando toda sua vida por uma reti
dão exemplar, Manoel Corrêa Dantas foi, 
no Governo, o executor de uma ação mo
ralizadora, que teve como objetivo elimi
nar vícios que deturpavam a atividade 
administrativa e política, promovendo a 
plena realização da justiça, impedindo 
as sonegações e combatendo a prática 
da violência tão arraigada, à época, nos 
costumes políticos do Nordeste. 

Sergipe lembrou no centenário de Ma
noel Dantas a figura de um dos seus 
maiores homens públicos, de um político 
que deixou imperecíveis exemplos de de
voção à causa pública e que soube em 
seu tempo interpretar os anseios legíti
mos de modernização das estruturas so
ciais, tendo na medida do possível con
tribuído pl).ra torná-los possíveis. 

Sr. Presidente, homenageio a memória 
de Manoel Corrêa Dantas, revelando os 
meus sentimentos de admiração à sua fi
gura que sei coincidirem com os da maio
ria do Senado Federal. Louvores merece 
todo povo sergipano pelo legado de tão 
ilustre conterrâneo, e as homenagens do 
nosso respeito à sua família tão bem re
presentada na vida pública de Sergipe 
dos nossos dias nas pessoas de Orlando 
Dantas, seu fllho, e do Deputado Helio 
Dantas, 1.0 - Vice-Presidente da Assem
bléia Legislativa, seu neto. 

Homens como Manoel Corrêa Dantas 
merecem ser sempre lembrados, como 
exemplos de honradez e de dignidade pa
ra os que se dediquem à vida pública e à 
ativldade politica. Sinto-me feliz de po
der fazê-lo agora, a,o ensejo do seu cen
tenário. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Senador 
Arnon de Mello, orador inscrito. 
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O SR. ARNON DE MELLO - Sr. Pre
sidente, tinha eu de 15 para 16 anos 
quando Carvalho Veras, velho e concei
tuado jornalista alagoano, mudando-se 
de Maceió, deixou vago o lugar de re
presentante em Alagoas de O Estado de 
S. Paulo. Informado do fato, animei-me 
a escrever a Ricardo Figueiredo, então 
gerente da empresa, candidatando-me à 
sua representação em Alagoas, e pouco 
depois recebia resposta afirmativa ao que 
propusera. 

Começaram aí minhas relações com o 
grande jornal. Sem dinheiro para com
prar livros, nele encontrava muito da 
leitura que me nutria e, ampliando-lhe 
o número de assinantes, consegui a parte 
dos recursos com que pagar meus estudos 
e preparar-me para, concluídos os exa
mes preparatórios, deixar Maceió e ir 
tentar a vida e estudar Direito no Rio 
de Janeiro. 

Estávamos por volta de 1927, e bem me 
recordo do número de O Estado em que 
se noticiava o falecimento de Júlio Mes
quita e a ascenção ao posto de Diretor de 
Júlio de Mesquita Filho. 

Em 1930 transferi-me para o Rio e, em 
1933, como repórter dos Diários Associa
dos, era encarregado de entrevistar Ar
mando de Salles Oliveira, cunhado de 
Júlio, na antiga Capital Federal, onde 
fôra ele a chamado do Presidente Getú
lio Vargas, que então o convidara para 
Interventor em São Paulo. Nasceu daí, 
entre o grande paulista e o repórter, du
radoura amizade que se estendeu depois 
a Júlio de Mesquita Filho, também gran
de amigo do ex-Ministro do Trabalho 
Llndolfo Collor, com cuja filha viria eu 
a consorciar-me em 1939. 

Srs. Senadores, escusem-me V. Ex."s 
por me permitir tais recordações quan
do aqui estou para festejar o centenário, 
transcorrido há dois meses, de O Estado 
de S. Paulo, orgulho da Imprensa brasi
leira, latino-americana e mundial, que 
nada fica a dever ao famoso New :York 
Times. Relembro, porém, esses fatos pa
ra acentuar quanto lhe sou grato e quan
to aprendi com o grande diário, cuja lei
tura me levou ao conhecimento de assun
tos os mais diversos, alargando mi
nha curiosidade intelectual, fazendo-me 
manter contato com o Brasil e o mundo. 
Testemunhei, por outro lado, o respeito 
à responsabilidade que assume quem é 
distinguido pela confiança pública. Nas 
páginas editoriais de O Esta!lo, llab!-
. · a · - o 

cio do direito à liberdade de expressão e 
de critica, mas, também, o cumprimento 
do dever de corresponder à grandeza des
se direito, através da consideração pela 
verdade e sob o domínio da consciência. 

Desde então leio o admirável jornal 
paulista e o encontro sempre coerente e 
bravo na defesa dos valores e ideais que 
lhe deram vida. 

Experiência útil 

Possuo, Sr. Presidente, há mais de 20 
anos, um jornal em Maceló, e no exem
plo de O Estado nos miramos para man
tê-lo sempre à altura de sua missão. 
Meu filho mais moço, hoje com 22 anos, 
que dirige a nossa emissora de TV, atual
mente em construção na capital alagoa
na, serviu aos .15 anos como repórter de 
O Estado, na redação de sua sucursal de 
Brasilla, então dirigida por Evandro 
Carlos de Andrade e hoje por Carlos 
Chagas e depois na sucursal do Rio, 
quando, sob a direção de Fernando Pe
dreira. Seu irmão mais velho, que su
perintende a Gazeta de Alagoas, levou 
para o nosso jornal o serviço de notícias 
da Agência Estado. 

Orientado por jovens que hauriram ex
periência no grande diário, acompa
nham-lhe atentamente a trajetória e lhe 
dedicam o melhor apreço, nosso matuti
no serve bem ao povo alagoano, forne
cendo-lhe informações Instantâneas dos 
acontecimentos de todo mundo e repor
tagens fotográficas que nos enviam pelo 
Rádio a Agência JB e a UPI. 

O Jornalista 
Srs. Senadores: 

Ingressando aos quatorze anos no jor
nal!smo, e no Rio exercendo a profissão 
de repórter político, recordo com sauda
de esses velhos tempos que me marca
ram para a vida toda. Ao falar do triun
fo de O Estado de S. Paulo, que chega aos 
cem anos !luminado pelo mesmo idealis
mo em que se alicerçaram seus começos, 
parece-me que tenho direito âs descul
pas de V. Ex."s se me demoro no referir 
os embates dos homens de jornal para 
bem desempenharem suas tarefas. 

Não l1á dúvida de que a Imprensa 
constitui o Quarto Poder, como lidima 
expressão da opinião pública. Diz bem, 
entretanto, Júl!o de Mesquita Neto que, 
para investir-se em tão alta posição, há 
o jornal de adotar padrões de comporta-

, que lhe retiram como que a condi-
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ção de propriedade de alguém para fa
zê-lo servo da comunidade. A incontes
tável influência dele lhe atribui, real
mente, excepcional responsabilidade, que 
não se situa apenas no editorial ou co
mentário em que opina, ataca ou defen
de, mas na própria informação que di
vulga, e até na maneira de apresentá-la. 

Isenção 
Dentro de tal contexto, impõe-se-lhe, 

ao jornal, a isenção, não se prendendo 
suas posições a pessoas senão na medida 
em que estas se ligam a problemas ge
rais. Não se arroga ao jornalista o di
reito de noticiar e apreciar fatos e per
sonagens de acordo com os seus senti
mentos próprios e sim na base puramen
te do interesse coletivo. Paixões indivi
duais não contam para suas atitudes, que 
são antes inspiradas pela opinião públi
ca. Amizades ou inimizades, simpatias 
ou antipatias, compatibilidades ou in
compatibilidades, preferências ou aver
sões somem face aos princípios e ideais 
que dão força e autoridade ao Quarto 
Poder. 

Deveres 
Mas o dever do jornal não está apenas 

em divulgar informações ou comentar 
fatos notórios. Cumpre-lhe ainda captar 
o que se oculta, exprimir protestos anó
nimos, justas reivindicações irreveladas, 
anseios obscuros e angústias ainda não 
sobrevindas à luz do dia, ainda não 
ofuscantes; cumpre-lhe, enfim, interpre
tar vontades, aspirações e sentimentos 
da maioria silenciosa, com o que propor
ciona aos responsáveis pelo bem coleti
vo elementos da realidade que lhes cla
reiam os caminhos e os habilitam a agir 
com segurança, corrigindo erros ou 
perseverando nos acertos. 

Com isso, estimula a Imprensa a gran
deza dos homens de g·overno, cuja matu
ridade se mede pela capacidade de acei
tarem as críticas, mesmo quando mais 
ácido se torna o jornalista no comentar 
palavras que eles dizem, projetas que fa
zem ou ações que praticam não bem vis
tos ou acolhidos pela comunidade. Pode 
parecer-lhes, aos governantes, injusta e 
desarrazoada a crítica, ou melhor, pode 
ser-lhes incómodo o exercício da liber
dade de opinar, quando lhes contraria 
os desejos. E tanto mais quanto no Po
der vezes há em que os homens como 
que se divinizam consideram-se intocá
veis e imunes a reparos, fazendo ouvidos 
de mercador àquela sábia lição de São 

Paulo, na sua primeira epístola aos co
ríntios: 

"Quando estiveres de pé, toma cui
dado porque podes cair." 

Preferem, em última análise, o monó
logo estéril ao diálogo construtivo e cria
dor, e recusam-se a aceitar as inspira
ções da opinião pública que lhes leva o 
jornalista. Cheios de confiança na onis
cência do Poder, deslembram-se de que 
vivemos num mundo cheio de graves e 
Intrincados problemas de toda ordem, 
cuja solução exige a colaboração e parti
cipação do maior número. 

Velhas Idéias 
Assim já pensava eu quando me foi 

dada a fortuna de governar meu Estado 
de Alagoas. "Realizaria mais o Poder Pú
blico - dizia então - sem o acicate da 
crítica? Evidentemente a crítica influi 
de maneira decisiva no êxito dos gover
nos. Se o escritor e o artista precisam de 
liberdade para trazer à luz as suas cria
ções, o homem de governo, para o cum
primento de suas tarefas, necessita não
somente de sua própria liberdade, mas 
também da cooperação da liberdade dos 
outros, pois exatamente no debate das 
idéias e na apreciação das ações se apu
ra e define o bem geral. Quando o go
verno não realiza dentro da liberdade é 
porque lhe falta Poder criador, tanto co
mo se, para manter-se, recorre à exibi
ção da força material, é porque lhe falta 
autoridade moral." 

Fortalece o Governo 
Em verdade, o jornal, independente e 

livre, fortalece os homens de governo, 
porque, além de abrir-lhes os horizon
tes com o mostrar-lhes a realidade nua e 
crua, que sem ele não veriam, ou não a 
veriam nas suas exatas proporções, ali
menta, ao mesmo tempo, a esperança do 
povo na solução dos seus problemas, com 
o que o afasta do desespero e impede que 
se criem correntes subterrâneas de re
volta, comprometedoras da estabilidade 
politica e da tranqüllidade social. Aquie
ta-se o povo na esperança de melhores 
dias e na crença de que, denunciados 
pela Imprensa livre, não serão cometi
dos erros nefastos nem muito menos te
rão bom êxito maquinações contrárias 
aos interesses gerais, à liberdade e à dig
nidade humana. Cavour, que governou 
por 9 anos a Itália no século passado, 
dizia preferir o tumulto das Câmaras dos 
Deputados ao silêncio das anticâmaras. 
"Nada de estado de sítio, nada de proce-
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dimento de governos absolutos. Todo 
mundo sabe governar com estado de si
tio. Eu os governarei com a liberdade" 
- declarava o estadista italiano. 

Verdade 
E não se lhe pode pedir, ao jornal, a 

omissão ou distorsão dos fatos para 
apagá-los ou obscurecê-los, pois que ele 
tem graves deveres a cumprir. Compete
lhe publicar a informação, expor a rea
lidade, seja ela de cores carregadas ou 
não, mesmo que a alguns não agrade. E 
se os fatos que noticia não constituem 
apenas crimes individuais e sim também 
coletivos, aumentam, então, os riscos pa
ra a sociedade, como cresce, para o jor
nal, a responsabilidade de divulgá-los. 
Culpa alguma lhe cabe, aliás, por isso, 
visto que, além de não haver produzido os 
acontecimentos noticiados, não pode evi
dentemente o jornalista, só para ser 
amável, trair princípios e compromissos 
para com a comunidade. 

Já se foi o tempo do Profeta Isaías, 
a quem os judeus pediam: 

''Diga-nos coisas agradáveis. Enga
ne-nos com mentiras agradáveis" ... 

A mentira pode ser agradável mas não 
resolve problema nem tem, afinal, dura
ção. Dizia o nosso velho Assis Brasil que 
os homens devem ser enganados com a 
verdade. Só a verdade, realmente, é du
ra.doura e eterna, e a ela a Imprensa se 
obriga a servir na sua condição de Quar
to Poder. 

Difícil, espinhosa e perigosa tarefa é 
essa, sobretudo quando conhecemos o ln
conformismo e a revolta dos faltosos ante 
a divulgação de seus erros. 

Não é fácil 
Não é fácil, realmente, para o jornal, 

tal proceder. Apelos, pressões e impo~!
ções, ameaças e violências, tudo isso sao 
obstáculos que se lhe antepõem e fazem 
parte do seu dia a dia, como que lhe tes
tando o sentimento de missão. Mas sua 
responsabilidade, tanto maior quanto 
maiores forem a sua projeção e cred!bill
dade, lhe dá a coragem necessária para 
resistir a apelos, reagir a pressões e en
frentar perigos de qualquer espécie. E a 
coragem, já dizia Pérlcles no seu discur
so aos atenienses, é o fundamento da li
berdade. 

Por manter-se sempre fiel aos seus 
princípios e ideais, O Estado de S. Paulo 

· · •· · e chegou mesmo a 

ser tomado por cinco anos de seus legiti
mas proprietários. Impávido e destemi
do, porém, sobreviveu incólume aos tem
porais, e conseguiu festejar agora o seu 
centenário em meio ao respeito e ao 
apreço dos brasileiros. 

A vitória do 'Estado" 
Srs. Senadores: 
A vitória de O Estado de S. Paulo é a 

de todos nós, porque é a vitória da li
berdade e da verdade, feita de riscos e 
de dores que todos sentimos e sofremos. 

Os homens públicos, intérpretes do po
vo, têm no jornal uma trincheira de 
combate. "Não concordo com uma só 
palavra do que dizeis, mas defenderei 
até a morte o vosso direito de dizê-las." 
Ao escrever tal frase, exprimia Voltaire a 
linha de conduta do jornal consciente de 
sua responsabilidade, como órgão de co
municação, promotor da divulgação dos 
acontecimentos e do debate das idéias. 

Fundado para condenar a escravidão 
e defender a República, alcançou O Es· 
tado as suas metas logo quinze anos de
pois. E de Já para cá tem defendido o 
direito à liberdade, sempre indócil quan
do, em determinadas fases de nossa his
tória, ele é negado. Mas, ao atingir seu 
centenário, vê, em sua própria casa, o 
triunfo da liberdade, ao livrar-se de re
correr a Camões e a outros grandes poe
tas para preencher os espaços vazios de 
matérias antes vetadas pela censura. 

Liberdade 
Não nos esquecemos, entretanto, de que 

a liberdade e a verdade não são valores 
estáticos mas dinâmicos, cuja permanên
cia pede trabalho e defesa a cada minu
to, pede a "eterna vigilância". A liber
dade encandeia e eufor!za quantos a 
usufruem, que às vezes pecam pelos ex
cessos e assim abrem os flancos aos ini
migos dela. Por outro lado, a verdade dói 
mais que a mentira, sobretudo em quem 
procura ocultá-la e dispõe do poder. Bem 
sabemos que os homens, com as suas 
forças e as suas fraquezas, nem sempre 
estão a serviço dela e que o medo, que 
gera a insegurança mesmo entre os po
deroso.>, lhes promove a negação. Vale 
repetir que o próprio ditador nasce da 
liberdade; nasce da necessidade que ele 
sente de absorver a liberdade dos outros. 
A História do Brasil e do mundo está 
cheia de exemplos em que a liberdade e 
a verdade temidas são violentadas, com
batidas pela força. Não há, porém, razão 
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para desespero, porque ressalta Marltain, 
a noite, por mais profunda, não impedirá 
jamais que surja o alvorecer. 

Justifica-se, portanto, o otlmlsmo dos 
que amam a liberdade, sobretudo quan
do contam com lutadores como os de O 
Estado de S. Paulo. Nossa homenagem ao 
jornal centenário, curtido e sofrido nas 
lutas pela liberdade e pela verdade, está 
exatamente na solene reafirmação de que 
nós lutaremos também noite e dia para 
que elas continuem sendo realidades no 
nosso mundo convulsionado pelas pai
xões dos homens e pelos problemas da 
humanidade. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Danton Jobim, por cessão do ilus
tre Senador Franco Montoro. 

O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, talvez eu pudesse 
dispensar-me de fazer este pronuncia
mento, depois que o Líder da nossa Ban
cada e o Presidente do nosso Partido se 
fizeram ouvir sobre a mensagem presi
dencial em suas implicações políticas. 

Mas devo um públic·o agradecimento a 
todos os que contribuíram para minha 
reeleição, no momento histórico e dolo
roso, para nós cariocas, em que estava 
prestes a desaparecer o Estado da Gua
nabara. Confortou-me o eleitorado do 
meu Estado com uma vitória consagra
dora para o meu Partido - represen
tada por mais de um milhão e 150 mil 
votos - com uma diferença sobre o meu 
ilustre competidor de multas centenas 
de milhares de votos. 

Esse resultado não foi a consagração 
de minha curta vida político-partidária. 
Foi uma vitória do MDB, cujo programa 
adotei fervorosamente, sem tibiezas e 
sem provocações. 

Deus me permitiu que aceitasse os de
safios com serenidade e as injustiças 
com o máximo de tolerância compatível 
com a minha dignidade. E me permitiu 
que não deixasse sem resposta nenhum 
dos duros ataques que me foram desfe
ridos com fundamentação na minha lon
ga e acidentada carreira de jornalista 
político, que é o meu ofício e que há 
quatro anos me abriu as portas do Se
nado da República. 

Devo também manifestar minha con
cordância e plena solldariedade à sábia 
atitude assumida pela Direção do MDB 

o · :i o :o nacional. 

O Partido da Oposição compreendeu, 
sem dúvida, a gravidade do momento, 
da situação, em que, se há manchas de 
sombras, se acendem esperanças de uma 
distensão persistente e durável, como 
acentuou, hoje, em sua nota, o Presi
dente Ulysses Guimarães e, há dias, o 
Uder Franc-o Montara. 

A mensagem presidencial poderá ser 
um divisor de águas entre a revolução 
puramente repressiva ou compressiva e 
a revolução democrática e legalista so
nhada pelos seus primeiros chefes, como 
o Marechal Casteno Branco e o eminen
te Presidente do Congresso Nacional, o 
Senador Magalhães Pinto, seu chefe 
civil. 

Jamais aplaudi violências e persegui
ções contra quem quer que seja. Decla
rei uma vez desta tribuna, no ardor do 
debate, que, se necessário, seria eu o 
último liberal neste Congresso, quando 
se procurou ironizar o que se chamava 
o ruibarbosismo. 

O ruibarbosísmo, Sr. Presidente, era a 
defesa dos direitos do homem, que nós 
fazíamos nesta Casa. O ruibarbosismo 
era a sustentação daqueles princípios 
que informam todos os sistemas demo
cráticos no mundo ocidental. O ruibar
bosísmo era, então, o regresso àquela 
plenitude democrática de que falou o 
Presidente Emílio Médicl. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que as 
responsabilidades da Oposição aumenta
ram muito e que a hora é de reflexão 
e de ação· a um só tempo. 

Nosso Partido tem de permanecer no 
centro, na moderação construtiva, que 
não exclui a vigilância nem a coragem 
de tomar posições, mas repele a subver
são. Para o problema político brasileiro, 
não se recomendam as soluções de for
ça, que condenamos sempre e só contri
buirão para o retrocesso da descompres
são, anulando os tímidos passos que es
tão sendo dados no sentido de uma 
abertura para o centro democrático. 

Se o Presidente Geisel quiser colocar 
sobre os ombros a responsabilidade de 
uma Jlderança nacional em favor do 
aperfeiçoament-o democrático, devemos 
dar-lhe o nosso apoi·o inequívoco. 

Essa é uma causa politica que se deve 
sobrepor aos Partidos, pois não pertence 
a ninguém, senão a todos os brasileiros. 
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NãD podemos permanecer lndeflnlda
men te na postura de quem espera que 
desça do alto a palavra definitiva sobre 
o nosso destino de Nação Democrática. 

Ao mesmo tempo, temos de rever os 
nossos conceitos sobre o papel do MDB, 
que era um pequeno Partido mas já re
presenta um terço da representação na
cional. 

Temos o dever de sugerir e defender 
alternativas, já que começou a haver 
condições para o diálogo com os homens 
no Poder. 

Imensa, pois, a responsabilidade que 
recai sobre os ombros do nosso Partido: 
não trair o seu ideário nem decepcionar 
o povo e, ao mesmo tempo, não dar 
apenas colaboração passiva, mas ativa, 
no esforço de descompressão. 

Não foi outro o meu posicionamento 
nos pronunciamentos da campanha po
lítica em que me engajei. Se o povo 
independente, culto e politizado da Gua
nabara nã·o me faltou com o seu apoio, 
é porque este era o bom caminho e nele 
prosseguirei, se Deus me ajudar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (1\Iuito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Com a palavra o nobre Senador 
José Sarney. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, há um ano, 
precisamente, era aberta ao tráfego a 
Ponte Rio-Niterói, obra sem dúvida al
guma portentosa, sobre a qual não que
ria deixar de tecer algumas observações 
que considero pertinentes e construtivas 
para que o seu aproveitamento seja em 
benefício da população trabalhadora, em 
benefício da comunidade que l1abita o 
Grande Rio. 

A ponte é realmente bela e majestosa; 
seria uma das 70 maravilhas do mundo 
de hoje. É uma peça importante do pa
trimónio nacional e motivo de justo 
orgulho para todos os brasileiros. A pon
te é ainda uma demonstração lnequivoca 
da capacidade e de força da engenharia 
nacional. 

A ponte é também um simbolo que 
e um trecl1o de nossa 

história. É o monumento que simboliza 
esse período iniciado em 1964 e que atin
giu o seu apogeu (talvez o término) nos 
primórdios de 1974, no momento justo 
de sua inauguração; período esse du
rante o qual todas as energias do País 
foram mobilizadas e canalizadas para a 
realização de grandioso projeto de en
riquecimento e mDdernlzação, inegável e 
espantoso, voltado Inteiramente para o 
conforto e o proveito das nossas classes 
mais ricas. 

A ponte é o marco principal de uma 
época durante a qual o povo e os seus 
representantes no Congresso não mere
ciam a satisfação de uma consulta ou 
de uma informação, durante a qual os 
políticos não tinham importância ne
nhuma e o Governo fazia política com 
projetas-impacto. A ponte é o projeto
impacto por excelência. 

Confrontando o seu custo estimado 
(porque o real dificilmente será conhe
cido) com as suas dimensões, a ponte 
é sem dúvida a obra mais cara que já 
se realizou no Bras!!. Confrontando o 
seu custo com o benefício social pres
tado à Nação, à economia e à sociedade 
brasileira - a ponte terá, também sem 
dúvida, o mais baixo coeficiente de uti
lidade social dentre todas as obras rea
lizadas neste País em todos os tempos. 

Entre parênteses, deve-se registrar que 
o segundo coeficiente mais baixo muito 
provavelmente será o da Rodovia Rio
Santos, cuja construção foi decidida e 
iniciada na mesma época. 

Trafegam pela ponte hoje, em média, 
cerca de 25. 000 veículos por dia nos dois 
sentidos; média essa mais baixa nos dias 
do melo da semana e bem mais elevada 
nos sábados e domingos. Considerando 
que não houve diminuição significativa 
no tráfego de passageiros das barcas 
R!o-Nlterói <uma redução Inferior a 
5%), é difícil Imaginar que um número 
superior a 5. DOO carros < 10. DOO nos dois 
sentidos) seja o que corresponde a pes
soas que atravessam a ponte no seu au
tomóvel próprio para trabalhar. O resto, 
os outros 15.000 carros, serão de turis
tas que visitam o Rio (e o seu principal 
monumento) e de veranistas que pro
curam as praias nos fins de semana. 
Sendo Insignificante o número de ca
minhões e ônibus que utll!zam a ponte, 
esse é o seu grande .serviço sDcial: a fa
cilidade para 5. DOO "trabalhadores" que 
possuem automóvel (enquanto os 100.000 
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restantes continuam usando a barca) e 
o deleite dos turistas e veranistas de 
fins de semana. 

A ponte, Sr. Presidente, é o monu
mento dos turistas e veranistas. 

A ponte consagrou o primado do in
dividual e do supérfluo sobre o essencial 
e o coletivo. 

Com os recursos gastos na ponte, ou
tras coisas formidáveis poderiam ter si
do feitas. A baía da Guanabara poderia 
ter hoje um dos sistemas de Ferry-Boat 
mais modernos e mais eficientes do 
mundo, a Rodovia do Contorno poderia 
estar com a sua duplicação inteiramente 
conc_luída; o sistema de transporte fer
roviarlo suburbano do Grande Rio po
deria ter sido completamente reformu
lado, retirando-se a estação do topo em 
D. Pedro II, fazendo os trens circularem, 
com muito mais freqüência e velocidade, 
e resolvendo este problema realmente 
calam! toso que é o transporte dos tra
balhadores que moram na periferia do 
Grande Rio e procuram o centro da ci
dade para suas tarefas diárias. E, com 
toda certeza, feito- isso tudo, ainda so
braria uma boa soma para tocar com 
mais rapidez a construção do Metrô do 
Rio. 

Mas tudo isso são obras de grande 
utilidade pública, <Jbras que teriam o 
sentido do conforto e da melhoria de 
qualidade de vida das grandes massas, 
das grandes parcelas da população. 

O que imp-ortava, na épDca, nã<J era 
bem isso: era a const.rução de um mo
numento dedicado ao verdadeiro herói 
do enriquecimento nacional: o proprie
tário de automóvel, o turista, o vera
nista que à.s sextas-feiras tem necessi
dade de boas ligações para chegar mais 
rapidamente a Cabo Fri<J DU Angra d·OS 
Reis. Por i.sso, hesitou-se muito entre 
construir a PDnte Rio-Niterói ou a Ro
dQvia Ri-o-Santos. Achou-se melhor, por 
fim, fazer as duas. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Q 
que nQs interessa sDbretudo é o sentidQ 
construtivo da crítica. Não queremos 
apenas destruir imagem de um Governo 
passado, mas queremos, scbretudo, res
saltar as transformações, a mudança de 
orientação que o próprio Governo decla
ra nos seus d-ocumentos oficiais e atra
vés do pronunciamento das suas lide
ranças nesta Casa e na Câmara dcs 
· O que interessa é ressaltar, 

é valorizar essa transformação e criti
car oferecendo sugestões concretas, pa
ra que aquele sentido de atendimento, 
dD supérfluo e do individual, seja refor
mulado em favor da ut!llzação comuni
tária, da utlllzação social desta obra 
realmente portentQsa que é a ponte 
RiD-Niterói. Assim, Sr. Presidente, se 
a ponte é um fato consumado, é um 
J?Onumento mctivo ·de orgulho nacional, 
e o momento de se procurar dar-lhe 
uma ut1llzação social. Essa ut1llzação so
cial só poderia ser obtida na medida em 
que o tráfego de caminhões e de ônibus 
aumentasse substancialmente na ponte 
R:io:-Niteról. E se para isso for neces
s~no reduzir ou mesmo anular o pedá
giO cobrado para caminhões e para ôni
bus, somos inteiramente favoráveis a tal 
medida. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex a um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Per
feitamente. CQm muita h<lnra. 

O Sr. Franco Montoro - Com esta in
tervenção, V. Ex." dá um depoimento de 
extraordinário valor; primeiro, mostra, 
cQm dados concretcs, os aspectos nega
tivos de uma obra apresentada c,omo um 
dos orgulhos nacionais; obra faraónica 
que se prestou muito a impactos publi
citários e que, na realidade, represen
tava mais um passo no sentido de um 
desenvolvimento elitista, com o sacrifí
cio da imensa maioria da população e 
o beneficio de uma pequena minoria. 
Mas V. Ex.", com a conclusão do seu dis
curso, dá. também demonstração do as
pecto positivo das críticas que a Oposi
ção quer realizar nesta casa. A obra está 
feita; vamos, então, fazer com que ela 
sirva a<J nosso povo, principalmente à 
imensa maioria da população brasileira, 
através de medidas como essa que V. 
Ex.", num fato concreto, bem simboliza. 
Vamos fazer com que o nosso desenvol
vimento, com que as obras que têm con
tribuído para o crescimento do País re
vertam em benefício da maioria da po
pulação, das camadas mais simples do 
povo brasileiro, realizando assim um de
senvolvimento com justiça social. Con
gratulo-me cem V. Ex.", que honra o 
Senado e nossa Bancada com esse pro
mmclamento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mul
to obrigado a V. Ex.", Senador Franco 
Montare. 

O Sr. Evandro Carreira - Permite V. 
Ex." um aparte? 
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O SR. ROBERTO SATURNINO - Ou
ço V. Ex.o. com prazer. 

O Sr. Evandro Carreira - Parabenizo, 
efusivamente, V. Ex." pela coragem com 
que está revelando um comportamento 
essencialmente populista e emedebista. 
Essas obras de impacto, a que V. Ex." 
se referiu particularizando a ponte Rlo
Niterói éncontra outra similar, que é 
a TrarÍsamazônica. Aparteio V. Ex." pa
ra ressaltar para sobressaltar essa outra 
obra de impacto que, similar à ponte 
Rlo-Niterói, não tem nenhum funcio
namento, nenhuma funcionalidade. En
quanto a política deveria orientar-se em 
comunicações hldroviárias, nós nos de
bruçamos sobre a Amazônia numa polí
tica rodoviária completamente improdu
tiva. Parabenizo V. Ex" pela sua cora
gem. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Agra
deço o aparte de V. Ex.", que enriquece 
o meu pronunciamento, conhecedor que 
é da Região que representa. 

Quanto à ponte, Sr. Presidente, não 
vejo outra solução para elevar o seu con
teúdo social e económico, para aumentar 
a util!zação social da gigantesca soma 
de recursos apllcados nessa obra, senão 
franquear a ponte ao tráfego livre de 
caminhões e ônibus. 

Não tem sentido uma mentalldade pri
vat!sta numa obra social dessa enver
gadura. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Multo bem! 

O SR. ROBERTO SATURNINO -; De
sejar que a ponte se pague atraves do 
pedágio é um absurdo, realmente, sem 
proporções; haja vista o resultado do 
primeiro ano, que, diz o DNER, supera 
as suas expectativas e que, pelas pró
prias informações prestadas pelo órgã·o 
oficial, dão conta de que a arrecadação 
atingiu a cerca de dez por cento do in
vestimento da Ponte. Isso pelos dados 
oficiais, pela computação que leva em 
conta apenas aqueles recursos direta
mente gastos na Ponte. 

Ora, Sr. Presidente, dez por cento não 
cobrem nem o juro real do investimen
to feito, porque ao juro mínimo de dois 
por cento - que seria o caso de obras 
sociais de grande envergadura - se de
veria acrescentar, pelo menos, a corre
ção monetária mínima, digamos, cerca 
de doze por cento, para satisfazer ao ex-

. )elfim Netto. Por conseguinte, 

deveria cobrir, pelo menos, quato~Je por 
cento para que o primeiro ano nao sig
nificasse um prejuízo. Na verda~e, dez 
por cento significaram um prejmzo em 
termos privatistas, digamos, de remune
ração de um investimento. Ocorre que 
essa visão privatista não tem nenhum 
sentido numa obra dessa natureza. A 
obra tem que ser voltada para o bem so
cial, para a utlllzação comunitária e, 
nessas condições, uma só solução, uma 
só alternativa existe: é franquear a 
Ponte ao tráfego livre de caminhões e 
ônibus para que, pelo menos, a riqueza 
nacional que serve à comunidade, à po
pulação do Grand·e-Rio, transite por esse 
mcnumento, justo motivo de orgulho na
cional, mas que seja, também, dedicada 
ao bem público da comunidade. 

O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. 
Ex." um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
multo prazer, Senador Amaral Peixoto. 

O Sr. Amaral Peixoto - Senador Ro
berto Saturnino, não pude acompanhar 
todo o discurso de V. Ex.", mas ouvi 
quando se referiu aos que usam a P·on
te Não sei se V. Ex." terá lembrado que 
a ponte é o paraíso dos carros oficiais 
(risos), que vêm buscar funcionário~ na 
Guanabara, do antigo Estado do R1o, e 
os da Guanabara, que moram em Nite
ró!. A crítica é geral - abrange o Go
verno Federal, o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, o Governo da Guanaba
ra e, até mesmo- vamos dizer assim
nós, do Congresso Nacional. Se os carros 
oficiais podem trafegar livremente pela 
Ponte, isentos de pagamento de qual
quer taxa, com muito maior fundamen
to seria dada essa permissão para o 
transporte da carga pesada, sobretudo 
de gêneros alimentícios que vêm do in
terior do nosso Estado - vamos cha
má-lo assim até o dia 15 - abastecer o 
nosso futuro Estado a cidade do Rio de 
Janeiro. O apelo de V. Ex.a é perfeita
mente justificável, sobretudo para o 
transporte de gêneros alimentícios, mor
mente aqueles perecíveis. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Agra
deço a lembrança de V. Ex.a sobre essa 
particularidade dos carros oficiais que, 
realmente, devem ter um significado 
multo grande nessas estatísticas apre
sentadas pelo DNER. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex." 
um aparte? (Assentimento do orador.) 

- é 
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me com V. Ex." mas, sobretudo, levar 
também minhas congratulações ao no
bre Senador Eurico Rezende, porque me 
parece ser o único representante da 
Bancada da Aliança Renovadora Nacio
nal aqui, neste momento em plenário. 

O Sr. Franco Montoro - S. Ex." pode 
bem representar a todos. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite V. 
Ex.a· um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois 
não! 

O Sr. Eurico Rezende - Pelo discurso 
proferido ontem, pelo nobre Senador 
Franco Montoro, que causou ciúmes ao 
nobre Senador Petrônio Portella - por
que o primeiro se evidenciou mais gover
nista do que o segundo - a ARENA pa
rece que não precisa estar presente, aqui, 
nos grandes debates do Parlamento ori
entados pela nobre Oposição. 

O Sr. Franco Montoro - O fato con
creto demonstra o contrário. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, eram essas as 
observações que queria fazer, aprovei
tando o primeiro aniversário da inaugu
ração desse portentoso monumento, que 
é a ponte Rio-Nlterói, querendo ressal
tar a parte final, quando apresento su
gestões para a melhoria da utilização 
social dessa obra. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a, no 
mérito me permite um aparte? (Assenti
mento do orador.) - Quero congratular
me com o Governo Federal, com o Go
verno da Guanabara e com o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro pelas pala
vras que estão sendo proferidas por 
V. Ex.a, com aquiescência e, mais do que 
isso, com os aplausos dos nobres pares. 
É que a nobre Oposição, através de dois 
ou três de seus representantes, aqui, e 
uns dez na Casa congênere, protestaram 
contra a implantação daquela ponte, 
considerando-a uma obra faraônica. Mas, 
já agora a Oposição evolui, aceita a pon
te, só não aceita o pedágio. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - No
bre Senador, lamento que V. Ex." não 
tenha estado presente durante todo o 
pronunciamento que fiz, em cuja pri
meira parte ressaltei, digamos assim, os 
aspectos negativos, sob o ângulo da prio
ridade, da obra, em face de alternativas 

de utlllzação desses recursos. De qual
quer forma, porém, queremos dar sem
pre sentido construtivo à.s nossas críticas. 
Dinamitar a ponte, hoje, não seria de 
proveito para ninguém. De maneira que, 
já que ela está construída, a nossa rei
vindicação é que a ela seja dada utili
zação social. 

O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
prazer. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a vai me 
permitir fazer uma pergunta - acredito 
que não seja indiscreta porque já se diz 
que não há pergunta indiscreta, há res
posta indiscreta: V. Ex.a, durante a sua 
vitoriosa e bem conduzida campanha 
eleitoral - porque :to! marcada, sobretu
do, pelo equ!librio - em alguns dos seus 
discursos falou contra a construção da 
ponte Rio-Niterói, ou só está falando 
agora? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Falei, 
nobre Senador. 

O Sr. Eurico Rezende - Então, quero 
louvar V. Ex.a O objetlvo do meu aparte 
foi justamente que V. Ex.a criasse con
dições para eu louvar a isenção, a impar
cialidade e, sobretudo, a independência 
de V. Ex." 

O Sr. Franco Montoro - Por onde se 
vê que o maior oposicionista neste ple
nário, hoje, ·é o Senador Eurico Rezende, 
que faz questão de procurar razões para 
elogiar e homenagear os oposicionistas. 
A unidade está feita. (Risos.) 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. Agradeço a 
atenção. Eram as observações que eu 
queria fazer. Muito obrigado. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Com a palavra o nobre Senador 
Osires Teixeira. (Pausa.) 

S. Ex.a não se encontra em plenário. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Esteves. (Pausa.) 

S. Ex." também não se encontra em 
plenário. 

É facultada a palavra ao nobre Sena
dor Nelson Carneiro. 
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O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, quando uma em
presa jornalística investe em realizações 
que visam ao interesse público e servem 
ao bem-comum, então se caracteriza o 
espírito de servir à comunidade. Já está 
assentado, pelo mundo afora, a convic
ção de que o papel da Imprensa não é 
apenas o de informar e criticar senão 
que é, também, o de instruir e divertir 
o de alertar e o de prevenir, o de exibir 
às autoridades as chagas porventura 
existentes, para que a administração pú
blica as cauterize, c,omo de induzir o po
vo à prática de processos compatíveis 
com uma sociedade que se pretende edu
cada, esclarecida e lúcida, desejosa de 
liberdade e de desenvolvimento, para si 
mesma e para as gerações que a suce
derão, no tempo e no espaço. 

Sendo já uma ilustre tradição no jor
nalismo brasileiro, nem por isso lhe des
doura a afirmação de que o O Globo se 
caracterizava, maciçamente, como um 
jornal tipicamente carioca, pouco impor
tando constatar-se sua circulação em 
áreas de todo o País. Todavia, e já agora 
com a proximidade da fase final da fu~ 
são, é de todo justo o esforço de O Globo 
em se transformar em jornal de todo o 
novo Estado do Rio de Janeiro, a que 
pode socorrer com os vastos cabedais de 
património, de experiência, de compe
tência e de talento que formam sua es
trutura. 

Louvo e aplaudo, pois, e sem restri
ções, a nova cobertura que o grande diá
rio criado pelo dinamismo de Irineu Ma
rinho tem emprestado a temas globais 
fluminenses, como felicito sua extraor
dinária equipe pelo oportunismo das re
velações que vem fazendo sobre mazelas 
existentes em cada um e em todos os 
municípios, pois o fato irretorquível é 
que O Globo, transmudado em jornal de 
todo o novo Estado, não pode esquecer 
que a nova Unidade da Federação passou 
a ser um organismo único, cuja saúde 
depende do bom estado de todos os ór
gãos que o integram e que, no caso, são 
também os municípios fluminenses. 

Assim, e com o fito de viver as dificul
dades e os dramas locais, a cada semana 
deslocam-se jornalistas daquele verpesti
no para uma comunidade fluminense e 
aí se afadigam na busca de todos os ele
mentos que possam caracterizar us ne
cessid~des e os anseios locais, que pos
, por a nu os erros e as falhas a cor-

Muito me tem preocupado a realidade 
que venho defrontando e que me é tra
zida pela pesquisa corretíssima do gran
de jornal, pois ela supera, e largamente, 
tanto o que eu conhecia, de ver e de ou
vir, como tudo que eu pudesse imaginar. 

Permita-me a Casa - e com ela 
V. Ex.a, Sr. Presidente - que me seía 
deferida a oportunidade de pôr em real
ce que - cumprindo mandamento de Lei 
votada pelo Congresso Nacional - íá 
não desfruto apenas da honra imensa de 
representar, no Senado Federal, a gente 
carioca. Integro, hoje, igualmente a de
legação da altiva gente fluminense. Cum
pre-me, assim, ser um l!dador de todos 
os interesses da velha Província, toman
do ainda mais graves e amplos os deve
res de Senador da República. 

Não sendo um homem que pertença ao 
Governo, mas guardando a esperança 
que o povo, que tanto nos sufragou, faça 
do MDB, muito proximamente, o povo 
no poder, cabe-me dizer à nova adminis
tração fluminense tudo quanto possa 
contribuir para melhorar as condições de 
vida de patrícios nossos disseminados por 
todas as vilas, todos os distritos, todos os 
municípios do grande Estado do Rio de 
Janeiro. E dizer com maior liberdade 
ainda quando todos os fatos - tão tris
tes e tão angustiosos - são trazidos ao 
conhecimento mais demorado e mais 
profundo dos representantes do povo pe
la via de um dos insuspeitos e respeita
dos jornais do nosso Pais. 

Eu não faltaria à verdade se dissesse, 
uma vez ainda, que o carioca, em sua 
generalidade, sempre entendeu o muni
cípio vizinho de Nova Iguaçu - como 
sendo um dos subúrbios mais distantes 
da antiga Capital da República. A velha 
terra dos antigos e imensos laranjais, que 
eu conheci na mocidade, ganhou, desde 
tempos idos, como outras da vizinhança, 
a classificação de "cidade-dormitório", 
com que se queria afirmar que a maior 
parte de suas populações ganhava a vi
da nos centros de trabalho da Guana
bara. E, mesmo hoje, quando Nova 
Iguaçu, pela sua proximidade, ostenta 
um vultoso número de estabelecimentos 
industriais e um sólido comércio grossista 
e varejista, ainda é imenso o contingente 
de traball1adores, de todos os matizes, 
que dali vêm paro. as canseiras diuturnas 
na cidade gigante. 

Atente a Casa, porém, para uma rea-
. · mas que desen-
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cadeou: Nova Iguaçu, hoje, tem mais de 
um milhão de habitantes, sendo a oitava 
cidade, em população, de todo o Brasil. 
Mas, há dez anos passados, possuía ape
nas 500 mil; e, há vinte anos, não mais 
do que 250 mil! Isto quer dizer que a 
população de Nova Iguaçu duplica a ca
da dez anos! 

Tudo - absolutamente tudo - em ma
téria de infra-estrutura, falta àqueles 
compatrícios nossos! 

Agua, esgoto, escolas, saúde pública, 
hospitais e escolas, colégios e faculdades, 
transportes e segurança, assistência so
cial e centros de lazer. . . tudo, simples
mente não existe. 

E isto, Srs. Senadores, a um passo da 
cidade do Rio de Janeiro, capital cultu
ral do Brasil! 

Não pretendo - eis que não desejo 
abusar da paciência do Senado Federal 
- esmiuçar cada um dos itens, exibindo 
todas as suas deficiências, repetindo to
dos os seus clamores. 

Mas é imperioso, que da eminência 
desta tribuna, ponha perante o novo 
Governo fluminense todo o aflitivo acer
vo de problemas com que se defrontam 
os brasileiros de Nova Iguaçu, mais de 
um milhão deles, como pretendo, futu
ramente, pôr em relevo todas as grandes 
dificuldades da gente fluminense, sejam 
os da orla marítima, da região serrana, 
da zona dos grandes lagos, do Interior 
central ou do abandonado Norte. 

Mas, voltemos a Nova Iguaçu. Naquilo 
que concerne ao saneamento básico, o 
quadro é doloroso. A pesquisa jornalisti
ca de O Globo classifica de simbólica a 
rede municipal de esgotos. Pois, e ainda 
assim, mesmo simbólica, não excede de 
dez por cento o número de residências 
oficialmente ligadas àquela rede!. Isto 
Implica em comprovação de que mais de 
novecentos mil brasileiros, que habitam 
a oitava cidade do País em população, 
e cidade vizinha do Rio de Janeiro, des
conhecem a existência de esgotos. Não 
seria preciso mais para atestar o grau 
de insalubridade pública local, mormen
te quando Nova Iguaçu é batida, todos 
os anos, por verões terríveis, onde a tem
peratura, à sombra, nunca é inferior a 
34. graus. 

Mas não é só. O problema da falta da 
água não é menor. 

Outrora, a água de Nova Iguaçu era 
(digamo-la assim) municipal. Depois, 
um convênio com o Estado passou-a para 
o âmbito estadual, através da Companhia 
de Saneamento do Estado do Rio de Ja
neiro, SANERJ. O que antes era difícil, 
às vezes de graça, às vezes a ,Preço ínfi
mo - hoje, apesar de elevadas taxas co
bradas pela SANERJ, raramente chega 
às torneiras. E as populações, que se des
dobram com o natural crescimento do 
município, continuam a pagar taxas pelo 
líquido que não recebem, e se dessen
dentam e servem à higiene caseira e cor
poral comprando pipas d'água a preços 
extorsivos. 

Eis, aqui, uma síntese dolorosa: 
"Nova Iguaçu, que vem mantendo um 
índice de crescimento anual de 10%, 
vive hoje dentro de uma verdadeira 
camisa de força, porque os serviços 
públicos não conseguiram acompa
nhar o ritmo de sua expansão de
mográfica. Apenas 10% de suas casas 
se beneficiam da precária rede de 
esgotos, enquanto 20% são dotadas 
de fossas sépticas e 30% de fossas 
rudimentares; os moradores nos res
tantes 40% das casas lançam seu 
esgoto e águas servidas nos rios e 
canais que cortam o município." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a 
ser desoladora a realidade com que se 
defrontam os moradores de Nova Iguaçu, 
seja lá onde se espraie o olhar do obser
vador. 

Obrigada a locomover-se de suas resi
dências para os locais de trabalho, den
tro do município ou fora dele, a popu
lação é desassistida, seja quanto à qua
lidade, seja quanto à quantidade, de 
meios de transporte. 

Os ônibus do serviço local, sem quase 
uma só exceção, são peças de museu, 
frota recolhida nos desvãos onde as 
grandes empresas citadinas atiram os 
veículos dados ccmo inservíveis para o 
serviço do povo. É esse genuíno "ferro 
velho" que, mal e mal recondicionados, 
são geralmente entregues ao tráfego, 
com risco lminen te e cotidiano para os 
usuários. E, como se isso não bastasse, 
nada ou ninguém impede que os itinerá
rios sejam aqueles que as empresas re
solvem cumprir; nunca os oficialmente 
fixados. E as populações, amiudadamen
te, torram-se ao sol ou padecem à chu
va esperando em vão, nos pontos ofl-
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cialmente consignados, . por ônibus que 
não aparecem jamais. · 

A frota que demanda o Rio - não tão 
ruim, sem dúvida - todavia é exígua 
para as necessidades de acesso ao tra
balho; e os trens ... bem, dos trens até 
mesmo me recuso a falar. 

E se o problema da comunicação físi
ca, pela via do transporte de superfí
cie, é assim, as comunicações à distân
cia, pelo telefone, não são em nada me
lhores. Até parece incrível dizer-se que 
uma população vizinha da Cidade do Rio 
de Janeiro, num total de mais de um 
milhão de seres humanos, dispõe de ape
nas UM telefone para cada grupo de 150 
pessoas. 

Sei que estou surpreendendo o Sena
do da República, mas me limito a trans
mitir à Casa informações documentadas 
na ampla e isenta reportagem do jornal 
O Globo. 

Como - Sr. Presidente, Srs. Senado
res - calar diante de fatos tais, que 
põem em risco a vida de um por cento 
de toda a população brasileira?! 

Confesso, com horror, o horror de ou
tras cifras, que me pungem e me afli
gem, e que me impõem o dever inarre
dável de para elas chamar a atenção 
do Governo Fluminense, eis que não é 
lícito a quem as conheça calá-las, por 
comodismo ou ccvardia. Não falo - fi
que claro desde já - como homem da 
Oposição. Falo, isso sim, como brasilei
ro, que devo aos meus ccmpatrícios de
sassistidos a solidariedade do meu pro
testo e a ajuda da minha colaboração. 

Bem sei que nada do que existe pode 
ser, felizmente, debitado ao Almirante 
Faria Lima, de cuja administração to
dcs esperamos trabalho, dedicação e 
êxito. Mas se trago o problema, servin
do-me do Senado Federal, que é a mi
nha livre tribuna, à sua presença e ao 
seu conhecimento, é no Intuito duplo, 
qual o de que eu cumpra o meu dever 
de representante do povo e ele cumpra 
o seu, de Governador do Estado. 

Mas, eminentes Colegas - v·olto, ainda 
que constrangido, às cifras. 

As estatísticas, acentua o jornalista, 
revelam números expressivos. Eu, de 
mim, digo-os funestes. A,ssim (parece 
incrível Nova Iguaçu dispõe de UM 
policial para cada grupo de 100 mil pes
, Nova Iguaçu - pasme a Casa -

conta co~n duas ambulâncias para aten
der a um grupo de 460 mil pessoas! 

Onde quer que o interesse humano ca
minhe, aí se lhe deparam todos os óbi
ces, todas as dificuldades. 

Impondo, como justamente impõe a 
Constituição, que o ensino primário é 
obrigatório para todos, desde os sete até 
aos quatroze anos, e fixando que tal en
sino será gratuito nos estabelecimentos 
oficiais, o preceito, em Nova Iguaçu, 
pouco vale, eis que o município - friso, 
uma vez ainda, o citavo do Brasil em 
população - só oferece, e ainda assim 
com falhas gritantes, 45 mil matrículas. 
Não é, obviamente, melhor a situação do 
ensino do segundo grau. Nova Iguaçu 
oferecia, no ano passado, apenas 600 
vagas em seus colégios. Mas fechou-os 
todos, sob a alegação de que lhe era 
mais barato dar bolsas de estudo para 
colégios particulares. Com isso, claro, só 
os premiados matriculam os filhos. E 
toda a imensa porção de adolescentes 
que chegam às portas dos estabeleci
mentos de ensino fica batendo e espe
rando, esperando e batendo, sempre em 
vão. 

E como será o município, no campo da 
assistência social? 

Existe em Nova Iguaçu, em que pese 
sua população de mais de um milhão de 
seres humanos, um só ho.spital público! 
E os estabelecimentcs particulares, com 
os quais o INPS mantém convênio, são 
poucos e muito ruins. 

Terra de massas e massas de traba
lhadores, Nova Iguaçu conta com um 
Posto de Assistência Médica do INPS, 
onde uma pcpulação de clientes, nunca 
inferior a 800 por dia, busca socorro, 
pronto-socorro. P.ois bem, aí, em insta
lações muito deficitárias, há mais de 
três anos não chega água canalizada. 
Para que o Pronto Socorro não cerre 
suas portas, o INPS dispõe de um carro
pipa para abastecê-lo. E é com essa 
água, pouco e não muito limpa, que se 
fazem curativos e se pr·ocessam opera
ções de urgência! 

Não é melhor, todavia, a situação do 
Posto de Assistência Média n.0 1, onde, 
não raro, tudo pára porque a água ali 
não eXiste. 

Com a fusão, Nova Iguaçu passou a 
ser o segundo núcleo populacional do 
novo Estado do Rio de Janeiro, apenas 
superado pela capital do Estado, a belís-
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slma Cidade de São Sebastião. Claro, 
claríssimo, nada mudou ali, nem pode
ria mesmc ter mudado, como num passe 
de mágica. Seus problemas continuam 
os mesm<ls, agravando-se e crescendo a 
cada dia que passa. 

A importância econômica e humana 
de Nova Iguaçu no contexto fluminense, 
mesmo brasileiro, é de tal monta que 
todos cs seus problemas não podem con
tinuar a ser considerados do estrito pon
to de vista municipal e estadual. Todos 
eles transcendem da órbita municipal e 
~stadual e se situam, sem contradita, 
igualmente no cenário federal. · 

A União que cri·ou, mais de afogadilho 
do que seria de desejar-se, o novo Esta
do, assumiu responsabilidades ànstitu
cionais, legais e morais a que não pode, 
sem desdouro, deixar de cumprir, com o 
ritmo, a velocidade e o auxílio financei
ro que lhes são inerentes. 

Todcs sabemos, de ciência própria, que 
a anexação da Guanabara ao Estado do 
Rio de Janeiro não importa, nem im
portará, durante alguns anos, em forta
lecimento do erário fluminense. As pe
cularidades da cidade do Rio de Janeiro 
são tantas, seus compromissos e proble
mas tamanhos, que a Lei Complementar 
se viu constrangida a modificar, em seu 
favor, e por largo período, os percen
tuais do ICM, sem o que os cariocas pa
gariam um preço injusto pela criação da 
nova unidade federativa. 

Assim, nem os dinheiros fluminenses 
típicos, nem os dinheiros cariocas - que 
já agora formam o Tesouro do Estado do 
Rio de Janeiro - podem acudir, nem 
tão cedo o poderão, a problemas do vul
to daqueles que esmagam e torturam 
Nova Iguaçu. 

Por mais altas que sejam as intenções 
e melhores os rumos traçados, seja pela 
edilidade do Nova Iguaçu ou por seu 
Prefeito, seja pelo Governador Faria ~!
ma e sua equipe, a uns e outros faltarao 
as bases cccnômico-financeiras que pro
piciam a realização, em termos hábeis e 
prazo curto, das obras indispensáveis à 
redenção daquele milhão de brasileiros, 
hoje largados, praticamente, ao abando
no e ao sofrimento. 

Há muita coisa que se ccntém seja no 
dever estrito da União, por imposição le
gal, seja ainda no seu dever, por ordem 
moral, no que concerne aos problemas 
novaiguaçuanos. 

Ministérios e autarquias, sociedades 
de economia mista e fundações - todos 
de órbita federal - devem, certamente 
podem, ser mobilizados em função de 
dramas e problemas sociais os mais gra
ves que envolvem aqueles patrícios nos
sos, hoje sofrendo, à mingua de tudo. 

A idéia-norte da fusão - tão e tanto 
alardeada! - se fixa na necessidade de 
criar-se um novo pólo de desenvolvi- · 
mento e de assentar-se uma nova po
tência econôm!co-financeira e politica, 
na região que separa o Brasil do Sul do 
Brasil do Norte. Criar-se, em suma, um 
Estado do Rio de Janeiro pujante, cria
dor e produtor de riquezas, peça funda
mental como base do futuro Brasil que 
todcs, sob sacrifícios pingentes, estamos 
ajudando a construir. 

A tarefa, assim, como da própria Lei, 
não cabe exclusivamente aos fluminen
ses, antigos ou novos, mas a todos os 
brasileiros. 

A Nação, pela Administração Federal, 
ni1o pode faltar à nova Unidade, negan
do-lhe todos os auxílios para sua efeti
vação e sua emancipação, pois o Estado 
do Rio de Janeiro, mUito em breve, res
sarcirá, e de sobejo, a União pelos in
vestimentos que ali fizer. 

Pondo em maior relevo - e por exclu
sivo dever do meu mandato - os tris
tes fatos e as tristíssimas realidades que 
a pesquisa jornalística de O Globo deu a 
conhecer, em relação ao município flu
minense do Nova Iguaçu, busco convo
car para a solução daquelas chagas so
ciais a boa-vontade dos que nos gover
nam, no plano municipal, na esfera es
tadual e na órbita federal. 

Creio na honestidade de prcpósitos 
das administrações; e é por isso que ex
ponho à luz do sol as verdades que pre
cisam ser conhecidas. 

Falei, hoje, dos angustiosos problemas 
de Nova Iguaçu, assumindo comigo mes
mo o compromisso de subir seguidamen
te a esta Tribuna para revelar todos os 
fatos comprovados que a vocação do 
bem-comum ditar aos que fazem um 
jornalismo construtivo e sensato. 

Trata-se de uma causa comum, de 
uma vitória que é preciso conquistar em 
favor do Brasil, que temos o dever de 
entregar engrandecido e feliz às gera
ções que nos sucederão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden
te. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Geraldo Mesquita.-

0 SR. GERALDO MESQUITA - Se
nhor Presidente, Senhores Senadores, 
designado pelo Presidente Ernesto Gel
sei, para a misSão política de dirigir o 
meu Estado, e honrado com a confiança 
dos companheiros que através da d!re
ção partidária me indicaram para o 
exercício dessa alta investidura, deixo 
hoje esta Casa convencido de que ne
nhum outro aprendizado teria sido mais 
proveitoso para mim que aquele que me 
permitiu o ilustrativo convívio de Vossas 
Excelências. 

Aqui cheguei há quatro anos, Senhor 
Presidente, trazendo dentro de mim as 
mais promisSoras expectativas e imbuí
do da enorme responsabilidade de que 
me investiu o povo acreano, ao eleger
me, em memorável pleito popular, para 
a vaga até então ocupada por meu ilus
tre concorrente, a. figura. por todos os 
títulos respeitável do eminente General 
Oscar Passos, então Presidente Nacional 
do Movimento Demacrát!ca Brasileiro. 

As amizades que conquistei nesta. 
casa, e que tornam tão penoso o mo
mento d:t despedida para quem, como 
eu, só recebeu no Senado da. República 
provas de deferências e demonstrações 
de apreço, serviram sem dúvida para 
amenizar os naturais efeitos do longo 
afastamento de minha terra., que me 
impôs o exercício de dois mandatos su
cessivos. 

Para mim, porém, este período te'{e 
outras virtudes a mais. Foram os episo
d!os aqui vividos, antes de mais nada, 
que me convenceram da necessidade de, 
voluntariamente, postular o honroso en
cargo de governar o meu Estado, aspira
ção legítima. de todo homem público. 
Daí ter recebido essa designação como 
inestimável oportunidade para. colaborar 
com o patriótico esforço do Presidente 
Ernesto Gelsel, em favor da materiali
zação das aspirações nacionais, que, sem 
dúvida alguma, incluem a progressiva e 
completa. normalização institucional do 
País meta que há de ser o resultado da 
vocação democrática do povo brasileiro 
e da ação lúcida e consciente de seus lí
deres. 

Se é verdade que meus esforços vão se 
desenvolver numa área de pequena in
fluência no conjunto da Federação, não 
é menos certo que esta circunstância 
niio diminui a importância de minha 

missão. Mesmo por que, como já tem 
demonstrado o Presidente Ge!sel - mais 
por atas que por palavras -o Federalis
mo brasileiro e esta tem sido a tôn!ca de 
seu Governo, não admite regiões privile
giadas, já que o Brasil como um todo, 
sem discrepância e sem exceções, consti
tui a sua única, a sua constante e a sua 
permanente preocupação. 

Permitam-me Vossas Excelências lem
brar a circunstância de que, se aqui che
gue! com o respaldo de um:~. vitória elei
toral de inegável caráter pessoal e parti
dário, na hora em que deixo esta Casa, 
vejo-me premido por um inequívaco re
vés que, atribuído em suas conseqüências 
e em suas causas a meu Partido, devo 
encarar também como parte de minha 
responsab!l!dade pessoal. É, porém, uma 
circunstância que não me abate, mas 
que ao contrário me retempera, pois ln
dica claramente o rumo das mudanças 
que tenho o dever de operar, como parte 
da missão que me foi atribuída. Ainda 
aqui foi extremamente valioso o exercí
cio do mandato de que hoje me despeço. 
Se alicerce! sólidas amizades com os com
panheiros de Partido, aprendi também a 
admirar a serenidade, o patriotismo e o 
elevado espírito público com que' os emi
nentes Colegas da Oposição souberam 
exercer sua leal e patriótica tarefa. Não 
tenho, portanto, por que temer que em 
meu Estado seja diferente a exercício do 
poder que, no âmbito do Poder Legisla
tivo estadual, o povo acreano concedeu, 
majoritariamente, ao Movimento Demo
crático Brasileiro. 

Digo isto, Senhor Presidente, porque o 
que me estimula no Governo não é o 
mero espírito de emulação partidária, 
mas o desejo de participar da grande 
obra em favor da. conciliação nacional 
em torno de nosso próprio destino como 
Nação. Motiva-me, por outro lado, a con
vicção de que posso servir a meus con
terrâneos na chefia do Executivo, com 
o mesmo devotamento e a mesma deter
minação com que procure! representá
los nas duas Casas do Congresso Nacio
nal. 

Quero, portanto, que minha última 
intervenção neste Plenário seja um ato 
a mais a serviço de meu Estado e de sua 
gente. Deixo, para a soberana delibera
ção de Vossas Excelências, alguns Pro
jetes de Lei, fruto já de meu envolvi
mento nos problemas administrativos. 

Este gesto, ao mesmo tempo que é a 
postulação de pleitos de fundamental 
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interesse para o Estado do Acre, embora 
diga respeito também aos Estados de 
menos desenvolvimento, de maneira ge
ral, serve para patentear a crença que 
tenho na alta destinação do Poder Le
gislativo, sem cuja participação podem 
haver soluções nacionais autênticas e 
duradouras. Ao Senado, particularmen
te, que tem a missão constitucional de 
zelar pelo equilíbrio federativo, peço que 
mantenha, viva e renovada, a preocupa
ção que sempre demonstrou para que as 
disparidades regionais de renda e desen
volvimento se abrandem através de me
didas objetivas, como as que toram su
geridas neste plenário, quando aqui se 
pleiteou a revisão da sistemática do ICM, 
tese hoje vitoriosa, com o aplauso e o 
consenso nacional quase unânimes. 

A ênfase que coloco neste apelo de 
despedida decorre sobretudo da cons
ciência que tenho da fragilidade dos ins
trumentos de que vou dispor, para ma
terializar as aspirações do povo acreano. 

Reconheço que a arte de governar um 
pequeno Estado como o Acre consiste 
mais na coragem de desagradar e na 
bravura de fazer do que na vocação de 
cortejar e na tentação de fazer. 

A pequena disponibilidade de recursos 
próprios, sobre os quais o Estado tem 
completo poder de decisão - 15"/o do 
total orçamentário - exige, como regra 
fundamental de bom senso, a adoção de 
prioridades altamente seletivas, cuja es
colha nem sempre é fácil. 

Permito-me por isso pedir a atenção 
de Vossas Excelências para a conveniên
cia de que os critérios de amplitude na
cional, na formulação de políticas es
pecificas da União, cedam a vez, pro
gressivamente, a parâmetros que tomem 
em consideração, primordialmente, as 
diferentes peculiaridades regionais. Sin
to, por exemplo, que o desejo legitimo 
dos planejadores de conter as despesas 
de custeio, em favor da ampliaçã,o dos 
recursos destinados a investimentos, 
tende a se tornar um fator altamente 
limitativo, para o próprio desenvolvi
mento dos pequenos Estados. E isto por 
que, na medida em que se Investe em 
setores básicos da infra-estrutura social, 
como é o caso das aplicações em saúde, 
educação, saneamento e abastecimento, 
entre outras, criam-se paralelamente 
encargos de custeio correspondentes, que 
na maioria das vezes os pequenos Esta
dos não podem suprir com suas receitas 
próprias. De tal sorte que, situando-se as 

Unidades da Federação em que as trans
ferências de recursos ainda são essen
ciais, no !Imite legalmente permitido, 
vêem-se as mesms diante da alternativa 
de recusarem auxílios da União para 
despesas de capital, por absoluta impos
sibilidade de custear a contrapartida dos 
encargos de manutenção corresponden
tes, ou aceitá-los, sabendo de antemão 
que não vão poder manter os serviços 
deles decorrentes. 

É preciso, portanto, que o Senado da 
República, onde a representação popu
lar é paritária entre os grandes e os pe
quenos Estados, examine com seu alto 
critério e com seu reconhecido discerni
mento, as Implicações resultantes dessa 
tendência que se avoluma, e cujos re
sultados atingem, freqUentemente, as 
Unidades mais carentes de auxilio. 

Entendo também, Sr. Presidente, que 
nenhum foro é mais adequado que o 
desta Casa, para o grande e necessário 
debate sobre a discriminação das rendas 
pú\1llcas·,, assunto que durante a fase 
mais produtiva de sua vida, polarizou a 
atenção de Ruy Barbosa, quando da edi
ficação do federalismo brasileiro. Acre
dito que em um momento de tanta cria
tividade, como parece ser o da atuallda
de brasileira, o Senado Federal pode e 
deve dar sua contribuição para que os 
instrumentos de politica tributária se 
ajustem, cada vez mais, aos anseios de 
justiça social. Parece-me injusto que a 
maior fonte das rendas públicas esta
duais ainda seja um imposto indireto e 
não-seletlvo como o ICM, a despeito de 
suas inestimáveis e reconhecidas vanta
gens sobre o antigo tributo - o Imposto 
de Vendas e Consignações. Daí Inclinar
me em favor da proposta já formulada 
pela egrégia Comissão de Finanças, ain
da que Isto implique na necessidade de 
uma nova caracterização constitucional 
quanto à competência tributária da 
União. 

Sei que seria ousar muito, mas deixo 
para a reflexão de Vossas Excelências a 
consideração teórica de que provavel
mente seria multo mais útil e proveitoso 
para o País, mais econômico para a co
letividade e mais conveniente para a 
Administração, se, em vez de contarmos 
com três esferas superpostas de tributa
ção, pudéssemos dispor de apenas uma. 
É medida que, sem dúvida, melhoraria 
sensivelmente as relações entre o fisco 
e o contribuinte; concorreria decisiva
mente para a economia de meios mate
riais e de recursos humanos empregados 
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no lançamento e na arrecadação dos tri
butos e eliminaria, ou, pelo menos, 
abrandaria muito o poder pessoal de ar
bítrio do administrador. 

Sr. President~ Srs. Senadores, na me
dida em que esrou consciente das difi
culdades que me aguardam, e na propor
ção em que encaro com objetividade as 
limitações de meus novos encarg.os, na 
promoção do bem-estar social e do de
senvolvimento económico de meu Esta
dQ, estou também convencido de sua 
grande destinação e de sua enorme po
tencialidade. 

Não tenho a veleidade de pretender 
operar transformações profundas que 
possam alterar definitivamente seu pa
norama económico-financeiro. Mas jul
g.o-me no direito de aspirar à criação de 
novos instrumentos promocionais, para 
que a economia acreana passe a ter con
dições de uma expressiva contribuição 
ao processo do desenvolvimento brasilei
ro. Sei que o Acre representa uma nova 
fronteira de ocupação agrícola, inteira
mente compatível, a meu ver, com uma 
atividade pecuária racional e não-pre
datória. Mas sei também que o seu po
tencial de recursos naturais nos dá con
dições de aproveitá-lo, sem que seja 
necessário destruir o meio-ambiente, 
património inalienável do País e da Hu
manidade. 

É dentro do objetivo de dinamizar o 
setor primário que o meu plano de atua
ção administrativa prevê a implantação 
de novos incentivos crediticios e opera
cionais. dedicados à sua efetiva instru
mentaÇão. 

Tendo presente a preocupação do 
Presidente Geisel com os aspectos so
ciais e a promoção do homem para a 
melhoria de suas condições de vida, con
substanciada em programas constantes 
do II Plano Nacional de Desenvolvimen
to, ambiciono poder concretizar, na es
fera de minha competência, projetas es
pecíficos de treinamento de recursos 
human·os, de educação profissional e de 
formação de mão-de-obra especializada. 

Com relação ao setor institucional, es
pero poder implantar novos métodos de 
organização sistêmica no Serviço Públi
co Estadual, através de uma Reforma 
Administrativa já delineada e que tem 
por finalidade racionalizar processos ro
tineiros e por isso mesmo onerosos e 
ultrapassados. A criação de novos 
organismos de atuação nos campos do 

· ·to. da · - e do de-

senvolvimento agrano; da promoção de 
novas oportunidades industriais e de 
saúde e assistência social, completa o 
quadro de instituições necessárias à efe
tiva atuação do setor público. 

Minhas preocupações, porém, não se 
voltam apenas para o desempenho ad
ministrativo da equipe que espero lide
rar nos próximos quatro anos. Entendo 
que o caráter e a natureza de meu man
dato exigem de mim responsab111dades 
políticas a que espero poder correspJn
der, convencido que estou de que a vita
lidade da vida político-partidária é 
instrumento indispensável à consecução 
dos grandes objetivos nacionais. 

Nestas condições, estou certo de que o 
Partido a que pertenço, e sob cuja le
genda chego ao Governo do Estado, há 
de se transformar num organismo dinâ
mico, vivo e atuante, para que seja o su
porte politico da administração. Na bus
ca desse objetivo, ele deve e precisa ser 
efetivamente reestruturado. E a opor
tunidade para fazê-lo há de ser a que a 
própria Lei indica - o período da demo
crática renovação dos Diretórios Muni
cipais, Estaduais e Nacional. 

Penso que só assim, integrando-o efe
tivamente à discussão e à sustentação 
dos programas e objetivos governamen
tais, pode a ARENA, como Partido que 
pretende dar embasa~ento politico e 
programático ao Executivo, lívrar-se do 
mal já diagnosticado pelo Presidente da 
República quando nos lembrou que as 
agremiações partidárias não podem ser 
apenas "organismos infecundos de atua
ção confinada aos períodos pré-eleito
rais". 

Desejo que, no Estado do Acre, a sus
tentação política que o Partido deve dar 
ao Governo não seja uma atividade pas
siva ou de mero· conformismo, através 
de rumos previamente traçados ou de
finidos. Ao contrário, a ARENA tem que 
se transformar no porta-voz das aspi
rações populares, autêntico intermediá
rio entre o povo e o Governo. Sua grande 
missão há de ser a de legitimar, a de 
dar forma política e condições de exe
qüib!lldade aos anseios de melhoria das 
condições e da qualidade da vida huma
na em uma sociedade livre, organizada e 
participativa. 

o povo não pode ser encarado como 
massa passiva e amorfa que se amolda 
prazerosamente aos impulsos e desejos 
dos que eventualmente estão no poder. 
r· que ' 'ver com seus dramas, 
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fazer nossos os seus problemas e dar
lhes opções na busca de sua própria fa
l!cidade. Só assim entendo o exercício 
de uma liderança que temos forçosamen
te que exercer, se pretendermos preser
var o sistema democrático e representa
tivo que é a maior das conquistas popu
lares de nosso processo histórico. 

Na busca de tais objetivos, não vejo 
incompa tibllidade irreconciliável entre a 
técnica e a politica, da mesma forma 
como não reconheço oposição entre o 
pensamento científico e o pensamento 
humanístico. São realidades ambas in
dispensáveis ,ambas complementares e, 
portanto. ambas perfeitamente compa
tíveis. Foi por isso que, na busca de 
meus auxiliares, não tive preocupação 
em dar qualquer tipo de tónica ou equi
líbrio, entre as duas tendências que al
guns querem ver como conflltantes. Usei 
como critério o pressuposto de que a 
atividade de Governo deve ter caráter 
acentuadamente coletivo. Nestas condi
ções, o espírito de equipe torna-se um 
elemento vital de sucesso. A complexida
de do meio social já não admite caris
mas nem personalismos que deram como 
subproduto de nossa realidade politica o 
populismos, felizmente já em completJ 
colapso. 

Para compor minha equipe de Gover
no não me detive em outro pressuposto 
que não fosse o devotamento à causa pú
blica, o espírito de equipe e a capacidade 
de renúncia. Não fiz a meus auxiliares 
outra exigência que a de se integrarem, 
acima de eventuais divergências, dentro 
do espírito de colaboração mútua que 
deve ser o princípio básico de todo tra
balho de equipe. 

Dei a todos, no entanto, a certeza de 
que, participando de um Governo que 
pretende guiar-se pelas inclinações le
gitimas de nossa gente, devem exercer, 
qualquer que seja a área de at!v!dade 
que lhes esteja reservada, um labor es
sencial e fundamentalmente político, 
como pretendo que seja minha Adminis
tração. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ha
bitual tolerância deste Plenário há de 
perdoar o desnecessário alongamento 
desta minha última intervenção. Não 
pretendi justificar-me do silêncio dos 
últimos meses e do relativo afastamento 
de meus dcevcrcs parlamentares. Quis, 
sim, dar à Vossas Excelências, com a in
dicação de meu pensamento, um teste
munho de minhas intenções. Se, porven
tura, tiver êxito em minha missão, ele 

terá resultado, em grande parte, do 
aprendizado político que me permitiu o 
Senado da República. Por isso mesmo 
deixo esta Casa manifestan6o meu pro
fundo reconhecimento pela inestimável 
solidariedade de tantos e tão eminentes 
amigos, agradecendo-lhes, como o poeta, 
"a experiência do viver vivido". 

Não sei, Sr. Presidente, se tenho for
ças para o sucesso. Mas asseguro a 
Vossas Excelências que terei tenacidade 
para tntá-lo. (Muito bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Lembro aos Srs. Senadores que o 
Congresso Nacional está convocado para 
uma Sessão a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 45 minutos, no plenário da Câmara 
dos Deputados, destinada à leitura das 
Mensagens n.0 • 93, 94, 95 de 1974. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, designando para a 
próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, do Proje
to de Lei da Câmara n.0 4, de 1971 (n.o 
2 . 623-B/65, na Casa de origem), que dis
põe sobre a situaçã1a dos empregados 
balconistas que percebem comissão, 
tendo · 
PARECERES, sob n.0s 792 e 793, de 1973, 

das Comissões 
- de Legislação Social, favorável nos 

termos do Substitutivo que ·oferece, 
com voto em separado do Sr. Se
nador Wilson campos; e 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicidade 
do Projeto e do Substitutivo da 
Comissão de Legislação Social. 

~ 
Discussão, em segundo turno, do Pro

jeto de Lei do Senado n.0 107, de 1973, 
de autoria do Sr. Senador Antônio Car
los, que dá nova redação ao art. 3.0 do 
Decreto-lei n.O 389, de 26 de dezembro 
de 1968, que dispõe sobre os efeitos pe
cuniârios decorrentes do trabalho em 
condições de insalubridade e de pericu
losidade, tendo 
PARECER, sob n.0 354, de 1974, da Co

missão 
- de Redação, oferecendo a redação 

do vencido. 
Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 17 horas 
e 40 minutos.) 



4.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 6 de março de 1975 

PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHAES PINTO E WILSON GONÇALVES 

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

Adalberto Sena - José Esteves -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passa
rinho - Renato Franco - Alexan
dre Costa - Henrique de La Rocque 
- José Sarney - Helvídio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Di
narte Mariz - Domicio Gondim -
M!lton Cabral - Ruy Carneiro -
Marcos Freire - Paulo Guerra -
Wilson Campos - Luiz Cavalcante 
- Teotônio V!lela - Augusto Fran
co - G!lvan Rocha - Lcur!val 
Baptista - Heitor Dias - Luiz Via
na - Ruy Santos - Dirceu Cardoso 
- Eurico Rezende -João Calmon -
Amaral Peixoto - Roberto Saturni
no - Benjamim Farah - Nelson 
Carneiro - Gustavo Capanema -
Itamar Franco - Magalhães Pinto 
- Franco Montoro - Orestes Quér
cia - Lázora Barboza - Osires Tei
xeira - Mendes Canale - Saldanha 
Derzi - Accioly Filho - Leite Cha
ves - Mattos Leão - Evelásio Viei
ra - Lenoir vargas - Daniel Krie
ger - Paulo Brossard - Tarso Du
tra. 

O SR. PRESmENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o com
parecimento de 53 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aber
ta a Sessão. 

Não há expediente a ser lido. 
Sobre a mesa, Ofício que será lido pe

lo Sr. 1.0 -Secretário. 
É lido o seguinte 

OFíCIO 
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO 

INTERP ARLAMENTAR 
Brasília, 4 de fevereiro de 1975. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador José Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Em aten<:ão ao dis!?_osto no § 1.0 do art. 

União Interparlamentar. - serviço de 
cooperação reconhecido pela Resolu
ção n.o 9, de 6-6-55, apraz-me solicitar a 
vossa Excelência a designação de um 
representante do MDB nessa Casa, para 
integrar a delegação que participará da 
116."' Reunião do Conselho Interparla
mentar a realizar-se em Colombo, Sr! 
Lanka, de 31 de março a 5 de abril pró
ximos. 

Nos termos da disposição em apreço, 
o escolhido deverá estar flllado ao Gru
po Bras!lelro. 

Queira Vossa Excelência aceitar os 
protestos de consideração e apreço. -
Célío Borja, Presidente do Grupo Brasi
leiro; Marcondes Gadelha, Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Com referência ao expediente que 
acaba de ser lido, esta Presidência desig
na o Sr. Senador Danton Jobim para 
comparecer a 116."' Reunião do Conselho 
Interparlamentar, a realizar-se em Co
lombo, Sr! Lanka, no perícdo de 31 de 
março a 5 de abril do corrente ano. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, outro Ofício cuja leitu
ra será procedida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte 

OFíCIO 

Of. n.0 11/75-GLG 

6 de março de 1975. 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
Digníssimo Presidente do 
Senado Federal. 

Sr. Presidente: 

Na qualidade de Líder da Aliança Re
novadora Nacional e da Maioria no Se
nado Federal, tenho a honra de comuni
car a Vossa Excelência a indicação dos 
Senhores Senadores Eurico Rezende, 
Jarbas Passarinho, José Lindoso, Mattos 
Leão, Osires Teixeira Ruy Santos, Sal-. ' .. ' . 
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exercerem cumulativamente, as Vice
Lideranças do Partido e da Maioria nes
ta Casa. 

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Excelência os protestos de 
minha. alta. e mais distinta. considera
ção . - Petrônio Portella. 

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

Sobre a. mesa, Projetas de Lei que se
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 10, de 1975 

"Altera o Decreto n. o 73. 960, de 18 
de abril, de 197 4 . " 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
- O a.rt. 11 do Decreto n.0 

73.960, de 18 de abril de 1974, passa. ter 
a seguinte redação: 

"Art. 11- A CEPLAC tem sede no 
Estado da Bahia, no km. 26 da rodo
Via que liga as cidades de Ilhéus e 
Itabuna, onde também funcionarão 
os seus serviços regionais centraliza
dos." 

Art. 2.0 
- Esta. Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 

Criada e implantada com o precípuo 
obj etlvo de atender à recuperação da la
voura cacaueira, a CEPLAC, mais do que 
qualquer outro órgão, tem na região ca.
caueira da Bahia a sua. sede, não-so
mente natural, mas apropriada ao cum
primento da tarefa que lhe incumbe. 
Inicialmente subordinada ao Miriistério 
da Fazenda, manteve a CEPLAC a sua 
sede no Rio de Janeiro por longos anos, 
embora toda a sua at!v!dade, todos os 
seus objet!vos pudessem ser tidos como 
localizados na região Sul da Bahia, onde 
se chegou a produzir 97% de cacau do 
Brasil. Hcj e, subordinada ao Ministério 
da. Agricultura, continua a ter a CEPLAC 
a sua vocação maior naquela região, on
de se concentram, aliás, os seus serviços 
regionais centralizados. 

O que se pretende não é uma exceção, 
· são JSOS cs órgãos da admi-

nistração que têm sede fora da Capital 
do Pais, para assim melhor atenderem 
às suas finalidades. São exemplos que 
logo acorrem ao observador o DNOCS, 
com sede em Fortaleza, e a RFNSA com 
sede em Recife, onde também se localiza. 
a SUDENE. Se, por ventura, alguma atl
vidade mostrar a. necessidade ou conve
niência de contatos com órgãos da ad
ministração localizados em Brasília, na
da impede que dirigente ou servidor da 
CEPLAC se desloque temporariamente 
da sede para atender a tais ccntatos. 

O que, entretanto, salta. aos olhos é a. 
flagrante conveniência de manter junto 
à região cacaueira., em permanente con
ta.to com os reclamos, aspirações, e ne
cessidades dos que trabalham na. la v oura. 
de cacau, a. direção da CEPLAC, que, 
nessa nova loca.llzação, somente deverá 
encontrar motivos de satisfação e de fe
licidade para o melhor desempenho das 
tarefas que lhe tocam, de grande relevo 
para a economia da Bah!a e do Brasil. 

ll: tempo de nos convencermcs que não 
deve ser tido como um demérito perma
necer, de acordo com as circunstâncias 
em local que não seja o da sede do G<l~ 
verno da União. Fixada na Importante 
e laboriosa região, em que já se encon
tram os seus serviços regionais, entre as 
progressistas cidades de Ilhéus e !tabu
na, a direção da. CEPLAC lamentará o 
tempo em que permaneceu sediada no 
Rio de Janeiro e em Brasília, separada 
por centenas de qullômetros da região 
produtora do cacau que é a única e ex
clusiva razão da existência da própria 
CEPLAC. 

Sala das Sessões, em 6 de março de 
1975. - Luiz Viana Filho. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO N.O 73.950 
DE 18 DE ABRIL DE 1974 

Assegura autonomia administrati
va e financeira à CEPLAC, e dá ou
tras providências. 

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

Art. 11 - A CEPLAC tem sede na Ca
pital Federal e os seus serviços regionais 
centralizados no Estado da Bahia, no 
km 26 da rodovia que liga as cidades de 
Ilhéus e Itabuna. 
•••• o •••••••••••••••••• o •••• o •• o ••• o •••• 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, Agricultura e de Assuntos Regio
nais.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 11, de 1975 

Dá nova redação ao caput do art. 
2.o da Lei n.o 5.107, de 13 de setem
bro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 -Mantida a atual recl.ação de 
seu parãgrafo único, o caput do art. 2.0 

da Lei n.0 5.107, de 13 de setembro de 
1966, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

Art. 2.0 - Para os fins previstos nes
ta Lei, todas as empresas sujeitas à 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) ficam obrigadas a depositar, 
até o último dia útil de cada mês, 
em conta bancãria vinculada, impor
tância correspondente a 1/12 (um 
doze avos) da remuneração paga no 
mês anterior a cada empregado, op
tante ou não, excluídas as parcelas 
não mencionadas nos arts. 457 e 458 
da CLT e incluídas: a gratificação 
de Natal e as horas extraord!nâr!as." 
Parágrafa único - ............ .. 

Art. 2.0 - Esta Lei entrarã em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrârio. 

Justificação 

Anteriormente à vigência da Lei n.0 

5.107, de 13 de setembro de 1966, que 
criou o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, a indenização de antigüidade -
então aplicável a todos os trabalhadores 
- era regida pelos arts. 477 e 478 da 
CLT, assim redigidos: 

"Art. 477- É assegurado a todo em
pregado, não existindo prazo estipu
lado para a terminação do respecti
vo contrato, e quando não haja ele 
dado motivo para cessação das rela
ções de trabalho, o direito de haver 
do empregador uma inden!zação, pa
ga na base da maior remuneração 
que tenha percebido na mesma em
presa. 
Art. 478 - A inden!zação devida pe
la rescisão de contrato por prazo in
determinado será de um mês de re
muneração por ano de serviço efe
tivo, ou por ano e fração igual ou 
superior a seis meses." 

Pretendendo substituir a !ndenização 

em favor do empregado, a Lei n,o .... 
5.107/66, determinou em seu art. 2.0 : 

"Art. 2.0 
- Para os fins previstos 

nesta Lei todas as empresas sujeitas 
à Consolidação das Leis do Traba
lho (CLT) ficam obrigadas a depo
sitar até o dia 20 (vinte) de cada 
mês, em conta bancãr!a vinculada, 
importância correspondente a 8% 
(oito por cento) da remuneração 
paga no mês anterior a cada empn.
gado, optante ou não, excluídas as 
parcelas não mencionadas nos arts. 
457 e 458 da CLT." 

Ora, se multiplicarmos os 8% mensa..u 
pelos 12 meses do exercício, chegaremos 
à conclusão de que, para cada ano de 
serviço haverã em depósito, no FGTS, 
apenas 96% da remuneração normal
mente paga, mês a mês, ao trabalhador 
optante. Desse modo, em comparação 
com o sistema de indenização-antigüi
dade da CLT (arts. 477/478), terá ele um 
prejuízo de 4% por ano de serviço. 

E, nem mesmo o acréscimo de juros 
e correção monetãria eliminarã a des
vantagem, porquanto, pela norma con
solidada a indenização é equivalente a 
um mês por ano de serviço, da maior 
remuneração já recebida na empresa, 
enquanto que, no regime do FGTS os 
depósitos são feitos com base na remu
neração percebida ao longo de todo o 
contrato de trabalho. Em conseqüência, 
apenas o empregado de salário-mínimo 
é beneficiado pelo sistema do Fundo; 
aquele cujos salários forem razoavelmen
te reajustados no decorrer do contrato, 
terá prejuízo acentuado, aliãs, com a 
maior duração do ajuste laboral. 

Exemplificando: segundo a tabela ilus
trativa da Conferência proferida pelo 
Coordenador-Geral do FGTS no Centro e 
Federação das Indústrias de São Paulo, 
em 29-8-73, o empregado que, perceben
do sempre salário-minimo, tivesse opta
do desde 1967, teria ao final de 1973 (7 
exercícios depois) um saldo em sua conta 
vinculada da ordem de Cr$ 2.370,75, con
tra uma indenização de 7 X 312,00 (salá
rio-mínimo de 1973) = 2.184,00 a que 
faria jus pelo regime da CLT. 

Todavia, se o mesmo empregado, após 
3 anos de serviço com salãrio-mínimo, 
desl:mchasse cm sua vida profissional, 
passando a perceber: em 1970, Cr$ 200,00 
. • ,, rlll 
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1971, Cr$ 400,00; em 1972, Cr$ 800,00 e, 
em 1973, Cr$ 1.200,00, ao final do pe
ríodo de 7 anos, se dispensado sem justa 
causa- e mesmo com os 78,8% de juros 
e correção monetária previstos para o 
período, na conferência anteriormente 
citada - teria, como optante, no máxi
mo Cr$ 6.162,00 de saldo em sua conta 
vinculada, enquanto que, mantendo-se 
fiel ao regime da CLT, faria jus à uma 
inden!zação-antigüidade de Cr$ 8.400,00 
(7 vezes a maior remuneração de Cr$ .. 
1.200,00 recebida na empresa). 

Verifica-se, destarte que, o Fundo de 
Garantia, além de confessadamente 
"instituído com a finalidade indisfarçá
vel de acabar com a estabilidade" (Ar
naldo Sussekind, ex-Ministro do Traba
lho, Instituições de Direito do Trabalho, 
vol. 2, pág. 7), acarreta vários outros 
prejuíws para o trabalhador, entre os 
quais se destaca o da redução do mon
tante da indenização, ao final de um 
longo C·Ontra to com rawá vel progresso 
funcional. 

Justo, pois, tentar-se corrigir, ainda 
que parcialmente, as falhas do sistema 
FGTS. O projeto ora apresentado serve 
a esse objetivo, transformando os atuais 
96% da remuneração mensal, destinados 
à cobertura da indenização-antigüidade, 
pelos 100% previstos na CLT (art. 478). 

Cuida ainda a proposição: de eliminar 
as falhas do artigo 2.0 da Lei n.0 ••••• 

5 .107/66, até o momento corrigidos, de 
forma indefensável, através do Regula
mento baixado pelo Decreto n.0 •••••• 

59. 820/66; e de incluir entre as parce
las componentes da remuneração, para 
efeito de desconto em favor do Fundo, 
as horas extraordinárias mensalmente 
pagas ao empregado. Esta última provi
dência extinguirá, inclusive, controvér
sia surgida com o advento do novo sis
tema, consagrando, afinal, o entedimen
to firmado: 

a) pelo Egrégio Tribunal Superior do 
Trabalho, na Súmula n.0 63, cujo texto 
pr·oclama: 

"A contribuição para o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço inci
de sobre a remuneração mensal de
vida ao empregado, inclusive horas 
extras e adicionais eventuais" (DJ 
de 24-10~74 - pág. 7. 903 - nosso o 

b) pelo Excelso Pretória (STF), no 
Recurso Extraordinário n.0 76. 700-SP, 
nos termos da seguinte Ementa: 

"A contribuição, para o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, in
cide sobre o pagamento feito aos em
pregados, por horas extraordinárias 
de serviço" (in "FGTS - Incidência 
sobre Horas Extraordinárias" -
BNH, Coordenação Geral do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, 
Rio, 1974 - pág. 140, nosso o desta
que). 

Demonstrados assim: o acerto e a 
oportunidade do Projeto, confiamos na 
sua aprovação. 

Sala das Sessões, em 6 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇliO CITADA 

LEI N.0 5.107 
DE 13 DE SETEMBRO DE .1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço, e dá outras providên
cias. 

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

Art. 2.0 
- Para os fins previstos nesta 

Lei, todas as empresas sujeitas à Con
solidação das Leis do Trabalho (CLT) 
ficam obrigadas a depositar, até o dia 
20 (vinte) de cada mês, em conta ban
cária vinculada, importância correspon
dente a 8% (oito por cento) da remu
neração paga no · mês anterior a cada 
empregado, optante ou não, excluídas as 
parcelas não mencionadas nos arts. 457 
e 458 da CLT. 

Parágrafo único - As contas bancá
rias vinculadas aludidas neste artigo se
rão abertas em nome do empregado que 
houver optado pelo regime desta Lei, ou 
em nome da empresa, mas em conta in
dividualizada, com relação ao empregado 
não-optante. 
••••••••• o o •• o •••••••••••••••••••••••••• 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, Legislação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (l\lagalhães Pinto) 
- os Proj e tos lidos serão publicados 
e remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, Requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. 
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São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N,0 12, de 1974 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o de
sarqulvamento do Projeto de Lei do 
Senado n.o 8, de 1971. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N,0 13, de 1974 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o de
sarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 24, de 1972. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.o 14, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarqu!vamento do Projeto de Lei do 
Senado n.o 3, de 1974. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

Sr. Presidente: 

REQUERIMENTO 
N,0 15, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.o 76, de 1974. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 16, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.o 78, de 1974. 

6 de de 1975. -

REQUERIMENTO 
N,0 17, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 79, de 1974. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 18, de 19'75 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, requeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 81, de 1974. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.o 19, de 19'75 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, requeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 84, de 1974. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 20, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 85, de 1974. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.o 21, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, requeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n,0 112, de 1974. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.o 22, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, requeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 134, de .1974 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
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REQUERIMENTO 
N.0 23, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarqulvamento do Projeto de Lei do 
Senado n.o 138, de 1974. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 24, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarqulvamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 156, de 1974. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1975. -
Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os Requerimentos serão publicados 
e Incluídos em Ordem do Dia, nos 
termos do art. 279, item n, alínea c, do 
Regimento Interno. 

O primeiro orador Inscrito é o nobre 
Senador Alexandre Costa, a quem dou a 
palavra. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Tem a palavra o nobre Senador Gus
tavo Capanema. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, como se vai 
tornando para mim cada vez mais 
pungente ter de voltar a esta tribuna 
para deplorar a perda de grandes vultos 
mineiros, que tanto serviram a Minas e 
ao País, e que vão sendo, um a um, ine
xoravelmente sepultados! 

Nestes últimos tempo.s, foram tantos os 
que desapareceram! Permita-me V. Ex.", 
que hoje eu ocupe o tempo do Senado 
para me referir a duas notáveis figuras 
que morreram no mês passado, enchendo 
de luto o Estado de Minas Gerais. 

Nos primeiros dias de fevereiro, fale
ceu repentinamente, em Belo Horizonte, 
o desembargador Cândido Martins de 
Oliveira Júnior, no auge de uma vida das 
mais luminosas. 

Devo destacar nele, em primeiro lugar, 
o professor, que nesse rumo da sua vida, 
culminou no magistério da ciência jurí
' · na p · · ' Católica 

de Minas Gerais, ao mesmo tempo em 
que realizava carreira judiciária de mé
rito Invulgar: começou como juiz mu
nicipal, galgou os andares do julzado de 
direito, para pontificar enfim, por multas 
anos, como desembargador, no Tribunal 
de Justiça. 

A vida de Martins de Oliveira teve 
outro lado c'helo de claridade e de fama. 
Foi a sua carreira literária. A sua obra 
de prosador e de poeta, numerosa e fúl- · 
glda, faz honra à moderna cultura mi
neira de Letras, da qual ele foi o Presi
dente por doze anos. Nesse perlodo, os 
fervorosos e assíduos serviços prestados 
àquele Importante sodaliclo cultural au
reolaram o seu nome. 

Por ocasião do falecimento de Martins 
de Oliveira, o acadêmico Oscar Mendes, 
de renome nacional, traçou rapidamente, 
numa página divulgada pela imprensa 
de Belo Horizonte, as linhas gerais da 
sua obra literária. Vou juntar ao meu 
discurso esse trabalho, para registro em 
nossos Anais. 

Uma semana depois da sua morte, 
Minas Gerais perdeu outro vulto, por 
muitos títulos, admirável, tanto pelo ful
gor da personalidade como pela impor
tância e multiplicidade da obra. 

Faleceu, a 13 de fevereiro, José oswal
do de Araujo. Alberto Deodato, no artigo 
com que registrou o seu desaparecimento, 
começou por dizer que ele era do Oeste 
de Minas. "Não sei, disse ele, de região 
mineira onde nascessem filhos mais ilus
tres." 

Era José Oswaldo natural de Dores do 
Indalá. Parente de Francisco Campos e 
de Magalhães Pinto, ele descendia de 
fortes, de prestigiosas raizes famlllals. 

O Estado de Minas, o grande órgão da 
imprensa mineira, assim começa a sua 
notícia sobre o lutuoso acontecimento: 

"A morte de José Oswaldo de Araújo 
comunica a todos os setores da vida 
mineira uma sensação de perda pró
xima e Irreparável. De repente, todos 
sentem que a nossa paisagem hu
mana se empobreceu. Fascinante fi
gura humana, dono de vasta e inve
jável cultura humanística, José os
waldo de Araújo deixou, em todas as 
coisas, tão variadas, que construiu, 
a marca !napagável do trabalho feito 
com amor." 

José Osvaldo foi notável estudante de 
Direito, e desde então, em Belo Horl-
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zonte e por todo o interior mineiro, . o 
seu· nome entrou a ter notoriedade e 
importância pouco comuns. 

Mal ele deiüava os bancos universitá
rios, ei-lo na banca de advogado, onde 
logo se cercou de boa clientela, e nas 
lides jornalísticas, que o levariam ao 
cargo de redator-chefe do Diário de Mi
nas, posto a um tempo de importância 
literária e de responsabilidade politica, 
pois se tratava do órgão oficial do Par
tido Republicano Mineiro, a grande, tal
vez a maior potência política da Repú
blica Velha. 

José Oswaldo ocupou, por vários decê
nios, essa posição delicada e poderosa. 
Nessa quadra da sua vida, tornou notá
vel escritor e poeta, e, por outro lado, 
consumado professor. 

O lado mais fascinante da carreira de 
José Oswaldo, nesse período, foi que ele, 
não estando pessoalmente comprometido 
no movimento renovador que vicejava 
antes e depois da Semana de Arte Mo
derna, realizada em 1922, em São Paulo, 
e estando à testa de um órgão de im
prensa fundamentalmente conservador 
e às vezes mesmo reacionárío, abriu Ó 
jornal do PRM aos modernos rapazes 
cheios de ousadia contra os valores con
sagrados e dominadores das correntes 
acadêmicas. 

Carlos nrummond de Andrade, um 
desses jovens avançados de então, e sem 
dúvida o mais agudo ·e cáustico, escre
veu agora, a propósito da morte de José 
Oswaldo, bela página sobre esse nobre e 
corajoso aspecto da sua personalidade. 
Trago comigo também essa página, para 
ser registrada nos nossos Anais. 

José Oswaldo, pelo valor da sua obra e 
personalidade no terreno da cultura in
telectual, foi acolhido também pela Aca
demia Mineira de Letras, a qual, deste 
modo, no mês de fevereiro, duas vezes 
gravemente se enlutou. 

Posteriormente à fase de intensa vida 
intelectual, José Oswaldo se notabilizou 
também no rumo politico, ocupando, por 
dois anos, o cargo de Prefeito de Belo 
Horizonte, no qual realizou empreendi
mentos importantes e fundamentais, que 
vão durando com repercussão impere
cível. 

Antes disso e depois, ele foi-se envol
vendo, com um vigor, uma pertinácia, 
uma competência, um critério raros, nas 

de · e de ro, tornan-

do-se, sob estes aspectos, uma das fi
guras mais conhecidas e acatadas na 
vida econômica, na vida empresarial de 
Minas Gerais. No posto de Presidente da 
sólida Companhia de Seguros Minas Bra
sil, que ele organizou, foi-se mantendo 
sempre, presente e vigilante, até a morte, 
em idade avançada. 

Eis, Sr. Presidente, em rápidas consi
derações, o traçado da vida desses dois 
varões ilustres de Minas Gerais, que aca
bamos de perder. Seja-me ainda permi
tido fazer referência aos discursos pro
nunciados por Vivaldi Moreira, Presi
dente da Academia Mineira de Letras, 
no sepultamento dos dois acadêmicos. 
Nessas páginas, refulge o perfil espiri
tual dos dois mortos tão queridos. (Muito 
bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SE
NADOR GUSTAVO CAPANEMA EM SEU 
DISCURSO: 

MARTINS DE OLIVEIRA 
(Artigo de Oscar Mendes, pubUcado pelo Estado 

de M1nas de 18-2-1075, e reterldo pelo orador.) 

. Dar-se totalmente, servir sem regatear, 
levar a seus limites extremos o senso do 
dever a cumprir, eram as características 
desse Cândido Martins de Oliveira. que 
a "dama do véu, a indecifrável, indefi
nível dama", do seu magnífico livro de 
poemas, de repente arrebatou para a 
derradeira viagem. Homem honesto de 
dotes extremos de coração e inteligência, 
~ultipllcou-se no afã de espargir essas 
riquezas que lhe exornavam a personali
dade. Nas várias atividades em que seu 
espírito exerceu os seus dons, esteve sem
pr~ presente, a guiá-las, a dirigir-lhe as 
açoes, o senso do· dever, de responsabil!
dade, da perfeição. 

Poucas personalidades tão onímodas 
na vida nacional de nossos dias. Poeta, 
contista, romancista, cronista, critico li
terário, ensaísta, historiador, orador e 
conferencista, professor, jurista, magis
trado, em todas essas manifestações do 
espírito e da inteligência teve oportu
nidade de revelar as excelências de sua 

cultura e de seu amor ao belo. Tinha, 
acima de tudo, o sen&o do ideal e se nem 
sempre o atingiu, como é fatal a todos 

nós, mortais, estava nele, de contínuo, 
presente a consciênci:J. do trabalho, do 
esforço, da luta pela expressão perfeita 
do pensar e do sentir. Entregava-se de 
todo às tarefas que lhe incumbiam. Tor
nou-se proverbial entre nós, seus compa
nheiros da Academia Mineira de Letras, 
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cuja presidência exerceu por muitos 
anos, sempre com dedicaçfu:l de todas as 
horas, seu amor à instituição. Identif!
cou-.se com ela de maneira perfeita e 

total. Tudo nela fazia. Dizem que até 
!h~ varria o salão, quando não havia à 
mao quem o fizesse. 

Quando propus à Academia a criação 
do Curso de Literatura Brasileira, que 
dirigi durante 13 anos, nele encontrei o 
apoio e a colaboração mais decididos, 
pois tudo quanto redundasse em prestí
gio e louvor para a Academia nele tinha 
o seu mais ardoroso paladino. A Acade
mia era a dona de seus sonhos, como as 
dos trovadores medievais. 

Tive a honra e a ventura de gozar 
durante muitíssimos anos de sua ami
zade afetuosa e merecer de sua palavra e 
de sua pena demonstrações mais sen
timentais do que justas, de admiração a 
meus parcos méritos. Aliás, paradoxal
mente, começou a nossa amizade por 
uma desamizade. Agastado com a seve
ridade de uma minha crítica a seu livro 
"Leque de Sândalo", escrevera em jornal 
do interior uma resposta inamistosa a 
meu escrito. Não tive nunca, porém, oca
sião de lê~la. E quando candidato ele a 
uma vaga na Academia Mineira fomos 
e)l1 seu recinto apresentados um ao outro, 
tratamo-nos como homens que respei
tam o direito de discDrdar de cada qual. 

Eleito, o convívio na Academia firmou 
uma amizade que nada mais alterou até 
que o inevitável de seu desaparecimento 
ocorreu. Era um desses hoje raros tipos 
de homem educado, gentil no trato, ge
neroso no elogio, dedicado no servir e 
no auxil!ar. Se uma que outra vez se 
exaltava na defesa de seus pontos de vis
ta, nunca o fazia em desmandos de lin
guagem e ataques injustos. 

Lega a Minas e ao Brasil uma obra 
inúltipla e rica de méritos. Seu longo 
poema sobre o seu amig·O Alphonsus de 
Guimaraens e seu livro. sua obra-prima, 
"A Dama do Véu", bastariam a consa
grá-lo. Mas há os seus romances, os seus 
contos, os seus trabalhos históricos. Mi
nas não pode ficar indiferente ao acervo 
literário que ele nos deixa, não só reedi
tando a "História da Literatura Mineira", 
obra a que dedicou anos e anos de vida 
e que é o mais completo repositório de 
informações e apreciações do nosso rico 
cabedal literário, mas publicando tam
bém os numerosos originais que deixou 
acabados e esparsos em jornais e re-
' . 

A Academia Mineira de Letras está na 
obrigação de dirigir um movimento nes
se sentido, como homenagem àquele que 
durante anos lhe dedicou suas vigílias 
e seus trabalhos. Cabe-lhe o dever de 
reunir e zelar o património espiritual de 
quem foi luz votiva a arder perene na 
sua sempre amada Casa de Alphonsus de 
Guimaraens. 

"Uma Figura de· Jornal" (Crónica de 
Carlos Drummond de Andrade, publicada 
pelo Jornal do Brasil de 18-2-1975 e a 
que fez referência o orador) ' 

O primeiro jornalista que conheci foi 
José Oswaldo de Araújo, que acaba de 
falecer em Minas. Há encontros que nos 
incompatibilizam de saída com a cara 
da pessoa e até com a profissão por ela 
exercida. Este serviu para confirmar-me 
no amor que eu sentia confusamente pelo 
jornalismo, como simples leitor de jor
nais. O jovem de 18 anos sobe a escada 
da redação para oferecer alguma coisa 
parecida com vagidos literários. Não co
nhece ninguém lá e nfu:l leva apresen
tação. É recebido pelo diretor, que o 
acolhe com paciência e lhe estampa os 
vagidos. Mais. CD!oca-lhe na cabeça uma 
pequena mas inebriante coroa de elo
gios impressos. Daí po rdiante, continua. 
a publicar-lhe os escritos, um tanttJ in
fringentes do padrão conservador que, 
partindo da política, chegava à literatu
ra (1921: modernismo nascente). órgoo 
oficial do Partido Republicano Mineiro, 
o antigo Diário de Minas era porta-voz 
dos caciques politicas do Estado, e José 
Oswaldo tinha de conduzi-lo com pru
dência El manha, para não beliscar o 
"senso grave da ordem", falso mas ope
rante tabu mineiro daqueles tempos (ou 
de sempre?). Cumpria a tarefa à per
feição, acolitado pela displicência boê
mica e encantadora de Arduino Bollvar 
e Horácio Guimarães, pela compostura 
severa do pintQr Aníbal Matos e pelo 
zelo do acadêmico de Direito Francisco 
Negrão de Lima. Para desprender-se um 
pouco da atitude peremista, o diretor 
"tirava o colarinho" no curto espaço do 
cabeça das "Sociais", território livre em 
que falava de versos ou os divulgava, co
mentava fatos curiosos da cidade e, so
bretudo, estabelecia uma abertura para 
os nov.os. Tudo isso feito com leveza não 
destituída de ourJ.osidade irânica pelo 
que saísse dali. Oswaldo, literariamente, 
vivia no clima póssimbolista, bastante 
sensível em Minas daquele tempo. Suas 
admirações maiores dividiam-se entre 
Alphonsus de Guimarães e Da Costa e 
' 1 que era dos dois e poeta, 
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ele mesmo, de lirismo espiritualizado. 
Mas consentia que a gente escrevesse 
coisas duras sobre Anatole France e des
cesse a lenha em Graça Aranha, não de 
um ponto de vista acadêmico, e sim mo
dernista: sorrindo, talvez, da estrlpulia 
dos rapazes, com que, no fundo, não 
concordaria. 

Esta, a meu ver, a qualidade maior de 
Osvaldo como jornalista: o dom da sim
patia, a compreensão e o interesse pelo 
novo, sem que isto importasse em ade
são ao novo, A tolerância, virtude que 
tanto reclamamos dos outros, e nem 
sempre estamos dispostos a cultivar, for
rou-lhe o espírito de jornalista. Não se 
pode dizer que o Diário fosse um grande 
jornal, em melo de Imprensa então sub
desenvolvida; era o pequeno órgão de 
poderosa máquina partidária, mas refle
tia, em suas limitações e vagas inquieta
ções nascentes, a pulsação intelectual de 
Minas, como serviria, pouco depois, de 
laboratório para toda uma geração de 
escritores locais. Oswaldo deixou o jornal 
para dedicar-se a atividades económicas 
que o projetariam como empresário mas 
lá ficou na folha pobre, de composição 
manual, uma sementinha de renovação 
literária. E quase todos os renovadores 
tinham sido rapazes lançados por ele no 
artigo de primeira página ou na sará de 
visitas das "Sociais". 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Pre
sidente, e Srs. Senadores, em 1972 pre
cisamente no mês de outubro, usei esta 
tribuna - para fazer um pronunciamen
to chamando a atenção da Nação e dos 
responsáveis pela vida pública nacional 
quanto aos desníveis regionais que, ape: 
sar dos esforços, e apesar de todas as 
leis, continuavam se acentuando, gra
dativamente. 

Disse, também, naquela ocasião que, 
mantidas as regras genéricas, os des
níveis entre as unidades federativas da 
mesma região se acentuariam cada vez 
mais, criando focos insuportáveis de mi
séria em melo à relativa prosperidade 
de alguns estados. 

Assinalei a seriedade do problema e 
mostrei que com o passado tempo, situa
ções várias seriam criadas. Sugeri - den
tro das possibilidades e limitações exis
tentes - formas que poderiam não ser, 

· serviriam Jara 

de com a urgência que o problema exigia. 
E citei, palavras do então Presidente da 
República, General Emilio Garrastazu 
Médicl, pronunciadas, quando de sua vi
si ta ao Nordeste: 

Forçoso é que se diga, porém, que o 
quadro que nós vimos não é o quadro 
que devemos ver. Quaisquer que se
jam as desventuras, as calamidades 
e as inclemências da natureza, for
çoso é que nenhum de nós se confor
me com esta triste realidade. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, a acentuação da desigualdade regio
nal no Brasil, ao final da década dos 
cinqüenta, propiciou a criação da Supe
rintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste. A criação do órgão regional 
pro!)unha uma reformulação completa, 
fugindo aos critérios tradicionais, da po
lítica de desenvolvimento posta em 
execução, até aquele momento, para o 
Nordeste. Daí a mensagem presidencial 
precisar o fundamento da nova orienta
ção, nos seguintes termos: 

Uma política racional e metódica de 
desenvolvimento poderá custar ao 
Nordeste e ao país muito menos do 
que a ação assistencial, exigida pe
las secas. (Diário do Congresso Na
cional, Seção I, de 7 de abril de 
1959.) 
(citava apenas secas) 

O 1.0 Plano Diretor da SUDENE, dis
cutido e votado pelo Congresso Nacional, 
por intermédio de emenda parlamentar, 
complementou a idéia de Incentivo fis
ca~ ao permitir às pessoas jurídicas de 
capital cem por cento nacional a dedu
ção de até cinqüenta por cento do Im
posto de Renda para aplicação em indús
tria de interesse do desenvolvimento do 
Nordeste. 

Evidentemente, uma politica racional 
e metódica de desenvolvimento somente 
seria possível desde que fossem disponí
veis os recursos. O incentivo fiscal ao 
Imposto de Renda, mais tarde denomi
nado simplesmente mecanismos dos arts. 
34/18, custaria pa.uc<> ao país, sendo uma 
renúncia da União a arrecadar, e bene
ficiaria, doutra parte, ao Nordeste, pelo 
baixo preço dos recursos. A ação assis
tencial, nos momentos de seca, de alto 
custo e pouco resultado, deveria ser gra
dativamente afastada. 

A princípio, quer dizer, apenas em 1962, 
à ·de por 
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dos incentivos fiscais, pois já no ano se
guinte, dividia-os com a SUDAM, que 
participou com 12,5 por cento do total. 

Disperso regionalmente, o incentivo 
fiscal foi também colocado à disposição 
de setores como pesca, turismo e reflo
restamento, com o que a participação da 
SUDENE também diminuiu, passando a 
representar aproximadamente a metade, 
a partir de 1970. 

Com os Decreto-Leis do PIN e do PRO
TERRA os incentivos fiscais foram redu
zidos à metade. Se antes eram 50 por 
cento do Imposto sobre a Renda, passa
ram, a partir daí, a ser de 25 por cento, 
com o agravante da distribuição regional 
(Nordeste e Norte) e setoríal (pesca, tu
rismo e reflorestamento). 

Acontece que, paralelamente, até mes
mo por força dos próprios incentivos fis
cais existentes, o número de pr·ojetos 
cresceu, de tal forma, que a escassez de 
recurs·os fez surgir, principalmente no 
Nordeste, uma série de práticas lesivas, 
tanto ao interesse da região, quanto ao 
erário, porquanto representavam de fato 
uma clara atividade de sonegação fiscal. 

Referimo-nos à captação de recursos. 

Esta atividade, criada no sentido de es
timular os melhores projetas, à medida 
em que os recursos de incentivos fiscais 
foram escasseando, ganhou característi
cas especulativas. 

A Lei n.0 5.508, de 11 de outubro de 
1968, que aprovou o IV Plano Diretor da 
SUDENE, estabeleceu a obrigatoriedade 
do registre· dos escritórios que se prestas
sem à captação de recursos no órgão. O 
decreto que a regulamentou, n.0 64.214, 
de 18 de março de 1969, previu o cance
lamento do registro desde que comprova
da irregularidade ou fraude na captação 
dos recursos dos artigos 34 e 18. 

A Lei 5.569, de 25 de novembro de 
1969, considerou crime de sonegação fis
cal exigir, pagar ou receber, para si iu 
para o contribuinte beneficiário da paga, 
qualquer percentagem sobre a parcela 
dedutível ou deduzida do imposto sobre 
a renda como incentivo fiscal. 

As providências legais não conseguiram 
controlar a captação fraudulenta de in
centivos fiscais. 

Diante deste fato, e tendo em vista o 
agravamento da situação de desigualda
de dentro do próprio Nordeste, apresen-

tamos um projeto de lei criando o Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste, do qual 
transcrevo os dc·is primeiros artigos: 

Art. 1.0 - Os depósitos realizados a 
título de incentivo fiscal do imposto 
de renda. no Banco do Nordeste do 
Brasil S. A., destinados a investimen
tos na área. de atuação da Superin
tendência. do Desenvolvimento do 
nordeste- SUDENE- formarão um 
fundo denominado FUNDO DE DE
SENVOLVIMENTO DO NORDESTE. 
Art. 2.0 - A distribuição dos recur
sos do Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste existentes a 31 de dezembro 
do ano anterior. ficará sob a respon
sabilidade do Banco do Nordeste do 
Brasil, após os estudos de viabilidade 
económica dos projetas a cargo da 
SUDENE. 

Justificando oralmente fiz alusão a 
pronunciamentc. de 27 de setembro de 
1972, quando analisando a maneira frau
dulenta com que se fazia a captação de 
recursos, em detrimento unicamente do 
Nordeste, observei: 

Os depósitos no Banco do Nordeste 
têm a forma de Fundo e, como tal, 
verdadeiramente deveriam ser mo
vimentados. 

Em seguida, tratando diretamente do 
projeto de lei, dissemos que a sua Inten
ção básica era a de aperfeiçoar, num 
primeiro lance, uma prática que se tem 
revelado negativa. Isto porque, comple
mentávamos, à renúncia da. União ao 
tributo deve corresponder uma efetiva 
aplicação dos recursos. E o único modo 
disto ser realizado, nos parecia, o que 
agora é aceito pelo Ministério da Fa
zenda, era por intermédio de um Fundo, 
que eliminasse os intermediários, distri
buindo os recursos em função da quali
dade do projeto. 

Apreciando o projeto, a Cc-missão de 
Constituição e Justiça do Senado consi
derou-o inconstitucional, baseada em pa
recer do Senador José Augusto, que as
sim argumentc·u: 

Trata-se, evidentemente, de matéria 
financeira: a indução económica ao 
desenvolvimento regional, por meio 
de recursos tirados à arrecadação 
tributária. 

Daí porque a matéria é de iniciativa do 
Presidente da República, de acordo ocm 
o art. 57, i tem I, da Constituição. 
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Em plenário o Senador Eurico Rezen
de - se não me falha a memória - dis
cordou do voto da Comissão de Constitui
ção e Justiça do Senado, afirmandc·: 

que o legislador constituinte, ao se 
referir à matéria. financeira e ao 
vedá-la a iniciativa parlamentar, fê
lo obstando ao Congresso espécie de 
criatividade, vale dizer, de geração de 
matéria financeira, ou melhor escla
recendo, de comando de matéria fi
nanceira, isto porque, pela Constitui
ção, a direção suprema da política 
cconômica-financeira do país é defe
rida exclusivamente ao Poder Exe
cutivo. Faz a distinção fundamen
tal, quando observa que o objetivo do 
prcj e to é legislar a respeito de re
cursos públicos já existentes - como 
era o caso dos incentivos fiscais 
no Nordeste. Isto porque "lei de ini
ciativa do Senhor Presidente da Re
pública criou incentivos fiscais e 
quantitativo de incentivos fiscais a 
serem drenados para o Nordeste". Em 
síntese, o que "o projeto visa é disci
plinar", desde que "o projeto cuida 
especificamente de destinação", c-omo 
fora o meu pr·ojeto. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Com 
prazer nobre Senador. 

O Sr. Roy Santos - Não posso discutir 
o parecer de um jurista, mas acho que 
V. Ex." tem razão. O que se cogita é a 
aplicação de um recurso que já está obti
do da receita que já existe. E a verdade 
é que o pr-oduto da arrecadaçã-o dos de
pósitos do Imposto de Renda, para os ar
tigos que criaram a SUDENE, não pode 
continuar à mercê do próprio investidor. 
A SUDENE tem de dar prioridade ac·s 
projetas e decidir como investir esse fun
d-o que ela mesma já tem em seu poder. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Agrade
ço o aparte de V. Ex. a, nobre Senador 
Ruy Santos. Efetivamente -como muito 
bem diz V. Ex."- meu projeto não visa
va, absolutamente, criar nc·vos tributos; 
disciplinava aqueles já existentes e desti
nados ao nordeste brasileiro. 

É meridiana a distinção que se de
preende dos argumentos apresentados 
pelo Senador espírito-santense, por
quanto os recursos não são "tirados à 
arrecadação tributária" pelo projeto, se-

gundo o entendimento da Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado, pois a 
conceituação de incentivos fiscais parte 
de uma renúncia do Estado a arrecadar, 
o que é, significativamente, o contrário 
do que foi argumentado no parecer do 
Senador José Augusto. 

O projeto foi objeto de debate aqui no 
plenário. Houve - se não me falha a 
memória, - até pedido de verificação 
por parte do nobre Senador Nelson Car
neiro. Mas, como os técnicos, os grandes 
técnicos da Fazenda do Brasil, já ha
viam decidido que meu projeto haveria 
de morrer, ele acabou mesmo sucumbin
do sob o peso da maioria do Senado Fe
deral. 

Mas a fraude na captação dos incen
tivos continuou. O Nordeste passou a vi
ver problemas, em primeiro lugar pela 
escassez de recursos para investimento. 
A idéia, porém, da formação de um fun
do de incentivos fiscais para desenvolver 
a região aos poucos se desenvolveu. A 
própria SUDENE elaborou projeto a res
peito. E, mais recentemente, o Ministério 
da Fazenda divulgou o texto de um pro
jeto de criação de três fundos, dois re
gionais e um setorial, compreendendo 
pesca, turismo e reflorestamento. 

Antes, porém, o 2.0 Plano Nacional de 
Dee·envolvimento propôs a criação de 
fundos de Incentivos fiscais para ga
rantir 

o equilíbrio automático entre a ofer
ta e a procura desses incentivos, eli
minar as comissões de captação e 
assegurar os recursos necessários ao 
cumprimento dos cronogramas dos 
projetos de desenvolvimento, regio~ 
nal e setorial. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Pois 
não, nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante -V. Ex.a abor
da, com muita oportunidade e com a sua 
tradicional bravura, esse magno proble
ma da nossa região, problema verdadei
rnmente crucial, que é o dos incentivos 
fiscais. Na verdade, continua hesitante 
a política de incentivos fiscais do gover
no em relação ao Nordeste. Sobre nossa 
imutável pobreza, o Jornal do Brasil de 
hoje traz uma apreciação do ex~Supe
rintendente da SUDENE e ex-Ministro 
do Interior, Sr. João Gonçalves atual
mcnte assessor da Secretaria Geral da 
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Organização dos Estados Americanos, 
que vem de passar um mês no Nordeste 
em férias. De suas declarações ao Jornal 
do Brasil destaco dois tópicos. o primei
ro: 

Há um problema social sério, de que 
apenas o desemprego e o subempre
go constituem sintomas visíveis e 
inquietadores. 

E mais adiante ele constata: 
Não estamos ganhando a batalha 
fundamental relacionada com a re
dução da gritante disparidade entre 
o Nordeste e o Centro-Sul. 

A propósito dessa disparidade quero re
lembrar - e encerrar o meu aparte -
esta pergunta, que fez o editorial de 
O Globo, vários meses atrás: 

Se se quer igualar os desiguais, isto 
se conseguirá dando-lhes tratamen
to igual? 

Esta é a questão fundamental. Muito 
grato a V. Ex.a. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Agra
deço o aparte de V. Ex.a, nobre Senador 
Luiz Cavalcante. Aliás, V. Ex.a, sobre o 
mesmo assunto e defendendo a mesma 
tese, teve oportunidade de, em 1972, 
quando aqui apresentei o projeto, apar
tear-me favoravelmente. 

Frente a estes objetivos, apresenta
mos ressalva estabelecendo que os fun
dos deverão ser administrados pelos or
ganismos do desenvolvimento regional 
ou setorial, que estabelecerão as priori
dades para os projetos. Acrescentamos 
que legisl~ão específica regulará a dis
tribuição dos incentivos por regiões e 
setores da economia. 

Na justificação da ressalva, dizíamos 
ser oportuna a criação de fundos, segun
do propunha o II PND e, consideráva
mos também de fundamental importân
cia definir a destinação dos incentivos, 
dentro de normas de planejamento, 
atendendo às necessidades regionais e 
setoriais. 

o parecer do Deputado Célia Borja, 
rela to r da matéria, foi pela rejeição, da 
ressalva, colocando o argumento de que 
o problema de administração dos incen
tivos fiscais, em seus múltiplos aspectos, 
é objeto de legislação específica e nesse 
contexto é que devem ser consideradas 
as proposições de modificação de siste-.. . 

No entanto, o texto do decreto-lei 
distribuído a cerca de 150 empresários 
pelo Ministério da Fazenda, em reunião 
realizada em Brasília, a 21 de novembro 
de 1974, com o objetivo de recolher su
gestões destinadas ao seu aperfeiçoa
mento, tem as seguintes linhas básicas. 

1. São, criados três fundos de inves
timentos, para o Nordeste, para a Ama
zônia e o Setorial. Deste modo é mantida 
a idéia original que apresentamos ao· 
Senado para o debate, em 1972 e, na for
ma de projeto, em 1973. Os recursos dos 
fundos são basicamente formados pelos 
incentivos fiscais. 

2. Os fundos são operados pelos ban
cos do Nordeste, da Amazônia e do Bra
sil, supervisionados pelos organismos de 
desenvolvimento regional ou setorial. No 
projeto que apresentamos, a administra
ção do fundo caberia ao Banco do Nor
deste, enquanto a SUDENE se encarre
garia de estudar a viabilidade económica 
dos proj e tos. 

3. A definição de prioridades é da 
competência dos organismos de desen
volvimento regional ou setorial, que au
torizam os bancos a liberar os recursos, 
com os quais são adquiridos ações, de
bêntures (conversíveis ou não em ações) 
e realizados empréstimos. Quanto a isto 
havíamos colocado o estabelecimento de 
prioridades sob a direção do Banco do 
Nordeste, enquanto o mecanismo de li
beração e utilização dos recursos tínha
mos deixado para o regulamento, pois 
acreditamos que a lei deva ter caráter 
geral, sem descer a todos os detalhes. 

No entanto, o art. 11 do projeto ela
borado pelo Ministério da Fazenda foge 
a um critério mais rigoroso, imprescin
dível, quando vemos a questão sob o as
pecto da prioridade regional ou setorial. 
O Nordeste, região para a qual foram es
tabelecidos os incentivos fiscais, aos 
poucos perdeu boa parte deles, desviados 
para outras regiões ou setores e, por fim, 
modificados estruturalmente com o PIN 
e o PROTERRA. Estudo da SUDENE ad
verte para a necessidade de ser mantida 
a taxa de crescimento de 12% para a 
economia regional, exigida para alcan
çar os índices desejadas para o desen
volvimento! regional. O sistema 34/18, 
na sua forma atual, é incapaz de conti
nuar como fonte principal de financia
mento do crescimento industrial, quando 
se considera a taxa de 16,6% prevista 
para o produto industrial no II PND . 
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Cabe, ressalta o documento, corrigir o 
sistema, aperfeiçoando-o, ou instituir 
fonte alternativa de recursos. 

A correção do sistema seria possível 
pelo estabelecimento de percentuais ga
rantidos a cada ano no total de incenti
vos fiscais, definidos em lei. Assim, o pro
jeto governamental deveria conter, aten
dendo à mais simples norma de planeja
mento, qual seja a de haver recursos 
reais para a execução dos proj e tos, per
centuais fixos, por região e setor, modi
ficáveis ao fim de três anos, após estu
dos das realidades referidas. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Com 
muito· prazer, nobre Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Estou ouvindo 
com a maior atenção a explanação de 
V. Ex.". Devo dizer, também, que preten
do abordar nesta Casa o isolamento· de 
Minas Gerais face aos incentivos fiscais, 
lembrando, sobretudo, que o Decreto-Lei 
n.0 880 beneficiou o estado do· Espírito 
Santo, na sua recuperação económica a 
fusã<J do Estado da Guanabara com o 
Estado do Rio de Janeiro, e o próprio 
problema da SUDENE. E a Lei Comple
mentar n.O 24 trouxe grandes prejuízos 
a Minas Gerais. Quero cumprimentar 
V. Ex." e dizer que Minas Gerais tambr\m 
há de se fazer ouvir nesta Casa quanto 
ao aspecto negativo em que ela hoje se 
encontra. Muito obrigado a V. Ex.". 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Agra
deço o aparte de V. Ex.", que vem enri
quecer o meu discurso. Como vê V. Ex.", 
o problema dos incentivos fiscais no 
Brasil é um problema quase geral. 

Estabelecer percentuais flutuantes re
presenta, na verdade, aceitar que a ten
dência à escassez para o Nordeste é fato 
consumado, Impossível de ter um senti
do diverso. 

Caberia quantificar a necessidade de 
recursos de Investimentos para as re
giões e setores, fazendo o rateio poste
riormente. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex." me per
mite um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Com 
multa honra, nobre Senador Po.ulo 
Guerro.. 

O Sr. Paulo Guerra - Permita que eu 
me incorpore, mais uma vez, aos eminen
tes colegas do Nordeste, na defesa dos 
Incentivos fiscais. Desejo, apenas por 
uma questão de justiça declarar, nesta 
oportunidade, que a atual orientação do 
Ministro da Fazenda, Sr. Mário Henri
que Simonsen, foi multo mais democrá
tica do que a do seu antecessor. Tanto 
assim que, quando se discutia o chamado 
Fundão, ele teve a orientação e o sentido 
democrático de convidar figuras desta 
Casa e da Câmara dos Deputados para 
discutir e até para receber sugestões no 
sentido de aperfeiçoar o novo Instru
mento que ele pretendia adaptar para 
melhorar a situação do Nordeste do País. 
Fomos convidados, sob a liderança do 
nosso eminente vice-líder Senador Virgí
lio Távora, e em companhia do Senador 
José Sarney e de outras eminentes figu
ras do parlamento, a comparecer à sua 
casa, onde fizemos sugestões que s. Ex." 
aceitou democraticamente. Faço este re
gistro para demonstrar o espírito aco
lhedor e democrático do atual Ministro 
da Fazenda. Quero ainda aproveitar a 
oportunidade para dizer a V. Ex.o. que, 
nesta semana, acham-se em Brasília 
duas grandes equipes: uma do Banco do 
Nordeste e outra da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste, estudan
do a regulamentação desse fundo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Agra
deço o aparte de V. Ex.", nobre Senador 
Paulo Guerra. 

Meu discurso não visa ao Ministério 
presente, nem ao Ministério passado. 
Falo em tese, defendendo· aqueles prin
cípios que nós, eu, V. Ex.o. e todos os que 
aqui temos assento representando o 
Nordeste, defendem regularmente. 

Mas, cabe-me acrescentar, efetlvamen
te nós, do Nordeste brasileiro, não mais 
precisamos de gestos democráticos. Es
ses temos tido de todos os Ministros. O 
que precisamos do Ministro da Fazenda 
são fatos, são atas que ponham fim, que 
ponham termo à gritante disparidade 
entre o Nordeste e o centro-Sul. 

E a propósito, V. Ex." me aparteia jus
tamente no momento em que la citar o 
Exm.0 Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Má
rio Henrique S!monsen. 

A 26 de novembro de 1974 o Ministro 
da Fazenda, professor Mário Henrique 
Slmonsen, respondeu a jornalistas sobre 
a questão. 
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Vejamos o que publicou o Jornal do 
Brasil: 

Vamos supor que amanhã um de
terminado grupo de investidores re
solvesse optar somente pelos fundos 
de reflorestamento. Bom, todos di
riam, o Nordesl/e está esvaziado 
porque todo mundo escolheu reflo
restamento, então o Governo obriga 
àqueles que escolheram refloresta
mento que subscrevam cotas daque
le fundo do Nordeste e então se pro
moveria o equilíbrio, (Simonsen vê 
as contas externas com um "deficit'' 
de USS 1 bilhão, 27-11-74). 

Veja bem, nobre Senador: 

Se há esta possibilidade, revelada pe
la tendência do comportamento dos in
centivos fiscais, por que, então, manter 
a flexibilidade do projeto liberado para 
o debate com os empresários do setor? 

O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex.e. 
um aparte? 

O SR, ALEXANDRE COSTA - Pois 
não, nobre Senador. 

O SR. Paulo Guerra - Não neguei q~e 
existisse democracia no Nordeste. Qms 
registrar aqui um gesto democrático, 
atencioso para com esta casa do Con
gresso Nacional, praticado pelo Sr. Má
rio Henrique Simonsen, o que não se ve
rificava, é evidente, com o Sr. Delfim 
Netto. V. Ex. e. que foi aqui um dos de
fensores do Nordeste, contra a política 
orientada pelo Ministro Delfim Ne.tto, 
não pode deixar de registrar com slm
patia, que é também do agrado e • do 
temperamento de V. Ex. a, esta deferen
cia ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Aliás 
tenho grande simpatia e tenho grande 
confiança no Sr. Ministro da Fazenda. 
Entretanto, o nosso problema é urgen
te. Não se pode fazer um projeto flexí
vel como esse, esperando para depois pe
la força, quando se pode, pela lei, obri
gar os empresários a realizarem aplica
ções em outros se tores. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex."' dá 
licença para um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Con
cedo o aparte a V. Ex."' 

O Sr. Virgílio Távora - A gentileza 
da citação do eminente representante de 
Pernambuco, obriga-nos a dar um es-

clarecimento. Realmente, o· decreto-lei 
foi baixado já nos últimos dias da sessão 
legislativa passada. O Sr. Ministro da 
Fazenda convocou elementos, senão os 
mais representativos das lideranças po
liticas do Nordeste, pelo menos entre 
aqueles que estavam presentes em Bra
sília, o que se afigurou, dentro do con
senso comum, como dos mais represen
tativos naquele momento. Houve exce
ções, e ninguém encontrava pessoas que 
talvez entendessem mais, do que as pre
sentes na reunião. Defendemos até vá
rios pontos de vista que se encaixam 
perfeitamente nos ·discursos anteriores 
de V. Ex."' 

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex.e. 
teve sorte. Mas, desejo chamar a aten
ção de V. Ex. a para um documento que 
me foi enviado pelo Presidente do Ban
co do Nordeste sob o título: 

O BNB e o Fundo de Investimentos 
do Nordeste (FINOR) - Pronun
ciamento do Presidente do BNB, Nil
son Holanda, na reunião do conse
lho Deliberativo da SUDENE de 27 
de novembro de 1974; 

onde, defedendo-se, alegou que o Banco 
do Nordeste não desejava dirigir, abso
lutamente,incentivos fiscais, diz: 

Por outro lado, atendendo a reco
mendações superiores, no sentido de 
que o assunto fosse tratado sigilosa
mente, deixamos de fazer quaisquer 
consultas a grupos de opinião da re
gião ou a outras áreas governamen
tais, fora do Ministério do Interior, 
renunciando, portanto a qualquer 
posicionamento unilateral e, à de
fesa de quaisquer opiniões estrita
mente pessoais. 
Veja, V. Ex.a teve a sorte de ser con
sultado. 

O Sr. Virgílio Távora - Vê V. Ex.a: 
não nós - permita-nos estender o 
aparte - não nós, e sim as lideranças 
nordestinas, que presentes estavam em 
Brasília. Não só nordestinas, também 
nortistas. Outro foi o procedimento do 
Ministro da Fazenda. Reco.rdamo-nos, 
por caso, que o nobre Senador Jarbas 
Passarinho, representante da região 
norte, por impedimento ocasional, não 
compareceu à reunião. Mas, lá defen
demos aquelas teses, com orgulho nosso, 
que se enquadravam perfeitamente nos 
pronunciamentos anteriores de V. Ex."' 
E, quanto à divisão, já em bases absolu
tamente fixas, tanto por região, como 
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por setor, pela qual o nobre represen
tante de Pernambuco, Senador Paulo 
Guerra e nós mesmos nos batíamos, foi
nos dada uma explicação que transmiti
remos a V. Ex. a e, que, do seu alto des
cortino, julgará conveniente ou não. 

Não tinha o governo, no momento, 
afirmava-nos Mário S!monsen - recor
da-se nobre Senador Paulo. Guerra? da
dos bastantes para dizer que deveria tal 
percentagem ser atribuída ao Estado, 
nem que tal percentagem, dentro do 
conjunto, deveria corresponder a deter
minado fundo. Então, foi elaborado um 
mecanismo através do qual se poderia 
chegar à realidade com um reajuste fi
xo: um fundo compraria cotas do outro 
e, anualmente, o Poder Executivo -
leia-se Conselho de Desenvolvimento 
Económico, - fixaria as diferentes per
centagens que deveriam ser atribuídas a 
cada fundo e, dentro dos fundos seta
riais, a cada uma de suas contas. A bem 
da verdade, esse é o depoimento que te
mos que dar a todos aqueles que, do 
campo político e quando baixado o de
creto em questão foram consultados pelo 
governo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Agra
deço o aparte de v. Ex.•, que é, sem 
dúvida nenhuma, uma das grandes au
toridades neste problema. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
(Fazendo soar a campainha.) - Lem
bro a V. Ex.• que seu tempo já se esgotou 
há bastante tempo e pediria que não 
aceitasse mais aparte. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Peço a 
V. Ex."' uma ligeira toleráncia para que 
eu possa concluir o meu discurso. 

A medida mais correta, a fim de evi
tar a interferência futura do governo, é 
estabelecer percentuais fixos, em função 
das necessidades de investimento para 
as regiões e setores. Deixar que surja o 
desequilíbrio representa o fortalecimen
to de um setor, exemplificado como o do 
reflorestamento. Então, desde que o po
der de pressão está criado, dificilmente 
se poderá alterar a distribuição. Cabe, 
portanto, estabelecer o equilibrio, e não 
aguardar o desequllibrio, que não é hi
potético, porém real, pois se entremos
tra já de hoje. 

Doutra. parte cabe mencionar a estra
tégia do Ministério da Fazenda a res
peito. Ao distribuir o texto do projeto 
aos empresários, e por conseguinte, à 

imprensa, procurou-se evitar o impacto. 
Mas não só, o parlamento também. Nes
te raciocínio entram ingredientes estra
nhos. Cabe ao empresário e ao Minis
tério da Fazenda estudar o assunto e ao 
Congresso Nadonal referendá-lo, pois 
que a intenção é publicá-lo sob a for
ma de decreto-lei. 

Acreditamos que a matéria deveria 
ser submetida às duas Casas do Con
gresso Nacional e assim deverá ser, Sr. 
Presidente, sob a forma de projeto de 
lei. O incentivo fiscal é o imposto de 
renda, para aplicação no Nordeste, foi 
medida política, da lavra do Congresso 
Nacional, quando da discussão! do1 1.0 
Plano Diretor da SUDENE. A Comissão 
Coordenadora de Estudos do Nordeste -
COCENE - permitiu um debate amp1o 
sobre a região, ouvindo autoridades so
bre o assunto. Foi iniciativa do Con
gresso Nacional e r.epresentou um aler
ta vigoroso para a intensificação das 
disparidades regionais, pelo fracasso dos 
mecanismos em execução. 

E aí está, nobre Senador Virgílio Tá
vora, na pessoa de V. Ex."', um dos 
homens que articularam e. realizaram 
aquele grande trabalho. Projeto de 
criação de um Fundo de Desenvolvimen
to para o Nordeste foi de nossa autoria. 
E muito embora fosse apenas apreciado 
quanto à constitucionalidade pelo Sena
do, o seu mérito está agora demonstrado, 
com a apresentação de formulação idên
tica, pelo Ministério da Fazenda. 

Neste ponto é que cabe considerar a 
atividade do Congresso Nacional. Aqui 
estão os representantes do voto popu
lar, de todas as unidades da Federação, 
sentindo e vendo os problemas, muitos 
não só como técnicos mas como políti
cos que são e devem continuar a ser. O 
primado do poder cabe aos políticos, a 
decisão final deve ser sempre política. 
Os próprios manuais de planejamento 
assim ensinam. O técnico elabora, apre
senta opções, mas é o político que es
tuda a oportunidade. 

Deste modo devemos apresentar a 
nossa formulação no sentido de que o 
projeto de modificação dos incentivos 
fiscais, que representa uma tentativa de 
erguer em sistema a matéria, deve vir 
ao Congresso Nacional para que este 
possa emendá-lo onde for necessário, 
afastada a hipótese, que os técnicos ten
taram provar e falharam, de que as de
cisões dos políticos a nada conduzem. 
Ocorre porém que o próprio mecanismo 
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dos incentivos fiscais foi um ato políti
co, de poder, que contraria qualquer ela
boração que esqueça este dado funda
mental. 

O decreto-lei, para matéria de tal por
te, encontrará o vazio, repetindo aque
le que, em princípios de 1974, determinou 
quais as instituições .autorizadas a fazer 
a captação de recursos. De nada resul
tou, pois que acima de um texto frio es
tá a realidade, e a idéia do fundo que o 
Congresso Nacional propôs, por intermé
dio de projeto de minha autoria, está, 
afinal, aceita. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Esteves. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Sr. Presiden
te e Srs. Senadores, de·ucos dias nos se
param de 15 de março corrente, data em 
que tomarão posse os novos governadores 
de estado, eleitos a 3 de outubro do ano 
passado. No meu estado, assumirá a che
fia do Poder Executivo amazonense o 
Professor Henoch da Silva Reis, Cate
drático da Faculdade de Direito do Ama
zonas e ex-Ministro do Tribunal Federal 
de Recursos o mencionado homem públi
co foi escolhido para dirigir os destinos 
da terra de Ajuricaba sem nenhuma in
terferência politico-partidária, como so
lução encontrada em virtude da desunião 
gerada na ARENA amazonense, com a 
proliferação de postulantes a candidatos 
ao Palácio Rio Negro. 

Dito, isto, Sr. Presidente, vale salientar 
que a escolha do Professor Henoch Reis 
deveu-se, exclusivamente, à confiança 
que o Senhor Presidente da República 
nele deposita. Assim sendo, o futuro go
vernador do meu Estado assumirá o go
verno sem compromissos com grupos po
líticos partidários, pois sua indicação ln
dependeu de sugestões da classe politica 
amazonense. Por isso, não pretendo imis
cuir-me nas decisões do. futuro governa
dor, especialmente no que diz respeito à 
seleção dos seus auxiliares. Nada reclamo 
para mim ou para amigos meus. Desejo 
dar a minha pálida colaboração ao Go
vernador Henoch Reis, dentro das mi
nhas limitações, desejando que a sua 
administração· seja fecunda e progressis
ta, de modo a corresponder à confiança 
não só do Senhor Presidente do. Repú
blica, mas dos seus conterrâneos. Desejo 

que o future. Governador Henoch Reis 
assuma as rédeas do governo do meu 
estado com aquele sadio propósito que 
sempre norteou suas atitudes nos cargos 
que, até hoje, exerceu na vida pública. 
E aqui terei, sempre, a disposição de co
lo.be·rar com S. Ex.a para que governe 
o Amazonas dentro dos princípios de
mocráticos, solucionando sobretudo os 
grandes problemas que afligem a terra 
amazonense. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores desejo, 
nesta ope.rtunidade, registrar a visita que 
fiz, hoje ao Ministro da Justiça, Sr. Ar
mando Falcão, quando, do mesmo modo 
que tratei com nosso líder, Senador Pe
trônio Portella, falei da necessidade de 
uma emenda constituclo·nal urgente, que 
permita que aos suplentes de senadores 
e Deputados serem convocados em caso 
de licença do titular para tratamento de 
saúde. Por exemplo, eu, que enfrento pro
blemas climáticos de Brasília, estou con
denado, pc·r uma junta médica, a não 
continuar a viver em caráter permanente 
na Capital da República e tenho que fi
car, às vezes, subordinado à boa vontade 
da Mesa no que diz respeito ao abono de 
faltas. 

O Sr. Benjamim Farah- Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Benjamim Farah - V. Ex. a está 
abordando um assunte· da mais alta im
portância, que é a convocação dos su
plentes de Senador. Já focalizei esta ma
téria aqui, no Senado. Fiz declarações à 
imprensa, e sou fave·rável à emenda de 
V. Ex.n Acho que é uma providência 
da mais alta valia. Não entendo por que 
o suplente de Senador não possa ser con
vocado, já que corre ele os mesmos ris
cos que o Senador, colabora com o Se
nador, trabalha ao lado do Senador, en
frenta as maiores dificuldades, e não tem 
a mesma oportunidade do vice-governa
dor, que, sobretudo na situação atual, 
é uma pessoa nomeada sem nenhum es
forço, sem nenhum sacrifício e, no en
tanto, tem a sua função e uma série 
de prerrogativas. O suplente de Sena
dor não tem nenhum direito, não pode 
nem ser convocado. Nós Senadores não 
podemos nos afastar, ainda que por mo
ti vc·s imperiosos, Agora, fala o médico: 
vnmos supor o caso de é'o01~~a. Quantos 
Seno.dores vêm aqui, com as maiores di-
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ficuldades? Quantos, muitas vezes, estão 
precisando de um afastamento provisó
rio e se submetem ao sacrifício de com
parecer durante meses? V. Ex.a citou o 
próprio caso, e há outros iguais. No en
tanto, se V. Ex. a afastar-se, o Senado 
ficará sem a sua representação majori
tária. A emenda de V. Ex.", é portanto, 
mais do que oportuna. Estou inteiramen
te solidário com V. Ex." 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Agradeço o 
aparte d·o nobre Senador Benjamim Fa
rah, que veio reforçar a minha tese. A 
propósito conversei, há poucos dias, com 
o nosso eminente líder, Petrônio Portella, 
mostrando essa ditorção e a necessida
de imperiosa de se adotar a medida do 
retorno à licença para tratamento de 
saúde, tendo o nosso eminente líder me 
afirmado que apresentaria uma emenda 
a respeito. Hc·je, encontrei a maior re
ceptividade por parte do Sr. Ministro da 
Justiça, que, com a sua indiscutível sen
sibilidade política para com os problemas 
da nossa classe, já que conosco conviveu 
alguns anos na Câmara dos Deputados, 
declarou-me também que iria falar ao 
líder da ARENA, no sentido de abreviar 
tal proposição, para que se permita que 
os suplentes sejam convocados em caso 
de o titular precisar de tratamento de 
saúde. 

Assim sendo, Sr. Presidente, irei voltar 
ao meu líder, a fim de pedir a S. Ex." 
a necessária urgência para essa emenda, 
que virá certamente corrigir uma grande 
distorção. 

Estou certo de que o nosso líder, in
terpretando os sentimentos da Maioria 
nesta Casa, porque não dizer, a totalidade 
do Senado, apresentará essa emenda, que 
virá ao encontro dos desejos de todos nós. 

Assim sendo·, Sr. Presidente, termino 
este pronunciamento agradecendo a 
a tenção de todos. 

Muito obrigado a V. Ex." (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. FRANCO MONTORO - Peço 
a palavra, Sr. Presidente, como Líder, 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Tem a palavra o nobre Senador Fran
co Montoro, como Líder da Minoria. 

O SR. FRANCO MONTORO- (Como 
Líder.) Sr. Presidente e Srs, Senadores, 
trago ao conhecimento do Senado o teor 

da nota que acaba de ser aprovada e 
·expedida pela Di1.1eção Nacional do MDB: 

A Direção Nacional do Movimento 
Democrático Brasileiro sente-se no 
dever de vir a público para repelir 

e o faz com a maior veemência 
- solertes maquinações que pela 
imprensa, através de provocações e 
falsas insinuações, visam a compro
me_!;er a imagem do Partido da Opo
siçao em face da opinião pública e 
enfraquecer o apoio e a confiança do 
povo brasileiro na sua atuação. 

O MDB - nunca é demais repetir 
- é um Partido medularmente de
mocrático, de inspiração cristã, 
preocupado com as reformas pací
ficas de nossas estruturas para tor
ná-las mais justas e humanas, ·em 
consonância com os imperativos da 
Justiça Social. 

O MDB luta pela própria sohrevi
vência quando repele frontalmente, 
ideologias incompatíveis com a con
vivência entre contrários; tal posi
ção vem sendo maldosamente de
turpada pela propaganda oficial, 
numa tentativa de obscurecer nossa 
campanha por um g·overno de ori
gem popular, no qual o homem seja 
o objetivo e não o objeto do Estado. 
Repudiamos os extremistas, tanto da 
direita como da esquerda, ambos 
funestos à evolução politica normal 
e harmoniosa do País, que desejamos 
e nos esforçamos seja conduzido em 
função de nossas tradições, dos sen
timentos do nosso povo e das reali
dades socio-econômicas que balizam 
e sustentam a Nação. 
As reiteradas provocações que apon
tam o MDB como vinculado às for
ças da esquerda subversiva em ali
ança oculta ou ostensiva, constitu
em, pois, um torpe expediente cujo 
objetivo é impedir a marcha do País 
para a sua reintegração na ordem 
democrática. 
Impõe-se, em conseqüência, uma rea
firmação da posição programática 
do MDB, que se recusa a. aceitar 
qualquer tipo de violência como 
linha de ação politica, seja qual 
for sua origem, desde as inspiradas 
pelo inconformismo desvairado, até 
as que se traduzem pelas prisões ile
gais, as torturas vis e os inj ust!ficá
vels desaparecimentos de cidadãos 
brasileiros. 
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O MDB repudia referência vagas e 
genéricas ou sob a forma de indi
vidualizações, ilegalmente ambíguas 
e irresponsáveis, em suspeita tenta
tiva de comprometer e envolver a 
Oposição, seus diretôrios, parlamen
tares e correligionários em equívocas 
atitudes. 

Todo cidadão brasileiro, por imposi
ção legal, é obrigado a votar, qual
quer que seja sua convicção religio
sa, filosófica ou política e aqueles 
que não comungam os ideais demo
cráticos, o têm feito sufragando in
distintamente candidatos dos Par
tidos que militam no País, sem que 
essa opção estritamente pessoal, 
signifique ou acarrete qualquer 
comprometimento de natureza par
tidária ou ideológica. 

O MDB faz essa declaração para 
alertar a consciência democrática do 
povo brasileiro, na certeza de que 
continuará contando com seu apoio, 
como eonsagradoramente o fez em 
15 de novembro, para prosseguir, 
sem ódio e sem medo, na sua luta 
pela Justiça, o Direito e a Liberdade, 
ou seja, pela DEMOCRACIA." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

Comparecem mais os senhores: 
Evandro Carreira - Fausto Caste

lo-Branco - Jessé Freire - Amon 
de Mello - Danton Jobim - Bene
dito Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Do Sr. Dr. Eduardo Machado Me
tello, Presidente da Associação dos Cria
dores do Sul de Mato Grosso, esta Pre
sidência recebeu convite para participar 
do ato inaugural da 37." Exposição Agro
pecuária e Industrial de Campo Grande, 
a realizar-se dia 9 do corrente. 

Para representar o Senado Federal na
quele ato, não havendo objeção do Ple
nário, designo os Srs. Senadores Benja
mim Farah, Saldanha Derzi e Mendes 
Canale. 

Os Senhores Senadores, Petrônio Por
tella e Franco Montoro, Líderes da Alian
ça Renovadora Nacional e do Movimento 
Democrático Brasileiro, encaminharam à 
Mesa as indicações dos membros dos res
pectivos Partidos que irão integrar, como 
titulares e suplentes, as Comissões Per
manentes desta Casa. 

De acordo com o parágrafo único do 
art. 85 do Regimento Interno, esta Pre
sidência, consoante as indicações dos 
Líderes, designa: 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 

Titulares 

1 - Vasconcelos Torres 
2 -Paulo Guerra 
3 - Benedito Ferreira 
4 - Italívio Coelho 
5 - Mendes Canale 

1 - Agenor Maria 
2 - Orestes Quércia 

Titulares 

1 - Cattete Pinheiro 
2 - José Guiomard 
3 - Teotônio Vilela 
4 - Osires Teixeira 
5 - José Esteves 

1 - Agenor Maria 
2 - Evandro Carreira 

ARENA 

MDB 

COMISSÃO DE ASSUNTOS 
REGIONAIS - (CAR) 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1 - Geraldo Mesquita 
2 - Antônio Carlos 
3 - Rena to Franco 

1 - Adalberto Sena 
2 - Amaral Peixoto 

Suplentes 

1 - Saldanha Derzi 
2 -José Sarney 
3 -Renato Franco 

1 - Evelásio Vieira 
2 - G!lvan Rocha 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA - (CCJ) 

Titula.res 

1 - Accloly Filho 
2 - José Sarney 
3 - José Lindoso 
4 - Helvídio Nunes 
5 - Italivio Coelho 
6 - Eurico Rezende 
7 - Gustavo Capanema 
8 - Heitor Dias 
9 - Daniel Kr!eger 

1 - Dirceu Cardoso 
2 - Leite Chaves 
3 - Nelson Carneiro 
4 - Paulo Brossard 

Titulares 

1 - Petrônio Portella 
2 - Eurico Rezende 
3 - Geraldo Mesquita 
4 - Osires Teixeira 
5 - Saldanha Derzi 
6 - Heitor Dias 
7 - Henrique de La 

Rocque 
8 - Antônio Carlos 

1 - Adalberto Sena 
2 - Lázaro Barbosa 
3 - Ruy Carneiro 

ARENA 

MDB 

COMISSÃO DO DISTRITO 
FEDERAL - (CDF) 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1 - Mattos Leão 
2 - Henrique de La 

Rocque 
3 - Orlando Zancaner 
4 - Renato Franco 
5 - Osires Teixeira 

1 - Franco Montoro 
2 - Mauro Benevides 

Suplentes 

1 - Augusto Franco 
2 - Luiz Cavalcante 
3 - José Lindoso 
4 - Wilson Campos 
5 - Virgílio Távora 

1 - Evandro Carreira 
2 - Nelson Carneiro 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 

Titula.res 

1 - Milton Cabral 
2 - Vasconcelos Torres 
3 - Wllson Campos 
4 - J essé Freire 
5 - Arnon de Mello 
6 - Teotônio Vilela 
7 - Paulo Guerra 
8 - Renato Franco 

1 - Franco Montoro 
2 - Orestes Quércla 
3 - Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1 - Benedito Ferreira 
2 - Augusto Franco 
3 - Ruy Santos 
4 - Cattete Pinheiro 
5 - Helvídio Nunes 

1 - Agenor Maria 
2 - Amaral Peixoto 
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1 - Tarso Dutra 
2 - Gustavo Capanema 
3 - João Calmon 
4 - Renato Franco 
5 - Mendes Canale 

1 - Evelásio Vieira 
2 - Paulo Brossard 
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COMISSAO DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - (CEC) 

ARENA 

MDB 

Titulares 
COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 

ARENA 
1 - Saldanha Derzi 
2 - Benedito Ferreira 
3 - Alexandre Costa 
4 - Fausto Castelo-Branco 
5 - Jessé Freire 
6 - Virgílio Távora 
7 - Mattos Leão 
8 - Tarso Dutra 
9 - Henrique de La Rocque 

10 - Helvídio Nunes 
11 - Jarbas Passarinho 
12 - Ruy Santos 

1 - Amaral Peixoto 
2 - Leite Chaves 
3 - Mauro Benevides 
4 - Roberto Saturnino 
5- Ruy Carneiro 

MDB 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO 
SOCIAL- (CLS) 

Titulares 

1 -Mendes Canalle 
2 - Domício Gondin 
3 - Jarbas Passarinho 

ARENA 

4 - Henrique de La Rocque 
5 - Jessé Freire 

1 - Franco Montoro 
2 - Nelson Carneiro 

Titulares 

1 - Milton Cabral 
2 - Arrron de Mello 
3 - Luiz Cavalcante 
4 - Domício Gondln 
5 - João, Calmon 

1 - Dirceu Cardoso 
2 - Itamar Franco 

MDB 

COMISSÃO DE MINAS E 
ENERGIA - (CME) 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1 - Arnon de Mello 
2 - Helvídlo Nunes 
3 -José Sarney 

1 -Franco Montoro 
2 - Itamar Franco 

Suplentes 

1 - Daniel Krieger 
2 - Wilson Campos 
3 - José Guioniard 
4- José Sarney 
5 - Teotônio Vilela 
6 - Cattete Pinheiro 
7 - Osires Teixeira 

1 - Danton Jobim 
2 - Dirceu Cardoso 
3 - Evelásio Vieira 

Suplentes 

1 - Virgl!o Távora 
2 - Eurico Rezende 
3 - Accioly Filho 

1 - Lázaro Barbosa 
2 - Ruy Carneiro 

Suplentes 

1 -Paulo Guerra 
2 - José Guiomard 
3 -Virgílio Távora 

1 - G!lvan Rocha 
2 - Leite Chaves 
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COMISSAO DE REDAÇÃO - (CR) 
Titulares 

1 - José Lindoso 
2 -Renato Franco 
3 - Orlando Zancaner 

1 - Danton Jobim 
2 - Orestes Quércia 

Titulares 

1 - Daniel Krieger 
2 - Luiz Vianna 
3 - Virgílio Távora 
4 - J essé Freire 
5 - Arnon de Mello 
6 - Petrônio Portella 
7 - Saldanha Derzi 
8 - José Samey 
9 - João Calmon 

10 - Augusto Franco 

1 - Danton Joblm 
2 - Gilvan Rocha 
3 - Itamar Franco 
4 - Leite Chaves 
5 - Mauro Benevides 

ARENA 

:MDB 

Suplentes 

1 - Virgílio Távora 
2 - Heitor Dias 
3 - Mendes Canalle 

1 - Dirceu Cardoso 

COMISSÃO DE RELAÇõES 
EXTERIORES - (CRE) 

ARENA 

:MDB 

Suplentes 

1 - Accioly Filho 
2 - José Lindoso 
3 - Cattete Pinheiro 
4 - Fausto Castelo-Branco 
5 - Mendes Canalle 
6 - Helvidio Nunes 

1 - Nelson Carneiro 
2 - Paulo Brossard 
3 - Roberto Saturnino 

COMISSÃO DE SAúDE - (CS) 
Titulares 

1 - Fausto Castelo-Branco 
2 - Cattete Pinheiro 
3 - Ruy Santos 
4 - Antônio Carlos 
5 - Geraldo Mesquita 

1 - Adalberto Sena 
2 - Gilvan Rocha 

ARENA 

:MDB 

Suplentes 

1 - Saldanha Derzi 
2 - Wilson Campos 
3 - Mendes Canalle 

1 - Evandro Carreira 
2 - Ruy Carneiro 

COMISSAO DE SEGURANÇA 
NACIONAL - (CSN) 

Titulares 

1 - Luiz Cavalcante 
2 - José Lindoso 
3 - Virgílio Távora 
4 - José Guiomard 
5 - Vasconcelos Torres 

1 - Amaral Peixoto . ~ 

ARENA 

:MDB 

Suplentes 

1 - Jarmas Passarinho 
2 - Henrique de La Rocque 
3 - Alexandre Costa 

1 - Agenor Maria 
2 - 1 : Quércia 
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COMISSAO DE SERVIÇO PúBLICO 
CIVIL - (CSPC) 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1 - Augusto Franco 
2 - Orlando Zancaner 
3 - Heitor Dias 
4 - Accioly Filho 
5 - Lu!z Viana 

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

MDB 
1 - Itamar Franco 
2 - Lázaro Barbosa 

1 - Danton Jobim 
2 - Mauro Benevides 

COMISSAO DE TRANSPORTES, 
COMUNICAÇõES E OBRAS 

PúBLICAS - (CT) 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1 - Alexandre Costa 
2 - Luiz Cavalcante 
3 - Benedito Ferreira 
4 - José Esteves 
5 - Paulo Guerra 

1 - Orlando Zancaner 
2 - Mendes Canalle 
3 - Teotônio Vilela 

MDB 
1 - Evandro Carreira 
2 - Evelásio Vieira 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Encerrada a Hora do Expediente, 
passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 4, de 1971 
(n.o 2. 623-B/65, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a situação dos em,. 
pregados balconistas que percebem 
comissão, tendo 
PARECERES, sob n.0s 792 e 793, de 
1973, das Comissões 
- de Legislação Social, favorável 

nos termos do Substitutivo que 
oferece, com voto em separado do 
Sr. Senador Wilson Campos; e 

- de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade e juridicida
de do Projeto e do Substitutivo da 
Comissão de Legislação Social. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

1 - Lázaro Barbosa 
2 - Roberto Saturnino 

É lido e aprovado o seguinte: 
REQUERIMENTO 

N.0 25, de 1975 

Nos termos do art. 310, alinea c, do 
Regimento Interno, requeiro adiamento 
da diséussão do Projeto de Lei da Câ
mara n.o 4, de 1971 (n.0 2.623-B/65, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a si
tuação dos empregados balconistas que 
percebem comissão, a fim de ser feita na 
Sessão de 4 de abril. 

Sala das Sessões, em 6 de março de 
1975. - Virgílio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A matéria será incluida na Ordem 
do Dia da Sessão de 4 de abril. 

Item 2 
Discussão, em segundo turno, do 

Projeto de Lei do Senado n.0 107, de 
1973, de autoria do Sr. Senador An
tônio Carlos, que dá nova redação ao 
art. 3.0 do Decreto-Lei n.o 389, de 
26 de dezembro de 1968, que dispõe 
sobre os efeitos pecuniários decor
rentes do trabalho em condições de 
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insalubridade e de periculosidade, 
tendo 

PARECER sob- o n.0 354, de 1974, 
da Comissão 

- de Redação, oferecendo a rcdação 
do vencido. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 

Nenhum Sr. Senador desejando dis
cutir, está encerrada a discussão. 

O Projeto é dado como definitivamen
te aprovado, nos termos do art. 315 do 
Regimento Interno. 

A matéria irá à Câmara dos Depu
tados. 

É o seguinte o Projeto aprovado. 

Redação do vencido, para o segun
do turno regimental, do Projeto de 
Lei do Senado n.0 107, de 1973, que 
dá nova redação ao art. 3.0 do De
creto-Lei n.0 389, de 26 de dezembro 
de 1968, que dispõe sobre os efeitos 
pecuniários decorrentes do trabalho 
em condições de insalubridade e de 
pcriculosidade. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 3.o do Decreto-Lei 
n.O 389, de 26 de dezembro de 1968, pas
sa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3.0 - Os efeitos pecuniários, 
inclusive adicionais, decorrentes do 
trabalho em condições consideradas 
insalubres ou perigosas, serão devi
dos desde 2 (dois) anos antes do 
ajuizamento da reclamação ou a 
partir da data do início da ativi
dade em tais condições, se inferior 
àquele prazo." 

Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposicões 
em contrário. • 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Há ainda oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores chegamos a esta 
Casa - a mais alta Câmara legislativa 

do País - 30 anos depois de um primeiro 
contacto, dolc.roso e trágico, com a rea
lidade política brasileira. 

Éramos apenas um adolescente, um 
ginasiano que haveria de, de repente, 
aprender, tão cedo, o alto preço que mui
tas vezes tem que se pagar lutando pelos 
ideais de liberdade. 

Até então, ouvíramos ou lêramos, tão
somente, notícias de uma guerra que 
eclodira na nossa infância. Aos nossos 
ouvidos de criança, ela soava como luta 
de sobrevivência do próprio homem. É 
que, nos campos de batalha, em países 
distantes, encontravam-se soldados alia
dos em defesa dos princípios democráti
cos, combatendo regimes de força que 
violentavam sagrados direitos humanos. 
Com a pouca idade que tínhamos, sa
bíamos, apenas, que era preciso vencer o 
autoritarismo do nazi-fascismo, que en
contrava, na violência, o supremo argu
mento para vencer os que ousavam se 
contrapor aos seus desígnios. 

Hoje, a história registra o que se fazia, 
em pleno discricionarismo. Inventavam
se conspirações para punir adversários. 
Estimulava-se a delação. Puniam-se ino
centes e culpados. Prendia-se. Tortura
va-se. Matava-se. Pessoas desapareciam 
para sempre. Homens e Nações eram 
subjugados. 

Em compensação, havia mais prospe
ridade. Ordem. Realizações materiais. 

Em nome disso, o regime exigia pode
res cada vez maiores. O sistema totali
tário aperfeiçoava-se. Multipllcavam-se 
os órgãos de segurança. Hipertrofiava-se 
o Executivo, embora permanecessem 
abertos o Legislativo e o Judiciário. Cen
surava-se a Imprensa. Dissolviam-se par
tidos políticos. Cassavam-se mandatos 
eletivos. Suspendiam-se -direitos politicas 
de cidadãos. Demitiam-se funcionários 
públlcos. Negava-se-lhes o sagrado direi
to de defesa. Restringia-se o recurso do 
Habcas-Corpus. Intervinha-se nos Sin
dicatos. Condicionava-se a atividade es
tudantil. Abolia-se o direito de greve. 
Vedava-se a apreciação judicial de cer
tos atos do Executivo. 

E, no entanto, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, exaltava-se a democracia. Di
ziam-na "orgânica e autoritária". Na 
verdade, apunhalavam-na a cada dia. 
Falavam de paz e faziam a guerra. Era 
a ditadura. 



-205-

Aliás, o Deputado Francisco Pinto -
grande patriota despojado do mandato 
popular que o povo lhe deu - já teve 
oportunidade de na legislatura passada, 
analisar, em profundidade, as origens e 
a evolução dos ato·s que, institucional
mente, implantaram o nazi-fascismo na 
Alemanha. Nesse estudo, vemos que eles 
não diferem muito dos que consagraram 
outros regimes fortes nas várias partes 
do mundo. 

Assistimos, menino ainda, o embarque 
de trc~as brasileiras para os campos da 
Europa. Impressionavam-nos os informes, 
que chegavam, das lutas, do sangue der
ramado, das vidas perdidas. 

Lembramo-nos do Recife sob black-out. 
Abastecimento racionado. Navios torpe
dados. Famílias enlutadas. 

Depois, enfim, o eco das vitórias alia
das. 

As Capitais do velho mundo - Paris, 
Roma e outras - foram sendo reconquis
tadas. E o garoto, que nós éramos, julgou 
que era a Paz que chegava. A felicidade 
de todos. O fim das tiranias. 

Por isso, deixamos, um dia, os bancos 
escolares e fomos às ruas comemorar 
uma dessas vitórias. Atendíamos o cha
mado dos universitários de Pernambuco. 

Era 3 de março de 1945. Era a Facul
dade de Direito do Recife. Professores, 
políticos e estudantes - muitos, hoje, 
mudos e quedos- não festejavam, ape
nas, as conquistas bélicas na Europa. 
Denunciavam, sobretudo, o regime de 
força também imperante no Brasil. Essa, 
a grande novidade para o menino que ali 
estava. 

A Constituição que existia era, de fato, 
uma Carta outorgada. Seu conteúdo, ex
tremamente autoritário. 

O Presidente poderia até, imaginem, 
dissolver a Câmara dos Deputados (art. 
13, letra b do art. 75, parágrafo único do 
art. 167). Pela primeira vez, na história 
das Constituições brasileiras, previa-se o 
Instituto dos decretos-leis (arts. 12 e 13). 
Os Prefeitos eram nomeados pelos Go
vernadores e não eleitos pelo povo (art. 
27). Os Estados, por sua vez, viviam sob 
intervenção permanente do Governo Fe
deral, com Governadores designados pelo 
Presidente da República (art. 9 e 176). 
A ele cabia indicar um dos candidatos à 
sua própria sucessão (letra a do art. 75). 

A pena de morte era admitida (n.o 
do art. 122). A censura prévia à impren 
e à rádio difusão, consagrada (n.0 

letra a do art. 122). A greve declara 
recurso anti-social (art. 139). 

O Parlamento nunca chegou a ' 
constituído. Se o tivesse sido, a carta 
1937 lhe seria uma camisa de força. i 
sim, somente poderia ser convocado ·• 
traordinariamente, ou prorrogado o E 
funcionamento, por iniciativa do P• 
sidente da República (art. 39, letra e 
art. 74). Restringia-se a atividade legi 
rante das Câmaras, vedando-se-lhes P' 
jetos ou emendas sobre matérias tri1 
tárias ou que implicassem aumento 
despesas (art. 64). Defeso era, aos me 
bros isolados do Parlamento, a iniciat 
das leis, exigindo-se, para tal, um te 
de Deputados ou de membros do Gç 
selho Federal ( § 1.0 do art. 64). Alr 
assim, qualquer projeto, iniciado em u 
das Câmaras, poderia ter seu andame' 
suspenso, desde que o Governo comu 
casse o seu propósito de apresentar 
outro regulando o mesmo assunto (§ 
do art. 64). Em relação a certas pro! 
sições governamentais, às Câmaras 
biam, apenas, aceitá-las, ou rejeitá
sem poder emendá-las (art. 65). 

O regime discricionário aparecia, 
toda a sua desenvoltura, sobretudo 
disposições transitórias - embora 
tão transitórias - através das qual 
Executivo se outorgara prerrc.gativas " 
dadeiramente ditatoriais. Assim, a 
destituir. governadores (art. 176). A 
aposentar ou de reformar civis e mili 
res (art. 177). A de dissolver a Câm 
dos Deputados, o Senado Federal, as 
sembléias Legislativas dos Estados e 
Câmaras Municipais (art. 178), cor. 
extinção dos respectivo-s mandatos el 
vos. A de expedir decretos leis, no lu 
da. ativldade legislativa do Parlam.: 
Nacional (art. 180). A de decretar ' 
lateralmente o Estado de emergê~ 
(art. 186). Em tal hipótese - que 
foi hipótese, mas realidade permanr 
- o Presidente da República podia 
mar medidas como: detenção em edl' 
C•U local não destinado a réus de cr 
comum; desterro para outros ponto' 
território nacional ou residência forç 
em determinadas localidades do me 
território, com privação da liberdad• 
Ir e vir; censura de correspondência 
tcdas as comunicações orais e escri 
suspensão da liberdade de reunião; b1 
e apreensão em domicilio (art. 1 
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Subtraia-se da apreciação judicial os 
atas praticados em virtude do referido 
estado de emergência (art. 170), que du
rou o tempo todo do chamado Estado 
Novo. Ou Estado Forte. Ou, simplesmente, 
ditadura. 

Era contra tudo isso que se levantava 
o Recife, há 30 anos passados, naquela 
tarde de 3 de março de 1945. Começamos 
a compreender, então, que a luta contra 
os regimes de força não acabaria nos 
campos sangretos da Europa. Mas que ela 
prosseguiria dentro do próprio Brasil. 
Que outros já haviam iniciado aquele 
combate contra o fascismo caboclo, como 
ocorrera 2 anos antes, com o Manifesto 
dos Mineiros, em 23 de outubro de 1943, 
ainda hoje tão bem simbolizado pelo 
Senador Magalhães Pinto que, para hon
ra de todos nós, preside esta Casa. 

Por certo, a maior parte dos contes
tadc.res daquele regime não desconhe
ciam os méritos e os aspectos positivos 
do Governo de então. Como Deputado 
Federal, já os proclamei em 24-10-73. 

"É de elementar justiça histórica as
sinalar, entretanto, que o Governo 
Getúlio vargas inauguraria um novo 
estilo de política econômica e social 
no Brasil, imprimindo-lhe uma 
orientação nacionallzante e popular. 

Abriu-nos as portas da legislação e 
da previdência social. Facultaria a 
intervenção no campo econômico. 

Daria os primeiros grandes passos em 
busca de nosso verdadeiro processo 
desenvolvimentista, que se ampliaria 
em sua volta ao Poder, em 1950 (Vol
ta Redonda, PETROBRAS, Transpor
tes e Energia, BNDE, Marinha Mer
cante, Sistema Portuário, etc). Terá 
sido com Getúlio vargas por sinal, 
que se deu a cristalização definitiva 
da conscientização nacional. Por isso, 
tem, ele sem dúvida, assegurado o 
seu lugar na História, como um dos 
nossos maiores estadistas. Por outro 
lado, é sabido que os êxitos e conquis
tas ma te riais dos regimes fortes, 
aquém fronteiras, ontem como hoje, 
anestesiam, facilmente, os que se 
deixam levar pela propaganda oficial 
e massiflcante inerentes ao totali
tarismo. 

Nada disso, no entanto, sopearia, in
definidamente, a consciência jurídica 

· · · · · que -

pode, jamais, admitir incompatibili
dade entre Democracia e desenvol
vimento". 

Daí porque Sr. Presidente, Srs. Senado
res a Nação, alguns anos após o golpe de 
1937, reagia, inconformada, contra os 
poderes discricionários consagrados por 
estatutos outorgados, com o apoio da 
força. 

Nem mesmo a própria guerra mundial 
os podia justificar. Nem a histeria anti
C·omunista. Todos sabem que a invocação 
da máxima romana saiu populi suprema 
!ex serve, quase sempre e apenas para 
justificar o eterno maquiavelismd polí
tico. 

As prisões, os desterros, os exílios pre
cisavam ter fim. Os direitos humanos 
precisavam estar assegurados. Impunha
se o retorno à Democracia. 

Convencido disso, é que, naquele 3 de 
março há 30 anos passados, incorporamo
nos, também, à passeata que percorreu 
as ruas de nossa cidade natal, em direção 
ao Diário de Pernambuco, na Praça da 
Independência. 

E foi ali, então, que vimos corporifica
da, sentimos de perto, sofremos em meio 
a uma multidão aturdida, toda a violên
cia dos governos fortes. 

Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores 
há extatamente 30 anos, o tiroteio se fez 
ouvir uma primeira e uma segunda vez 
até que na praça e nas sacadas do Diári~ 
de Pernambuco caíam agonizantes o 
estudante Demócrito de SOuza Filho e o 
carvoeira. Manuel Elias, que faleceriam 
logo após. Esse, o nosso primeiro contac
to - físico, por assim dizer - com a 
realidade política brasileira. 

Terá sido, assim, naquele 3 de março 
o nosso bat!smo de fogo, na aceitação, 
ainda em plena menoridade, da causa 
que milhões sustentam no mundo inteiro 
em favor da liberdade e da Democracia; 
Democracia dentro de seu prisma mais 
amplo, em seus aspectos políticos, eco
nómicos e sociais. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, fiel a 
esses ideais, chegamos agora, trinta anos 
depois, ao Senado da República. Como 
ontem, vivemos sob uma carta outorgada. 
Como ontem, há estatutos que consagram 
poderes incompatíveis com o regime de 
1 • • 
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Ontem, chamava-se 37. Hoje, chama-se 
69 e AI-5. Como ontem, não podemos 
admitir que as garantias inerentes do 
Judiciário continuem suspensas. Que o 
Executivo possa decretar o recesso do 
Congresso Nacional, das Assembléias Le
gislativas, das Câmaras Municipais, ou 
fazer intervenções nos Estados e Municí
pios sem as limitações previstas na Cons
tituição. Repelimos, como ontem, o mais 
veementemente possível, o poder, a que 
se outorgou o Executivo, de suspender 
direitos políticos de quaisquer cidadãos, 
ou de cassar mandatos eletivos, sem se 
lhes assegurar, sequer, o sagrado direito 
de defesa. Tão pouco, o de demitir, apo
sentar, reformar, pôr na reserva ou em 
disponibilidade, servidores civis ou mili
tares. O eclipse do habeas-corpus atenta 
contra nossos foros de cultura e a não 
apreciação judicial de certos aos do Exe
cutivo, com base nos atas institucionais, 
por si só, bastaria para desfigurar qual
quer regime pretensamente democrático. 

A própria Constituição de 1967, de au
toria do Presidente Castello Branco -
que a considerava necessária e suficiente 
à institucionalização da Revolução -
terminou sendo· golpeada várias vezes. E 
não foi apenas pelo AI-5. A esdruxula
mente chamada Emenda n.0 1, que de 
Emenda não tem nada, nada mais é do 
que uma nova Carta, igualmente outor
gada e mais acentuadamente autoritária. 

A respeito dela, disse, há cerca de um 
ano (Jornal do Brasil de 24-3-74), o ex
Vice-Presldente Pedro Aleixo, há pouco 
falecido: 

"Parece claro que se for aberta uma 
oportunidade para que o órgão do 
Poder Legislativo, que é o Congresso 
Nacional ,venha a ter a Iniciativa de 
propor emendas constitucionais, ter
se-á, necessariamente, que produzir 
profunda transformação na situação 
politica atual do País. 
Se tal oportunidade se apresentar, 
podemos crer, sem otlmismo lngênuo, 
que serão expurgadas da Constitui
ção vigente todas aquelas disposições 
de autoria dos juristas da Junta 
Militar, que promulgou a Emenda n.0 

1, disposições evidentemente contrá
rias aos sentimentos e às tradições 
políticas do povo brasileiro. Pedro I, 
em sua última visita a Minas Gerais, 
quando em razão de atas de despo
tismo já caminhava inelutavelmente 
para a abdicação e o exílio, ameaçou 

de cortar a cabeça a um acusado em 
Congonhas. O ameaçado respondeu, 
sem intimidar-se: "Temos uma 
Constituição". Infelizmente, na atua
lidade, nenhum brasileiro poderá in
vocar, para. proteção de seu direito 
ameaçado por qualquer autoridade, a 
ConstituiçãO vigente. Esta, a que aí 
está, apenas assegura a Impunidade 
do arbítrio e o gozo de benefícios 
da opressão." 

Citando esse pensamento de Pedro 
Aleixo, faço-o muito oportunamente, 
quando todo o País lamenta o seu pas
samento. É talvez a homenagem maior 
que um democrata possa fazer a palavras 
tão substancialmente democráticas. 

Isso tudo representa, sem dúvida, a 
estagnação e o retrocesso do setor politico 
a. que fomos submetidos, e a que se re
fere, explicitamente, a última mensagem 
presidencial. Involução e retrocesso que 
precisam ser superados, o quanto antes, 
mesmo porque é, ainda, o próprio Pre
sidente da República quem proclama: 

"O terrorismo foi dominado e con
tido; raras incursões, através de 
fronteiras desguarnecidas, Inteira
mente frustradas; as tentativas de 
organização de bases de guerrilhas, 
no interior desprotegido e distante, 
completamente reduzidas; as organi
zações subversivas sob atenta e in
cansável vigilância de todas as ho
ras". 

Ora, Sr. P;resldente, Srs. Senadores, se 
asim é; o que se espera mais, então, para 
se normalizar de vez, a vida constitucio
nal deste País? 

A Oposição alegra-se de ouvir o ilustre 
Presidente da Casa, Senador Magalhães 
Pinto, assegu:r:a.r que estamos em "seguro 
processo de retomada de nossas fran
gulas democráticas, mas - permitam
nos confessar - temos dúvida quando 
Sua Excelência afirma ser, nossa Pátria, 
"um pedaço de chão limpo em que, com 
as graças de Deus, vivemos .em fraterni
dade e paz". 

Em verdade, Sr. Presidente, Srs. se
nadores, há salpicas de sangue vivo nos 
caminhos que trilhamos. Há multo suor 
de trabalho Injustiçado, Há multo pran
to, derramado em vão, 

São, antes de mais nada, as vítimas da 
espiral de violência que se Instalou neste 
País. A própria Oposição fez, na Legls-
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latura que findou, várias denúncias e 
inquirições sobre pessoas presas irregu
larmente, torturadas, mortas ou desapa
recidas, numa quase luta fraticida que · 
é prec!.so acabar. Por !.sso, {!Ontinuare
mos a cobrar do G<lverno os esclareci
mentos e a responsabilização dos que, 
no exercício de funções de repressão, se 
tenham excedido ou abusado do poder 
que detinham. 

É, também, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o esforço de milhões de brasileiros, 
trabalhadores que consomem tragica
mente suas forças físicas nos campos e 
nas cidades porque estão esmagados 
por uma política de confisco salarial que 
lhes nega a justa remuneração pelo es
forço despendido. Ora, nunca entende
mos que o desenvolvimento tenha que ser 
feito, a exemplo das pirâmides do Egito, 
à custa de trabalho escravo. 

São, igualmente, as lágrimas de es
posas, filhos, pais, irmãos, noivas, pa
rentes outros e amigos vários dos que têm 
sido arbitrariamente punidos, sem lhes 
darem, sequer, o direito de defesa. Ou 
daqueles que estão nos cárceres, priva
dos da liberdade, humilhados e ofendi
dos, dias ou meses a fio, aguardando a 
sentença que, muitas vezes, os absolve
rão de imputações descabidas, não raro 
ditadas pelo sectarismo politico dos nos
sos dias. Eles estão a cobrar de nós, re
presentantes do povo, a defesa dos sa
grados direitos dos cidadães. Não lhes 
podemos faltar, sob pena de nos falsear, 
a todos, o próprio Poder a que pertence
mos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, já o 
dissemos certa vez e o repetimos agora: 
quem, um dia, combateu 37, tem, coe
rentemente, que se contrapor a toda 
essa situação, e, necessariamente, com
bater 69 e Al-5. Os que participaram da 
campanha cívica de 45. Os que lutaram 
na guerra pela Democracia contra o na
zi-fascismo. os que repudiam todo tipo 
de violência.. E, especialmente, todo e 
qualquer tido de arbítrio instituciona
lizado. 

Pouco importa, entretanto, os que te
nham desertado do bom combate. 

Palavras, gestos, ações que tiveram no 
passado, terão, quando nada, semeado 
em outras gerações a flama de resistên
cia às tiranias. 

De nossa parte, dizemo-lo, já agora 

rimos continuar sonhando - e sobre
tudo lutando - com a mesma pureza 
daquele menino que, há 30 anos passados, 
sob a fuzilaria policial e vendo o sangue 
correr nas ruas heróicas do Recife, afir
mou, consigo mesmo, o compromisso de 
buscar e defender sempre, para o Brasil, 
instituições genuinamente democráticas. 

Por isso estamos aqui, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, em nome do povo que 
nos elegeu, para reivindicar a reformula
ção do quadro politico, económico e social 
do Brasil. 

Aqui, para lutar, sem jactâncias nem 
provocações, sem ódlo mas também sem 
medo, por um Cong11esso soberano. Um 
Judiciário Independente. Uma Imprensa 
livre. Habeas-Corpus pleno. Riquezas 
nacionais resguardadas. Trabalhadores 
não apenas artífices mas também bene
ficiários do progresso pátrio. Sindicatos 
autônomos -e reinvidlcantes. Empresas 
predominantemente brasileiras. Estu
dantes participantes. Direitos humanos 
respeitados. Em suma, Sr. Pl1esidente, 
Srs. Senadores, lutar por um Brasil livre 
e democrático. (Muito bem! Pahnas. O 
orador é cumprimentado. ) 

O SR. EURICO REZENDE - Sr. Pre
sidente, peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra, nobre Senador Eurico 
Rezende, como Líder. 

O SR. EURICO REZENDE .......,. (Como 
Líder.) Sr. Presidente, Srs. senadores, 
antes de responder ao discurso do emi
nente senador Marcos Freire, seja-me 
lícito galgar um degrau mais alto da 
hierarquia oposicionista, para responder 
à perplexidade, à dubiedade, enfim, ao 
sistema de elogiar e jogar pedras que, 
diluidamente, está adotando o honrado 
Presidente do MoVimento Democrático 
Brasileiro, Deputado Ulysses Guimarães. 

Em primeiro lugar, é bom que se des
cortine um ângulo do ep!.sódio. Temos 
ouvido, últimamente, a sinfonia de rea
lejo da honrada Oposição, no sentido de 
que tudo que o governo federal, por ato 
administrativo ou por mensagem ao Con
gresso Nacional, tem concedido, notada
mente na área social, é uma decorrên
cia do cumprimento integral das rei
vindicações da nobre Oposição, quer na 
portentosa geografia da última campa
nha eleitoral, quer neste período vesti
)Jular de funcionamento da nossa Legis-



Nada disso está ocorrendo. Ao contrá
rio, nas reinvíndicações do campo social, 
e - diga-o com todo respeito, princi
palmente pela alta consideração que te
nho, para com um dos mais brilhantes e 
probos homens públicos deste Pais, que 
é o Sr. Deputado Ulysses Guimarães, mas 
sem medo de contestação - que essa 
conduta oposicionista é um procedimen
to de mera imitação. 

Todos sabemos que o II Plano Nacional 
de Desenvolvimento, que tantas restri
ções e ressalvas sofreu durante a sua 
tramitação nesta Casa, principalmente 
de parte do Sr. Senador Franco Montoro, 
destinou um montante de quase 700 bi
lhões de cruzeiros para a área social do 
Pais. 

Ora, Sr. Presidente, muito antes, então, 
de o Movimento Democrático Brasileiro, 
pelos seus líderes, passar a fazer reivin
dicações, o Governo, naquele documento, 
descortinou para a Nação todas as suas 
intencões, todas as suas d!I'etrizes em 
favor· do desenvolvimento económico e, 
sobretudo, .em obséquio ao desenvolvi
mento social, que é a tónica do II PND. 

Temos, aí, a prova exuberante de que 
o MDB está operando, a toda carga uma 
poderosa Xerox para realizar no espírito 
da opinião pública, o confusionismo e, 
com isso, arrecadar um tributo, arreca
dar uma taxa, arrecadar um prêmio que 
não lhe pertence. 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a. dá 
licença para um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - Darei_ o 
aparte oportunamente a V. Ex.a Nao 
aparteei o eminente Senador Marcos 
Freire por uma questão de disciplina, a 
fim de impedir ... 

O Sr. Nelson Carneiro- Apenas para 
um esclarecimento. 

O SR. EURICO REZENDE - Logo 
concederei o aparte a V. Ex.o., e com 
muito prazer. 

Depois disso, Sr. Presidente, verifica
mos a nota editada .pelo honrado Presi
dente do Movimento Democrático Bra
sileiro em que há a promiscuidade de 
elogios, de restrições e até mesmo ~e 
criticas ao Senhor Presidente da Repu
blica. 

Não vamos destacar os elogios que ca
racterizam a pretendida e, fellzmente, 
vitoriosa lua-de-mel. Vamos destacar 
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um ponto da nota oficial em que o emi
nente bátonnier oposicionista diz: 

"não basta o Presidente da Repúbli
ca pensar ou ter a intenção demo
crática. Seu compromisso é com a 
a ação. Presidente da República 
,existe para agir". 

Verificamos, então, Sr. Presidente, que, 
em pós o elogio, ou de permeio com o 
encómio, ou de envolta com as frases 
amenas, existe a presença incómoda, 
digna de ser deslocada, de uma pedra 
no meio do caminho. 

Todos sabemos, Sr. Presidente, que 
uma das caracter!sticas principais, senão 
mesmo uma constante digna de todos 
os aplausos, do Senhor Presidente 
Ernesto Gelsel, é a ação, o que vale di
zer, a ausência de omissão ou de estag
nação. E, no dorso de um sentimento de 
absoluta justiça, cor<Jada por uma ver
dade que não pode ser posta em dúvida, 
podemos dizer que o Presidente Ernesto 
Geisel é um veterano na arte e na ciên
cia de governar, que exige ação pr<Jnta e 
eficaz. 

E desejam<Js, nesta oportunidade, re
pr<Jduzir para o nosso pronunciamento, o 
que demonstra a preocupação do Chefe 
do GQverno neste campo, a frase que 
nos ditou Goethe ,e que consta da men
sagem governamental: 

"Pensar é fácil, agir, difícil". 

Sr. Presidente, renovando a sincerida
de do nosso respeito ao Presidente 
Ulysses Guimarães, querem<Js dizer que 
pelo menos, ·S. Ex.a. foi injusto nas suas 
observações. Atribuímos a<Js atropelos, às 
preocupações, às árduas tarefas ocupa
clonais e aos problemas que caracterizam 
a atividade presidencial-partidária, · -
como fatores responsáveis por essas ob
servações que, absolutamente, não pode
mos aceitar, desde que credenciadas 
estão por inspiração Injusta para com 
um homem que aparece há muitos anos, 
diante deste País, como um instrumento 
vigoroso de dinamismo e de ação. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite 
V. Ex." aparte? 

O SR. EURICO REZENDE- Concedo 
o aparte a V. Ex.o. com muito prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre 
Senador Eurico Rezende, o Movimento 
Democrático Brasileiro não tem procura
do fazer como suas Idéias alheias. O 
nobre Presidente Ulysses Guimarães, na 
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sua nota, referiu-se a três pontos: a apo
sentadoria da mulher aos 25 anos- tese 
que vimos sustentando, S. Ex. a e eu, desde 
o tempo em que tive a honra de integrar 
.a Câmara dos Deputados; depois, o pro
blema da remuneração dos Vereadores, 
que é um postulado do nosso programa 
registrado na Justiça Eleitoral, ao qual 
.acaba de dar a sua valiosa e indispensá
vel adesão, ao que era, também, uma 
aspiração de vários membros da ARENA, 
e finalmente, no tocante à política sa
larial, o largo debate que, durante quatro 
anos, foi travado neste Casa durante a 
última legislatura. Temas, portanto, que 
não são novos, que não são nossos, que 
não passarão apenas com nossos votos, 
que necessitarão do apoio, da compreen
são e da solidariedade da Aliança Reno
vadora Nacional. Apenas expusemos estes 
fatos, mas não queremos ser os donos das 
idéias. Queremos que elas se realizem, 
para o bem do povo e felicidade de todos 
os que vivem neste país. As críticas que 
V. Ex.a faz à nota devem surpreender 
não aos que ouvem ao discurso de V. Ex. a, 
mas ao próprio Presidente Geisel. Estou 
certo de que nenhum Presidente da 
República, durante toda a vida do Movi
mento Democrático Brasileiro, mereceu 
nota desse teor, em que se exalta a figu
ra do Chefe da Nação por sua vocação 
democrática, pela demonstração que tem 
dado de querer abrir a este País novas 
perspectivas democráticas. A nota. do 
Presidente Ulysses Guimarães é a. de um 
Partido de Oposição que reconhece no 
Presidente da República a disposição de 
abrir clareiras, nessse denso nevoeiro que 
vimos atravessando até hoje. Não cons
titui nenhum desapreço ao Senhor Pre
sidente da República, afirmar-se que à 
sua palavra, deve seguir a ação. Não 
nega que S. Ex.n. vá realizar aquilo que 
promete, mas a nota que aí está é um do
cumento de que se deve envaidecer o 
Presidente Emesto Geisel, porque saído 
de um Partido de Oposição é o testemu
nho, de que S. Ex.n. realizará no seu Go
verno aquilo que prometeu e consolidará 
a normalidade democrática a qual todos 
aspiramos. Portanto, V. Ex.a faz uma in
justiça ao Presidente do Partido, ao ver 
nessa nota uma crítica ao Presidente 
Geisel, quando ela é na realidade um 
aplauso, um estímulo uma demonstração 
de confiança a esse mesmo Presidente. 

O Sr. Petrônio Portella- Permite-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - Ouço 
V. 

O Sr. Petrônio Portella - Tenho a 
impressão que o nobre Senador Nelson 
Carneiro se antecipou a V. Ex.a na res
posta ao nobre Senador por Pernambuco, 
Marcos Freire. A Oposição começa a res
ponder à Oposição. 

O SR. EURICO REZENDE - Agradeço. 
E quer-me parecer que eu nem precisa
ria responder àquele discurso. Mas, Se
nador Nelson Carneiro, V. Ex.a se equi
voca. Eu não nego que na área da nota 
oficial não existam palavras desvanece
doras, de agradecimento, de confiança, 
de exaltação à atitude do Senhor Presi
dente da República. Mas, fiz questão de 
frisar, embora não vislumbrando em ou
tro ângulo qualquer intenção injuriosa, 
vislumbrei e, mais do que vislumbrei, 
constatei uma observação, e, mais do 
que isso, uma convocação infeliz: 
Presidente da República existe para agir. 
Esta frase ... 

O Sr. Nelson Carneiro- Isolada ... 

O SR. EURICO REZENDE - ... é in
feliz. Não isolada, Ex.a Não basta o Pre
sidente da República pensar ou ter a in
tenção democrática. - Ela não está iso
lada - Seu compromisso é com a ação. 
Como se o Presidente da República não 
soubesse que o seu compromisso é este. 

O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE- O Presi
dente da República existe para agir. 

Ouço o nobre Senador Amaral Peixoto. 

O Sr. Amaral Peixoto - O que a nota 
do MDB pede é que Sua Excelência, o 
General Ernesto Geisel, continue a agir, 
que não fique somente nas promessas. 
Reconhecemos que Sua Excelência está 
agindo, mas desejamos que continue a 
agir; desejamos que continue na sua 
campanha para trazer ao país, o mais 
cedo possível, a normalidade democráti
ca que V. Ex.a mesmo, em seu discurso, 
acabou de reconhecer que ainda não 
existe. 

O SR. EURICO REZENDE - Parece 
que fui muito claro na resposta que es
tou dando à nobre Oposição e vou-me 
permitir, agora, ingressar na resposta ao 
eminente Senador Marcos Freire. 

Não sei porque, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quando o ilustre represen
tante pernambucano passou a desfiar o 
seu rosário oratório, veio à minha, me-
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mória senão mesmo à minha ternura os 
versos da canção popular: "A mesma 
praça, o mesmo banco, o mesmo jardim". 
Invariavelmente, na sua vida parlamen
tar, no Congresso, é esse o tema do nobre 
Senador Marcos Freire. Várias respos
tas ... 

O Sr. Marcos Freire- Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - Ouço 
V. Ex.a 

O Sr. Marcos Freire - Muito me hon
ra essa assertiva de V. Ex." ser um lu
tador permanente da liberdade. 

O SR. EURICO REZENDE - Exato. 
V. Ex.a lutou, na Câmara dos Deputados, 
com muita oportunidade. Mas, V. Ex." 
já a esta altura, segundo a própria di
reção· do MDB reconhece, não precisa 
gastar tantos cansaços, tantas fadigas, 
porque V. Ex." tem certeza de que o Pre
sidente Geisel vai devolver ao País a ple
nítude do regime democrático e está re
petindo este tipo de discurso para, mais 
tarde, quando surgir novamente a exu
berante floração do estado de direito, 
ocupar esta ou aquela tribuna para di
zer que esta providência restauradora 
foi uma reivindicação de V. Ex." 

O Sr. Marcos Freire- V. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - O pessi
mismo de V. Ex.", que só se justificava 
n:o passado, é tremendamente, superavi
tariamente inoportuno agora. Durante a 
campanha de V. Ex." todo o MDB, não 
só de Pernambuco mas de todos os Es
tados da Federação receberam do Senhor 
Presidente Ernesto Geisel, através de re
comendações expressas que foram cum
pridas plenamente, todas as garantias, 
toda a liberdade nos instrumentos de in
formação, de divulgação e, principal
mente, de informação e divulgação às 
massas. 

V. Ex." n:ão sofreu a menor restrição 
na sua campanha eleitoral. O próprio Sr. 
Senador Franco Montoro, aqui na boa 
companhia do Sr. Senador Nelson Car
neiro, e todos os lideres mais equilibra
dos do MDB na Casa congênere ocupa
ram, de imediato, após o resultado· da 
entrevista popular de novembro, as tl·i
bunas das duas Casas e confessaram a 
sinceridade e a efusão do seu melhor 
agradecimento pelo clima de liberdade 
que o Presidente da República assegurou 
durante todo o processo eleitoral. 

O Sr. Marcos Freire - v. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - Daí por 
que ser realmente inoportuno o discurso 
de V. Ex." É, sobretudo, uma pregação 
de pessimismo que a nossa mocidade, 
principalmente a que se dedicou à poli
tica e que tem sua presença maciça as
segurada no Senado Federal, na Câmara 
dos Deputados e em toda a geografia 
legislativa do Brasil, não pode aceitar 
V. Ex.a deve, agora, não praticar mais 
a intolerância, quando o próprio MDB 
reconhece que o País está sendo servido 
por um Presidente tolerante, justo e de
mocrata. 

Ouço o nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire - Em relação às 
considerações feitas por V. Ex.", Sena
dor Eurico Rezende, gostaria de situar 
as coisas nos seus devidos lugares. Antes 
de mais nada, V. Ex.a, que elogiou a 
minha atuação na Câmara dos Depu
tados em favor dos princípios democrá
ticos, acha que ela aqui não mais se 
justificaria, adotando, assim, um ponto 
de vista diametralmente oposto ao meu. 
A mim me parece que a luta pela re
democratização do Pais, longe está ainda 
de terminada. De fato, a luta pela Liber
dade não termina nunca. Muito mais ain
da quando continuam vigorando, neste 
país, estatutos excepcionais que configu
ram aquilo que, diga-se, com todas as le
tras - é o regime de exceção imperante 
neste País. Por outro lado, a afirmativa 
que V. Ex." fez, de que eu objetivaria co
lher frutos futuros quando amanhã se re
democratizasse o país - e por isso teria 
aqui hoje pedido por essa redemocrati
zação - cai por terra pelas próprias pa
lavras de v. Ex." É que V. Ex." é teste
munha que eu antes de fazer parte deste 
Senado, já sustentava esta mesma luta, 
que aliás não é minha apenas mas, so
bretudo, do meu Partido, o qual tem na 

· redemocratização do Pais um dos seus 
temas básicos e que não irá abandoná
lo, nem desprezá-lo, enquanto não vir 
restabelecido no pais o estado de direito 
pelo qual lutamos. E quanto à certeza 
de que V. Ex." fala de que eu teria nesta 
redemocratização, esclarece que não pos
so ter certeza de simples intenções. Te
nho sim, esperança. As esperanças não 
morrem nunca! Pelo contrário, elas so
brevivem multas vezes até mesmo às evi
dências em contrário. Só poderemos ter 
certeza quando o Senhor Presidente da 
República, baseado no próprio ato de 
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exceção, resolver se despojar dele, so
bretudo agora, quando acaba de dizer 
ao Congresso Nacional que a subversão 
está comida, que o terrorismo está do
minado. Então, - e não há porque não 
concluir- já existem as condições obje
tivas e materiais para que este país vol
te ao regime de legalidade democrática. 
Enquanto isso não se der, as intenções 
de Sua Excelência não podem merecer 
certeza de nossa parte mesmo porque, 
antes dele, outros chefes de Estado, ou
tros presidentes da República também 
anunciaram que deixariam o País na sua 
plenitude democrática, e esses propósi
tos alardeados foram inteiramente frus
trados, ao final de cada Governo. MuitD 
obrigado pela atenção de V. Ex.11 

O SR. EURICO REZENDE - Posso 
apartear V. Exa ou posso prosseguir as 
minhas considerações? 

O Sr. Marcos Fl'eire - Já conclui o 
meu aparte. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
v. Ex.a um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - Com 
muito prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Relativa
mente à última frase do nobre Senador 
Marcos Freire, gostaria que V. Ex.a aco
lhesse este aparte. Não creio que S. Ex.a 
queira fazer passar para a história deste 
país, porque nesta Casa se faz história, 
as figuras do nosso saudoso Presidente 
Costa e Silva e do eminente Presidente 
Médici, como liberticidas ou como vo
cações incoercíveis para a ditadura. 
Quando S. Ex.a disse que se alardeou, 
feriu os meus ouvidos, porque não houve 
propriamente um alarde, no sentido lato 
do termo. Houve uma declaração de in
tenção vigorosa, sincera e honesta, que 
foi contraditada por motivos que, segu
ramente, ultrapassaram a própria ca
pacidade de decisão dos presidentes da 
República. Quando V. Ex.a era um me
nino a que se reporta, eu era um adoles
cente e me rejubilo ao saber que V. Ex." 
no Recife, embora menino, já sofria o 
que nós adolescentes sofríamos, no Pará, 
no extremo norte do Brasil. Não cabe 
ao MDB o direito monopolistlco de ser 
um libertário nesta casa. Aqui há, na 
ARENA, quem sustente a mesma cam
panha de V. Ex.11 pela liberdade e não 
nos cabe de modo algum, como membros 
da Maioria desta Casa, admitir que ser
vimos a dois presidentes da República 

se · em · 

res, mesmo porque não entendo ditadu
ra com prazo fixo de sucesso de Presi
dência. Neste sentido, ilustre Senador 
Marcos Freire, a quem tanto aprecio 
pela combatividade e a quem admiro 
pela coragem na luta pelas liberdades e 
a quem referendo pela expressão muito 
feliz de que a luta pela liberdade jamais 
cessa, desejo que neste aparte se con
signe apenas o meu dever de honest:t 
fidelidade, não ao transe, mas a dois 
presidentes da República, aos quais servi 
servindo ao meu país e de quem teste
munhei o desejo sincero de devolver ao 
Brasil a plenitude democrática. 

O Sr. Marcos Freire - O orador me 
permite um aparte em função das de
clarações feitas pelo Senador Jarbas 
Passarinho? 

O SR. EURICO REZENDE - V. Ex.11 

combate atos de exceção e está queren
do desapropriar ... 

O SR. MARCOS FREIRE - Estou pe
dindo a V. Ex.a. licença para o aparte, 
tendo em vista que o Senador Jarbas 
Passarinho a mim se dirigiu; mas, se 
V. Ex.a não concede não há problema. 

O SR. EURICO REZENDE - V. Ex.11 

não poderia me conceder o favor de dei
xar-me prosseguir e, em seguida, darei 
o aparte a V. Ex.a.? 

O Sr. Marcos Freire - V. Ex.a é quem 
sabe. É o don:o do microfone, nesse ins
tante. 

O SR. EURICO REZENDE - Não 
aparteei V. Ex.a. ... 

O Sr. Marcos Freire - V. Ex.a então 
nega o aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - ... para 
não provocar fraturas oratórias num 
discurso que aparentemente seria muito 
importante. portanto, tive o cuidado de 
não enterrompê-lo. Deveria entretanto 
ter aparteado·, pois quer me parecer que 
não perturbaria, quer as suas idéias, por 
serem as mesmas já demoradamente 
conhecidas, gostaria, porém, de conti
nuar porque não percorri ainda 50% .•. 

O Sr. Marcos Freire - Em suma V. 
Ex.a nega o aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - Coll'Cedo 
o aparte a V. Ex.a 

O Sr. Marcos Freire - É apenas em 
relação às considerações feitas pelo Se-

. Passarinho, que compro-
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vam exatamente aquilo que eu afirmei 
aqui. Não posso ter certeza dos propósi~ 
tos e intenções do a tual Presidente da 
República, pois S. Ex.'\ o Senador Jarbas 
Passarinho, acabou de dizer perante esta 
Casa que os dois Presidentes anteriores 
também tinham intenções de redemo~ 
cratlzar o país e que, contudo, noo o 
conseguiram fazer. Então, não tenho, 
realmente aquela certeza e multo pro~ 
cedentemente a que v. Ex.a se referiu; 
tenho· apenas esperanças, e enquanto 
elas existirem, e espero que nunca dei~ 
xem de existir em minha vida, conti~ 
nuarei lutando pela redemocratização do 
meu País. Mui!;~) obrigado. 

O SR. EURICO REZENDE - V. Ex.a 
reconhece, porque todo o :MDB reconhe~ 
ceu e a Nação inteira foi testemunha, que 
as eleições de 15 de novembro decorre~ 
ram num clima de total democracia. Ao 
dizer que isto seja apenas uma Intenção 
ou, tão somente, uma esperança, o que 
V. Ex.n deseja, na realidade, segundo 
nós, é que este País não se redemocra~ 
tize nunca para que v. Ex.a possa con~ 
tinuar com o assunto do seu gosto e do 
seu paladar. Mas dia virá em que V. Ex. a 
terá dificuldades em fazer um discurso 
nesta Casa ... 

O Sr. Marcos Freire - Pela redemo
cratização? 

O SR. EURICO REZENDE- ... por
que a sua constante oratória é a rei
vindicação do estado de direitn. Então 
terá que adotar uma outra temática; 
adotar, expandir e sustentar outras flâ
mulas, outras legendas, outras idéias. 

O Sr. Marcos Freire - Será uma gran
de alegria para mim, nobre Senador. 

O SR. EURICO REZENDE - Mas, Sr. 
Presidente, tudo o que o Sr. Senador 
Marcos Freire ali disse não tem a menor 
procedência O•U então foram afirmações 
acacianas. 

Todos nós sabemos que o estatuto bá
sico do País é a intervivência de precei
tos do estado de direito com preceitos de 
instrumentos de exceção. Encontramo
nc·s num processo revolucionário e a ca
racterística principal de uma revolução 
é o seu caráter intervencionista. 

Então, Sr, Presidente, a nossa luta, a 
nossa esperança e a esta altura, a nossa 
certeza inviolável é que estamos mar
chando, celeremente, para a erradicação 
dos Instrumentos de exceção da nossa 

superlel, buscando restaurar, em toda a 
sua pureza e na beleza de· seu símbolo e 
da sua afirmação, o estado de direito. 

Esse compromisso o Presidente Geisel. 
assumiu, muito antes de se empossar na 
Presidência da República, em vários pro
nunciamentos públicos ,antes e depois da 
sua assunção e não apenas - repito -
cem a palha das palavras, mas com o 
grão dos fatos. Sua Excelência vem 
cumprindo, com o aplauso do próprio 
:MDB, o pacto sagrado que assumiu para 
com a nação e para com a democracia. 

Aqui temos, Sr. Presidente, no elenco 
dos seus discursos, a 15 de março do ano 
passado: 

Quanto ao setor político interno, en
vidaremos sinceros esforços para o 
gradual, mas seguro, aperfeiçoamen
to democrático, ampliando o diálogo 
honesto e mutuamente respeitoso e 
estimulando maior participação das 
elites responsáveis e do povo em 
geral, para a criação de um clima 
salutar de consenso básic~ e a ins
titucionalização acabada dos princí
pios da Revolução de 64. Os instru
mentos excepcionais de que o Gover
no se acha armado para manutenção 
da atmosfera de segurança e de or
dem, fundamental para o próprio 
desenvolviment~ económico-social do 
país sem pausas de estagnação nem, 

·muito menos, retrocessos sempre pe
rigosos, almejo vê-los não tanto em 
exercício duradour~ ou freqüente, 
antes como potencial de ação repres
siva ou de contenção mais enérgia e, 
assim mesmo, até que se vejam su
perados pela imaginação política 
criadora, capaz de instituir, quando 
for oportuno, salvaguardas eficazes 
e remédios prontos e realmente efi
cientes dentro· do contexto constitu
cional. 

Ora, Sr. Presidente, esse compromisso 
vem sendo cumprido. E ainda agora le
mos em discurso de Sua Excelência: 

Que o dramático episódio, há dez 
anos vivido, seja confortadora lição e 
estímulo sempre presente, para que 
nunca mais permitamos que o sopro 
da insânia e da violência subversiva, 
dividindo tragicamente a Nação, nos 
leve às portas da falência e da ruína. 
- a ruína e a falência melancólicas 
de um povo jovem que ainda não en
controu seu justo lugar na história 
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da humanidade. Mas que, mercê de 
Deus e pelo ·seu próprio esforço te
naz, certamente haverá de encontrá
lo em futuro próximo. 

O Sr. Franco Montoro - Permite 
V. Ex." um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - Ouço o 
aparte de V. Ex.n. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex." acaba, 
com este texto, de confirmar a inteira 
procedência do apelo e da posição do 
nobre Senador Marcos Freire. V. Ex.", ao 
l~r esst: texto, revelou, com precisão, a 
d1mensac· exata da luta pela democracia. 
As eleições de 15 de novembro foram um 
episódio. Nem V. Ex.", certamente, há de 
pretender que o fato de ter havido uma 
eleição livre neste país signifique que 
está restaurado o estado de direito. Foi 
um momento ... 

O SR. EURICO REZENDE -Uma eta
pa, a etapa mais importante no regime 
democrático, que é a formação das suas 
elites parlamentares e legislativas. 

O Sr. Franco Montoro Mas não basta. 
É preciso prosseguir. V. Ex." falou na 
convivência de elementos constitucionais 
e de atas de exceção. A luta do nobre 
Senador Marcos Freire, aqui apontada 
neste momento, é a lu~a do MDB, para 
que esses atas de exceçao saiam da vida 
pública brasileira. É uma luta que está 
em marcha. V. Ex.", com a leitura desses 
textos, veio dar inteiro fundamento ao 
apelo de S. Ex." Ele velo demonstrar que 
a luta prossegue. Reconhecemos c·s pas
sos que foram dados, mas dissemos cla
ramente, que esses passos representam 
apenas o início de um caminho e que 
aquele mínimo de democracia, do estado 
de direito, da ordem jurídica democrá
tica e cc·nsti tucional, ainda não está as
segurado. Tenho a certeza de que v. Ex." 
e a Aliança Re~ovadora Nacional ,juntos 
com o MDB, hao de trabalhar de mãos 
dadas para implantar no Brasil a ple
nitude democrática que ainda nos falta. 

O SR. EURICO REZENDE - Quero a 
esta altura, perguntar ao nobre Senador 
Franco Mon toro: não foi o próprio MDB 
através da manifestação de v. Ex." e dÓ 
nobre Deputado Ulysses Guimarães, pre
sidente do partido, quem aceitou a tese 
da conquista gradualística do estado de 
direito? V. Ex." responda a esta pergunta. 

_O .sr. Franco Montoro De nossa parte, 
· · - sen-

tido. Reconhecemos que possa haver di
ficuldades da parte do Senhor Presidente 
da República para caminhar, de pronto 
nesse sentido; mas a nossa função é de 
urgir a necessidade dessa normalização ... 

O SR. EURICO REZENDE - Se V. Ex.n 
acha ... 

O Sr. Franco Montoro - O que é im
pc·rtante é V. Ex." não achar que o fato 
de ter havido uma eleição signifique que 
não se deva mais apelar pela democracia. 
Ao contrário, é preciso ajudar o Pre
sidente da República a cumprir os seus 
propósitos, porque V. Ex." não ignora que 
se V. Ex.a fala essa linguagem, se nós 
falamc..s essa linguagem, há outros que 
falam _uma linguage;n diferen~e e que
rem, nao a restaura.çao democratica, mas 
a involuçã·o para uma fórmula inaceitá
vel de convivência política em nossa 
terra. 

O ER. EURICO REZENDE Se V. Ex.a 
ao responder à minha pergunta ,reconhe
ce que. o. Senhor Presidente da República 
tem d1f1culdades para, de imediato, as
segurar a transição po.Jítica ... 

O Sr. Franco Montoro - Por isso nós 
não o acusamos. 

O SR. EURICO REZENDE - ... V. Ex a 
então, admite tacitamente que essa con
quista. só poderá ser feita pelo gradualis
mo das etapas, das providências e final
mente, da preparação. 

O Sr. Franco Montoro - Mas foi essa 
a tese de S. Ex." ... 

O SR. EURICO REZENDE - Ora Sr. 
Presidente, não é o nobre Senador Mar
cos J!'reire, dizendo daquela tribuna que 
o palS como que se encontra numa luta 
quase fratlcida - expresão de S. Ex.a
que está procurando estimular e ajudar o 
Presidente da República nesta histórica 
tarefa, que será vitoriosa, graças a Deus. 

Sr. Presidente, não vemo·s, no pronun
ciamento do nobre Senador Marcos Frei
re, nenhum sentimento de justiça para 
com o Senhor Presidente da República. 
S. Ex.a citou o caso do Deputado Fran
cisco Pinto. O Sr. Francisco Pinto foi 
julgado pelo Supremo Tribunal Federal e 
ali, teve disponíveis - como manda. a 
Lei - todos os meios, todos os recursos 
da defesa e do· contraditório, e o Supremo 
Tribunal Federal recebeu agora, do ilus
tre Senador pernambucano, a prova de 

· lição. Num trecho do seu pro-
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nunciamento, da sua página de pessimis
mo, da sua reedição oratória, censura o 
Executivo porque, em váric·s casos, na 
aplicação de instrumentos de exceção, 
não assegurou o direito de defesa aos 
indiciados, mas censura o Govern·o no 
caso Francisco Pinto, quando todas essas 
garantias, todos esses preceitos legais 
asseguratórios do direito de defesa. foram 
observados. 

E por falar em Pernambuco, Sr. Pre
sidente, nós encontramos com relação ac. 
tratamento revolucionário, duas páginas 
edificantes: o Supremo Tribunal Federal, 
em plena virulência do periodo vestibular 
da Revolução, concedeu habeas-cotpus 
ao Sr. Miguel Arraes, o inimigo público 
número um da democracia brasileira, e 
o Presidente Castello Branco, diante de 
algumas resistências e de alguma perple
xidade, fez com que a ordem libera.tória 
do Sr. Miguel Arraes fosse cumprida. 

Anos mais tarde, o Sr. Francisco Pinto 
comete um delito e o Governo, diante 
da opção: aplicação do Ato Institucional 
ou remessa do episódio para o Supremo 
Tribunal Federal, ficou com a segunda 
alternativa, homenageando o Parlamen
to brasileiro, dignificando o próprio Po
der Judiciário e caracterizando, com isso, 
de maneira indiscutível e dominadora, a 
sua isenção e a sua imparcialidade. 

O Sr. Paulo Guerra - Permite v. Ex.a 
um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE - Ouço 
V. Ex.a 

O Sr. Paulo Guerra- É o testemunho 
da história. Era eu Governador de Per
nambuco quando o eminente e saudoso 
Presidente Castello Branco determinou 
o cumprimento do habeas-corpus para 
liberar o Sr. Miguel Arraes. Encontrava
me nc· Rio de Janeiro e, nesse mesmo 
dia, regressei ao Recife. Lá havia pruri
dos nas forças militares, contrárias ou 
desgostosas com essa concessão. Voltei 
imediatamente, como era meu dever, ao 
Presidente Castello Branco. Depois de 
ouvir minhas palavras disse-me ele: Go
vernador, o que desejam é que eu seja 
ditador e eu não tenho condições de sê-lo 
em meu país po1·que combati, de armas 
nas mãos, uma ditadura na Europa. 
Além do mais, este país seria nive
lado a republiqueta, na hora em que uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
fosse desrespeitada. Fazer uma ditadura 

é muito fácil, difícil é sair dela. É o tes
temunho da História. 

O SR. EURICO REZENDE - Agradeço 
a V. Ex.a este testemunho que veio tra
zer detalhes do episódio por mim invo
cado. 

Sr. Presidente, o senador Marcos 
Freire fala em torturas, mas não men
cionou um caso siquer. Preferiu o proces
so de adivinhação. 

o Sr. Ministro da Justiça editou, re
centemente, nota oficial dando amplas 
explicações, e essas explicações recrutam 
a credibilidade e a confiabilidade da 
opinião pública, porque o Governo se 
esmerou em nada esconder. Se S. Ex.a 
mencionou casos de tortura está, data 
venia, na obrigação - não obrigação 
moral, porém legal - de oferecer ao Go
verno os elementos indiSpensáveis para 
uma rigorosa investigação a esse res
peito. 

S. Ex."' fala em presos políticos. Sr. 
Presidente, Srs. Senadores; não há pre
so politico, em lugar algum do mundo. 
o que há são cidadões sendo processados 
por delitos politicas. E a nota oficial do 
Ministro da Justiça a esse respeito dei
xou patente que cidadões indicados corno 
subversivos e, por via de conseqüência,· 
enquadra.dos na Lei de Segurança Nacio
nal, se encontram sob a jurisdição da 
justiça especializada. 

Sr. Presidente, queremos então fazer 
um apelo ao Sr. Senador Marcos Freire 
para. que o mesmo se enquadre na regra 
geral do Movimento Democrático Brasi
leiro; para que prossiga na sua luta em 
favor da democracia e do estado de di
reito, a qual é também a luta de todos 
nós e, principalmente, do Presidente 
Ernesto Geisel; mas que S. Ex.a. deixe, 
na poeira dos caminhos percorridos, esse 
instituto da intolerância, que não home
nageia a s. Ex.a., que não está a premiar 
o equilibrio dos lideres maiores do seu 
partido e que não serve a este País que 
Deus fez tão grande para que os seus 
filhos jamais confessem nem a injustiça 
nem a imprudência de torná-lo pequeno. 

Ninguém deseja cercear, obviamente, o 
direito do Sr. Senador Marcos Freire de 
prosseguir no seu combate, na sua tena
cidade, na sua loquacidade, mas não 
procure S. Ex.a. inocular nas coronárias 
da mocidade bras!leira, da qual é um 
belo e simpático representante, a maldi-
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ção do pessimismo, justamente no ins
tante em que o.Bras!l se encontra na en
cruzilhada dec!ss!va do seu destino, 
marchando resolutamente para um re
gime pleno de liberdade, de Direito e de 
Democracia, .e projetando, no mundo in
teiro, a sua imagem cativante de respeito 
e de confiallça. 

Era o que tinha que dizer. (Muito bem! 
Palma.) 

O SR. MARCOS FREIRE- Sr. Pre
sidente, peço a palavra para .explicação 
pessoal, conforme me faculta o art. 16, 
item V do Regimento Interno. 

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-V. Ex:.a tem a palavra por dez minutos, 
quando não serão concedidos apartes. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, na verdade, não 
me ofender ser considerado um pessi
mista pelo ilustre Senador Eurico Re
zende, embora ache que este conceito é 
mjusto desde que, de fato, julgo-me um 
otimista. Tão otim!sta que aqui estou. 
Estou num Parlamento que, paradoxal
mente, está aberto em regime de exceção. 
Estou exercendo um mandato que sei 
poderá ser sacrificado quando assim o 
entenderem os que mandam neste País. 
Apesar disso, aqui estou para sustentar 
aquela mesma luta que há trinta anos, 
ainda menino, conheci de perto: a luta 
pela democracia. E assim o faço porque 
se! que esta luta está sujeita a avanços 
e retrocessos e nada nem ninguém de
terá a marcha da história. Sou, portan
to, um ot!mista que espera mesmo con
tra todas as .esperanças. Dentro da causa 
que abrace! não poderia aceitar, aqui, a 
afirmativa - que clama aos céus - do 
Sr. Senador Eurico Rezende de que não 
existem presos políticos neste Pais, como 
se não houv.essem, a esse respeito um 
verdadeiro clamor nacional. S. Ex.a re
clamou porque eu não teria mencionado 
um só caso de torturas. Evidentemente 
que o discurso desta tarde não era em 
si uma peça de denúncia de casos es
pecíficos. S. Ex. a, que se mostrou tão 
atuallzado com a minha atuação parla
mentar na Câmara dos Deputados, que 
leu discurssos políticos de minha auto
ria - embora esquecendo aqueles que 
tratavam de assuntos económicos e so
ciais - terá, por certo, se omitido da
queles talvez mais essencialmente polí
ticos, nos quais eu denunciava, perante 
a naç_ão,. !números. casos concretos de 

Lá estão eles, nos anais do Congresso 
Nacional. Foram publicados na impren
sa oficial. Toda a nação sabe daquela 
grande denúncia que fiz, pela vez pri
meira, do caso de um ex-parlamentar, 
Rubens Paiva, cujo desaparecimento até 
hoje não foi suficientemente esclarecido. 

Fiz denúncia outras, como a do truci
damente do universitário de agronomia, 
Odijas de Carvalho, em pleno recinto da 
Secretaria de Segurança Pública do Es
tado de Pernambuco. 

Ainda em Pernambuco também ocor
reu o lamentável fato da morte de José 
Carlos Navais de Mata Machado, que, 
sacrificado na luta sustentada pelos 
órgãos de segurança contra a subversão, 
foi enterrado num cemitério do Recife 
como cadáver desconhecido, sendo, pos
teriormente, graças a esforços vários, 
entregue à familla. 

Inúmeros outros casos foram denun
ciados da tribuna da Câmara e S. Ex.a 
facilmente constatará para, se houver 
realmente propósitos de democratização 
.efetiva neste País, punir os culpados que, 
usando do poder de repressão, terão 
exorbitado nas suas funções de mando. 
S. Ex.a, entretanto, prefere ignorar as 
inúmeras denúncias que foram feitas 
pelo MDB, por mim ou por companhei
ros de partido. 

Se as prisões não estão cheias de 
presos políticos, que se abram as prisões 
para que este Parlamento possa, real
mente, comprovar a veracidade da afir
mativa feita pelo Senador Eurico 
Rezende. 

No que se xefere ao caso Francisco 
Pinto, poderia lembrar à Casa que ele 
foi julgado e condenado graças à exis
tência de uma Carta outorgada neste 
Pais que, pela vez primeira na his
tória const! tuc!onal do Brasil, tirou do 
parlamentar essa mesma imunidade que 
lhe é própria nos países democrá t!cos. 
Se outra carta, a fascista de 1937 consa
grava também, a supressão da !munida
de, ela não precisou ser usada porque 
o Parlamento não foi convocado. Mas, 
graças às exceções abertas no art. 32 da 
Constituição Federal, o atual parlamen
tar, que fala da tribuna de sua Casa 
Legislativa, não está garantido de, 
amanhã, ser vitima de um processo ju
dicial, sem nem sequer se exigir mais li-

da ' · . a que pertence. Isso, 
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por certo, temendo que ocorram novos 
episódios como em 1968, em que se as
segurava ao Parlamento a sua soberania 
para decidir se dava, ou não, licença ao 
pedido do E:ll:ecutlvo no sentido de se 
processar um Deputado, e o Parlamento, 
acreditando que podia usar a sua prerro
gativa, negou a licença. Por Isso, o mun
do velo abaixo perpetrando-se um novo 
golpe nas Instituições deste País. Não, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a luta 
não terminou, ·nem terminará, porque 
todos aqueles que crêm nos Ideais da 
liberdade e da democracia não podem 
recuar desta luta que é sobretudo uma 
luta de consciência. 

Falou-se nas eleições livres de novem
bro de 1974. Relativa liberdade, Sr. 
Presidente, Srs. Sena:dores, porque não 
pode existir plena Democracia, como aqui 
afirmou o Senador Eurlc·o Rezende, quan
do existe um Ato Institucional n.0 5 -
que é a consagração mais absoluta do 
arbítrio institucionalizado neste País; 
existem presos políticos; quando sabe
mos, sim, que um sistema de repr,essão 
odioso aí está, não raro atingindo ino
centes que, depois de muito sofrerem, 
são algumas vezes absorvidos pelos ór
gãos judiciais que lhes fazem justiça. 

Mas, o mais interessante, numa Casa 
como esta em que tantos juristas exis
tem, é ouvir dos lábios do Senador 
Eurico Rezende que existe uma tal de 
lntervivência de estado de direito com 
preceitos de institutos de exceção. Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a super-lei 
que conheço, a superlei que aprendi nos 
bancos da faculdade de direito, a super
lei que ensinei aos alunos do curso de 
direito constitucional, sempre foi a Cons
tituição da República, conhecida tam
bém como a Lei das Leis, como a Carta 
Magna, como a Lei Suprema. Assim, no 
momento em que sobre ela se sobrepõe 
qualquer outro Instituto, qualquer esta
tuto outorgado, já ela ruiu por terra, de
saparecendo, o estado de direito. Neste 
instante mesmo, deixa de existir o re
gime de legalidade democrática. 

Por outro lado, Sr. Presidente, a mim 
não interessa confiar ou desconfiar das 
Intenções do Excelentíssimos Senhor 
Presidente da República. Interessa, sim, 
o .comportamento que Sua Excelência 
possa ter para atingir as metas que a 
ele se propõe. 

E para Isto estamos aqui, nós do MDB, 
não para fazer :ataques de ordem pessoal. 

No meu discurso não me refiro ao Senhor 
Presidente da República. Fiz uma aná
lise histórica de fatos, de acontecimen
tos lnternaclo·nais e nacionais que sacri
ficavam e sacrificam as liberdades pú
blicas. 

Não tive oportunidade, porque não me 
cabia no discurso, de me referir à nova 
conduta do Governo, deste novo Governo 
que, sem dúvida alguma - não há ne
nhum constrangimento em confessar 
tal coisa - adota, pelo menos em suas 
palavras, uma nova filosofia de governo 
não só no campo político mas, Igualmen
te, no campo económico e social. 

S. Ex."' o Senador Eurico Rezende lem
brou bem o II Plano Nacional de De
senvolvimento. Nele está dito, com todas 
as letras, que o Governo não aceita aque
la teoria de que é preciso deixar o bolo 
crescer para depois dividir. 

Ora, quem accmpanhou a Legislatura 
passada vê que essa não era a tese do 
governo anterior, porque quando nós 
mostrávamos, exatamente, que o desen
volvimento económico do Brasil não es
tava beneficiando - mas sim sacrifi
cando - as classes trabalhadoras, 
vinham os arautos do partido governista 
dizer que não era possível distribuir mi
séria, mas, sim, deixar o b·olo crescer 
para dividir. 

Pois bem, está se adotando uma nova 
política no campo económico e social e 
se está anunciando. novos parâmetros 
da vida política deste País. Se se confir
marem as intenções do Senhor Presi
dente da República, os propósitos de re
democrativação aqui sustentados pelo 
Senador Eurico Rezende, - através, evi
dentemente, de medidas concretas, atas, 
condutas, comportamento concreto neste 

· sentido - tal comportamento merecerá 
nosso apoio porque, na verdade, corres
ponde às teses que aqui defendemos. 

Seria de bom a viso, Sr. Presidente, que 
ficasse bem claro este nosso pensamento 
porque aqui vimos, como disse, sem ódio. 
Não temos de fato qualquer rancor no 
coração. Não somos, aqui, contra quem 
quer que seja. Mas também não temos 
medo, enquanto tivermos o nosso man
dato, de sustentar as nossas teses, de
fender aquelas idéias que, como tlv.e 
oportunidade de acentuar, são idéias 
genuinamente democráticas, que visam 
a um melhor futuro para este país - um 
país livre, um pais realmente fel!z, de 
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amor e de paz. Que não esconda, atrás 
do pano de fundo, o sofrimento de mi
lhões de brasileiros que suam no traba
lho sem ter a remuneração devida pelo 
·esforço que fazem. Que não haja os que 
estão sofrendo nos cárcetes do país, 
porque não se lhes permite que possam, 
à luz clara do dia apresentarem suas 
razões e suas idéias. Por este Brasil luta
mos. Por ele aspiramos. E nele cremos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
bem! l'alm.as.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, de 2 a 6 de 
fevereiro do corrente ano, reuniu-se em 
Belgrado, capital da Iugoslávia, a Se
gunda Conferência Interparlamentar 
Sobre a Cooperação e a Segurança Eu
ropéias, sob o patrocínio da União Inter
parlamentar. 

Designado que fui, por distinção do 
ilustre Presidente do Grupo Brasileiro 
da União Interparlamentar, o nobre CO
lega Senador Tarso Dutra, compareci 
àquele encontro como chefe da delega
ção brasileira integrada pelos nobres 
deputados Aldo Fagundes, Lauro Leitão 
e Nogueira de Resende. A Conferên
cia compareceram representantes par
lamentares de 25 países europeus, do 
Canadá e Estados Unidos, além de de
legações de observadores de outras na
ções, dentre as quais a do Brasil. 

Visando promover a cooperação em 
todos os campos, entre as nações euro
péias, o objetivo da Conferência reali
zada em Belgrado foi, em última 
análise, o de se alcançar, através de 
negociações e entendimentos, a paz e a 
prosperidade no Velho continente, em 
bases que lhe propiciem integral segu
rança. 

De indubitável importância, inclusive 
pelo apoio que dela decorre para nego
ciações internacionais ora em realiza
ção pelos governos dos países europeus, 
a conferência alcançou êxito, quer no 
auspicioso intercâmbio de legisladores 
de todos os países diretamente vincula
dos a questão da segurança europeia, 
quer através dos debates ali travados e 
das resoluções no final aprovadas pelo 
plenário da conferência, sendo que uma 

. os 

do desarmamento, das relações econó
micas, da cooperação científica, tecno
lógica, educacional, cultural e maiores 
facilidades de viagens e intercâmbio de 
Informação. 

Devo salientar aqui a proposta dos de
legados europeus e norte-americanos, 
que solicitaram o apressamento das ges
tões para a redução de tropas na Eu
ropa Central. Tal proposta incluiu ainda 
o pedido de uma Conferência Mundial, 
destinada a estabelecer um programa 
global de desarmamento sob a supervi
são da comunidade internacional. Esta 
última proposição foi apresentada na 
sessão de encerramento da conferência. 

o exame das resoluções aprovadas re
vela a impaciência dos parlamentos eu
ropeus, face ao lento progresso que se 
tem alcançado nas conferência de se
gurança de Genebra. 

Constou ainda do resultado da confe
rência um apelo aos participantes das 
negociações sobre a redução de tropas, 
as quais se realizam em Genebra, no 
sentido de acelerarem um acordo que 
melhore a atmosfera de esperança e 
confiança. Tal apelo e a resolução re
ferente à Conferência de Genebra não 
incluíram sugestões concretas. Refleti
ram contudo o desejo dos legisladores do 
Oriente e do Ocidente de que não haja 
'compromf!timento na poSição de seus 
negociadores. 

Cumprindo a honrosa delegação· que 
nos foi atribuída participamos, como 
observadores, de todos os trabalhos da 
conferência, conduzindo-se a delegação 
brasileira de forma a mais positiva. Ain
da no desempenho de um dever, implí
cito na indicação que sobre nós recaiu 
de chefiar a delegação brasileira, feita 
pelo eminente Senador Tarso Dutra, Pre
sidente do Grupo Brasileiro filiado· à 
Conferência Interparlamentar, teremos 
algumas considerações no decorrer de 
uma das reuniões. 

Dando contas da tarefa que nos fora 
confiada, tornamos parte integrante 
deste discurso a rápida alocução que ti
vemos oportunidade de fazer na Confe
rência realizada em Belgrado, objeto do 
noticiário da imprensa de países parti
cipantes, bem como do Boletim Infor
mativo publicado pelo ôrgão executivo 
da Segunda Conferência Interparlamen
tar S~bre a Cooperação e a Segurança 
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Desnecessários se tornam maiores es
clarecimentos sobre a reunião, face às 
publicações que sobre ela foram e serão 
feitas pela Conferência Interparlamen
tar. E muito menos caberia repetir co
mentários relativos à importância da 
iniciativa adotada pelos parlamentares 
europeus que integram a União Inter
parlamentar. A significação está implí
cita no ternário da conferência, todo ele 
relacionado com a segurança, a coope
ração entre os povos europeus, com o 
objetivo maior de assegurar ao Velho 
Continente e ao mundo a paz pela qual 
todos ansiamos. 

Necessário é que se registre a eficiên
cia, prestimosidade e inteligência com 
que o Conselheiro Miguel Pedr·D de Vas
concelos Sousa, nosso· representante di
plomático em Belgrado, cercou a Dele
gação parlamentar brasileira; sua co
laboração nos tendo sido sobremodo va
liosa. 

De igual modo destaco a calorosa aco
lhida que nos deram as autoridades 
iugoslavas, bem assim os membros do 
parlamento daquele país. Tudo foi pro
porcionado à delegação brasileira para 
que pudesse bem desempenhar suas fun
ções. A secretaria da conferência tam
bém nos deu todo apoio·, tendo sido da 
maior utilidade a colaboração dos seus 
funcionários, valendo salientar o Dr. 
Teodor Olic e aqueles que foram incum
bidos de acompanhar a nossa delegação. 

Foi com satisfação que constatamos o 
progresso de Belgrado, uma das mais 
antigas cidades da Europa, que experi
menta hoje um processo de renovação 
decorrente do grande desenvolvimento 
econômico daquele país. A tradicional 
cidade se modifica, sem mutilar o patri
mônio histórico e cultural que possui. 

Já em viagem de regresso ao Brasil 
passamos por Roma, onde fomos objeto 
de atenções e gentilezas por parte do 
nosso Embaixador naquela capital, Sr. 
Jorge de Carvalho e Silva, cuja cordia
lidade devemos agradecer. 

Finalmente, ao concluir estas rápidas 
palavras, não poderíamos deixar de ne
las incorporar a explanação que tivemos 
oportunidade de fazer no decorrer da 
conferência, assim cumprindo o dever de 
prestar contas a esta Casa da honrosa 
missão que nos foi atribuída e da qual 
procuramos nos desincumbir com o me
lhor de nossas forças! (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENHOR 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO: 

PRONUNCIAMENTO FEITO PELO SE
NADOR LOURIVAL BAPTISTA, NO PLE
NARIO DA REUNIAO DA II CONFER:S:N
CIA INTERPARLAMENTAR SOBRE A 
COOPERAÇÃO E SEGURANÇA EURO
PÉIAS, REALIZADA EM BELGRADO, NO 
DIA 3 DE FEVEREIRO DE 1975: 

"Senhor Presidente, 

Preliminarmente, devo dizer que con
sidero de grande significação a realiza
ção desta conferência, destinada a es
tudos para a maior cooperação e segu
rança da Europa. Somente com o esta
belecimento de sólida cooperacão entre 
as nações européias alcançaremos segu
ro grau de segurança deste continente. 

Tão imprevisível se tornou o mundo 
moderno que, em toda parte, O· hOmem 
se sente perturbado e angustiado, en
quanto as nações são tomadas pelo sen
timento de segurança. Este é um fenô
meno universal, nos nossos dias. Dele 
sofremos na América Latina. O Brasil, 
anos atrás, viveu dias extremamente 
agitados e inseguros, que não poderemos 
esquecer. Graças à firmeza do nosso 
povo, à sua vocação pacífica, como· tam
bém à sua força de decisão, pudemos 
superar riscos e perigos Imensos e, em 
seguida, partir para o desenvolvimento 
acelerado. Este desenvolvimento, de que 
o mundo todo é testemunha, vem sendo 
alcançado em conformidade com postu
lados irreversíveis de segurança nacio
nal. 

Povo pacífico, de tradições cristãs e 
liberais, o Brasil almeja seu pleno de
senvolvimento sem o aniquilamento de 
sua segurança nacional e sem a aliena
ção de sua vocação democrática. 

Nesta tarefa árdua, tantas vezes mal 
compreendida e objeto de tantas Intrigas 
as empenharam, a fundo, os governos 
castello Branco, Costa e Silva, Garras
tazu Médicl. E nela agora se devota, já 
em etapa diversa e mais avançada, o 
governo do Presidente Ernesto· Geisel, 
todos provindos do movimento que, nos 
!dos de março de 1964, Impediu que nos
so país mergulhasse no caos da guerra 
civil. 

Trilhamos, hoje, caminho seguro e 
nosso objetlvo está no pleno desenvol-
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vimento com o mínimo de riscos para 
a segurança nacional. 

Esta conferência, especificamente pa
ra debater questões de cooperação e se
gurança européias, tem finalidades que 
dizem respeito apenas 1ui nações euro
péias. Mas, todos hão de bem compre
ender que os assuntos aqui debatidos 
dizem respeito a todo o mundo civili
zado. Isto porque deste continente de
pendem decisivamente a cooperação e a 
segurança do mundo inteiro e, muito es
pecialmente, de uma forma de vida que 
há séculos deixou de ser privativa dos 
povos europeus para se tornar um patri
mônio de toda humanidade. Isto implica 
em dizer que das soluções a serem dadas 
aqui, neste plenário, dependerão, entre 
outras coisas, a sobrevivência em todo 
o mundo dos ideais de democracia e li
berdade, suprema aspiração do homem. 
É portanto com imensa satisfação que 
participamos deste encontro, plenamen
te conscientes de sua importância para 
as nações européias e para todo o mun
do, augurando votos para pleno êxito da 
difícil tarefa à qual os que aqui se en
contram foram convocados. 

Europa e América Latina sempre es
tiveram unidas por laços os mais estrei
tos. E hoje, mais do que nunca, nossos 
destinos se assemelham. Não tenho dú
vida alguma em afirmar que os debates 
aqui travados e, sobretudo, as decisões a 
serem actotadas serão de suma impor
tância para o meu país, o continente n 
que pertencemos, pois Europa e América 
Latina hão de ter, neste conturbado 
universo, destino semelhante, pois somos 
integrantes de uma única civilização 
que, deste velho continente, se irradiou 
para o novo continente. 

Era o que tinha a dizer. 

II CONFERENCE INTERPARLEMEN
TAIRE SUB LA COOPERATION ET LA 

SEGURITE EUROPEENNES 

II INTER-PARLIAJ\mNTARY CONFE
RENCE ON EUROPEAN COOPERATION 

AND SECURITY 

Beograd 
Press Centar 

Nota dada no Boletim n.0 10, da 2.ê 
Conferência Interparlamcntar Sobre a 
Cooperação e Segurança Européias, rea
lizada em Belgrado, sobre o pronuncia-

do ~-- · · ·· · · 

BULLETIN 

OFF THE II INTER-PARLIAJ\mNTARY 
CONFERENCE ON EUROPEAN COOPE

RATION AND SECURITY 

Speech Of Brazilian Representative 

A four-member Brazilian parliamen
tary delegation to the Second Inter
Parliamentary Conference on European 
Cooperation and Security arrived ln Bel
grado while the Conference was work!ng 
in committees. 

Taking the floor in the Committee for 
Security, Senator Lourival Baptista, the 
head of the delegation, stated that the 
questions of cooperat!on and security in 
Europe were simultaneously the concern 
of the whole world. The continent of 
Europe, Sen. Baptista pointed out, exerts 
the greatest influence on cooperation 
and security throughout the world. The
refore, he underlined, cooperation and 
security are the property of not only the 
European nations but of all mankind. 

The head of the Brazilian delegation 
said that Europe and Latin Ameríca had 
always been linked by close ties and that 
their destinies now were more closely 
connected than ever. Sen. Baptista ex
pressed the confidence that the debate 
and decisions of this Conference would 
be a great significance for Brazil and 
for all other countries of the Latin 
Amerlcan contlnent. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Sarney. (Pausa.) 

S. Ex.a n5.o está presente. 

Concedo a palavra ao nDbre Senador 
Va~concellos Torres. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Benjamim Farah. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Paulc· Guerra. 

O SR. PAULO GUERRA - Sr. Pre
sidente; Estou dirigindo à Mesa, nos ter
mos regimentais, requerimento para que 
seja transcrito, nos Anais do Senado, o 
discurso pronunciado pelo Exm.0 Sr. Mi
nistro Djaci Alves Falcão, por ocasião 
de sua posse à Presidência do Supremo 
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Tribunal Federal. O Ministro Djaci Alves 
Falcão, nascido a 4 de agosto de 1919, na 
cidade de Monteiro - Paraíba, filho de 
Francisco Cândido de Mello Falcão e de 
Inês Alves Falcão, é casado com a Sra. 
Maria do Carmo de Araújo Falcão, e 
possui três filhos: Francisco Cândido, 
Maria da Conceição e Luciano. 

Naquela cidade da Paraíba, iniciou seus 
estudc·s primários, transferindo-se para 
a Capital de Pernambuco onde continuou 
seus estudos e, mais tarde, diplomou-se 
Bacharel em Direito pela Faculdade de 
Direito do Recife em 1943 e, ano seguinte, 
iniciou-se na magistratura com a Idade 
mínima permitida em lei. Daí em diante, 
palmo a plamo, mercê da sua integrida
de, inteligência e independência, S. Ex.n 
conquistou ,sempre por merecimento, os 
mais elevados postos da magistratura 
pernambucana: Presidente dos Tribunais 
de Justica do Estado e do Tribunal Re
gional EÍeitoral. Profesor das Faculdades 
de Direito das Universidades Federal e 
Católica do Recife, no ensino do direito 
civil, transmitiu os seus conhecimentos à 
juventude universitária, deixando indelé
vel sua passagem no magistério superior. 

A notoriedade do seu saber jurídico 
aliada, sempre, à postura de um autên
tico juiz, com lhaneza no trate· e extraor
dinária modéstia, constantes de sua per
sonalidade ,jamais enfraqueceram sua 
autoridade de seguro aplicador da lei. 

São de sua autoria os seguintes traba
lhos: 

a) Do Mandado de Segurança Contra 
Decisão Judicial; 

b) Da Responsabilidade Civil, Extensão 
da Responsabilidade do Pre.posto ao Pre
ponente; 

c) Da Igualdade Perante a Lei; 

d) Alguns aspectos do Poder do Juiz 
na Direção do Processo, além de outros 
trabalhos publicados em revistas. 

É portador das Medalha do Mérito de 
Pernambuco e Medalha Cidade do Recife. 

Recentemente, foi agraciado com as 
seguintes condecorações: Grande Of!c!al 
tla Ordem de Rio Branco e Grande Oficial 
da Ordem do Mérito Judiciário do Tra
balho. 

Com tais qualificações, S. Ex.n foi al
çado à Suprema Corte do país, no gover-

no do saudoso Presidente Castello Bra 
co. Exerceu não faz muito tempo, 
Presidência do Tribunal Superior Ele! t 
ral. Agora, pela confiança dos seus digr1 
pares, ascende ao mais alto posto 
justiça brasileira: a Presidência do S 
premo Tribunal Federal. Se o fato e 
grandece Pernambuco e a Paraíba, e 
grandece também a justiça do p~ 
nesta hora em que ela busca reform 
lar-se. 

Bem atento às necessidades do poc 
judiciário, o seu novo presidente situ< 
com maestria, a posição da justiça pát 
ante a expectativa dos que compõem • 
dos próprios jur!sdicionados. Mostrou 
deficiências que cercam o maglstrr 
brasileiro, desde as comarcas às cori 
mas apontou, esperançoso e com a • 
periência de quem sentiu o problema 
todos os ângulos, as soluções que ha v e• 
de se consc·lidar na reforma judiciá 
que se anuncia. 

A profundidade e o alcance das s1 
palavras naquele discurso de posse ,t 
duzem não somente as vicissitudes int 
nas mas, lançam-se num admirável C< 
farto entre a moderna tecnologia, : 
cJntrole e o homem dos ne-ssas dia: 
do amanhã! 

Não é sem razão que o Jornal do Co 
mercio do Recife, em magnífico edi 
ria!, reportandc·-se às palavras do n• 
Chefe do Poder Judiciário, disse: 

Pernambuco se ergue com essa 
colha. Mas isso não seria um reerg 
de princípios se não fosse, ao lado 
qualificação pessoal do novo 1= 
sidente, o sentido· do seu discurso 
.posse. Essse discurso alcançou a 1 
lbor repercussão. Precisamente 
conceito de justiça que caracteriz 
oração do Ministro Djaci Falcão, 
hora que se apresenta para dirigi 
destinos da magistratura supremr 
nação. A justiça - prossegue o r 

torial - não é pura e simplesme 
o exercício da missão judicant 
qual a toga empresta tanta di, 
dade: - é o instrumento maior 
confiança do povo nos seus próp 
destinos. Desde que haja jus• 
desde que ela encarne o supremo ! 
de dar a cada um o que é seu, 
conceito antigo e sempre novo 
romanos, uma nação poderá e 
tranqüila do seu próprio dest 
Exatamente essa a tese do Mini 
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Falcão, acolhida por toda parte como 
o sinal de garantia da nossa vida e 
dos nossos direitos. 

E prossegue: 
Tudo isso, bem examinado, compen
sa Pernambuco. Devemos registrar, 
assim, que um momento alto para 
meu Estado, foi esse da posse do· Mi
nistro Djaci Falcão na Presidência do 
Supremo Tribunal Federal. 

E conclui: 
Agora é o Ministro que homenageia 
o seu estado. E o faz na hora em que 
mais precisamos de quem nos eleve. 
(Jornal do Commercio. 27-2-75. 
pág. 4) 

Na qualidade de representante do es
tado de Pernambuco nesta casa, não 
poderia deixar passar, sem o merecido 
registr-o nos seus Anais, o discurso de 
posse de S. Ex.• o Ministro Djaci Alves 
Falcão, no Supremo Tribunal Federal, 
um h·omem que, pelo seu passado e pelo 
seu presente, traduz a confiança de to
d·os quanto, na justiça, buscam a prote
ção do seu direito. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Solicito a V. Ex.a encaminhar à 
Mesa o requerimento a que se referiu no 
seu pronunciamento. (Pausa.) 

Com a palavra o nobre Senador Teo
tôno Vilela. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Com a palavra o nobre Senador Osíres 
Teixeira. (Pausa.) 

S. Ex.• não está presente. 

Não há mais oradores inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Con-
gresso Nacional está convocado para uma 
sessão a real!zar-se hoje, às 18 horas e 
45 minutos, no plenário da Câmara dos 
Deputados, e destinada a leitura das 
Mensagens n.0 s 3, 4 e 5, de 1975. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
declarar encerrada a presente Sessão, 
designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 2, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Sllnado do 
discurso do Excelentíssimo Senhor Pre
sidente Ernesto Geisel, quando da visita, 
em 20 de fevereiro de 1975, dos senhores 
governadores eleitos. 

2 
Votacão, em turno único, do Requeri

mento ·n.o 3, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado, da 
Ordem do Dia de Sua Excelência o Mi
nistro do Exército, General Silvio Frota, 
alusiva à passagem do 3o.o Aniversário 
das Vitórias da Força Expedicionária 
Brasileira na Itália. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a sessão, às l7 horas e 40 

minutos.) 

I 

I 



5.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 7 de março de 1975 

PRESID:il:NCIA DO SR. MAGALHAES PINTO 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs Senadores: 

Adalberto Sena - José Esteves -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho - Renato Franco - Alexandre 
Costa - Henrique de La Rocque -
José Sarney - Helvídio Nunes - Pe
trõnio Portella - Mauro Benevides 
-Virgílio Távora- Wilson Goncal
ves - Agenor Maria - Milton Ca
bral - Ruy Carneiro - Marcos Frei
re- Paulo Guerra -Wilson Campos 
- Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha 
- Lourival Baptista - Heitor Dias 
- Ruy Santos - Eurico Rezende -
Amaral Peixoto- Roberto Saturnino 
-Benjamim Farah- Nelson Car
neiro - Gustavo Capanema - Ita
mar Franco - Gagalhães Pinto -
Franco Montoro - Lázaro Barboza 
- Osires Teixeira - Mendes Canale 
- Saldanha Derzi - Accioly Filho 
- Leite Chaves - Mattos Leão -
Evelásio Vieira - Lenoir Vargas -
Daniel Krieger - Paulo Brossard -
Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 45 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. (Pausa.) 

Na impossibilidade do comparecimento 
do Sr. Senador Italivio Coelho ao ato 
Inaugural da XXXVII Exposição Agrope
cuár!a e Industrial de Campo Grande -
Mato Grosso, esta Presidência, consoante 
indicação da Liderança, determinou que 
o seu nome fosse substituído pelo do Sr. 
Senador Benjamim Farah na designa
ção feita em Sessão anterior. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei que será 
lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 12, de 1975 

Modifica a estrutura e o funcio
namento do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana, criado 
pela Lei n.0 4.319, de 16 de março de 
1964, e modificado pela Lei n.0 5. 763, 
de 15 de dezembro de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Passam a vigorar com a se
guinte redação os arts. 2.o e 3.o e seu 
Parágrafo único da Lei n.0 4.319, de 16 
de março de .1964, que criou o Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Huma
na, com as modificações feitas pela Lei 
n.0 5. 763, de 15 de dezembro de 1971: 

"Art. 2.0 - O Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana será in
tegrado pelos seguintes membros: 
Ministro da Justiça, Presidente do 
Conselho Federal da Ordem dos Ad
vogados do Brasil, Professor Titular 
de Direito Constitucional de uma 
das Faculdades do País, Presidente 
da Associação Brasileira de Impren
sa, Representante da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, Pre
sidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras, Líderes da 

. Maioria e da Minoria na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal. 
§ 1.0 - A Presidência do conselho 
caberá ao Ministro da Justiça, e o 
Vlce-Presldente será feito pela maio
ria dos membros do Conselho. 
§ 2.0 - O Professor Titular de Direito 
Constitucional será escolhido pelos 
demais membros do Conselho, em 
sua primeira reunião, com mandato 
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de 2 (dois) anos, permitida a recon
dução. 
Art. 3.0 - Ordinariamente o conse
lho se reunirá nas primeiras quartas
feiras de cada mês e, extraordina
riamente, sempre que convocado pelo 
seu Presidente, de iniciativa própria, 
ou por um terço dos seus membros, 
com a indicação da matéria rele
vante a _ser incluída na pauta de 
convocaçao. 
Parágrafo único - As sessões cto 
Conselho serão públicas, salvo de
cisão contrária, tomada pela maio
ria de seus membros. A Súmula dos 
Julgamento proferidos nas sessões 
secretas serão divulgadas pelo órgão 
?ficial da União e dos Estados e pela 
1mprensa em geral." 

Art. 2.0 - Esta Lei en~rará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3. 0 
- Revogam-se as disposições 

em contrário. 

Justificação 

Como signatário da Declaração Univer
sal dos Direitos do Homem, o Brasil as
sulniu compromissos solenes perante o 
mundo. 

No preâmbulo da Declaração Universal 
subscrita pelo Brasil, está dito: ' 

"Considerando que o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de 
seus direitos iguais e inalienáveis é 
o fundamento da liberdade, da jus
tiça e da paz no mundo; 
considerando que o desprezo e o des
respeito pelos direitos do homem re
sultaram em atas bárbaros que ultra
jaram a consciência da humanidade 
e que o advento de um mundo em 
que os homens gozem de liberdade 
de palavra, de crença e da liberdade 
de viverem a salvo do temor e da 
necessidade foi proclamado como a 
mais alta aspiração do homem co
mum; 
considerando ser essencial que os di
reitos do homem sejam protegidos 
pelo império da Lei, para que o ho
mem não seja compelido, como últi
mo recurso, à rebelião contra a ti
rania e a opressão; 
considerando que os povos das Na-

,.,n 

sua fé nos direitos fundamentais do 
l1omem, na dignidade e no valor da 
pessoa humana e na igualdade de 
direitos do homem e da mulher, é 
que decidiram promover o progresso 
social e melhores condições de vida 
em uma liberdade mais ampla; 
considerando que os Estados Mem
bros se comprometeram a promover, 
em cooperação com as Nações Uni
das, o respeito universal aos direitos 
e liberdades fundamentais do ho
mem e a observância desses direitos 
e liberdades." 

Após tais consideranda, proclamou a 
Assembléia Geral os seguintes direitos: 

"Art. 1.0 - Todos os homens nascem 
livres e iguais em dignidade e di
reitos. 

Art. 5.0 - Ninguém será submetido a 
tortura, nem a tratamento ou casti
go cruel, desumano ou degradante. 
Art. 6.0 -Todo homem tem direito 
de ser, em todos os lugares, reconhe
cido como pessoa perante a Lei. 
••••••••••• o •• o ••••••••••••••••••••• 

Art. 8.0 - Todo homem tem direito a 
receber dos tribunais nacionais com
petentes remédio efetivo para os atas 
que violem os direitos fundamentais 
que lhe sejam reconhecidos pela 
Constituição ou pela Lei. 
Art. 9.0 - Ninguém será arbitraria
mente preso, detido ou exilado. 
Art. 10 - Todo homem tem direito, 
em plena igualdade, a uma justa e 
pública audiência, por parte de um 
tribunal independente e imparcial, 
para decidir de seus direitos e deve
res ou do fundamento de qualquer 
acusação criminal contra ele." 

Em discurso que pronunciou perante o 
New York Herald Tribune Forum, em 
New York, em 17 de novembro de 1942, 
Sumner Welles proclamou sob os aplau
sos dos representantes das Nações Uni
das: 

"Nosso mundo livre deve ser funda
do sobre as quatro liberdades: liber
dade de palavra e de religião; li
bertação da penúria e do medo." (0 
Mundo das Quatro Liberdade, tradu
ç~o de Fernando Tude de Souza, 1944, 

li 
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E as Constituições Brasileiras, sem ex
ceção, têm dedicado um Capítulo inteiro 
à definição dos direitos e garantias indi
viduais. 

No rol desses direitos estão a igualdade 
perante a Lei, a liberdade de consciên
cia, a livre manifestação do pensamento, 
a inviolabilidade do domicílio, o repúdio 
às prisões ilegais, a garantia de ampla 
defesa aos acusados, o princípio do con
traditório na instrução criminal, o ha
beas corpus, e outros princípios que cons
tituem conquistas no decorrer dos sé
culos. 

Não é possível, pois, admitir-se que, 
em pleno Século XX, uma Lei brasileira 
venha instituir, como regra, julgamentos 
secretos e assegurar permanente maio
ria ao Poder que é investigado. 

A normalização democrática da vida 
pública é hoje o anseio de toda a Nação. 

Como, porém, realizar a Democracia 
sem assegurar o respeito às liberdades 
individuais fundamentais, isto é, às li
berdades concretas do cidadão? 

Jacques Maritain, no seu Humanismo 
Integral, já havia destacado a importân
cia dessa verdade fundamental: 

" ... não é por uma liberdade abs
trata, pela liberdade impessoal, é por 
liberdades concretas e positivas, en
camadas em instituições e corpos so
ciais, que a liberdade interior da 
pessoa clama para traduzir no plano 
externo e social." - (Tradução de 
Afrânio Coutinho, 1942, pág. 193.) 

Alguns anos mais tarde, o nosso Oli
veira Viana diria a mesma coisa, nas 
suas Instituições Politicas do Brasil, ao 
estudar o problema da realização da De
mocracia no Brasíl: 

"O que o nosso povo-massa pede aos 
governos eleitos ou não eleitos -
pouco importa - é que eles não o 
inquietem no seu viver particular. 
Equivale dizer: o que interessa ao 
nosso povo-massa é a liberdade civil 
e individual. Este amor pela liber
dade (e não propriamente pela De
mocracia) já bem o compreendera 
José Bonifácio quando dizia: "Os 
brasileiros são entusiastas do belo 
ideal, amigos de sua liberdade e mal 
sofrem perder as regalias que uma 
vez adquiriam." 

E, finalizando: 
"Garantir a liberdade civil ao povo
massa: eis o problema central da 
organização democrática do Brasil." 
(Op. cit. II, págs. 227/8, 1949.) 

Para tornar efetiva a defesa desses di
reitos, o Deputado Bilac Pinto propôs, em 
1956, a criação de um órgão especial que, 
com a aprovação da Lei n.0 4.319, de 
1964, passou a denominar-se Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu
mana. 

A garantia das liberdades públicas é 
precisamente um dos objetivos desse 
Conselho. 

11: o que consta do art. 4.0 da Lei n.0 

4.3.19/64, que definiu os objetivos do Con
selho, todos eles relacionados com os 
"direitos da pessoa humana, inscritos na 
Constituição Federal, na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres Fun
damentais do Homem (1948) .e na Decla
ração Universal dos Direitos Humanos 
(1948). 

Posteriormente, entretanto, a compo
sição e funcionamento do Conselho sofre
ram, através da Lei n.0 5. 763, de 1971, 
alterações que restringiram a liberdade, 
a eficácia e a publicidade da atuação 
desse órgão. 

Lamentavelmente, a Lei n.0 5. 763, tor
nou praticamente impossível o atendi
mento de tais objetivos porque: 

a) aumentou o número de membros do 
Conselho, assegurando maioria perma
nente a representantes do Governo, cujos 
atas, muitas vezes, teriam de ser exami
nados e julgados pelo mesmo órgão; 

b) rêduziu o número de reuniões or
dinárias e exigiu, para as reuniões extra
ordinárias, a convocação do Ministro da 
Justiça ou de dois terços da totalidade 
dos membros do Conselho; 

c) impôs a regra, das reuniões secretas, 
quando a norma deve ser a publicidade. 

11: com o intuito de corrigir esses defei
tos que voltamos ao bom combate, ten
tando devolver ao Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana a dignidade, 
a eficácia ·e a imparcialidade de suas 
prerrogativas originais, honrando não sô 
as tradições liberais do nosso povo, mas, 
também, os postulados constantes de to
das as nossas Constituições e os com-
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promissos internacionais assumidos pelo 
Brasil ao subscrever a Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos. 

Com esse objet!vo, o Projeto estabelece 
a publicidade das sessões do Conselho, 
salvo decisão contrária, em cada caso, 
tomada pela maioria de seus membros. 

Determina que haverá uma reunião 
mensal ordinária, em dia fixado, e extra
ordinariamente, quando convocada pelo 
Ministro da Justiça ou por um terço dos 
membros do Conselho. 

E, inclui, na composição do mesmo, re
presentantes da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil e do Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras. 
Esta proposta, visa a ampliar a repre
sentatividade do Conselho e contribuir, 
assim, para que ele possa cumprir sua 
real finalidade, e até mesmo servir como 
instrumento de distenção política. 

O Congresso Nacional se engrandecerá 
perante a Nação se der à este prob~ema 
a solução justa, racional e convemente 
exigida pela gravidade e importância dos 
direitos humanos. 

Sala das Sessões, .em 7 de março de 
1975.- Franco Montoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 4.319 
DE 16 DE MARÇO DE 1964 

Cria o Conselho de Defesa dos Di
reitos da Pessoa Humana. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1.0 - Fica criado no Ministério 
da Justiça e Negócios Interiores o Con
selho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana. 

Art. 2.o - o CDDPH será integrado 
pelos seguintes membros: Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, Presidente 
do Conselho Federal da Ordem dos Advo
gados do Brasil, Professor Catedrático de 
Direito Constitucional de uma das Fa
culdades Federais, Presidente da Asso
ciação Brasileira de Imprensa, Presider: te 
da Associação Brasileira de Educaçao, 
Líderes da Maioria e da Minoria na Câ
mara dos Deputados e no Senado. 

!:J 1.0 - o Professor Catedrático de 
Direito Constitucional será indicado pe-

los demais membros do Conselho, em sua 
primeira reunião. 

§ 2.0 
- A Presidência do Conselho ca

berá ac. Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores e o Vice-Presidente será eleito 
pela maioria dos membros do Conselho. 

Art. 3.0 - Os membros do CDDPH e o 
secretário que fôr designado pelo Minis
tro da Justiça receberão o jeton de pre
sença de Cr$ 500,00 (qüinhentc-s cruzei
ros) por sessão, até o máximo de quatro 
sessões mensais. 

Art. 4.0 
- Compete ao Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana: 

1.0 - promover inquéritos, investiga
cães e estudos acerca da eficácia das 
Íwrmas asseguradoras dos direitos da 
pessoa humana, inscritos na Constituição 
Federal, na Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres Fundamentais do Ho
mem (1948) e na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948); 

2.0 - promover a divulgação do con
teúdo e da significação de cada um dos 
direitos da pessoa humana, mediante 
conferências e debates em universidades, 
escolas, clubes, associações de classe e 
sindicatos e por meio da Imprensa, do 
rádio, da televisão, do teatro, de livros e 
folhetos; 

3.o - promover nas áreas que apresen
tem maiores índices de violação dos di
reitos humanos: 

a) a realização de inquéritos para 
investigar as suas causas e sugerir 
medidas tendentes a assegurar a ple
nitude do gozo daqueles direitos; 
b) campanha de esclarecimento e 
divulgação; 

4.0 - promover inquéritos e investiga
cães nas áreas onde tenham ocorrido 
fraudes eleitorais de maiores proporções, 
para o fim de sugerir as medidas capa
zes de escolmar de vícios os pleitos fu
turos; 

5.0 
- promover a realização de cursos 

diretos ou por correspondência que con
corram para o aperfeiçoamento dos ser
viços policiais, no que concerne ao res
peito dos direitos da pessoa humana; 

6.0 
- promover entendimentos com os 

Governos dos Estados e Territórios cujas 
autoridades administrativas ou policiais 
se revelem, no todo ou em parte incapa-

I 

1/ 
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zes de assegurar a proteção dos direitos 
da pessoa humana para o fim de coope
rar com os mesmos na reforma dos res
pectivos serviços e na melhor prepara
ção profissional e cívica dos elementos 
que os compõem; 

7.0 - promover entendimentos com os 
Governos estaduais e municipais e com 
a d!reção de entidades autárquicas e de 
serviços autónomos, que estejam, por mo
tivos políticos coagindo ou perseguindo 
seus serv!dc·res, por qualquer melo, in
clusive transferências, remoções e demis
sões, a fim de que tais abusos de poder 
não se consumem ou sejam, afinal, anu
lados; 

8.0 - recomendar ao Governo Federal 
e aos dos Estados e Territórios a elimi
nação, do quadro dos seus serviços civis 
e militares, de todos os seus agentes que 
se revelem reincidentes na prática de 
a tos violadores dos direitos da pessoa hu
mana; 

9.0 - recomendar o aperfeiçoamento 
dos serviços de policia técnica dos Esta
dos ·e Territórios, de modo a possibilitar a 
comprovação da autoria dos delitos por 
meio de provas indiciárias; 

10 - reccmendar ao Governo Federal 
a prestação de ajuda financeira aos Es
tados que não disponham de recursos 
para a reorganização de seus serviços 
policiais, civis e militares, no que con
cerne à preparação profissional e cívica 
dos seus integrantes, tendo em vista a 
conciliação entre o exercício daquelas 
funções e o respeito aos direitos da pes
soa humana; 

11 - estudar e propor ao Poder Exe
cutivo a organização de uma divisão 
ministerial, integrada também por órgãos 
regionais, para a eficiente proteção dos 
direitos da pessoa humana; 

12 - estudar o aperfeiçoamento da 
legislação administrativa, penal, civil, 
processual e trabalhista, de modo a per
mi t!r a eficaz repressão das violações dos 
direitos da pessoa humana por parte de 
particulares ou de servidores publicas; 

13 - receber representações que con
tenham denúncias de violações dos di
reitos da pessoa humana, apurar sua 
procedência e tomar providências capa
zes de fazer cessar os abusos dos parti
culares ou das autoridades por eles res
ponsáveis. 

Art. 5.0 - O CDDPH cooperará com a 
Organização das Nações Unidas no que 
c~ncerne à ln!c!at!va e à execução de 
medidas que visem a assegurar o efetiYo 
respeito dos direitos do homem e das 
liberdades fundamentais. 

Art. 6.0 - No exercício das atribuições 
que lhes são conferidas por esta lei, po
derão o CDDPH e as Comissões de In
quérito por ele instituídas determinar as 
diligências que reputarem necessárias e 
tomar o depoimento de quaisquer auto
ridades federais, estaduais ou municipais, 
inquirir testemunhas, requisitar às re
partições públicas informações e . do
cumentos e transportar-se aos lugares 
onde se fizer mister sua presença. 

Art. 7.0 - As testemunhas serão inti
madas de acordo com as normas estabe
lecidas no Código do Processo Penal. 

Parágrafo único - Em caso de não 
comparecimento de testemunha sem mo
tivo justificado, a sua intimação será 
solicitada ao Juiz Criminal da localidade 
em que resida ou se encontre, na forma 
do art. 218 do Código de Processo Penal. 

Art. 8.0 - Constitui crime: 

I - Impedir ou tentar impedir, me
diante violência, ameaças e>u assuadas, o 
regular funcionamento do CDDPH ou de 
Comissão de Inquérito por ele instituída 
ou o livre exercício das atribuições de 
qualquer dos seus membros. 

Pena - a d·o art. 329 do Código Penal. 

II - Fazer afirmação falsa, negar ou 
calar a verdade como testemunha, perito, 
tradutor ou intérprete perante o CDDPH 
ou Comissão de Inquérito por ele insti
tuída. 

Pena - a do art. 342 do Código Penal. 

Art. 9.0 -No Orçamento da União será 
incluída anualmente, a verba de Cr$ ... 
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), 
para atender às despesas de qualquer 
natureza do Conselho de Defesa dos Di
reitos da Pessoa Humana. 

Art. 10 - A presente Lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

Brasília, em 16 de março de 1964; 143.0 

da Independência e 76.o da República -
João Goulart - Abela.rdo Jurema. 
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LEI N.o 5. 763 
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1971 

Altera a Lei n.• 4.319, de 16 de 
março de 1964, que cria o Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1.0 -Os arts. 2.0 e 3.0 da Lei n.0 

4.319, de 16 de março de 1964, que cria o 
Gonselho de Defesa dos Direitos da Pes
soa Humana, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 2.0 - O Conselho de Defesa 
!los Direitos da Pessoa Humana 
(CDDPH), será integrado dos seguin
tes membros: Ministro da Justiça, 
representante do Ministério das Re
lações Exteric·res, representante do 
Conselho Federal de Cultura, repre
sentante do Ministério Público Fe
deral, Presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Professor catedrático de Direito 
Constitucional e Professc·r Catedrá
tico de Direito Penal de uma das 
Faculdades Federais, Presidente da 
Associação Brasileira de Imprensa, 
Presidente da Associação Brasileira 
de Educação, Líderes da Maioria e da 
Minoria na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal. 

§ 1.0 - Os Professores Catedráticos 
de Direito Constitucional e de Direito 
Penal serão eleitos pelo CDDPH pelo 
prazo de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução. 

§ 2.0 - A Presidência ao Conselho 
caberá ao Ministro da Justiça e o 
Vice-Presidente será eleito pela 
maioria d-os Membros de Conselho. 

Art. 3.0 - O CDDPH reunir-se-a, 
ordinariamente 6 (seis) vezes ao ano 
e extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo seu Presidente por 
iniciativa propria ou por solicitação 
de 2/3 (dois terços) de seus membrc·s 
com a indicação da matéria relevan
te a ser incluído na pauta de convo
cação. 

§ 1.• - Salvo decisão contrária to
mada pela maioria absoluta de seus 

· as - do 'H -

secretas, divulgando-se pelo órgão 
oficial da União e dos Estados a Su
mula do Julgamento de cada pro
cesso. 

§ 2.0 - (VETADO.) 

Art. 2.• - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 15 de deezmbro de 1971; 150.0 

d aindependência e 83.0 da República
Emílio G. Médici - Alfredo Buzaid -
Mário Gibson Barboza - Jarbas G. Pas
sarinho. 

(A Comissão ãe Constituição e Jus
tiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Projeto será publicado e, a seguir, 
remetido às comissões competentes. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, Requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 26, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 16, de 1974. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1975. 
-Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 27, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se-
nado n.0 28, de 1974. · 

Sala das Sessões, 7 de março de 1975. 
-Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 28, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 38, de 1974. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1975. 
· Carneiro. 
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REQUERIMENTO 
N.0 29, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 47, de .1974. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1975. 
-Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 30, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 65, de 1974. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.o 31, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 70, de 1974. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1975. 
-Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os Requerimentos serão publicados e 
incluídos em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 279, n, c, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, Requerimento que será 
lido pelo Sr. 1. 0-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 32, de 1975 

Requeiro à Mesa, nos termos regi
mentais, que seja transcrito, nos Anais 
do Senado, o discurso pronunciado pelo 
Ex.mo Sr. Ministro Djaci Alves Falcão, 
por ocasião de sua posse à Presidência do 
Supremo Tribunal Federal. 

Justificação 

O Ministro Dj acl Alves Falcão, nascido 
a 4 de agosto de 1919, na cidade de Mon
teiro - Paraíba, filho de Francisco Cân
dido de Melo Falcão e de Inês Alves Fal
cão, é casado com a Sra. Maria do Car-

mo de Araújo Falcão, possui três filhos: 
Francisco Cândido, Maria da Conceição e 
Luciano. 

Naquela cidade da Paraíba, Iniciou seus 
estudos primários, transferindo-se para 
a Capital de Pernambuco onde continuou 
seus estudos e, mais tarde, diplomou-se 
Bacharel em Direito pela Faculdade de 
Direito do Recife, em 1943, e, ano seguin
te, Iniciou-se na magistratura com a Ida
de mínima permitida em Lei. Daí em 
diante, palmo a palmo, mercê da sua in
tegridade, inteligência e independência, 
Sua Excelência conquistou, sempre por 
merecimento, os mais elevados postos da 
magistratura pernambucana: Presidente 
dos Tribunais de Justiça do Estado e do 
Tribunal Regional Eleitoral; Professor 
das Faculdades de Direito das Universi
dades Federal e Católica do Recife; no 
ensino do Direito Civil, transmitiu os 
seus conhecimentos à juventude univer
sitária, deixando Indelével sua passagem 
no magistério superior. 

A notoriedade do seu saber jurídico, 
aliada, sempre à postura de um autên
tico Juiz, com lhaneza no trato e ex
traordinária modéstia, constantes de sua 
personalidade, jamais enfraqueceram sua 
autoridade de seguro aplicador da Lei. 

São de sua autoria os seguintes tra
balhos: 

a) Do Mandado de Segurança Contra 
Decisão Judicial; 

b) da Responsabilidade Civil, Extensão 
da Re~?ponsabilidade do Proposto ao Pre
ponente; 

c) da Igualdade Perante a Lei; 

d) Alguns aspectos do Poder do Juiz 
na Direção do Processo, além de outros 
trabalhos publicados em revistas. 

É portador das "Medalhas do Mérito de 
Pernambuco" e "Medalha Cidade do Re
cife". 

Recentemente, foi agraciado com as 
seguintes condecorações: "Grande Ofi
cial da Ordem de Rio Branco" e "Grande 
Oficial da Ordem do Mérito Judiciário 
do Trabalho". 

Com tais qualificações, Sua Excelên
cia foi alçado à Suprema Corte do País, 
no Governo do saudoso Presidente Cas
tello Branco. Exerceu, não faz multo 
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tempo, a Presidência do Tribunal Supe
rior Eleitoral. Agora, pela confiança dos 
seus dignos pares, ascende ao mais alto 
posto da Justiça brasileira: a Presidência 
do Supremo Tribunal. Federal. Se o fato 
engrandece Pernambuco e a Paraíba, en
grandece também a Justiça do País, nes
ta hora ·em que ela busca reformular-se. 

Bem atento à.s necessidades do Poder 
Judiciário, o seu novo Presidente situou, 
com maestria, a posição da Justiça pá
tria ante a expectativa dos que compõem 
e a dos próprios jurisdicionados. Mos
trou as deficiências que cercam o magis
trado brasileiro, desde as Comarcas à.s 
Cortes, mas, apontou, esperançoso e com 
a experiência de quem sentiu o problema 
em todos os ângulos, as soluções que 
haverão de se consolidar na Reforma 
Judlciâria que se anuncia. 

A profundidade e o alcance das suas 
palavras naquele discurso de posse tra
duzem não-somente as vicissitudes inter
nas mas, lançam-se num admirável con
fronto entre a moderna tecnologia, seu 
controle e o homem dos nossos dias e do 
amanhã! 

Não é sem razão que o Jornal do 
Commercio do Recife, em magnifico edi
torial, reportando-se às palavras do novo 
Chefe do Poder Judiciário, disse: 

"Pernambuco se ergue com essa es
colha. Mas isso não seria um reer
guer de princípios se não fosse, ao 
lado da qualificação pessoal do novo 
Presidente, o sentido do seu discurso 
de posse. Esse discurso alcançou a 
melhor repercussão. Precisamente é 
o conceito de Justiça que caracteriza 
a oração do Ministro Dj aci Falcão, na 
hora que se apresenta para dirigir os 
destinos da Magistratura Suprema 
da Nação. A Justiça - prossegue 
o editorial - não é pura e simples
mente o exercício da missão judican
te à qual a toga empresta tanta dig
nidade: é o instrumento maior da 
confiança do povo no~ seus próprios 
destinos. Desde que haja Justiça, 
desde que ela encarne o supremo 
dom de dar a cada um o que é seu, 
no conceito antigo e sempre novo 
dos romanos, uma Nação poderá es
tar tranqü!la do seu próprio destino. 
Exatamente essa, a tese do Ministro 
Falcão, acolhida por toda parte co
mo o sinal de garantia da nossa vida . - - . , 

E prossegue: 
"Tudo isso, bem examinado, com
pensa Pernambuco . Devemos regis
trar, assim, que um momento alto 
para meu Estado, foi esse da posse 
do Ministro Djaci Falcão na Presi
dência do Supremo Tribunal Fe
deral." 

E conclui: 
"Agora é o Ministro que homenageia 
o seu Estado. E o faz na hora em 
que mais precisamos de quem nos 
eleve." (Jornal do Commercio, 27 de 
fevereiro de 1975, pág. 4.) 

Na qualidade de representante do Es
tado de Pernambuco nesta Casa, não 
poderia deixar passar, sem o merecido 
registro nos seus Anais, o discurso de 
posse de Sua Excelência, o Ministro Dja
ci Alves Falcão, no Supremo Tribunal 
Federal, um homem que, pelo seu pas
sado e pelo seu presente, traduz a con
fiança de todos quanto, na Justiça, bus
cam a proteção do seu Direito. 

Sala das Sessões, em 6 de março de 
1975. - Paulo Guerra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-De acol:'do com o art. 233, § 1.0 , do Re
gimento Interno, o Requerimento será 
submetido ao exame da Comissão Dire
tora. (Pausa.) 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Sarney. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores; esta, a primeira vez 
que, na presente Legislatura, ocupo a tri
buna, e é de boa praxe parlamentar que 
o faça formulando minhas congratula
ções aos nossos novos colegas, que tra
zem a esta Casa a malar legitimação que 
pode ter um cidadão: do povo. 

Também tinha preparado, como todos 
nós o fazemos, um discurso para este 
inicio de Sessão Legislativa. contudo, 
achei do meu dever, de imposição da 
minha consciência, em face dos primei
ros dias de vivência do Congresso bra
sileiro, trouxesse algumas palavras, não 
de advertência, mas de reflexão, sobre 
nossa conduta, sobre a importância do 
Congresso Brasileiro nas instituições, e 
que esse Poder jamais, em qualquer ins
tante, possa ser um gerador de crises, 
ao contrário, deva ser sempre um poder 
· · · · · de ~ . as crises, porque é 



-231-

dentro do Congresso que se conciliam 
os interesses da Nação inteira, sem ex
clusão de ninguém, com seu conheci
mento do passado, seus interesses do 
presente e suas perspectivas do futuro. 

Na mensagem oferecida ao Congresso 
Nacional, o Senhor Presidente da Repú
blica dá uma abertura muito maior do 
que todas as do que possamos falar, 
porque nos dá uma visão de natureza 
teórica sobre o destino político do nosso 
Pais. Até então se dizia no Brasil, e se 
procurou divulgar, que a Democracia era 
subproduto do desenvolvimento econó
mico; que o desenvolvimento económico, 
naturalmente, desembocaria no estuário 
da prosperidade coletiva; e a prosperi
dade coletiva traria a liberdade política. 

Numa modificação estratégica deste 
conceito, o Presidente Geisel nos ofe
rece o grande caminho, dizendo ao Pais, 
ao balizar a sua conduta como Chefe da 
Nação, que o desenvolvimento económi
co faz parte do desenvolvimento inte
grado de um todo, no qual a função po
lítica tem de caminhar passo a passo. 

Em vez de minhas palavras, seria me
lhor ler e repetir, para bem fixar, as 
palavras do Presidente: 

"Ora, na doutrina humanista do de
senvolvimento integrado que esposa
mos o conjunto é um sistema em 
que 'se inserem os subsistemas eco
nómico, psicossocial e _politico; por
tanto dadas as interaçoes e as reper
cussõés recíprocas que atuam sem
pre, se o progresso em um campo 
ou subsistema arrasta consigo as 
frentes atingidas nos outros, tam
bém - e mais fortemente ainda -
o atraso de um deles freará inevi
tavelmente o ávanço de todos os de
mais. Nessa dinâmica, não há lugar 
para retardas ou hiat.os excessivos. 
De pouco valerá concentrar-se o 
máximo de esforços num setor úni
co, desprezando os demais, po~quan
to a inércia destes se acrescera, com 
o tempo além de toda a medida, 
impondo' as restrições da conhecida 
lei geral dos rendimentos decres
centes." 

Analisando o fato, o Presidente Em~s
to Geisel diz que este descompasso nao
somente gerou uma hibernação política, 
mas um retrocesso político. 

Há passagem importan~íssima . na 
Mensagem presidencial que e necessario 

ser lembrado. É quando Sua Excelência 
fala nas aspirações legítimas do proces
so, na capacidade de dissolver antago
nismos e conflitos, através de fórmulas 
de conciliação esclarecidas que visem, 
antes de tudo, ao bem comum e aos in
teresses nacionais. 

Assim, o Senhor Presidente da Repú
blica oferece, ao invés da confrontação, 
a conciliação nacional; oferece a con
fluência de todos os nossos esforços, pa
ra encontrarmos um caminho no. qual 
o País possa sentir-se seguro, para aque
le desejo de todos nós: o desejo e prin
cípio da Democracia. 

A Revolução brasileira de 64 foi re
volução que assumiu um compromisso 
democrático. A Democracia está sedi
mentada neste País, na consciência de 
todos os brasileiros, ao longo de sua 
História, e os hiatos que se têm apre
sentado são transitórios, porque a de
terminação de todos nós, como Nação, 
como povo no seu todo - e dele não 
podemos excluir as nossas Forças Arma
das - é o caminho democrático. E este 
caminho está sendo perseguido e há di
ficuldades em sua conquista, porque não 
se conquista a Democracia, a liberdade, 
a segurança económica nem social, se
não com sacrifício. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o País 
tomou conhecimento, nos últimos dias, 
de dois documentos que honram a Opo
sição brasileira, o Movimento Democrá
tico Brasileiro. 

Refiro-me às declarações do Presiden
te desse Partido, a respeito da última 
mensagem presidencial, em que S. Ex.n, 
o Deputado Ulysses Guimarães, diz con
fiar no propósito, nos métodos e na ação 
do Excelentíssimo Senhor Presidente 
Ernesto Gelsel. 

Demonstra o Presidente do MDB, nes
sas declarações, que o áspero caminho 
para a reconquista do estado de direito 
está sendo palmilhado pelo atual Gover
no e pela primeira vez, desde 1964, exis
tem condições para que a ação se case às 
palavras dos responsáveis pelo destino 
do País. 

Nós, da ARENA, sabemos que a voca
ção da Revolução de Março de 1964, de
vo repetir, sempre foi a Democracia. Não 
aquela Democracia que ruiu em 1964 e 
havia conduzido o País à asfixia econô
mica, descrédito externo, à inflação ga-
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Iopante e à desmoralização das institui
ções políticas. 

A vocação da Revolução sempre foi e 
será a·Democracia, a salvo, evidentemen
te, das investidas totalitárias, porque a 
Democracia não pode ser a filosofia do 
suicídio, como também autoritarismo não 
pode ser a filosofia do homicídio, fun
cionando internamente como um meca
nismo de responsabilidade política e de 
promoção do bem-estar social. Nestes 11 
anos, temos procurado este modelo. E se 
não o atingimos, nem sempre ou quase 
nunca a culpa coube exclusivamente aos 
governos da Revolução ou ao partido da 
Revolução. 

Na verdade, as forças que se opunham 
à Revolucão não confiaram nos dirigen
tes da Révolução e a prova disso é que, 
em 1968, na plena vigência de uma Cons
tituição liberal, elaborada sob a inspira
ção do Presidente Castello Branco, a 
Oposição se sentia em plena ditadura e 
partiu para um processo de confronto 
que teve estuário no Ato Institucional n,0 

5. Se alguém pode ser culpado pelo re
tardamento da institucionalização polí
tica do Brasil, somente não cabe culpa 
ao Governo de então, nem ao Partido 
que lhe dava suporte político. Numa ava
liação errada da realidade nacional, na
quele tempo, o confronto em vez de abrir 
caminhos, criou muitos obstáculos. 

Li, com emoção e satisfação intelec
tual, a manifestação de confiança do 
Presidente do MDB na ação que desen
volve o Presidente Ernesto Geisel. Como 
considerei prova de maturidade partidá
ria, o documento hoje divulgado pelos 
jornais em que o MDB condena a sub
versão e se inscreve numa posição de 
firme defesa das instituições democráti
cas. 

Quer-me parecer, contudo, e devo di
zer com toda sinceridade, que certa am
bigüidade de comportamento parece es
tar-se esboçando dentro do Partido da 
Oposição. 

O Sr. Benjamim Farah - Permite V. 
Ex." um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com multa 
honra, Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah - É a primeira 
vez, por acaso, que o MDB condena a sub
versão? Admite V. Ex." que, em algum 
tempo, o nosso Partido estivesse com-

. da · 

ta ou da esquerda, ou ao menos de lon
ge, apoiasse qualquer movimento sub
versivo? V. Ex." tem acompanhado os 
nossos pronunciamentos e sabe que a 
nossa linha é democrática. Não apoia
mos nenhum movimento subversivo. A 
única subversão que queremos é através 
do voto, no estilo democrático. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Multo obriga. 
do pelo aparte. V. Ex.", talvez mais do 
que muitos dos seu Colegas - porque 
pertenceu à honrosa e gloriosa Oposição 
dos Sete, esta Casa é testemunha e a 
história fará justiça da bravura com 
que V. Ex.as sustentaram, durante os úl
timos quatro anos, o espírito de oposi
ção nesta Casa - há de dar o testemu
nho da minha isenção e da minha posi
ção, ao julgar as atitudes do Partido 
oposicionista. E se V. Ex.a tem alguma 
dúvida a respeito da conduta do Partido 
de V. Ex.", essa pergunta não deve ser 
feita ao orador. V. Ex.a deve fazê-la à 
própria consciência, e já respondeu di
zendo que o 1\IDB nunca apoiou a sub
versão. E eu não disse aqui que tivesse 
apoiado. 

Assim, o aparte de V. Ex." seria ou uma 
provocação ao meu discurso ou uma 
constatação da linha de coerência do 
MDB. Acredito que o aparte de V. Ex.a 
é apenas a constatação e a reiteração 
da conduta do Partido de V. Ex." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, en
quanto o Presidente do Partido diz acre
ditar nas intenções e na l!derança do 
Presidente da República, elementos se 
conjugam para exibir, perante a Nação, 
uma realidade sinistra em que estaria 
vivendo o País. E pretende-se arrastar 
para o Congresso o Sr. Ministro da Jus
tiça, não num processo normal a con
vocação de um Ministro da Justiça para 
depor perante o Congresso brasileiro 
mas, num sistema de Inquisição, como 
réu de um novo processo político. 

O Governo do Presidente Gelsel não 
compactua com a violência e disso tem 
dado soberanas e inequívocas provas. O 
Governo do Presidente Geisel é respon
sável por todos os seus atos. Mas é pre
ciso ter bem diante dos olhos as motiva
ções profundas que conduzem certos ele
mentos que assim debatem. Não é ao 
Presidente Geisel, nem ao seu Governo 
- em que o Deputado Ulysses Guima
rães confia - que esses elementos que
rem trazer ao pelourinho. É a própria 
, · - e, se · ·· ' bem, são as pró-
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prlas Forças Armadas. E neste ponto, 
Srs. Senadores, nós e quantos neste País 
tiverem um pouco de bom senso temos 
a obrigação de fazer soar o sinal de 
alarma. 

O Rio São Francisco não nasce na sua 
foz, mas naquele pequeno filete d'água, 
de onde as suas águas vão até o oceano. 

A tentativa de transformar o Con
gresso num tribunal de exceção contra 
a Revolução ou contra a conduta das 
Forças Armadas não será tolerada nem 
pela ARENA e nem certamente pelo pró
prio MDB, nem mesmo por quantos con
fiem na palavra e na ação do Presidente 
Geisel. Bem pode estar acontecendo que 
elementos de convicção totalitária este
jam Incomodados com o rumo do proces
so político da distensão e procurem tur
var as águas, para impedir o desenvolvi
mento do projeto de abertura política 
preconizado pelo Presidente Geisel e em 
pleno curso. 

Não podemos defender nem tolerar a 
violência, onde quer que ela se apresen
te. O caminho, entretanto, para impedir 
a violência é a recondução do País ao 
estado de direito e ao chamamento da 
reconciliação assinalada na Mensagem 
do Presidente da República. Os que -
pretextando combater a violência - se 
colocam como obstáculo à abertura po
lítica são, na verdade, sócios da própria 
violência. Não se iludam, contanto, o go
verno do Presidente Geisel e a ARENA 
no Congresso querem, e para já, a plena 
institucionalização do regime. Mas, nem 
o governo do Presidente Geisel nem a 
ARENA no Congresso permitirão que 
transformem esta Casa em instrumento 
de uma crise política, quer julgando a 
Revolução, quer julgando o comporta
mento ou a conduta das Forças Arma
das. 

Ao agirmos assim queremos repetir, em 
relação à liberdade, aquilo que Oscar 
Wilde disse na Balada do Cárcere do 
Reading: 

"Uns matam aquilo que amam com 
a espada, outros matam com um 
beijo." 

Nós não queremos matar a liberdade 
no Brasil, nem com a espada, nem com 
o beijo. (Muito bem! palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Lu!z Cavalcante. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, peço a palavra como líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-- Tem a palavra o Senador Petrônio 
Portena, como Líder. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - (Co
mo Líder da Maioria) Sr. Presidente, pe
ço que V. Ex.a conceda a palavra ao no
bre Senador Jarbas Passarinho, que fa
lará em nome da Maioria, pedindo des
culpas ao prezado Companheiro Luiz Ca
valcante de, por alguns momentos, o Se
nado ficar privado de ouvir-lhe a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho, por cessão da Lide
rança da Maioria. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, retomarei, no 
início deste discurso, o aparte de ontem, 
dado ao nobre Senador Marcos Freire. 
Quero dizer que, assim como o menino 
do Recife trouxe o seu testemunho, o 
adolescente do Pará se obriga a trazê-lo, 
também. Com uma diferença talvez, de 
que, embora precocemente sofrendo os 
efeitos da ditadura, o menino do Recife 
seria, inevitavelmente, mais um espec
tador do que um participante. E o jovem 
adolescente, presidente de um Diretó
rio de Ginásio Estadual, tinha O• seu 
Diretório fechado por violência da Po
lícia, e travava conhecimento com um 
instrumento que Deus há de me permitir 
jamais com ele torne a ter cantata: o 
famoso "umbigo de boi" da Polícia do 
Pará. 

Cuido portanto, Srs. Senadores, que 
não me falta pelo menos alguma auto
ridade para tratar do problema da luta 
pela Liberdade. 

O discurso de ontem, aparentemente, 
é uma peça perfeita, irreprochável, de 
hino à Liberdade. Mas parece que na 
tessltura algo ocorreu, que dela não se 
produziu uma túnica inconsútil e pura, 
mas, ao contrário, ela mostra refolhas e 
dobras onde estão abrigadas algumas 
maliciosas comparações, não tão sutls, 
mas sempre Inteligentes, e onde estão 
também hospedados, como costuma dizer 
o nosso nobre Líder Eurico Rezende, on
de estão hospedadas algumas flagrantes 
inj ustlças. 

Fez-se uma articulação multo Inteli
gente entre o pretérito passado e o ln-
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dicativo presente; entre 1937 e 1969, co
mo se ambos, em tempos distintos, fos
sem, na verdade, em substância, a mes
ma coisa. 

Leio parte de uma primeira citação. 
Dizia-se ontem aqui, neste Plenário, 
quando ouvimos com uma atenção que 
me parece própria apenas dos momentos 
solares ou dos grandes momentos cre
pusculares desta augusta Casa, a pala
vra do jovem Senador por Pernambuco. 
Disse ele: "O ontem e o hoje são igual
mente acusados de - nas palavras de 
S. Ex.a - exaltar a democracia e no en
tanto apunhalá-la a cada dia". Cito ain
da: "Fala v a-se de paz e fazia-se a guer
ra, era a ditadura". Terminei a citação. 

Nesta primeira fase do discurso de S. 
Ex.a, veio-me à mente a dificuldade de 
classificar, não apenas semanticamente, 
mas sob o fundamento filosófico, o que 
é ditadura e o que é democracia. Ray
mond Arond conduziu os colóquios de 
Berlim, a que ele deu o nome de "A de
mocracia submetida à prova do Século 
XX", e nos alerta a todos nós dos gra
ves defeitos a que somos, normalmente, 
conduzidos para fazer uma dicotomia, 
uma laminação pura e simples em que se 
vê, de um lado, apenas regimes demo
cráticos e, do outro, regimes ditatoriais, 
como se só existissem o preto e o bran
co, como se não houvesse cinzento e as 
nuances que salvam, às vezes, não apenas 
as aparências, mas até mesmo a subs
tância das coisas. E quando, aqui se fa
lou em ditadura e quando aqui se falou 
no pretérito perfeito e no presente, tive 
a minha primeira lembrança, instanta
neamente, voltada para Castello Branco, 
Costa e Silva e Emílio Médic!. Lembran
ça de Castello, quando eu era Governa
dor do Estado do Pará, segundo alguns 
eleito, segundo outros nomeado, para 
responder pelo resto do mandato de um 
Governador deposto no meu Estado, Es
tado que era conhecido e notório por 
uma combinação de forças em que pon
tificavam, de um lado, o contrabando 
organizado a nível instituc!onal-admi
n!strat!vo, em que uma quadrilha, su
bordinada ao Governo do Estado ,chegou 
ac auge de atacar outra quadrilha su
bordinada à Alfândega do Pará, em 
águas de Caiena. 

Enfrentei um Estado, ao qual não me 
referirei, apenas, relativamente ao seu 
caos administrativo, mas à perda fun
. da de · o · - ' na-

quilo que significava ou devia significar 
uma autoridade administrativa. 

Já disse, certa vez, Srs. Senadores, e a 
Imprensa ut!l!zou essa expressão, que 
não gosto de fazer queixas sobre aqueles 
a quem sucedo. 

Creio que, no Brasil, em toda a sua 
história, só não se queixou do seu ante
cessor Tomé de Souza. Mas, é imperativo 
e impositivo que se diga que, um ano e 
meio depois, ou melhor, precisamente 
um ano depois da deposição do Governa
dor do Pará, eu enfrentava uma campa
nha eleitoral para, em reeleição direta, 
decidir meu sucessor no Estado do Pará. 
Foi a primeira vez que travei contato 
com a lama da chamada vida pública 
- os insultos, a vilania, a grosseria e, 
até mesmo, o tom chulo dos ataques em 
que se envolviam, ao mesmo tempo, in
fâmias e mentiras ·inqualificáveis. É que 
as posições perdidas não tinham sido 
impunementes perdidas e havia um es
forço pela retomada do poder. 

Mas interessante, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é que essa aliança não era 
constituída apenas dos contrabandistas 
de outrora, dos profiteurs" do jogo do 
bicho, apropriado segundo a própria ad
ministração, mas também de figuras que 
caracterizavam, no meu entender, o cri
me mais nefando e mais indefensável 
que se pratica contra a democracia re
presentativa. Não sei se V. Ex."'s estão 
fam!Jlarizados com o neologismo: "ma
pismo, mas esse neologismo surgiu, des
graçadamente, no norte deste País, pela 
atividade de "Juízes Eleitorais" que, na 
hora em que faziam a computação e a 
totalização dos votos eleitorais, no mapa 
final, transferiam o voto dado pelo elei
tor a um determinado candidato, para 
outro que comprara esses votos no leilão 
mais torpe, junto à Justiça Eleitoral, 
pagando mediante aquela moeda que 
Garrett cl1amava "o excremento do de
mõnio". 

o povo, entretanto, atendeu à nossa 
pregação e, pouco depois, tomávamos co
nhecimento das derrotas de candidatos 
considerados oficiais, no Estado de Mi
nas Gerais, como sucessor do eminente 
então Governador Magalhães Pinto e, no 
Estado da Guanabara, como sucessor do 
eminente Governador Carlos Lacerda. 
Fui chamado ao Rio de Janeiro e recebi 
uma missão em nome da Revolução, ao 
mesmo tempo em que era chamado o 
hoje nobre Ministro Ney Braga, que vi
nha do Paraná também credenciado por 
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uma vitória. A nossa missão era ir à te
levisão para dizer ao povo que não tinha 
havido contestação à Revolução e ao 
Presidente Castello Branco; mas que, ao 
contrário, eram fenômenos locais que ti
nham levado à derrota aqueles candi
datos. 

Fiz o meu programa na televisão, por 
sinal que estréia na televisão do Rio de 
JaneirQ, tão cara, tão difícil, e naquela 
ocasião me posta à vontade, para que eu 
pudesse da:r a minha mensagem. A noite, 
no hotel, fui pr-ocurado por velhos com
panheiros, colegas quase todos do mes
mo posto meu, pois que todos os ilustres 
Srs. Senadores aqui sabem que me or
gulho da minha origem militar. Dis
cutíamos até duas e meia da manhã; 
brilhantes oficiais, homens a que todos 
nós respeitávamos pela sua compostura 
e pela sua fé de ofício inexcedível, mas 
apaixonados. Auto-intitulavam-se 'li
nha-dura" e, em seu nome, pediam-me 
que fosse o mensageiro, junto ao Presi
dente da República, porque eles consi
deravam seus canais de comunicação 
inteiramente interrompidos e diziam que 
isto era uma manobra proposital. Disse
lhes que eu era contrário ao ponto-de
vista deles, mas não me negava a ser 
o elemento de contato com o Presidente 
Castello Branco. Fui ao gabinete do en
tão General Ernesto Geisel e, através 
dele, incontinenti, o Presidente Castello 
chamou-me a Brasília. Aqui cheguei e 
disse-lhe: "Presidente, estou me desln
cumbindo de uma missão penosa, mas 
devo previamente avisar a v. Ex.a que 
não concordo com ela e, se v. Ex.a com 
ela concordar, escolha, desde logo, um 
interventor para o Estado do Pará que 
não se chame Jarbas Passarinho". E, em 
seguida, disse-lhe: 

"A proposição é simples. Os Oficiais, 
sobre os quais nenhum nome lhe da
rei, propõem a V. Ex.a que impeça a 
posse do Dr. Israel Pinheiro, em Mi
nas Gerais, e a posse do Dr. Negrão 
de Lima, na Guanabara, e eles, in
continenti, fa:rão com que a Vila MI
litar desça à cidade do Rio de Janei
ro e retomarão, em V. Ex.a, o líder 
que eles pretendem ter perdido." 

O Presidente me ouviu e não tergiver
sou. Apenas, por um breve momento, sor
riu e disse-me: 

"Não tenho vocação de ditador. Ja
mais serei um tirano do meu País. 
Esta é a minha decisão. Mas, cumpra 
ainda a sua missão. Vá ao Senador 

Daniel Krieger, que é o meu I 
no Senado, que é o Presidente 
Partido, e diga a S. Ex.a a natu• 
da missão que o trouxe aqui, te 
o cuidado de dizer-lhe, também, ' 
de logo, a minha decisão." 

Foi então que conheci o nobre Sem 
Daniel Krieger. Em forma diversa dl 
Presidente, em palavras contunde 
que aquele não usou, este admirável 
mem público, esta grande figura do · 
Partido disse-me, também, com a m 
clareza, da sua repulsa em relação à · 
posta. Retornei ao Rio de Janeiro 1 
dar a resposta aos meus companhe 
No dia seguinte, estando no Rio de 
neiro meditando sobre o que ouvira, 
bre uma parte da História do Bras! 
que Deus me fizera afortunadam 
testemunha e até participe indiret 
as garatujas nos muros da cidade: "r 
tello, macaco ditador". E alguém m~ 
formava que, da Ilha de Cuba, o 
tiranete proprietário, poséur de Napc 
do Caribe, mandava atacar o Presid 
brasileiro pela sua estação de rádio 
tamente recebida em nosso País, • 
mando o Presidente Castello Branc. 
"ditador sangüinário". 

Aí está porque eu digo, Sr. Presid 
e Srs. Senadores, que não se trata 
nas de uma discussão semântica, 
de uma profunda injustiça na subs 
ela dos termos. 

Aqui também se disse, ontem, con 
lação a 1969, mas com evidente ana 
com o presente: "prega-se a democr 
alardeia-se - parece que a nobre 
sição tem uma vocação especial 
verbo alardear - alardeia-se prop 
democrático, mas pratica-se a dltad 
E eu me lembrei de Costa e Sllva, o 
liberal dentre todos os component' 
Conselho de Segurança, depois de e 
do o Ato Institucional n.0 5. 

Pretendo que V. Ex.o.s entendam 
a profundidade da minha expressão 
meu testemunho: o mais llberal de t 
E, entre esse todos, estão Incluído 
Magalhães Pinto, um Tarso Dutra 
próprio, que éramos Ministros do 
verno Costa e Silva, e uma figura < 
rável de professor permanente dr 
mocracia que era Pedro Aleixo, 
Vice-Presidente da Repúbllca. 

Certa feita o Presidente Costa e 
agradecia, de improviso, quando ele 
dizer as coisas - e era quando fala 
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improviso - uma saudação pelo seu ani
versário. Acabada a saudação, no Palácio 
Laranjeiras, ele devia fazer o agradeci
mento. Voltou-se para todos nós. Dedo 
em riste, apontou para o Almirante Ra
demaker, seu Ministro da Marinha, e 
disse: 

"Aqui está o testemunho que eu in
voco. Este homem, eu e mais o Bri
gadeir·o Melo, fomos ditadores por 
19 dias no meu Pais e foi tamanho 
o peso que senti sobre meus ombros 
e sobre minha consciência, que ja
mais repetirei esse papel." 

E concluiu com esta frase que nunca 
me saiu dos ouvidos: 

"A ninguém é dado o direito de 
decidir arbitrariamente sobre o des
tino de um homem." 

Mas o próprio destino de S. Ex.o. o 
trairia, e graças a uma provocação pri
mária, de nenhuma qualidade que se 
possa louvar, de um jovem e irresponsá
vel Deputado na Câmara dos Deputados 
àquela altura, veio o Ato Institucional 
n.0 5. Sou testemunha - e outros mais 
do que eu - da relutância com que ele 
o recebeu, das dificuldades que impôs 
àqueles que o procuravam, premidos pelas 
circunstâncias, desejando que o Ato fosse 
imediatamente editado, de um famoso 
ato que lhe foi em certa mão de um certo 
Ministro, que era, seguramente, mais ra
dical que o próprio Código de Constan
tino. E ele a todos disse: 

"Não recebo hoje, de modo algum; só 
amanhã pensarei nisso, por enquan
to, para mim, o Congresso tomou 
uma atitude soberana." 

Correu o risco de ser deposto nessa 
noite. Mas o seu prestígio de velho mare
chal o manteve no Governo, e muitas 
pessoas importantes que detinham o 
poder decisório em suas mãos, que o 
procuraram nessa noite, voltaram da 
ante-sala do seu palácio. 

Sempre notei nele a resistência a con
vivência com o Ato Institucional n.0 5. E 
num dia de agosto de 1969 fui chamado 
inesperadamnete ao Palácio da Alvorada, 
e na biblioteca daquele palácio esperava
me o Presidente Costa e Silva e me reve
lava o seu plano. Dizia: 

"Estamos em agosto. A primeiro de 
setembro convocarei o Congresso Na
dona! para retirá-lo do recesso. E a 

tituição deste País, que dia a dia, 
artigo por artigo, revejo, escudado 
na proficiência, na fidelidade demo
crática e no alto conhecimento jurí
dico do Dr. Pedro." 

Ele se referia a Pedro Aleixo. 
E me disse: 

"A sua missão é substituir, na Pre
sidência do Partido e na Liderança 
do Governo, o meu amigo Daniel 
Krieger que de ambas as funções se 
demitiu em caráter irrevogável. Pre
ciso", - atentai bem Srs. Senadores, 
para a significação desta frase -
"preciso de que no meu Governo se 
restabeleça ou se restaure a digni
dade do exercício da função política. 
Para isso necessito de um homem que 
esteja respaldado num diploma ele
tive; que tenha provado a sua capa
cidade administrativa, de preferência 
na minha própria equipe; que tenha 
trânsito na área militar; e que seja 
leal a mim. Privo-me, portanto, do 
meu Ministro do Trabalho, e dou-lhe 
esta missão." 

Saí alvoroçado do Palácio. A missão me 
fascinava. Eu, como ele, tentava, por 
muitas vezes, com manifestações que 
acredito, não se trata de um auto-elogio 
no momento em que falo, mas com ma
nifestações que eram, realmente, desas
sombradas para a época, caracterizar a 
existência do Parlamento como impres
cindível a qualquer sociedade civilizada a 
que se chamaria democrática e, acima 
disso, sustentar que só haveria uma so
ciedade estável sob um regime politico, 
na medida em que o poder civil fosse o 
poder prevalecente. 

Poucos dias, entretanto, como na his
tória sedlça das rosas de Malherbe, a 
minha alegria durou. Velo o acidente 
vascular-cerebral e o Presidente trans
feriu-se para o Rio de Janeiro a caminho 
do seu destino de morte. Mas, ainda não 
havia pressentido que ela viria tão cedo. 
Sentindo a evolução do acidente vas
cular-cerebral, ele mandou, às pressas, 
buscar a Constituição que desejaria ou
torgar, 

- aqui me sirvo do testemunho de um 
amigo pessoal e íntimo do Marechal Cos
ta e Silva que me contou esta comovedo
ra história: percebendo que a sua mão 
direita perdia, pouco a pouco, o domínio, 
ou ele perdia o domínio sobre a mão, 
' · · às a (' , pág!-
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na como autógrafo da Constituição que 
remeteria ao Congresso. Falhou. Nova
mente tentou e outra vez falhou. Deses
perado, pediu um papel, colocou-o ao 
lado e com a mão esquerda apoiando a 
direita tentava treinar a assinatura nesse 
papel. E, finalmente, como não conseguia 
chegar à sua assinatura total, convulsio
nado, amassou com a mão esquerda esse 
pedaço de papel, jogou-o ao chão e das 
suas faces caíam lágrimas pesadas. O 
homem impotente diante da vontade de 
se retirar do papel de ditador do seu 
País para devolver à sua Nação, antes 
que seus dias findassem, pelo menos, um 
melo caminho aberto à busca da conci
liação entre a Liberdade e a Autoridade. 

É duro, portanto, Srs. Senadores, que 
eu chegue a esta Casa e possa ouvir crí
ticas injustas sem que, não só do meu 
coração, mas também da minha cons
ciência, brote instantaneamente o desejo 
de um testemunho e, por vezes, talvez 
ousaria dizer um alertamento. Como se
ria fácil se nós estivessem os julgando 
Nero; como seria tranqüilo se aqui se 
estivesse julgando Atila. Num flagrante 
defeito de ótica, que há de me permitir 
S. Ex.a. o Senador Marcos Freire que 
assim o classifique, pretende o seu dis
curso equiparar o espírito de 37 com o 
de 69. 

Não e não, Sr. Presidente. Em 37 traiu
se uma vocação democrática neste País. 
Inventou-se, graças a alguns cérebros 
férteis, um famoso Plano Cohen, para 
criar aquilo a que se referiu ontem, neste 
Plenário, o Senador Marcos Freire, cha
mando de histeria anticomunista. Mas, 
em verdade, o movimento comunista in
ternacional era insignificante. Repasse
mos nós, na memória, o que era o Comu
nismo em 1937 e todos nós localizaremos 
uma única nação adotando esse regime, 
que era a União SOviética, por alguns 
chamada, então, a Uha do Socialismo, 
em todo o mundo. Era um socialismo in
sular, inseguro de si mesmo, onde um 
Stalin, dos mais 'execráveis vultos. da 
humanidade -que nada, em termos de 
ofensa à dignidade dos homens, ficou a 
dever a Hitler - praticava expurgas 
brutais dentro do seu próprio país, para 
consol!dar o seu poder. Inventou-se, en
tão, uma expressão altamente maliciosa 
e maquiavél!ca: "inimigo do povo socia
lista." Bastava ser inimigo, segundo o 
critério arbitrário e pessoal de Sta!in, 
para chegar-se a essa condenação à 
morte. 

Quem o diz Srs. Senadores? Eu, que 
sou acusado por muitos de nunca haver 
abandonado no íntimo, no imo do meu 
ser a minha formação de militar? Não, 
quem o diz, ou quem o disse, foi Nikita 
Kruschev, no famoso discurso que pro
nunciou perante o 20.° Congresso do Par
tido Comunista da União Soviética. Foi 
ele que revelou os 30 anos de terror; 
foi ele que revelou com que facilidade 
estupenda um_ homem decidia da vida e 
da morte de outro homem, apenas porque 
não lhe era grato. Mais tarde havia a 
recompensa da reabil!tação post mortem 
daqueles que conseguissem: provar, na 
burocracia do partido, que tinham sido 
vítimas de acusações indevidas. 

Mas Stalin deu as mãos a Hitler. E aí 
já não era tão menino o Senador Marcos 
Freire. Stalin, ao dar as mãos a Hitler, 
gerou aquela perplexidade na minha ge
ração, quand.:~ Von Ribentrop assinou, 
com o ditador soviético, o pacto mútuo 
de não-agressão e o desmembramento da 
sofrida Polónia, que nunca sabe, defini
tivamente, onde ficam as suas fronteiras. 

Alguém no meu Estado, a esta altura, 
procurava doutrinar o jovem ginasiano, 
entre os dois pólos que existiam para a 
minha juventude muito mais sacrificada 
que a atual, porque a minha não tinha 
opções e esta tem. Esses dois pólos se 
caracterizavam: de um lado, o "cavaleiro 
da esperança" e, de outro o chefe nacio
nal do Integralismo. E ai de nós, como 
eu, que nos batíamos pelo princípio de
mocrático. A palavra democracia era 
considerada como sinónimo f!losófico e 
doutrinário de podridão e regime démodé. 

Ao mesmo tempo em que falar em na
cional!smo, naquela época, para os nossos 
doutrinadores comunistas, era uma ver
dadeira aberração, uma heresia. 

As águas passariam por todas as pontes 
deste mundo, até que, vivendo mais uns 
vinte ou trinta anos, eu pudesse ver ins
talarem-se na Europa Oriental, como sa
télite da União Soviética, repúblicas de
mocráticas pc·pulares. E vimos, inclusive 
as ordens do dia Stalin e as suas torpas 
em luta em que ele voltava a falar no 
sagrado solo da pátria e no sagrado solo 
da Rússia. Também não éra mera modi
ficação semântica. 

Quero, entretanto, salientar por anti
nomia entre o quadro de 37 e o quadro 
de 69, que aquele era um comunismo in
cipiente, inseguro de si mesmo, ávido de 
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alianças, como a que acabei de citar. Ao 
passo que a revolta comunista de 35 ca
racteriza, principalmente, essa insegu
rança. Foi a rev-olta d-o desespero. Foi a 
primeira vez que, nos fatos da História 
militar brasileira, camaradas mataram 
camaradas - esta expressão é no·ssa, 
multo antes de ser dos comunistas -
sem aviso, sem discussão, com o mais 
duro dos ódios, que é o frio e morno ao 
mesmo tempo ódio ideológico. 

Era um capitão Paladino chamado por 
um tenente revoltado e com uma arma 
escondida embaixo de uma revista. E, 
como o Paladino era considerado um an
tlcomunista, que se C·POria na Escola de 
aviação ao movimento revolucionário 
deveria ser sacrificado. O sistema foi fá~ 
c!l. "Paladino, já viu esta revista?" E 
quando o Capitão PA.ladino descia os 
primeiros degraus, recebeu o balaco nc 
peito, em nome da liberdade. · 

Ficou para nós na vida militar esta 
responsabilidade e, ao mesmo tempo, este 
aviso. 

Sr. Presidente, noto que v. Ex.a me 
avisa de que meu tempo está prestes 
a esgotar-se, mas, como V. Ex.a já deu 
tantas e generosas demonstrações, na. 
iníci.a desta legislatura, de que o tempo 
para V. Ex.a não é um imperativo ine
lástico, confiarei na decisão de v. Ex.a 

Em 1969, não. O Marxismo - Lenllismo 
na sua vocação incoercível de exportação 
começc·u a avançar e continua até hoje, 
naquela célebre frase que se atribui a 
Lenin: "O caminho de Londres passa por 
Pequim e pela Africa" A Asia está quase 
toda conquistada. Estamos assistindo, nos 
programas de televisão, dos ataques dos 
chamados partidários do Príncipe Siha
nouk, e ninguém diz que a munição, o 
treinamento, o suporte logístico é intei
ramente partido da China Comunista. Só 
se enxerga - e este é o meu drama, só 
se enxerga um lado do problema. Isto não 
tem nenhuma conotação com o discurso 
pronunciado ontem por V. Ex.a, Senador 
Marcos Freire - digo-lhe, com honesti
dade - é apenas uma lembrança que me 
vem, ao sabor das minhas reflexões. 

Qual dos Srs. Senadores que, pelo me
nos aqui, mais de quarenta anos já tem, 
desconhece o drama da Hungria de 1958? 

Quem não sabe que o Presidente comu
nista Imre Nagy, apenas porque quis -
premido pela juventude de seu país, tam-

bém, comunista e, pelo operariado, ainda, 
comunista - liberalizar o seu regime, 
teve cc-mo resposta o massacre dos tan
ques da União Soviética, com processo 
imediato e brutal de esmagamento? E as 
chamadas Nações Livres do mundo assis
tiram de braços cruzados a esse verda
deiro genocídio! 

Quem leu o livro de Jozsef Kovago, 
You are all atone vê como se algum de 
nós fosse húngaro e vivesse aquele mo
mento ,descreria totalmente da dignidade 
da pessoa humana. E note-se, nesta al
tura, os Estados Unidos da América pos
suíam o monopólio da bomba atômlca. 

Disse ontem o jovem e brilhante Se
ns.dc·r por Pernambuco, ~ e quero deixar 
muito claro aqui, sem nenhuma possibi
lidade de interpretação maliciosa ou sl
bilina, em quem reconheço um liberal 
puro e sincero, e como tal, naturalmente, 
contrário a todos os tipos de totalitarismo 
que sacrificam a liberdade - disse ele: 

"Em verdade há salpicas de sangue 
vivo nos caminhos que trilhamos, há 
muito pranto derramado em vão." 

Concordo nobre Senador. Se houvesse 
de discordar de V. Ex.a, seria apenas em 
quantidade. Eu diria que já não seriam, 
propriamente, salpicas, mas filetes. E 
filetes que ameaçavam se transformar 
em rios de sangue. Mas de sangue de to
dos c·s brasileiros. De todos os brasileiros 
enredados num problema mundial, inter
nacional, contemporâneo, irrecusável, em 
que se mata e se morre em nome da 
Liberdade para, muitas vezes, utilizando 
o poder, usar a opressão. Filetes que co
meçaram, no meu entender, na terra ge
nerosa de V. Ex." No Aeroporto de Gua
rarapes, no Recife, quando a mão infame 
colocou lá uma bomba assassina, fria e 
deliberadamente destinada a matar 
quem quer que fosse, de preferência c 
então General Costa e Silva, ainda não 
Presidente da República. E vivíamos sob 
a égide de uma Constituição de 67, que, 
se não estou equivocado na interpretação 
do discurso do nobre Senador Marcos 
Frenre, fc·i ontem apontada aqui como 
uma conquista, e que, entretanto, Depu
tados extremistas, radicais, com assento 
no Congresso, àquela altura, chamavam 
e apelidavam de "Constituição fascista". 

Falo perante um Congresso de juristas, 
e sou apenas aquilo que o Marechal Cas
tello Branco, no seu sarcasmo, dizia: 
"Jurista do Realengo", porque na forma-
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ção da Escola Militar, nobre Senadores, 
tínhamos uma cadeira de Direito. Estu
damos Teoria do Estado, Introdução, Di
reito Constitucional e, até não se! por 
que, Direito Internacional Público. 

E falando a uma sociedade de juristas, 
eu diria desafio que se prove ao contrá
rio: no Direito Comparado das Constitui
ções Brasileiras, que capítulo dos Direitos 
Individuais da Cc·nst!tu!ção de 1967 não 
seja como é e como foi a mais liberal das 
constituições brasileiras, entretanto, ra
dicalmente, chamada de constituição 
fascista. 

Houve mortos no Recife. Vi mutilados. 
SOube dos "prantos derramados em vão", 
de viúvas e órfãos. Viúvas e órfãos que 
não me parece que não devam merecer 
a mesma comiseração de todos aqueles 
que defendem os direitos humanos. O 
mesmo sangue, as mesmas mortes e os 
mesmc-s prantos dos que choram, por 
exemplo, aquele pobre pracinha colocado 
de sentinela à porta do seu quartel. 
Abordado por um casal de terroristas, e 
convidado a acender o cigarro da moça, 
que o interpelava, teve um gesto de ca
valheirismo e se esqueceu do seu dever 
para ser fria e deliberadamente sacri
ficado, para dele tirarem a metralhadora 
que portava, com a qual talvez nunca 
tivesse dado um tiro. 

Choro e sangue do jovem, bravo e sere
no Major do Exército brasileiro, distin
güido na sua turma como o mais admi
rado dos companheiros, desde os bancos 
da Academia Militar de Agulhas Negras 
até os da Escola de Comando e Estado 
Maior, onde se notabilizou pelos seus re
sultados e seu aproveitamento. Batia ele 
à porta de um apartamento, integrando 
uma diligência que ia à busca de locaU
zar um chamado "aparelho". Ouviu de 
dentro uma voz, até imperativa: "Entre". 
Torceu a maçaneta e, como a porta não 
estava aferrolhada, entrou. No momento 
que entrou, recebeu uma rajada de me
tralhadora no peito. Morreu. Talvez a 
própria metralhadora que há algum tem
po antes fora roubada. 

Será que este sangue, será que essas 
viúvas, será que estes órfãos - e eu não 
estou querendo dar uma conotação sen
timentalista mas, apenas por analogia 
lembrar, aqui, os mortos como os que 
ontem foram lembrados - não são gen
te? Participarão eles daquela repugnan
te classificação de membros das forças 
de reação? E quantos outros morreram 

nesse imperativo a que acaba de se re
portar o eminente colega pelo Mara
nhão, Senador José Sarney, quantos se
rão responsáveis por atas dessa natureza, 
através de escusas processos de alianças 
espúrias, para que o processo de norma
lização da vida brasileira fracasse e se 
fruste? 

Choro o sangue de centenas de outras 
pessoas e, em termos de sacrificados pe
la luta da violência, a todos cubro, pes
soalmente, com a minha solidariedade. 
Não distingo entre os mortos, mas peço 
permissão para estranhar que apenas de 
um lado se diga, no notável discurso de 
ontem: "Por isto, continuaremos a co
brar do Governo os esclarecimentos e a 
responsabilidade dos que, no exercício de 
funções de repressão, tenham se exce
dido ou abusado do poder que detinham". 

Não entendo a violência senão como 
contrapartida à violência. E não cairia 
no emaranhado de discutir a violência 
número um, dois ou três, porque termi
naria não sabendo dizer, realmente, qual 
foi a original. Mas se há uma violência 
da injustiça, que eu proclamo e sustento, 
da sociedade em que vivemos, há, pelo 
menos, a garantia de todos aqueles que 
como nós, pretendem modificá-la e con
seguir através de uma violência maior, 
intimidar, aterrorizar e conquistar o po
der, através de um processo nefando. 

Sei que, como V. Ex.a, ontem, nobre 
Senador Marcos Freire, também eu cor
ro meu risco. A situação aqui não é de 
tal ordem que apenas os que defendem 
um ponto de vista estejam sujeitos à re
presália; todos nós estamos. 

Todos sabemos de um brasileiro por 
adoção, de um homem que abandonou 
a Finlândia e veio para o Brasil e aqui 
se transformou num dos grandes cam
pões da indústria brasileira, apenas pe
las suas posições frontalmente contrá
rias ao terrorismo, que foi sacrificado, 
morto, mutilado até a desfiguração do 
próprio rosto para que servisse de escar
mento a todos aqueles que pretendem 
combater o processo da violência. 

Não entendo, portanto, que se chame 
essa Revolução para que ela seja carce
re!ra daqueles que, em função da pró
pria violência, também a praticaram e 
acho que talvez o melhor caminho que 
pudéssemos ter ,seria uma aliança entre 
nós, em termos de luta comum, contra 
todos os tipos de violência. Sirvo-me das 
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palavras do Senador José Sarney -, co
mo ele disse - vejamos se repito de 
memória: 

"Nem a autoridade homicida, nem 
a democracia suicida." 

Sepultemos os nossos mortos. 

O que se parece esquecer, na análise 
política da Oposição, é a presença mar
cante de um processo evolutivo de guer
ra revolucionária que não respeita se
quer o estabelecimento do estado de di
reito, que se serve dele, das franquias 
individuais que corretamente a Democra
cia estabelece. 

Aí está o exemplo dos nossos vizinhos 
da América do Sul. Houve certo país que 
saiu da ditadura mais completa - esta 
sim, característica, não !l-típica - e 
passou automaticamente para um pro
cesso liberal, democrático em que o Par
tido Comunista era legalmente existen
te e nem por isso dexamos de ler, todos 
os dias, nos jornais as mortes aos qua
tro, aos seis, aos dez, num processo de 
juizes individualmente condenando as 
pessoas segundo os seus critérios pes
soais. 

A violência continua, até porque os 
militantes radicais só admitem um tipo 
de paz: "A Paz Romana". Aqueles que 
se impuseral?. e c_smseguiram impor, em 
nome da ed1f1caçao do socialismo, a li
berdade para eles - e outra vez insisto, 
porque estou preocupado com alguma 
conotação maliciosa, que não me refiro, 
neste passo, a nenhuma palavra do Se
nador Marcos Freire - a liberdade para 
eles é uma rua de mão única, que só 
eles podem percorrer. Aí está o caso re
cente de Portugal. Está ai o que, talvez, 
tenha escapado à argúcia do ilustre e 
jovem representante de Pernambuco, a 
menos que se pretenda imputar, delibe
radamente, a Costa e Silva e Médici a 
vocação tirânica, a que sempre foram 
infensos e, ao mesmo tempo, a tendên
cia de mistificadores. 

Pertenço, com orgulho, Srs. Senadores, 
a um Partido que tem como seu nume 
tutelar o inolvidável Milton Campos. sou 
membro de uma Maioria neste Senado, 
onde têm assento velhos combatentes da 
liberdade, encanecidos nesta luta que 
cravaram nas rochas da Ditadura no seu 
próprio começo de vida política. Não os 
citare!, para evitar o pecado da omissão, 
mas estão aq~i à vi~ta, convivendo co-

Toda a minha vida eu dediquei às pe
culiaridades da nobre carreira das armas, 
a fazer-me honrado integrante de um 
exército democrático e não um partíci
pe de legiões de janízaros. Governador 
revolucionário do meu Estado, escudado 
no AI-5, a ninguém humilhei, a todos 
que tinham evidência de compromissos 
com a corrupção e a subversão processei. 
A ninguém prendi por uma hora que fos
se, pois que todos responderam aos pro
cessos em liberdade e ao lado dos seus 
patronos, e ainda estabeleci ao término 
do meu prazo de aplicação de punições 
o direito de recorrer- como aprendi na 
minha vida militar - e 25% dos casos 
em que eu havia feito a punição, reco
nheci injustos e os corrigi. 

Há aqui o nobre Senador Renato Fran
co, que é testemunha desta passagem da 
minha vida. Servi, Srs. Senadores, a três 
Presidentes que vieram das casernas; e 
do mesmo modo que agora ocorre com 
o insigne Presidente Geisel, de quem aca
bo, através do nobre Líder Petrônio Por
tella, de receber a missão de ser Vice
Líder do Governo, nenhum dos quatro 
foi ou é menos civilista que o mais civil 
dos bacharéis. Respeito, repito, o nobre 
e jovem Senador Marcos Freire. Não 
creia S. Ex." que em qualquer tropa des'
te discurso se contenha a menor insi
nuação contra ele. Na minha galeria de 
heróis não mora Talleyrand - eu pre
firo Bayard. 

Amo a ação dlreta, a palavra franca, 
animal polémico que reconheço ser. 
Quando digo que admiro o homem Mar
cos Freire sou sincero; quando dele dis
cordo em sua análise, cumpro um dever 
de consciência e quando lhe alerto o es
pirita, ousadia que S. Ex." não me per
mitiu, queria fazê-lo para desarmá-lo, 
para que não identifique vocações tirâ
nicas onde elas nunca eXistiram e, neste 
passo, des!ncumbo-me de uma tarefa 
fraternal. Também peço que não sejamos 
julgados, nós da ARENA, capazes de aco
bertar crimes contra a pessoa humana 
e que não nos creiam um aglomerado de 
oportunistas, à sombra do Poder, de 
acomodados na mornidão do temor reve
rencial. Também eu já julgue!, no pas
sado, nos anos 1930 e 1940, multo mal a 
homens que só com o correr dos tempos 
me foi possível ver-lhes a face exata e a 
dimensão de patriotas e alguns deles, 
nobre Senador Marcos Freire, eu os en
contre! aqui no Senado da República, 
em os nossos Partidos. E talvez 
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alguns se tenham sentido multo mal, 
quando, ontem, V. Ex." fez o retrato da 
ditadura de Getúl!o Vargas. 

Eu apenas direi, prestes a concluir es
tas palavras, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, que o julgamento de um homem 
requer mais que um testemunho. Servi
mos, por vezes, a governos afastados da 
plenitude democrática, mas não carac
teristicamente ditatoriais, convencidos 
da pureza de sentimentos dos que os 
presidem, ou presidiram, e dispostos a 
ajudar a dura, penosa, mas fascinante 
missão de garantir a liberdade, com se
gurança. Como disse, na sessão Inaugu
ral, nesta Casa, o nobre Líder Petrõnio 
Portella: 

"Queremos o Estado na plena pro
teção do Direito. Querêmo-lo, toda
via, com as armas de autoridade 
protetora da liberdade." 

Todo Estado se fundamenta na força. 
A frase não é minha. Não a disse, tam
bém nenhum fascista, pelo menos carac
teristicamente f!scista. Proferiu-a Trots
ki, em Brest-Lltovski. E dela se serviu 
Max Weber para dizer: 

"Isto é realmente certo: se não 
existissem instituições sociais que 
conhecessem o uso da violência, en
tão o conceito de Estado seria elimi
nado e surgiria uma situação que se 
poderia designar como anarquia, no 
sentido lato do termo." 

E aduzo eu mediocremente: claro está 
que esta força pressupõe o ordenamento 
j uríd!co para eliminar o poder de arbi
trio; objetivo em que somos aliados, 
MDB e ARENA, até deveria dizer, mais 
ardilosamente, ARENA e MDB. E nem se 
afirma que a força seja um meio normal 
do Estado, mas certamente ninguém 
pode negar que lhe é um meio pertinen
te. O problema está naquilo que, no sen
tido figurado, Maurice Duverger chama 
de duas faces de Juno, da Política. De 
um lado, um Instrumento de domínio, 
do outro um melo de assegurar um mí
nimo de ordem social e de integração 
colet!va. 

Muitos de nós compreendemos que, 
para romper certos impasses, tivemos 
que escolher, por vezes, entre a cõmoda 
posição de alhelamento e a participação 
efetiva no processo. Preferimos a parti
cipação, na esperança de sermos úteis à 
causa da Liberdade, que, como V. Ex." 
disse ontem, nobre Senador Marcos Frei-

re, é Inexaurível. Eu diria para a for
mação matemática do nobre V!ce-Lider 
Roberto Saturnlno, que ela é como a 
hipérbole, asslntótica em relação ao eixo 
dos X. 

A partir de certa idade da vida já não 
nos preocupa tanto salvar a biografia, 
para julgamento a curto prazo dos ho
mens. Permitimos com isso até mesmo 
os equívocos dos que a nós chamaram 
de coronel fascista, quando assumíamos 
o Ministério do Trabalho e lá não dei
xamos um cadáver; e no Ministério da 
Educação, desafio e repto que se mostre 
uma violência praticada pelo Ministro 
da Educação ou alguma de suas auto
ridades, contra qualquer estudante, que 
não tenha submetido, inclusive no ca
so do Decreto-Lei n.0 477, ao processo 
sumário de investigação, com direito 
amplo de defesa. Mas, permitimos os 
equívocos principalmente dos que se dei
xam dominar pelas aparências. A sen
tença, Srs. Senadores, é quase banal; 
mas tem o cintilar da gema pura. Dis
se-a Amiel: 

"O dever é ser útil, não como se 
deseja, desgraçadamente; mas, na 
maioria das vezes, como se pode." 

Encerrarei, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, esta despretenciosa participação 
na sessão deste Senado, dizendo à nobre 
Oposição, finalmente: enquanto alguns 
com a visão limitada da planície nela 
se postam autênticos, corajosos, ardentes 
e sinceros a reclamar a Liberdade,. ou
tr.os, nas vertentes penosas, cavam, 
muitas vezes com as mãos sangrando, os 
escuros, sim, escuros túneis, mas, através 
dos· quais c11egaremos afinal à Liber
dade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden
te. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Peço 
a palavra, Sr. Presidente, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Roberto Saturnino, que falará como Lí
der. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, observei, 
a minha sensibilidade registrou, o tom 
de advertência, não intencional, nas pa
lavras do Senador José Sarney, assim 
como uma tonalidade de certa Indigna
ção por detrás das palavras do eminente 
Senador Jarbas Passarinho. 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o MDB 
é o agrupamento politico mais interes
sado - ou tão interessado quanto o 
mais interessado - no bom desfecho do 
processo de distensão proposto e inicia
do pelo Presidente. Ernesto Ge!sel. 

Assim, Sr. Presidente, advertências e 
indignações, mesmo não intencionais, 
mas resultantes de atos praticados pelo 
MDB, ou por parlamentares, por repre
sentantes do MDB, só podem decorrer de 
interpretações equívocas desses ates-in
terpretações essas que cumpre esclare
cer; daí, a razão desta minha interven
ção, Sr. Presidente. 

O Sr. José Sarney - V. Ex." me per
mite um aparte, Senador Roberto Sa
turnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Per
feitamente, nobre Senador. 

O Sr. José Sarney - Quero, para me
lhor V. Ex." poder colocar a posição do 
seu Partido, esclarecer que, em nenhum 
momento, tive oportunidade de dizer 
que era o MDB que estava, de cert:J 
modo, se conduzindo ambiguamente; ao 
contrário, louve! o Partido de V. Ex." 
Nos dois documentos, e com que, pr·o
funda maturidade política, ele participa 
dos acontecimentos do Congresso Nacio
nal nestes últimos dias. Também, tive a 
oportunidade de anotar a conduta de 
alguns setores da Oposição. Nas minhas 
palavras não existiam nenhum sentido 
de advertência e sim de reflexão, até 
mesmo porque, destituído de qualquer 
mandato para falar oficialmente em 
nome do Partido ou da Bancada, tenho 
a liberdade de falar em meu próprio 
nome e no de uma parcela da classe 
politica que individualmente represento. 
Assim, receba V. Ex.o. as minhas pala
vras como a reflexão de um politico 
também já encanecido nas lutas pela 
democracia e pela liberdade neste País. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. 
Senador, como disse, a minha sensibili
dade registrou um tom de advertência, 
embora não intencional, nas palavras de 
V. Ex.o., principalmente quando, refe
rindo-se a um ato praticado pela lide
rança do MDB na Câmara, o de convo
car o Sr. Ministro da Justiça para pres
tar esclarecimentos, V. Ex.o. dá-lhe a 
interpretação de que o MDB estaria 
querendo transformar o Congresso Na
cional em tribunal e julgar a Revolução 
em geral e as Forças Armadas em par
ticular. Minha sensibilidade registrou, 

Sr. Senador, um tom de advertência nas 
palavras de V. Ex.o., assim como um tom 
de indignação nas palavras do nobre 
Senador Jarbas Passarinho. E se o MDB 
é o maior interessado no bom desfecho 
do processo de distensão iniciado, o re
conhece, Srs. Senadores, que é condição 
essencial, para o prosseguimento desse 
processo de distensão, que se realize, pe
lo me110s nesta Casa, pelo menos no 
Congresso Nacional, onde estão os re
presentantes do povo, um desarmamento 
de espírito e um confronto honesto e 
claro de posições politicas bem definidas 
e bem explicitas. 

É isso que pretendo fazer aqui hoje, 
em breves palavras, Sr. Presidente, pro
curando acrescentar ao quadro certa 
do.se de esclarecimentos, pois entendo 
que só do esclarecimento pode nascer o 
desarmamento de espíritos, essencial à 
continuidade do processo de distensão. 

Qual a nossa visão, Sr. Presidente, a 
visão do MDB, do quadro político na
cional? Vou procurar descrever essa vi
são evitando termos que possam ter 
qualquer conotação de juízo e de valor: 
democracia, ditadura, tirania, etc. e tal, 
exatamente para buscar, antes de tudo, 
o esclarecimento, a explicitação clara 
desta visão. Nós do MDB vemos o qua
dro político nacional caracterizado por 
duas posições bem nítidas, bem distin
tas e que se confrontam: 

Desprezadas as posições extremistas e 
radicais, que não vale a pena comentar 
- são anomalias, anomalias de todo 
quadro político e, reconhecemos, parti
cularmente acentuadas na quadra atual 
por que corre o mundo de hoje - des
prezando as posições extremistas, as po
sições radicais, vemos duas colocações 
fundamentais que definiriam o quadro 
político brasileiro de hoje. Essas coloca
ções eu resumiria em cinco pontos es
senciais. E denominaria uma dessas po
sições, por falta de qualificativo mais 
apropriado, porque não seria uma posi · 
ção governista, não seria uma posição 
revolucionária e não seria uma posição 
aren!sta, de vez que nem o Governo, 
nem a ARENA e nem a própria Revo
lução se conformam exatamente dentro 
dessa posição, eu a denominaria de "po
sição delfiniana", em homenagem ao 
Ministro Delfim Netto, uma das inteli
gências mais fulgurantes deste Pais, um 
homem integro, hone.sto, que foi talvez 
o homem que melhor explicitou essa po
sição durante a sua ação no Ministério 
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da Fazenda, pelos seus pronunciamentos, 
pelas suas colocações. Chamaria, então, 
de "posição delfiniana", confrontando-se 
com a outra posição, que lhe é oposta. 
claramente definida, que eu chamaria 
de "posição emedebista". 

Estas posições se definem, a meu ver, 
Sr. Pres~dente, em torno de cinco pon
tos essenciais. O primeiro diz respeito 
ao tema politico por excelência. A pri
meira posição, que chamo de "delfinia
na", declara que as restrições à liber
dade e aos direitos humanos constituem 
um mal necessário, diante do quadro de 
violências que caracteriza o mundo de 
hoje, que chegou a ter reflexos nítidos 
neste País, diante dos exemplos referi
dos pelQ nobre Senador Jarbas Passari
nho, de outr<Js países próximos a<J nosso, 
goográfica ou culturalmente, que enve
redaram por processos de distensão e 
chegaram a situações de violência muito 
exacerbadas. 

É uma posição válida, Sr. Presidente, 
que se apóia em argumentos, em razões 
válidas, honestas e respeitáveis. Mas, 
contra ela existe a p<Jsição emedebista, 
que não considera necessária qualquer 
restrição a liberdades ou a direitos hu
manos, mas que acredita na possibili
dade da convivência das liberdades e 
dos direitos com mecanismos de segu
rança eficientes, que dêem ao Estado, 
ao Governo a certeza da sua autodefesa. 
Mecanismcs esses que o MDB se dispõe 
a discutir e a encontrar, juntamente com 
o Governo, com o Partido do Governo. 

O segundo item ... 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex.n 
um aparte, Senador Roberto Saturnino? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muita honra. 

O Sr. José Sarney -Antes que V. Ex.n 
passasse ao segundo item, por maior ad
miração que também tenhamos nós, da 
Aliança Renovadora Nacional, pelo Sr. 
Embaixador Delfim Netto, evidentemen
te não podemos aceitar, sem um reparQ, 
a 'posição de ideólogo em matéria de li
berdade, sobre a conduta que o nosso 
Partido deva tomar. Até mesmo porque 
a definição da Revolução S'obre a libe~
dade está contida, em seu aspecto poli
tico, no Ato Institucional n.O 2, no seu 
preâmbulo, quando o Presidente Castello 
Branco, pela primeira vez, disse que 
devíamos praticar a liberdade com res-

ponsabil!dade. É essa a definição que se 
encontra no Ato Institucional n.0 2. Da 
mesma maneira, todos nós - e acho que 
também o MDB - consideramos que os 
a tos institucionais são instrumentos 
transitórios, são hiatos autoritários que 
foram julgados necessários, mas que ja
mais podem pertencer ao conjunto da 
ideologia da Revolução, que continua 
sendo uma ideologia altamente democrá
tica. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. 
Senador, eu não disse palavras em con
trário a V. Ex.n, eu não disse que essa 
era uma posição definitiva da Revolução, 
eu não disse que essa era uma posição 
do Partido de V. Ex.n; eu disse, ao con
trário, que reconhecíamos a existência 
dessa posição como marco fundamental 
dentro do quadro politico brasileiro. 

E quanto à denominação eu disse, tam
bém, que foi em homenagem à figura 
de liderança incontestável do Ministro 
Delfim Netto, mas também não quer sig
nificar que ele, Ministro Delfim Netto, 
professe, precisa e exatamente, todos os 
pontos dessa posição que estou definindo 
em termos teóricos, em tese, para carac
terizar um quadro politico da atual!dade 
do Brasil. 

o segundo ponto diz respeito ao pro
blema da distribuição da riqueza, segun
do <J qual, para esta posição que eu de
nomino de delfiniana, a concentração 
da riqueza, no Brasil, nas mãos de uma 
min<Jria de privilegiados, seria fato ine
vitável dentro da fase que atravessa o 
processo de desenvolvimento económico 
do País e que, automaticamente, atra
vessada essa fase, a redistribuição se fa
ria pelo livre jogo das forças do mercado 
de trabalho. 

Mas também, a posição emedebista não 
aceita esta colccação e, desde logo, co
loca a exigência de uma retribuição mais 
justa do esforço que despendeu cada um 
dos brasileiros na consecução do desen
volvimento económico do País e não 
aceita também a idéia, o preconceito. de 
que essa distribuição mais justa, desde 
logo colocada, constituiria algum obstá
culo à continuidade do process.o de de
senvolvimento; ao contrário, achando 
que ela só poderia fav·orecer essa conti
nuidade. 

o terceiro ponto diz respeito às em
presas multinacionais, que a posição del
finiana qualifica como indispensável, 
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como imprescindível aO> processo de de
senvolvimento, indispensabilidade e im
prescindibil!dade estas que também con
testamos, vend·o, a posição emedebista, 
um risco no avanço das empresas multi
nacionais dentro da economia nacional, 
na medida em que elas vão ocupando 
posições que deveriam estar sendo de
fendidas e ocupadas pelas empresas na
ci·onais, estas sim, base e células da nos
sa economia. 

O quarto ponto diz respeito ao papel 
das lideranças políticas no País. A po
siçã·o delf!niana, nitidamente, não atri
buía impc·rtância maior aos políticos em 
geral, a.o C.ongresso Nacional, aos repre
sentantes do povo nas diferentes órbitas. 
Ao contrário, dentro dessa posição, para 
os que a defendiam, politica se devia 
fazer com projetas-impacto, isto é, com 
mobilização direta da opinião pública, 
do povo, da Nação, através de medidas 
ditadas pelo Governo, tendo como resul
tado essa mobilização. 

Também negamos essa posição, e a 
nossa crença é justamente oposta: de 
que exatamente nos políticos, nos repre
sentantes do povo é que está a seguran
ça de decisões que venham a atender aos 
anseios, às aspirações de toda a Nação, 
de tc·do o povo brasileiro. 

Finalmente, o último ponto essencial, 
que caracteriza essas duas posições, Sr. 
Presidente, seria o que diz respeito ao 
conceito dos estudantes, dos jovens em 
particular, e dos artistas, dos intelectuais 
de um modo geral. A posição delfiniana 
vê nc·s estudantes, nos jovens, os ima
turos por excelência aqueles que devem 
estudar e amadurecer para que, num es
tágio posterior, então, sim, possam par
ticipar construtivamente da vida política 
nacional. 

O Sr. J&sé Sarney - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muita honra. 

O Sr. José Sarney - Senador Roberto 
Saturnino, é a última vez que aparteio 
V. Ex.a hoje- estou até sendo insistente 
- mas queria apenas dizer que esses 
pontos de vista do MDB, combatendo 
aqueles do Ministro Delfim Netto, de cer
to modo já se encontram desatualizados, 
porque o Presidente Geisel tem procura
do dizer, justamente - e na sua men-

s. ~<"a , · · isso, de maneira 

definitiva - que está fazendo corretivos 
estratégicos. E a respeito do desenvolvi
mento, a concepção do Presidente Geisel 
- em cuja pensamento estamos enga
jadas - é que a democracia não é um 
subproduto do desenvolvimento•, mas que 
o desenvolvimento é integrado; devem::~s 
combater o subdesenvolvimento ec·onô
mico e o político. A distribuição de ren
da também é um ponto básico do Pre
sidente Geisel, reconhecendo que a fase 
de concentração de renda no Brasil foi 
extremamente injusta, e é exatamente 
do interesse do Governo, da ação da 
ARENA, hoje, a retificação, também es
tratégica, em relação à distribuiçã::~ de 
renda. Outro ponto abordado por V. Ex.", 
também, é o problema das lideranças. 

O Presidente Geisel, também, tem a 
concepção de que é necessário, hoje, re
vitalizar a classe política, de que ela deve 
sair da estagnação para a ação. E S. Ex." 
não tem feito outra c·oisa senão a valo
rização da classe p·olítica. Em relação, 
também, às multinacionais - está con
tida na mensagem do Presidente Geisel 
e na orientação do Partido, a sua ação 
de valorizar a empresa nacional; está 
escrito na mensagem. É essa a linha de 
ação da Aliança Renovadora Nacional. E, 
finalmente, o grande pl'ograma, hoje, do 
Partido - no qual se encontra engajado 
o Presidente Petrôni·o P·ortella - que é 
o da participação dos intelectuais, dos 
estudantes, dos profissionais liberais, 
dentro do processo político brasileiro. As
sim, vê V. Ex." que esses pontos de vista, 
se eram esposados numa situação abso
lutamente diferente da situaçã·o de hoje, 
pelo Ministro Delfim Netto. eles não en
carnam de maneira nenhuma a atual 
ação da Aliança Renovadora Nacional. E 
se o MDB se l::~caliza a combater o pensa
mento do Ministro Delfim Netto deveria, 
hoje, saber o que ele pensa a respeito da 
Embaixada de Paris. 

O Sr. Petrônio Portella - Permite V. 
Ex.n um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Petrônio Portella - Seria escusa
do manifestar-me, nesta oportunidade, 
de vez que já o fez, com o brilho habi
tual, o nobre Senador J·osé Sarney. S. 
Ex." definiu, de forma magistral, a po
sição da ARENA, mas seria bom assinalar 
ponto por ponto, de vez que V. Ex."', 
numa homenagem ao Ministro Delfim 
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Netto, fez uma confusão dos princípios 
da ARENA com aqueles esposados pelo 
brilhante homem de Estado, hoje servin
do a,o Brasil na Embaixada de Paris. O 
primeiro diz respeito - não vou dizer 
exatamente na ordem que V. Ex." citou 
- à distribuição de renda. No II Plano 
de Desenvolviment.o Econômico o Gover
no deixa bem frisante a linha de ação a 
ser desenvolvida, fixando, sem nenhuma 
crítica ao passado, que o desenvolvimen
to sóciopolítico já chegou a uma matu
ridade e se impõe a correção dos erros 
do passado, no tocante à distribuição de 
renda. No setor p·olítico o Pvesldente con
v.oca toda a classe, Oposição e Governo, 
para a tarefa de dotar o País dos instru
mentais que V. Ex.a bem acentua como 
sendo também uma tarefa do seu próprio 
Partido. No tocante à coexistência entre 
a batalha do desenvolvimento com a ba
talha em favor dos direitos humanos -
não aqueles estritamente políticos aufe
ridos por nós no asfalto, mas aqueles que 
devem ser usufruíd·os por todos os brasi
leiros, em todos os recantos da Pátria -
também é nossa bandeira, é a bandeira 
perseguida pelo Governo através de todas 
as mensagens presidenciais, notadamente 
a última delas, a que fez menção o nobre 
Senador J,osé Sarney. No tocante às mul
tinacionais, o II Plano Nac~onal de De
senvolvimento alude. de forma magistral, 
ao problema. Quando do meu discurso, 
oo início da legislatura, fixei os pontos 
de vista que são rigor.osamente coinci
dentes com os que V. Ex.a, de forma bri
lhante e extraordinariamente lúcida, vem 
aqui esposar para o conhecimento do 
Senado. Finalmente, o último dos pontos, 
aquele que mais nos toca pessoalmente, 
é o da convocação dos jovens para as li
des políticas. Devo dizer que considero 
obra fundamental do Partido da Revolu
ção e do ParticLo de V. Ex." a convocação 
da juventude para essa tarefa de cons
trução nacional, porque não creio em 
obra duradoura que não tenha a con
tribuiçã·o valorosa da juventude. Ela, in
tegrando-se em nosso trabalho, será, 
amanhã, responsável por sua continui
dade. De maneira. Sr. Senador, que para 
mim é motivo de reglstr.o auspici-oso o 
verificar que estamos rigorosamente de 
acordo. A nossa oposição praticamente 
serve para demonstrar o brilho da sua 
ln tel!gêncla, mas jamais para fixar o 
ponto da nossa divergência. 

O Sr. Eurico Rczende - V. Ex.a per
mite-me um aparte? - Assim V. Ex." 
responderia aos apartes globalmente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
multa honra. 

O Sr. Eurico Rezende - Quero, inicial
mente, congratular-me com V. Ex.a não 
apenas pela lição de sapiência politica -
e estou afirmando isto sem nenhuma 
ivonia, mas no dorso da mais espontânea 
sinceridade como de envolta por esta 
aula tão necessária ao Brasil, principal
mente nos dias de hoje, que é a do equi
líbrio na manifestação do pensamento 
critico. V. Ex. a abordou um ponto funda
mental e que deve ser, hoje, um motivo 
de orgulho para o Governo do Presidente 
Ernesto Geisel. V. Ex." diz que é preciso 
que se convoque, que se mobilize a ju
ventude para os quadros políticos brasi
leiros. Mas V. Ex.a precisa de saber, e é 
fácil verificar, que essa mobilização se 
deu, realmente. em 15 de novembro de 
1974. Alguns dias antes, o Chefe da Na
ção, em memorável discurso, convocou o 
povo brasileiro, principalmente a moci
dade, para comparecer maciçamente às 
urnas. Essa convocação foi atendida. Se 
V. Ex.a verificar o Senado da República, 
nota que já há um grande rejuvenesci
mento. E, se for à Câmara dos Depu
tados, verificará que aquela Casa con
gênere nunca esteve tão cheia de jovens 
- jovens que fazemos votos para que 
sejam otimistas e nã>o pessimistas como 
o jovem e simpático Senador Marcos 
Freire. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Fato 
auspicioso é para nós, do MDB, nobre 
Líder Senador Petrônio Portella, este de 
que, nos três apartes, os três nobres co
legas chegarem precisamente onde eu 
queria chegar, isto é, a esta posição que 
denominei de delfiniana, exatamente 
para caracterizá-la como uma posição de 
governos passados, e que foi nitidamente 
abandonada pelo Governo atual. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex. me 
permite? (Assentimento do orador.) V. 
Ex." já ag.ora ultrapassou os devidos li
mites. V. Ex.", ainda há pouco, frisaya 
bem que era uma posição pessoal do Sr. 
Ministro. Há uma continuidade revolu
cionária e eu fiz questão de fixar a V. 
Ex." que, até mesmo no cruciante pro
blema de distribuição de renda, o Go
verno reconhece que, retomado o desen
volvlment·o a partir de 1968, já nos é 
possível, em razão da saúde econôm!ca, 
cuidar primacialmente do problema. de 
distribuição de renda. Não há contradi
ções, entrechoque ou colisão. Há, sim, 
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etapas a serem vencidas e pretendemos 
vencê-las todas, inclusive com a colabo
ração brilhante dessa figura extraordi
nária que é V. Ex.a, já agora. se afirman
do, no primeiro dia de atuação, como um 
homem de profunda sensibilidade polí
tica. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- No
bre Senador Petrônio Portella., não que
remos discutir as razões alegadas para 
a mudança de orientação, Aceitamos a 
explicação da continuidade revolucioná
ria e das modificações que propiciam essa 
transformação. O fato é que queremos 
constatar uma mudança, um desloca
mento da posição governamental, da
quela posição que pr.ocurei caracterizar 
e que, na falta de outra denominação, 
chamei de delfiniana, para uma outra 
posição, esta agora muito mais próxima 
da posição emedebista, transposição esta, 
deslocamento este que não podemos dei
xar de saudar, de aplaudir, e de favorecer 
com todas as nossas iniciativas. 

É a razão desta explicação, desta ten
tativa de desarmar espíritos, porque, re
petindo o que disse inicialmente, o MDB 
é o maior interessado na continuidade e 
no bom desfecho desse processo de dis
tensão que, mais que um processo de 
distensão, é um processo de deslocamen
to da posição do Governo daquela posi
ção nitidamente delfin!ana, como ·eu as
sim chamei, para. uma posição cada vez 
mais próxima dos postulados defendidos 
pelo MDB. É claro que temos que bater 
palmas. que temos que aplaudir e pro
curar favorecer, derrubando ·Obstáculos à 
continuidade desse processo e fortalecen
do as forças de impulsionamento, sejam 
quais forem as causas que estejam le
vando o Governo a mudar a sua atitude, 
a sua orientação. A nós, d·o MDB, inte
ressa, sobretudo, favorecer esse processo, 
ajudar os bons ventos que sopram e che
garmos a·o feliz desfecho desse processo 
que é, digamos assim, a orientação do 
Governo por consensos realmente na
clonais, dentro de um clima de enten
dimento. de livre discussão, de llvre de
bate, com decisões tomadas a partir desse 
debate travado entre posições distintas, 
entre posições politicas bastante nítidas 
e expl!cl ta das. 

Sr. Presidente, Srs, Senadores, se atas 
ou ações de parlament:lres do MDB, 
como a convocação pela Câmara do MI
nistro Armando Falcão para explicações 
sobre problema rela ti v o à violação dos 

direitos humanos, eu repito, elas só po
dem ser em decorrência de Interpretações 
equivocas das tntenções reais do MDB. 

Realmente, o MDB, cumprindo com 
responsabilidade o seu papel de Oposição 
cumprindo - digamos assim - os com~ 
promi~sos assumidos com a população 
com a Nação, durante a campanha ele!~ 
t.oral, o MDB quer, sobretudo, favorecer 
o process·o de distensão, e buscar - com 
a palavra franca, com a oportunidade 
honestamente dada ao Ex.mo Sr. Minis
tro da Justiça - esclarecimento, buscar 
realmente o desarmamento dos espíritos 
dando à Nação a certeza de que esses as~ 
suntos não são tratados ocultamente mas 
discutidos, debatidos e informados livre
mente à opinião pública e ao órgão que 
melhor representa essa opinião, que me
lhor representa esta Nação, que é o Con
gresso Nacional. 

Este é o único objetivo, aquele de real
mente favorecer e propiciar o prossegui
mento do pr.ocesso de distensão, utili
zando os instrumentos parlamentares, os 
pr.onunciamentos, as convocações, as ati
tudes e os gestos dos representantes do 
MDB no sentido de obter um esclareci
mento, de desarmar os espíritos e de 
prosseguir no processo de distensão. 

Eram estas as observações que, penso, 
deveria fazer nesta oportunidade, Sr. 
Presidente. (Muito bem! Palmas. O ora
dor é cwnprimentado.) 

Comparecem mais os Srs. Senado
res: 

Evandro Carreira- Fausto Caste
lo-Branco - Dlnarte Mariz - Jessé 
Freire - Domício Gondim - Arnon 
de Mello -Augusto Franco- Luiz 
Viana -Dirceu Cardoso - João Cal
mon - Danton Jobim - Orestes 
Quércia. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, Projeto que será lido 
pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o 2, de 1975 

Di nova rcdação ao caput do art. 
93 do Regimento Interno. 

Art. 1.0 
- Dê-se ao art. 93 do Regi

mento Interno a seguinte redação: 
"Art. 93 - Dentro de cinco dias, a 
contar da sua composição, cada Co-
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missão Permanente ou Especial, ex
ceto a Diretora e as Mistas, reunir
se-á para instalar os trabalhos e 
eleger, em escrutínio secreto, dentre 
os seus membros, um Presidente e um 
Vice-Presidente, cumprindo à.s Co
missões de Constituição e Justiça e 
de Relações Exteriores elegerem, 
além do Presidente, o 1.0 e o 2.0 

Vice-Presidente." 

Art. 2.0 - Esta Resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

Através da nova redação que a propo
sição dá ao artigo 93, passarão as Co
missões de Constituição e Justiça e de 
de Relações Exteriores a dispor de dois 
Vice-Presidentes. 

Com exceção da Comissão de Finanças, 
integrada que é por dezessete membros, 
são éxatamente as Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Relações Exteriores 
que congregam maior número de com
ponentes. 

Tal composição está plenamente jus
tificada pelo elenco de atividades que o 
Regimento Interno outorgou à Comissão 
de Constituição e Justiça que deve emi
tir, quanto ao mérito, parecer sobre as 
seguintes matérias: 

1 - criação de novos Estados e Terri
tórios; 

2 - incorporação ou desmembramento 
de áreas de Estados ou de Territórios; 

3 - estado de sítio; 

4 - policia, inclusive marítima, aérea 
e de fronteiras; 

5 - anistia; 

6 - direito civil, administrativo, fl
na~ceiro, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, aeronáutico, espacial, 
marítimo e do trabalho; 

7 - regime penitenciário 

8 - desapropriação; 

9 - requisições civis e m!l!tares em 
tempo de guerra; 

. 10 - nacionalldade, cidadania e natu
ralização, entrada, extradição e expulsão 
de estrangeiros; 

11 - condições de capacidade para o 
exercício das profissões técnico-científi
cas e liberais; 

12 - uso dos símbolos nacionais; 

13 - perda de mandato de Senador; 

14 - pedido de licença para incorpo-
ração de Senador à.s Forças Armadas; 

15 - escolha de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, dos Tribunais Federais 
d~ Recursos, do Superior Tribunal Militar 
e do Tribunal Superior do Trabalho; 

16 - transferência temporária da sede 
do Governo Federal; 

17- limites do Território Nacional, es
paço aéreo e marítimo, e bens do domí
nio da União; 

18 - autorização para o Presidente e 
o Vice-Presidente da República se au
sentarem do Pais; 

19 - organização dos Poderes da Re
pública; 

20 - Ministério Público da União; 

21 - alienação ou concessão de terras 
públicas com área superior a três mil 
hectares; 

22 - intervenção nos Estados; 

23 - fronteiras dos Estados; 

24 - projetes de leis complementares 
à Constituição; 

25 - proj e tos de alteração de códigos; 

26 - inquilinato; 

27 - legislação referente à Comissão 
Nacional de Energia Nuclear ou a outros 
ógãos dessa finalidade; 

28 -organização administrativa e ju
diciária dos Territórios. 

Cabe, ainda, à Comissão de Constitui
ção e Justiça propor, através de proje
to de resolução, a suspensão, no todo ou 
em parte, de leis e decretos declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal e, com as exceções regimentais, 
opinar sobre a constitucionalidade e ju
ridicidade de qualquer proposição sujei
ta ao exame do Senado . 

Todavia, cumpre assinalar que se a 
· " ~m · · o ··-
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lume e relevância das tarefas a cargo da 
Comissão de Constituição e Justiça, deu
lhe adequado número de componentes, 
no que diz respeito à direção desse órgão 
técnico, não lhe proporcionou estrutura 
compatível, limitando-se a fixá-la em 
moldes idênticos aos das demais Comis
sões. 

A necessidade, porém, de reuniões em 
maior número para desempenho de suas 
funções está a recomendar, segundo en
tendemos, seja a Comissão de Constitui
ção e Justiça dotada de duas Vice-Pre
sidências que lhe possibilitarão, no futu
ro, o desdobramento do órgão em Tur
mas para maior eficiência e dinamiza
ção de seus trabalhos. 

No mesmo sentido, está a Comissão de 
Relações Exteriores, pela importância dos 
assuntos que lhe compete, regimental
mente, apreciar, alguns em caráter de 
urgência, a exigir a presença de mais 
um Vice-Presidente em seus trabalhos: 

- seja emitindo parecer sobre propo
sições referentes aos atas e relações in
ternanacionais do Brasil ou sobre a in
dicação de nomes para a chefia de mis
sões diplomáticas de caráter permanente 
ou seja, ainda, no exame das demais ma
térias de que trata o art. 11 do Regimen
to Interno, deve sempre a Comissão de 
Relações Exteriores atuar com habitual 
presteza. 

É, pois, com vistas a impedir o estran
gulamento inevitável de suas atividades 
privativas que cumpre dotar, igualmente, 
a Comissão de Relações Exteriores de 
duas Vice-Presidências, na forma ora 
proposta. 

Estes os fundamentos da presente pro
posição. 

Sala das Sessões. - Franco Montoro 
- Petrônio Portella. 

LEGISLAÇAO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO 
FEDERAL 

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

CAPíTULO V 

Da Direção 

Art. 93. Dentro de 5 (cinco) dias, a 
contar da sua composição, cada Comis
são Permanente ou Especial, exceto a 

Diretora e as Mistas, reunir-se-i para 
instalar os trabalhos e eleger, em escru
tínio secreto, dentre os seus membros, 1 
(um) Presidente e 1 (um) Vice-Presi
cJente. 

§ 1.0 Em caso do não cumprimento 
do disposto neste artigo, ficarão investi
dos na Presidência e Vice-Presidência os 
2 (dois) titulares mais idosos, até que 
se realize a eleição. 

§ 2.0 Ocorrendo empate, a eleição re
pet!r-se-á no dia seguinte; verificando
se novo empate, será considerado eleito 
o mais idoso. 

§ 3.0 Quando aos trabalhos de qual
quer Comissão não comparecerem o Pre
sidente e o Vice-Presidente, caberá ao 
mais idoso dos titulares presidi-la. 

§ 4.0 Em caso de vaga do Presidente 
ou do Vice-Presidente, far-se-á o preen
chimento por meio de eleição realizada 
nos 5 (cinco) dias que se seguirem à va
cância. 

§ 5. 0 Aceitar a função de Ministro de 
Estado importa em renúncia ao cargo de 
Presidente ou Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Projeto será publicado e, em se
guida, ficará sobre a mesa durante três 
Sessões, a fim de receber emenda de 
acordo com o Regimento. Findo esse pra
zo, será despachado às Comissões com
petentes. 

Sobre a mesa, Oficio que será lido pele 
Sr. 1.0-Secretário. 

É lido o seguinte 

OFiCIO 

OF. N.0 012/75-GLG 

7 de março de 1975. 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
Dignissimo Presidente do 

Senado Federal 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de indicar a Vossa Ex
celência o Senhor Senador Henrique de 
La Rocque para integrar a Comissão Es
pecial constituída para estudo e parecer 
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do Projeto de Lei do Senado n.0 105/74 
que "institui o Código de Menores" em 
substituição ao nobre Senador Carlos 
Lindenberg. 

Aproveito a oportunidade para reiterar 
a Vossa Excelência meus protestos de 
estima e consideração. - Petrônio Por
tella, Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto) 
-Será feita a substituição solicitada pe
lo Líder Senador Petrônio Portella. 

Finda a Hora do Expediente, passo à 

ORDEM DO DIA 

Antes de dar início à apreciação das 
matérias, esta Presidência deseja escla
recer ao Plenário que houve erro na im
pressão do espelho da Ordem do Dia 
no que se refere à numeração do Reque~ 
rimento constante do item I da pauta. 
Trata-se do Requerimento n.0 2, de 1975 
e não n.0 3 como consta do avulso. ' 

Com este esclarecimento passaremos a 
anunciar o primeiro item da Ordem do 
Dia. 

Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n ° 2, de 1975, de autoria 
do Sr. Senador Vasconcelos Torres, 
solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado, do discurso do Excelen
tissimo Senhor Presidente Ernesto 
Geisel, quando da visita, em 20 de 
fevereiro de 1975, dos Senhores Go
vernadores eleitos. 

Em votação o Requerimento. Os Srs. 
Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. {Pausa.) 

Aprovado, será feita a transcrição so
licitada. 

DISCURSO DO EXCELENTTSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, QUANDO 
DA VISIT;A FEITA A SUA EXCEL~NCIA, 
EM 20-2-75, PELOS SENHORES GOVER
NADORES ELEITOS, QUE SE PUBLICA NOS 
TERMOS DO REQUERIMENTO N.0 2/75, 
DE AUTORIA DO SENADOR VASCONCE
LOS TORRES. 

"Senhores Governadores 

É com satisfação multo especial que 
os vejo a todos aqui reunidos em Bra-

sília, por convocação da Presidência 
Nacional da ARENA, para algumas jor
nadas de frutuosos cantatas políticos e 
administrativos, seja com o mais alto 
órgão de dlreção do Partido do Governo 
seja com os escalões superiores da ad~ 
ministração federal. 

Certamente, a ARENA multo virá a be
neficiar-se com reuniões como esta que 
espero se repita no decorrer do tempo 
- em proveito do melhor cumprimento 
da tarefa que ao Partido cabe realizar 
de suporte político do Poder Executivo 
tanto na esfera federal como no ambito 
estadual, e, mais do que isso para que 
se alce e mantenha à altura de suas pe
sadas responsabilidades perante todo o 
povo b~asilelro, como Partido majoritá
rio, ass1m consagrado nas últimas elei
ções. ~orri_?as no País, em clima de rara 
mob1l!zaçao do eleitorado e da maior 
liberdade de expressão da vontade po
pular. 

. Eptrosamento perfeito entre os vários 
orga~s da hierarquia partidária; mobi
llzaçao de todos os lideres de real den
sidade politica, desde o limiar das ba
ses _distritais e municipais: diluição de 
qua1~quer interesses perscnalistas ou de 
facçoes - que os não alimente o espíri
to dissociador do favoritismo ou das 
clientelas familiares - para que se crie 
um real espírito de corp-o" e um Partido 
verdadeiro pela coesão, tanto na doutri
na como na ação; dinamismo persisten
te, de todos os dias, na mobilização in
cansável do eleitorado e no recrutamen
to e formação de lideranças sempre re
novadas dentre as gerações mais jovens 
-, eis quanto se espera de um Partido 
que sente a necessidade inadiável de afir
mar-se e de crescer. Grande, decisivo 
mesmo, será o papel que caberá aos Se
nhores novos Governadores, na recria
ção de estrl.!turas partidárias seriamente 
abaladas por cisões e traumatismo ainda 
recentes. Impõe-se-lhes apaziguar diver
gências, somar dedicações, premiar es
forços, combater o desânimo que facil
mente contagia, levando à apatia e à 
Inércia, e injetar o entusiasmo sadio que 
empolga e estimula as virtudes cívicas 
para uma arregimentação partidárias 
consciente de seus deveres de fidelidade 
à agremiação e de superior devotamento 
aos Interesses supremos da Pátria.. 

Mas disso tudo, dessas altas respon
sabilidades que lhe foram cometidas, Se
nhores Governadores, já lhes devem ter 
falado exaustlvarr · , - : - o e~~ 
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- os atuais titulares dos postos mais ele
vados da D!reção Nacional do Partido. 

Desejo, pois, aproveitar esta oportu
nidade ímpar da cordial visita coletiva 
que me fazem, para referir-me, em par
ticular, às normas que julgo devam pre
valecer no relacionamento entre Gover
nos d~ Uniã_o e. dos EstadQS, nesta qua
dra amda tao aspera da vida naciQnal. 

O Brasil, desde a implantação da Re
pública, é uma Nação federativa em que 
se respeita e cultiva a autQnQmia dos 
Estados, como se proclamam e recQnhe
ce;m as v_antagens do. municipalismQ 
cr1ador. NaQ se consegmria entretanto 
esgotar, nessa fórmula necessariamente 
abstrata e genérica, Ó dilema, sempre 
presente e de equilíbriQ continuamente 
mutável, entre centralizacãQ e descen
tralizaçãQ administrativas·. Mestre Oli
veira Viana, em estudes da evQlucãQ das 
instituições pQlítica brasileiras tiwstmu 
b~m a eterna oscilação entre esses dois 
polos da cen tralizaçã·o mais rigida e da 
descentralização mais elástica que tem 
balizado períodos sucessivos dá vida na
cional e, numa visão geopolítica desses 
fatos históric.cs, assinalou a importân
C!fl: do ~at~r "circulação" através de base 
f1s1ca tao 1mensa. NQ Brasil de hoje in
terferem extraordinariamente nesse pro
cesso a proliferação incessante de vias 
e meios moder~os de transportes, a par 
da trama de fe1xes de comunicacões ele
trônicas quase instantaneas, recobrind·O 
a maior parte do território nacional. 

De outro lado, chegamos, também à 
era do. planei an:ento esta tal, do qual não 
podera p_rescmdlr,_ daqui P.or diante, qual
quer pa1s que nao deseJe soçobrar na 
estagnaçã·c e na miséria, ante.s se esforce 
por impulsionar o desenvolvimento in
te~rado ~a nação. n~s campos politico, 
ps1co-soc1al e econ~mJCo. E planejamen
to, na sua elaboraçao e em sua execução 
exige, de gualquer forma, dose larga de 
coordenaçao e de controle, tanto maior 
quanto menor desenvolvido e pois mais 
vulnerável a pressões externa.S, for o pais 
de que se trate. 

Assim, temperado embora pelas po
tencialidades muito acrescidas que lhe 
oferecem os modernos sistemas de co
municações e transportes, encurtando 
distancias e salvando obstáculos, o Bra
sil de nossos dias ingressou já se vão 
muitos anos, num período de 'supremacia 
indiscutível da ccntrallzacão sobre a des
centralização modulando· em tal sentido 

os conceitos, nem por isso traídos, do 
federalismo e da autonomia estadual. 

Temos sabido, graças a Deus e à fle
xlbll!dade que ele concedeu à nossa gen
te, adaptar-nos agilmente, desde os re
moros tempos ccloniais e passando pelo 
Império e a 1." República, a essa per
manente oscilação entre centralização· e 
descentralização que tão bem caracteri
za a evolução do povo brasileiro. No ci
clo atual em que estamos insertcs, fo
ram se criando organizações intermediá
rias, algumas não de todo estruturadas 
ainda, entre a União e os Estados como 
as superintendências regionais, entre os 
Estados e municípios como as regiões 
metropolitanas. E o pragmatismo criad·or 
acabou fixando normas de convivência 
entre os váriQS escalões de Governo que 
nos cumpre, dia a dia, aperfeiçoar de 
modo a alcançar eficiência cada' vez 
maior no planejamento e rendimento 
crescente da execução e seu contrQle. 

Os planos, orçamentos e programas 
federais estabelecem os quadrQs nacio
nal ou mesmo regionais em que se devem 
necessariamente inscrever o planeja
mento e as atividades dos Estados, sem 
quebra sensível de seu grau de auto
nomia. Respeitando-a conscientemente 
buscarei sempre que possível recorrer; 
fornecendo-lhes os necessários recursos 
e apoio, aos instrumentos e organiza
ções estaduais, e mesmo locais, para a 
concretização dos planes federais, con
correndo a União diretamente para com
plementá-los, senão para suprir-lhes a 
falta quando de todo irremediável. 

Estou certo de merecer a melhor com
preensão e alto espírito de coQperação 
por parte dos Senhores Governadores, 
aos quais não regatearei meu apoio nem 
os recursos de que disponha a União, pa
ra impulsionar o progresso do País, isto 
é, o de todas as suas unidades federadas 
em aceitável equilíbrio. 

Processos vários poderão ser utilizados 
na articulação das atividades entre ór
gãos federais e estaduais, ressaltando en
tre eles, como já se vem largamente fa
zendo, o de convênios estabelecidos com 
maior ou menor grau de detalhamento 
e definição mais ou menos precisa das 
responsabilidades de cada qual. 

Empresas mistas União-Estado, até 
com participação de empresários priva
dos, poderão ser .solução mais adequada 
em certos casos. E a outros modelos de 
cooperação poder-se-á r1 · 1 • 
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Mais do que qualquer processualística 
no entanto, valerão os esforços que des
penderemos conjugadamente no sentido 
do mais rãpido e sólido desenvolvimento 
do País e de melhor qualidade da vida 
para nosso povo, pelo que traduzam de 
identidade de propósi tcs, sinceridade de 
esforços e comunhão de interesses maio
res, nunca egoístas nem mesquinhos. 

Com a segurança de quem bem have
remos de trabalhar juntos, em sintonia, 
para o progresso deste vasto e grande 
País, eu auguro, a todcs os Senhores Go
vernadores, pleno êxito nas ãrduas ta
refas de governança que em breve irão 
empreender com fé e confiança nos des
tinos gloriosos da Nação brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.O 3, de 1975, de autoria 
do Sr. Senador Vasconcelos Torres, 
solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado, da Ordem do Dia de Sua 
Excelência o Minístro do Exército, 
General Silvio Frota, alusiva à pas
sagem do 30.0 Aniversãrio das Vitó
rias da Força Expedicionãria Brasi
leira na Itãlia. 

Em votação o Requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Estã aprovado; serã feita a transcri
ção solicitada. 

ORDEM DO DIA DE SUA EXCELENCIA O SR. 
MINISTRO DO EX~RCITO, GENERAL STLVIO 
FROTA, ALUSIVA À PASSAGEM DO 30.0 

ANIVERSÁRIO DAS VITORIAS DA FORÇA 
EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NA ITÁLIA 
- QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO RE
QUERIMENTO N.0 3/75, DE AUTORIA DO 
SR. SENADOR VASCONCELOS TORRES. 

"A manhã estava fria, no dia 2.1 de 
fevereiro de 1945, nos campos da Itália. 
A neve que cobria os cumes dos morros, 
estendia-se, como um alvo manto, pelo 
vale afora. 

O ribombar dos canhões, o sibilar dos 
projetis, o crepitar da metralha, o surdo 
percuti r dos morteiros e o estrondo das 
granadas quebraram, de chofre, a quie
tude da alvorada e deram ao cenário sua 

Os soldados brasileiros, na angústia 
que antecede ao ataque, aguardavam nas 
trincheiras a ordem de avançar. Repen
tinamente, lançaram-se resolutos atra
vés da bruma, ainda não dissipada, en
costa acima. 

Não houve hesitações; todos eram va
lentes. 

O objetivo era Monte Castelo, baluarte, 
até então Imbatível, da resistência teuta. 

Escrevia-se, naqueles momentos hístó
ricos, mais uma página gloriosa da epo
péia da Força Expedicionária Brasileira, 
na península itálica. 

A luta foi cruenta. Centenas de com
batentes da liberdade já haviam pereci
do nas tentativas anteriores de dominar 
a cidadela alemã. Numerosas vidas fo
ram, novamente, ceifadas. 

Finalmente, o grito de vitória. O pra
cinha caboclo plantara, como símbolo de 
posse ,no alto, ainda fumegante, da ele
vação, o auriverde pendão para que, tam
bém, a brisa frígida de outro continente 
o beijasse e balançasse. 

Estava aberto, pela 1.a Divisão de In
fantaria Expedicionãria, o caminho para. 
a arrancada final. 

O combate de Monte Castelo é um 
magnífico exemplo da cooperação das 
armas e dos serviços, apoiados pelos au
dazes aviadores do 1.0 Grupo de Caça. 
Nele ombrearam-se pela ccragem e abne
gação todos os brasileiros, desde o solda
do humilde - não menos heróico - até 
ao austero e querido chefe que, com tan
ta nobreza e estoicismo, comandou as 
tropas no além-mar. 

É oportuno ressaltar, àqueles que não 
viveram os momentos épicos de nossa 
participação na Segunda Guerra Mun
dial, a importância da conquista, pelo 
Exército Brasileiro, do ponto-chave do 
conjunto defensivo alemão. Ninguém 
melhor para fazê-lo do que o pranteado 
comandante da Força Expedicionária 
Brasileira que, em sua análise crítica e 
objetiva do memorável feito militar, diz, 
textualmente: 

"Monte Castelo, resistindo duramente 
três vezes, erigira-se na cidadela da pre
sumida invencib!l!dade germânica. Para 
os brasileiros, no entanto, representava 
um · · e um na ' · da 
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sa tropa de ultramar. Constituiu o índi
ce do valor da nossa gente. Dignificou a 
sangrenta forja de nossa agressividade. 
Traduziu a odisséia anônima das atrevi
das incursões de nossas patrulhas, avan
çando sob nevadas cortantes no gelo res
valadiço a se esgueirarem através dos 
núcleos da defesa inimiga, em busca do 
prisioneiro e da Informação. 

Sumidouro de centenas de vidas pa
trícias, sua captura pelas nossas forças 
constituiu dever de consciência e Impera
tivo de dignidade militar. Foi uma vitó
ria militar e um triunfo moral. Assinalou 
o início de uma série de vitórias que ele
varam o nome do Brasil e o prestígio de 
nosso Exército". 

Comemorar a tomada de Monte Caste
lo não é somente festejar o triunfo na
cional, ou homenagear os que o destino 
poupou e regressaram, cobertos de louros. 
É acima de tudo, reverenciar, religiosa
mente, aqueles que tombaram na san
grenta refrega e jamais voltaram aos 
seus lares distantes. É venerar os heróis 
cujos corpos insepultos foram encontra
dos, meses mais tarde, bem próximo ao 
cimo almejado. Estes, exangues, não ti
veram mais vida para prosseguir, contu
do, ao penetrarem na eternidade, alça
ram-se, pelo sacrifício, ao pedestal da 
glória. 

As C·omunidades, em geral, são céticas 
em relação às virtudes de seus contem
porâneos, e sóbrias no aplaudir de seus 
êxitos. 

Dia virá, todavia, em que a posteridade, 
sempre mais serena em seus julgamentos, 
há de cantar com emoção e reconheci
mento as façanhas desta legião de bra
vos, nas vertentes dos apenlnos. 

Hoje, justamente, há trinta anos do 
célebre evento, quero homenagear em ti 
- velho expedicionário - o homem bra
sileiro que foi a regiões longinquas lutar 
e defender os valores espirituais de nos
s~. civilização, num repúdio evidente ao 
totalitarismo. Quero venerar contigo a 
memória d·os que repousaram no campo 
Santo de Plstóla, em especial aqueles que, 
deformados pela vultuosidade, permane
ceram anónimos para a pátria. 

"Mas Deus sabe os seus nomes." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Há oradores Inscritos para esta opor
tunidade. 

Tem a palavra o nobre Senador Lulz 
Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, começa a Bolsa 
de Valores a recuperar-se, se bem que 
timidamente, dos múltiplos tombos que 
levou no curso do mês de fevereiro. Fe
vereiro foi, de fato, no que diz respeito 
ao mercado de títulos, um mês quase trá
gico, onde a Bolsa de Valores se empe
nhou em bater os seus próprios recordes 
negativos. Mesmo as ações da PETRO
BRAS, ordinariamente tão disputadas, 
naquele mês foram mais oferecidas do 
qt;e requestadas. 

Lembra O Globo, do dia 19 de março, 
que nem a divulgação do balanço geral 
da PETROBRAS, referente ao exercício 
de 1974, revelando lucros da ordem de 4 
bilhões e 600 milhões de cruzeiros, nem 
isso conseguiu despertar o interesse dos 
investidores. É que o mal era falta de 
dinheiro, era a chamada crise de liqui
dez. 

Assim comenta O Globo tal crise, a 3 
de março: 

Tendo como fator principal, o agra
vamento da liquidez, o mês de fe
vereiro apresentou resultados nega
tivos nos negócios realizados na Bol
sa de Valores do Rio de Janeiro. Com 
uma desvalorização média de 3,10% 
nos preços dos principais papéis, os 
recursos aplicados apresentaram 
uma diária Inferior em 28,31% a re
gistrada em janeiro. 

Sobre o mesmo assunto, O Estado de 
S. Paulo, na sua coluna económica de 13 
de fevereiro, diz o seguinte: 

Como a cada ano, no início do exer
cício, verifica-se agora uma grande 
crlse de liquidez no sistema bancário 
nacional, criando, uma expectativa 
paralisante quanto à evolução da po
lítica credltícia nos próximos meses 
e favorecendo o aumento de con
cordatas. Esta Imposição "gregoria
na" não é sadia e parece que seria 
fácil superá-la com um pouco de 
Imaginação. 

Adiante o artigo veicula a possibilida
de de ser mudado o exercício cambial 
para março ou junho, como forma de 
atenuar essas dificuldades, que ~ 
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ocorrem nos dois primeiros meses do 
ano. 

Prosseguindo, diz O Estado de S. Paulo, 
na mesma coluna: 

Haveria, no entanto, outro melo mais 
rápido para atingir esse objetivo: 
obrigar as entidades públicas a pa
gar em dia suas dívidas ( ... l 
Para isso, bastaria determinar que 
as entidades públicas paguem com 
correção monetária seus débitos 
atrasados. 

Dez dias depois, a 23 de fevereiro, o 
jornal voltava ao assunto, repetindo: 

"A atual falta de liqüidez parece 
ter sua origem nos atrasos de pa
gamento das entidades públicas." 

E, a seguir, prescrevia o mesmo remé
dio já receitado anteriormente, que se
ria obrigar as entidades públicas a pagar 
em dia. 

A propósito desse atraso e da falta de 
correção monetária desses débitos, o En
nheiro Jorge Luiz de La Rocque, Presi
dente do SINICON- sigla do quilométri
co Sindicato Nacional da Indústria de 
Construção de Estradas, Pontes, Aero
portos, Barragens e Pavimentação - o 
Engenheiro La Rocque declarava ao Jor
nal do Brasil, de 19 de janeiro, que "en
tre as principais reivindicações dos em
presários da construção civil, está a ins
tituição de uma política nacional de cor
reção monetária dos débitos do setor 
pública para com as empreiteiras". Fe
lizmente a grita ecoou nos setores go
vernamentais e estes não ficaram sur
dos. Tanto assim é que O Estado de S. 
Paulo de 6 de março nos dá notícia da 
efetlvação da entrega de recursos no 
montante de um bilhão e setenta mi
lhões de cruzeiros ao Ministério dos 
Transportes, para atender ao pagamento 
de seus principais fornecedores e em
preiteiros, repasse feito tendo em vista 
as necessidades do Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem, da Rede 
Ferroviária e da Superintendênc~a da 
Marinha Mercante. 

No mesmo artigo do Estadão, o atual 
Ministro interino da Fazenda, Sr. José 
Carlos Freire, informa que "essa entrega 
de recursos permitiu um alívio Imediato 
na situação credltícla do Pais". 

De fato, o alívio é confirmado pelo ci
tado Engenheiro La Rocque, que já de-

clarou aos jornais que o SINECON, ou 
seja, o Sindicato que ele dirige, "ficava 
aliviado com as medidas que, em boa 
hora, o Governo determinara com o obje
tlvo de desafogar a situação financeira 
do setor privado". 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Exa. 
um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Com 
muita honra, Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Veja V. Ex.a 
o testemunho que gostaríamos de invo
car de V. Ex. a e de .todos os que ouvem a 
notícia transmitida à Casa pelo seu dis
curso. Os tempos mudaram, e a politica 
económica tão combatida, de austerida
de e, ao mesmo tempo, de serenidade dos 
governos revolucionários permitiu o de
sembolso de uma quantia - vamos re
petir - de um trilhão de cruzeiros an
tigos, sem que houvesse emissão, sem que 
aumentasse um dos focos maiores da 
inflação. Esse reparo não poderíamos 
deixar de fazer, quando V. Ex.a traz ao 
conhecimento desta Casa medidas do 
Governo que se faziam prementes, que se 
faziam absolutamente necessárias, quais 
sejam a de saldar as dívidas com os 
principais fornecedores que, na Adminis
tração Pública, acreditaram nos setores 
citados por V. Ex.a 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Multo 
grato, Senador Virgílio Távora, pelo seu 
aparte, que coincide exatamente com o 
meu ponto de vista, quando expressei 
louvores à presteza com que o Governo 
atendeu aos reclamos do Sindicato. En
tretanto, as providências governamen
tais não constituem uma solução geral, 
definitiva, mas, sim, solução particular, 
para um caso, para esta vez. A solução 
geral - eu também o creio - só virá 
com a obrigatoriedade da correção nos 
débitos das entidades públicas. ll: o bom 
jogo da reciprocidade quem obriga o Go
verno a submeter-se à correção monetá
ria quando não solver em dia suas pró
prias dívidas. Como o amor, também 
correção com correção se paga. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
p o Srs. ' · em · 
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bro de 74, comentamos, desta Tribuna, 
novas descobertas de óleo feitas pela 
PETROBRAS: eram as do poço SES-30 
da plataforma continental de Sergipe, 
próximo ao delta do Vasa-Barris, a 45 
quilómetros de Aracaju, e a do campo de 
Garoupa, no litoral de Campos, no Esta
do do Rio. 

De lá para cá, novos êxitos foram al
cançados pela PETROBRAS, que desco
briu no litoral fluminense novo campo, 
que recebeu a denominação de Pargo, e 
outra vez no litoral de Sergipe, na foz do 
São Francisco, onde se perfurou com 
sucesso o poço SES-29, de onde jorraram 
óleo e gás, além do SES-20, com bastan
te gás, nas proximidades da foz do Vasa
Barris. 

Em janeiro deste ano, Sergipe recebeu 
a visita do presidente da PETROBRAS, 
General Arakem de Oliveira, e do Supe
rintendente-Geral do Departamento de 
Exploração e Produção (DEXPRO), En
genheiro Francisco Paula Medeiros. 

O Presidente da PETROBRAS cumpriu 
extensa programação, visitando a sede 
da Região de Produção do Nc·rdeste e a 
sede do Terminal Marítimo de Carmó
pnlis <TECARMO), onde tomou conheci
mento dos últimos trabalhos ali desen
volvidos. 

No dia imediato ao de sua chegada, 
o General Arakem de Oliveira visitou os 
campos de produção de Caioba e Gua
ricema, situados na plataforma c-onti
nental, bem com-a o SES-30, na foz do 
Vasa-Barris, e o SES-39, próximo da foz 
do São Francisco, onde assistiu a exce
lente teste de óleo. 

Em audiência com o Governador Paulo 
Barreto de Menezes, presente o Gover
nador eleito, Engenheiro José Rolemberg 
Leite, o Presidente da PETROBRAS con
firmou a instalação em Sergipe de uma 
unidade de amónia e uréia, com o apro
veitamento do gás obtido na plataforma 
sergipana. Informou que um grupo de 
trabalho estuda os detalhes para Im
plantação dessa unidade, cuja importân
cia já salientei reiteradas vezes desta 
tribuna. Revelou, ainda, ao Governador 
do Estado seu entusiasmo pelos traba
lhos da PETROBRAS na plataforma 
continental de Sergipe e as excelentes 
perspectivas de óleo e gás. 

Quanto à Implantação da unidade de 
potássio, empreendimento do qual a 

PETROBRAS hoje participa, através da 
PETROQUISA, com 50% do capital, es
clareceu que se acha em fase final de 
composição a empresa que se deslncum
birá de tão grande e importante empre
endimento, anunciando para breve a es
colha da diretoria dessa empresa. 

Tudo isso demonstra o empenho com 
que o Presidente Ernesto Gelsel e o Mi
nistro das Minas e Energia, Sr. Shigeaki 
Ueki, colocam na árdua missão de asse
gurar ao Brasil o óleo de que necessita, 
bem como de implantar empreendimen
tos da importância daquele que permi
tirá o aproveitamento das grandes re
servas de potássio existentes em Sergipe. 
Cumpre-nos, ainda, ressaltar o trabalho 
que vem sendo efetuado pelo General 
Araken de Oliveira, à frente da PETRO
BRAS, bem como do Diretor Haroldo Ra
mos da Silva; do Superintendente do 
DEXPRO, Dr. Francisco de Paula Me
deiros; do Geólogo-Chefe da PETRO
BRAS, Engenheiro Carlos Walter Mari
nho Campos, e do Engenheiro Francisco 
Nogueira, responsável pelos trabalhos de 
perfuração da plataforma continental 
em todo o Nordeste, bem como dos Su
perintendentes das unidades localizadas 
em Sergipe, Engenheiros José Marques 
Neto e Luís Massaia. Da mesma forma 
é necessário que enfatizemos o constante 
esforço do Governador Paulo Barreto de 
Menezes, no sentido de Incrementar a 
Industrialização em Sergipe e, especial
mente, no sentido de que se crie um 
pólo petroquímica-mineral em nosso Es
tado, com as unidades de potássio, mag
nésio, barrilha, amónia, uréia, etc. 

Sr. Presidente, na demonstração de 
continuidade político-administrativa que 
tem sido tão benéfica a Sergipe e á seu 
povo, o Governador-eleito José Rollem
berg Leite, por ocasião do encontro de 
Governadores da ARENA com a Executi
va do Partido, realizado nesta Capital, 
teve oportunidade de abordar problemas 
magnos do Estado nos encontros que 
manteve com os Ministros do Governo 
do eminente Presidente Ernesto Gelsel. 

Assim é que conforme noticiado pela 
imprensa no dia 20 de fevereiro na reu
nião entre os Governadores arÉmistas e 
os Ministros da Fazenda, Planejamento 
e Interior, o Governador José Rollemberg 
Leite, juntamente com o Governador de 
Alagoas, Sr. Dlvaldo Suruagy, aludiram a 
antiga reivindicação para que sejam pa
gos aos Estados royalties pela produção 
de óleo em suas plataformas submarinas, 
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tal como se dá com o petróleo obtido no 
subsolo dos Estados. 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Ouço, 
com multa atenção, o eminente Senador 
Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Disse V. Ex." 
que é necessário enfatizar o constante 
esforço do Governador Paulo Barreto no 
sentido de incrementar a industrializa
ção de Sergipe. No entanto, nós - eu, 
o Senador Eurico Rezende e todos os seus 
Colegas desta Casa - preferimos enfa
tizar o insuperável esforço do Senador 
Lourival Baptista em incrementar o de
senvolvimento, sob todas as formas, do 
pequeno e grande Estado de Sergipe. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito 
grato a V. Ex.", eminente senador Luiz 
Cavalcante. As palavras que V. Ex." pro
feriu são palavras partidas do coração 
de um velho amigo, de um velho compa
nheiro, de um velho batalhador que, 
também aqui neste Plenário, tem defen
dido as riquezas do nosso País. Sou mui
to grato - volto a frisar - ao velho 
companheiro da Câmara dos Deputados, 
no Rio de Janeiro e Brasília, e que, à 
frente do Governo do seu Estado, tudo 
fez pelo progresso e desenvolvimento de 
Alagoas. 

O Sr. Euric() Rezcnde - V. Ex." me 
honra com um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Líder, Senador 
Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezendc- Todos nós so
mos testemunha de que V. Ex." é, nesta 
Casa recordista de pronunciamentos, vh 
de regra, ora conduzindo reivindicações 
para seu Estado e anunciando-as vito
riosas, ora manifestando a efusão do seu 
agradecimento pelo gesto assistencial do 
Governo federal em favDr do ~eu EstadD. 
Aquelas reivindicações se ccnstltuem ho
je em dados curriculares da sua vld::t 
pública e, por si sós, edificam a confia
bilidade do povo sergipano em V. Ex." 
o agradecimento que V. Ex." faz opera, 
a toda carga, em termos de estímulo, 
para que outras obras, empreendimentos 
e realizações sej nm drenadas para o set: 
grande-pequeno Estado de Sergipe. Dai 
por que desejo louvar, mais uma vez, a 
ponte mental que V. Ex.n construiu en
tre esta tribuna e o Estado que V. Ex." 
tão nobremente representa nesta Casn. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou 
também muito grato a V. Ex.", eminente 
Líder Senador Eurico Rezende, pelas pa
lavras que acabou de proferir, apoiando 
o meu pronunciamento na tarde de hoje. 
v. Ex." tem sido sempre um amigo de 
Sergipe, em todas as horas e essa ami
zade muito me honra. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Nobre 
Senador, dá licença para um apl!'te? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com 
imenso prazer, nobre Senador Henrique 
de la Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Ouvi 
a declaração do nosso Líder, de que v. 
Ex." é, sem dúvida, um recordista enal
tecendo diariamente o seu Estado, em 
seus vários aspectos da sua vivência. o 
que me cabe neste instante assinalar é 
que nós outros já estávamos acostuma
dos a essa conduta de V. Ex.a na Câmara 
dos Deputados. Lá ouvíamos também 
V. Ex.", assistíamos ao dinâmico repre
sentante do Estado de Sergipe, então 
como Deputado, diariamente ocupar o 
microfone, para, em conduta idêntica, 
enaltecer o seu Estado, reclamando tudo 
aquilo de que ele precisava dos P·oderes 
da República. Reencontro V. Ex.a neste 
mesmo caminho, neste mesmo diapasão, 
nesta mesma conduta, nesta mesma dl
retriz. É o que assinalo neste aparte, 
congratulando-me com o velho amigo 
pelo seu exemplar comportamento. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.", eminente Senador 
Henrique de La Rocque. 

O Sr. Gilvan Rocha -V. Ex.n me per
mite um aparte, Senador Lourival Bap
tista? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
m•.1ito prazer, eminente Senad·or Gilvan 
Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha - Como sergipa
no, neófito nesta Casa de grandes deci
sões, ouço com atenção o pronunciamen
to de V. Ex.", que se refere àquelas ri
quezas que Sergipe tanto se orgulha de 
a natureza tê-las doado. Neste registro 
ao dlscursD de V. Ex.", lanço um apelo 
- agora que a Bancada de Sergipe con
tn com um membro da Oposição: todos 
nós, juntos pelo bem comum do nosso 
pequeno Est:tdo, transformemos aquelas 
riquezas - Inclusive, estão sendo trans
portadas para outros Estados -, que 
Sergipe salb::t usnr a prodl nnP 
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a natureza lhe deu, em benefício da sua 
ascensão social. Por isso, solicito a V. Ex."' 
incorpore no seu registro um apelo ao 
Governo federal, para que, efetivamente, 
cuide do desenvolvimento industrial de 
Sergipe, com a instalação de um pólo 
petroquímica na nossa., terra, e esse re
gistro seja realmente não só de um acha
do, mas também de um achado de ri
queza e de progresso. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Emi
nente Senador Gilvan Rocha, estava eu 
a agradecer o aparte do eminente Se
nador Henrique de La Rocque quando 
fui aparteado por V. Ex."' Permita-me 
que antes de agradecer-lhe termine o 
agradecimento ao eminente Senador ma
ranhense. 

V. Ex.6 , nobre Senador Henrique de La 
Rocque, deu seu testemunho do nosso 
trabalho na Câmara Federal, tanto no 
Rio de Janeiro como em Brasília. Mas 
V. Ex.a aí falou no velho amigo, velho 
amigo de quase cinqüenta anos, quando 
alunos fomos de um colégio interno na 
velha Bahia, onde fizemos o nosso curso 
de ginásio e há quase cinqüenta anos 
nos conhecemos. As suas palavras vão, 
como as do eminente Senador Luíz Ca
valcante, por conta do coração e da ami
zade. 

O que temos feito e realizado, como 
Deputado Federal, como Governador do 
Estado de Sergipe, como Deputado Es
tadual, como Prefeito da ex-Capital do 
meu Estado como Senador não é mais 
do que cumprir a obrigação de homem 
público na firme e constante defesa dos 
grandes interesses do Estado de Sergipe. 

Quanto a V. Ex."', eminente Senador 
G!lvan Rocha, ouvimos com atenção o 
seu aparte. Satisfeitos ficamos de seu 
desejo, que é também o nosso e do povo 
sergipano, que o conduziu a esta Casa, 
para trabalharmos juntos num só desejo 
de vermos as riquezas minerais sergipa
nas exploradas. Sabe muito bem V. Ex."' 
que o gasoduto construído para levar o 
gás para a Bahia breve não o levará, 
pois ficará em Sergipe, na fábrica de 
amónia e uréia. Quanto ao potássio, sabe 
V. Ex." que foi assinado, no ano passado, 
um contrato onde a PETROQUISA entra 
com 50% para a exploração do potássio 
sergipano. 

Tenho a certeza de que, nesta Casa, 
ombro a ombro, nós trabalharemos em 
beneficio do nosso Estado, tudo fazendo 

para o seu desenvolvimento, e para o seu 
progresso. 

O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Ex."' 
um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador Eurico 
Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende - Ouvi do emi
nente Senador G!lvan Rocha, e com ple
na homologação de V. Ex.a, a reivindi
cação no sentido de que a riqueza mi
neral de Sergipe não se desloque apenas 
para servir a outros Estados. Para diri
mir e espancar a dúvida que me vem ao 
espírito, eu perguntaria a V. Ex." se fun
ciona escritório da PETROBRAS em Ser
gipe. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Em 
Aracaju, Capital do nosso Estado. 

O Sr. Eurico Rezende - Lá mesmo 
em Sergipe? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Em 
Aracaju, cujos escritórios têm a direção 
da exploração em terra e no mar. O 
eminente Senador G!lvan Rocha refere
se é ao gás, que saía para a Bahia, e 
ao potássio que poderia vir a sair para 
ser explorado em outro Estado. 

O Sr. Eurico Rezende - Eu agradeço, 
agora estou esclarecido. 

O Sr. Gilvan Rocha - Permite o no
bre orador um aparte, para estender uma 
explicação ao ilustre Senador Eurico Re
zende? (Assentimento do orador.) O que 
Sergipe pretende é que ele deixe de ser 
exportador de matéria-prima; um Estado 
que tem uma vocação para a industria
lização, pois é um Estado de pequena 
área geográfica; um Estado que é pe
riodicamente assolado por fenômenos 
climatéricos; que foi aquinhoado pela 
natureza por uma riqueza excepcional, 
não pode dar-se ao luxo de transferir 
essa riqueza, mesmo que para a sua pró
pria federação, mas para outros Estados. 
A nossa luta será em transformar Ser
gipe num pólo industrial petroquímico, 
para evitar-se novas inaugurações de 
oleodutos, gasodutos porque estamos te
mendo que venha aí um potassoduto. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Quan
to a este segundo aparte, eminente Se
nador Gilvan Rocha, quero dizer a V. 
Ex."' que, desde 1959, na tribuna da Câ
mara dos Deputados, no Governo do 
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Est1 do e aqui, na tribuna do Senado, 
abordamos esses assuntos. v. Ex." sabe 
quando jorr.ou petróleo pela primeira vez 
em Sergipe, em território e na platafor
m9. e lá estão quatrocentos e tant:Js po
ços, em terra firme, os poços da plata
forma produzindo petróleo para o Brasil. 

V. Ex." sabe que não foi só minha a 
defesa, mas também dos parlamentares 
que aqui atuaram e atuam, tanto nest1 
Casa como na outra, assim como do Go
verno do Estado, enfim de todos que se 
interessam por Sergipe para que as ri
quezas f·ossem lá exploradas. 

Quanto ao potássio, trata-se de um 
empreendimento de grande vulto e com
plexidade, que não haveria como ser 
concretizado de um momento para outro. 

O petróleo, n.o Brasil, jorrou há 21 
anos; em Sergipe há cerca de 10 anos, e 
já muito foi feito pela Petrobrás naquele 
Estado. 

Quanto ao potássi·o, foi também gra
ças à Petrobrás que foi encontrado. Hoj c 
- V. Ex." sabe muito bem - a Petr-o
quisa está associada a uma empresa que 
irá explorar o potássi-o, e o Presidente 
da Petrobrás, em janeiro, declar~m lá que 
em Sergipe será instalada uma fábrica 
de Z>.mõnia e uréia. Logo, temos que con
fiar na palavra daqueles que dirigem 
esses setores referentes ao petróleo e aos 
minerais brasileiros. 

O Sr. Gilvan Rocha - E eu, com mui
ta honra, Sr. Senador, saudarei a inau
guração daquela fábrica, se for realmen
te concretizada. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Quan
to a isso não tenho dúvidas; não sou 
pessimista. Sou otlmista e continuarei, 
nesta Casa, com a vida, c,om a vivência 
política que Deus me tem concedido, a 
defender sempre os Interesses do meu 
Estado. Sei que V. Ex.", como sergipano, 
como homem que hoje tem assento no 
Senado, onde todos nós nos encontramos, 
procurará fazer tudo pelo progresso e 
pelo desenvolvimento de Sergipe. 

Continuando, esse pr,oblema adquiriu 
realce a partir da descoberta de petróleo 
na plat::tforma continent::tl de Sergipe, 
mas infelizmente sem solução até hoje. 
Emendas constitucionais foram apresen
tadas, por ocasião da elaboração do atual 
texto constitucional, visando assegurar 
aos Estados direito ao recebimento de 
royalties pelo petróleo porventura desco-

berto e explorado nas plataformas con
tinentais. 

Trata-se de questão que, indiscutivel
mente, merece solução rápida, seria es
tender ao óleo e ao gás produzidos na 
plataforma submarina o mesmo trata
mento que a legislação defere atualmen
te ao que é produzido no continente. H:í. 
necessidade de fortalecer financeiramen
te os Est9.dos produtores de petróleo, pa
ra que eles realizem as ,abras de infra
estrutura económica e social que a pró
pria Revolução programou tendo em vis
ta que a descoberta do óleo vem nDdi
ficando os padrões de vida nas áreas de 
sua produção. Os Estados passam a ter 
maiores recursos para a implantação e 
manutenção de serviços públ1cos, com1 
estradas, esc,olas, ginásios, hospitais etc., 
exigência do novo status da "provínci:t 
petrolífera" que passam a ser. 

Sergipe, hoje. é o segundo Estado pro
dutor de petróleo no Brasil, grande ri
queza, que muito tem beneficiado o Bra
s:l. E por mai,or que ela seja, um dia se 
esgotará. Indispensável justo, assim, que 
de~sa riqueza resultem benefícios para o 
Estado. Inadmissível seria aceitar-se a 
exploração predatória ou colonhl, da 
União para com os Estados. Estes, em 
hipótese alguma, podem deixar de ser 
favorecidos pelas riquezas que possuam 
e com a qual venham a contribuir para 
o enriquecimento nacional. O inverso 
eerá o colonialismo indesejável, e que o 
Governo Geisel, pelo esforço pmgramado 
no Segund,o Plano Nacional de Desenv.ol
vimento, deseja evitar, diminuindo as 
desigualdades entre regiões. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador. 

O Sr. Itamar Franco - Apenas para 
aplaudir a fala de V. Ex." não só n~~se 
trecho, mas principalmente nesse trecho, 
porquanto o nosso Estado de Minas Ge
rais, que exporta minério e, cada vez 
mais, se empobrece, também espera, co
mo V. Ex." para Sergipe, em relação ao 
petróleo que o Governo Federal reveja, 
muito breve, o Imposto único sobre Mi
nerais. Muito obrigado a V. Ex." 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou 
muito grato a v. Ex.•, Senador It:lmar 
Franco, pelo aparte com que honrou meu 
pronunciamento. 
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Agiu com acerto o Governador eleito, 
Engenheiro José Rollemberg Leite, quan
do, juntamente com o Governad·or de 
Alagoas, reavivou o problema no encon
tro mantido com os Ministr.os da Fazen
da d·o Planejamento e do Interior. Ainda 
máis essà questão é. do interesse de ou
tros Estados, como os do Rio, Espírito 
Santo e Rio Grande do Norte, hoje mem
bros do grupo de Estados produtores efe
tivos ou potenciais de petróleo em seus 
litorais. 

O Sr. Roberto Satumino - Permite 
V. Ex." um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com 
muita honra, eminente Líder Roberto 
Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino - V. Ex." tem 
toda a razão ao apoiar a pretensão do 
Governador de Sergipe de estender o pa
gamento de royalties aos Estados e Mu
nicípios, também nos casos de explora
ção da plataforma continental. Quando 
a lei prevê essa indenização nos casos 
de exploração do petróleo diretamente 
do solo dos Estados, ela assim procede, 
assim faz, porque reconhece que é pre
ciso dar a esses Estados e a esses Mu
nicípios uma compensação, uma forma 
de atender a modificação da sua estru
tura econômica, para dar todo apoio lo
gístico à exploração desse petróleo. E~se 
royaltye não corresponde a nenhuma m
denização por propriedade, visto que o 
subsolo também é propriedade da União. 
Não é propriedade dos Estados e nem 
dos Municípios. Assim, no caso da pla
taf.orma continental, pela mesma razão, 
os Estados e Municípios costeiros, vizi
nhos ao local da exploração, também 
têm que adaptar a sua estrutura ecJ
nômica, para atender a-o apoio logístico 
da exploraçã-o que se processa na pla
taforma. Pela mesma razão, por conse
guinte, o benefício da lei deve ser esten
dido a esses Estados, no caso da plata
forma continental. Gomo bem V. Ex." 
lembrou, Isso também é um interesse do 
Estado do Rio, e V. Ex." contará com o 
ap.oio da Bancada do nosso Estado, para 
c. defesa desse ponto de vista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.", eminente líder 
Roberto Saturnino, pelo apoio que está 
dando, não só em seu nome, mas tam
bém em nome da bancada do Estado do 
Rio ele Janeir.o, à reivindicação que fa
zemos nesta hora ele aplauso à solicita
ção feita pelos eminentes futuros gover-

nadares elos Estados de Sergipe e Ala
goas. Seu aparte multo honra o meu 
pronunciamento. 

Há muito tempo batalho no mesmo 
sentido. E o tenho feito, convencido da 
justiça dessa causa. E, sobretudo, da via
bilidade de uma solução que concilie os 
interesses dos Estados e da União. Esta 
pode conceder àqueles parcela do que 
obtém na plataforma continental, a tí
tulo ele reparação e ajuda. A solução do 
problema, longe de ser difícil, parece
nos fácil, pois a imaginação nos fornece 
diversos meios de atender à justa reivin
dicação, e nem ·OS eventuais óbices legais 
devem ser considerados irremovíveis. Pa
ra isso, nada mais é necessário do que 
·O convencimento de que a riqueza obtida 
na plataforma continental de determi
nado Estado deve, forçosamente, por uma 
questão de justiça, contrbuir para o en
riquecimento e o desenvolvimento do 
mesmo Estado. Parte dos resultados des
sa produção - repetimos - deve ser 
canalizada para a solução de graves pro
blemas econômicos, sociais e culturais 
dos Estados, sobretudo, quando dos me
nos favorecidos, como é o caso de Ser
gipe, de Alagoas e será, breve, com a 
confirmação dos prognósticos existentes, 
dos Estados do Espírito Santo, Rio Gran
de do Norte e Rio de Janeiro. Felicito, 
assim, o Governador eleito de Sergipe, 
Engenheiro José Rollemberg Leite, por 
sua oportuna intervenção na reunião 
com os mencionados Ministros de Esta
do. E congratulo-me com o povo sergi
p1no pela demonstração eloqüente de 
que os grandes interesses de Sergipe e 
de seu povo - que ele tão bem c~nhece 
- terão, no futuro Governador do Es
t<tdo, um defensor permanentemente vi
gilante! 

Sr. Presidente, no Instante em que faço 
o registro dos êxitos da Petrobrás, que 
no fundo são o resultado de um admi
rável traball1o de equipe, não posso dei
xar de lamentar o recente falecimento 
do Engenl1eiro Leopoldo Miguez de Mel
lo, até então dlretor industrial dessa em
presa estatal. Era ele um dos mais proe
minentes integrantes dessa equipe a que, 
durante 27 anos, com a sua capacidade 
profissional, o seu talento e a sua dedi
cação tanto contribuiu para que a em
presa chegasse ao ponto de grande des
taque em que hoje se encontra. 

Assim, ao lado da alegria pela desco
berta dos noV·OS poços, a nossa profunda 
tristeza pela perda de quem tanto ajudou 
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para que hoje nos orgulhássemos da 
PETROBRAS. 

A esta, como à família de Leopoldo 
Miguez de Mello, as expressões do meu 
profundo pesar, a que, estou certo, se 
associará todo o Senado da República. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao último orador 
inscrito, o nobre Senador Mauro Bene
vides. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ao ocupar esta 
tribuna pela primeira vez, hoje apenas 
para um breve discurso, não seria admis
sível que descumprisse uma praxe par
lamentar, há pouco lembrada pelo pri
meiro orador da tarde, o ncbre Senador 
José Sarney, de saudar V. Ex.a, Sr. Pre
sidente, e todos quantos se assentam 
neste Plenário, como representantes le
gítimos do povo brasileiro. E esta sau
dação, eu a faço sob emoção daqueles 
sentimentos mais caros, mais puros e es
sencialmente democráticos. 

A minha homenagem, pois, aos nobres 
Senadores da Aliança Renovadora Na
cional e aos meus preclaros companhei
ros de representação partidária do Mo
vimento Dem~crático Brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, exata
mente há um mês, o Ceará recebia a 
visita honrosa do Senhor Presidente da 
República que, pela primeira vez, entra
va em cantata direto com os cearenses, 
após investido nas elevadas funções de 
Chefe da Nação. 

Durante dois dias, Sua Excelência per
maneceu no nosso território; viajou, 
inclusive, ao interLor, a fim de verificar, 
pessoalmente, o andamento dos traba
lhos de implantação de importante pro
jeto de irrigação no Município de Morada 
Nova, em plena zona Jaguaribana, pro
jeto que se acha a cargo do Departamen
to Nacional de Obras Contra as Secas. 

Em Fortaleza, no dia seguinte de sua 
permanência, Sua Excelência concedeu 
audiência às representações das várias 
categorias económicas e profissionais, e 
dialogou por muito tempo com as classes 
empresariais, que lhe apresentaram um 
memorial circunstanciado, c·ontendo rei
vindicações reputadas da maior signifi
cação para os interesses da agricultura, 
do comércio e da indústria cearenses. 

A Imprensa local- a brava Imprensa 
do Ceará - divulgou, naquele ensejo, en
trevistas dos lideres empresariais mais 
categorizados; do Presidente da Fede
ração do Comércio, Sr. Clóvis Arrais 
Maia; do Presidente da FACI, Fede
ração das Associações do Comércio e da 
Indústria, Sr. José Afonso Sancho; do 
Presidente da Associação Comercial, Sr. 
Antônio Gomes Guimarães; do Presiden
te do Centro dos Exportadores, Sr. Ma
noel Machado de Araújo; do Presidente 
da União das Classes Pr<Jdutoras, Sr. José 
Leite Martins; do Presidente do Clube 
dos Diretores Lojistas, Sr. Gervásio Pe
gado e do Presidente da Federação das 
Indústrias, Sr. Francisco José da Silvei
ra; e todos eles procuraram justificar 
aqueles itens submetidos à superior con
sideração do Presidente da República. 
Obtive o documento porque ele me foi 
enviado por uma dessas instituições. Re
cebi, Sr. Presidente, cópia desse memo
rial submetido ao Presidente da Repú
blica, como acredito, também, que essas 
cópias devem ter chegado às mã.os dos 
eminentes Senadores VIrgílio Távora e 
Wilson Gonçalves, com os quais divido, 
para honra minha, desde o dia 1.0 de fe
vereiro, as responsabilidades da repre
sentação político-parlamentar do Ceará, 
nesta Casa. 

Antes mesmo de qualquer pronuncia
mento essencialmente político, aqui, es
taria naturalmente impelido -, como 
Senador Oposicionista integrado na luta 
do meu Partido - para a consecução de 
um estado de direito. Antes mesmo desse 
pr.onunclamento, que farei nos próximos 
dias, entendi op<Jrtuna minha presença 
na Tribuna, hoje, para tecer algumas 
considerações, mesmo aligeiradas, em 
torno de todas essas reivindicações que 
se compatibilizam, realmente, com os an
seios desenvolvimentlstas do Ceará e do 
Nordeste. Essas reivindicações, em resu
·mo, são as seguintes: 

Instalaçã·o de uma refinaria química, 
base de um pequeno parque petroquíml
co local; 

Implantação, em Fortaleza, de um Ins
tituto de Pesquisas Agropecuárias Apli
cadas, que é uma Idéia esposada pelo an
tigo Instituto do Nordeste; 

Realizações de obras federais no Ceará, 
de caráter prioritário, e que representem 
larg·Os investimentos; 

Um interceptor e um emissário oceâni
co; 
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Definição do local em que deverá ser 
construido o cais pesqueiro; 

Construção da estrada Fortaleza-Picos, 
que vai permitir a ligação entre o Nor
deste e a Transamazônica; 

.. , 
Supressã,o progressiva das fontes de re

cursos do Bando do Nordeste, necessitan
do de correção imediata com a adoção 
de medidas tais como a vinculação de 
50% do PIS e do· PROTERRA ao. BNB, e 
o restabelecimento da faculdade de re
ceber o Banco depósito de entidades pú
blicas. 

Instituição de um depósito especial do 
Tesouro Nacional e inclusão de um re
presentante do Banco do Nordeste do 
Brasil no conselho Monetário Nacional a 
fim de que os dirigentes daquele estabe
lecimento creditício pudessem acompa
nhar de perto os acontecimentos ligados 
à política económica-financeira do País; 

Modificação dos critérios do Imposto de 
Circulação de Mercadorias, cuja siste
mática atual prejudica os Estados pre
dominantemente consumidores. Os em
presári·os cearenses advogam a forma 
capaz de restaurar a equanimidade tri
butária. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, o nobre 
Senador Alexandre Costa ocupava a Tri
buna desta casa para apreciar a legisla
ção pertinente aos incentivos fiscais, e 
nós havíamos debatido esse importante 
assunto, que tem preocupado seriamente 
os líderes empresariais do Ceará, que le
varam ao Terceiro Conclave que se reu
niu em 1973 na Guanabara, uma tese que, 
infelizmente, não foi acolhida pelas au
toridades fazendárias, ou mais especifi
camente pelo então Ministro da Fazenda, 
o hoje Embaixador Delfim Netto. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com 
imenso prazer, nobre Senador Virgílio 
Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Palavras pri
meiras sejam nossas, Senador, nã·O de 
boas-vindas ao Congresso, que V. Ex.o. é 
parlamentar nato, desde que nos conhe
cemos; mas aquelas de congratulações 
pelo percutir assunto que para a nossa 
terra, para o Ceará, é de fundamental 
importância. Fruto de memorial seme-
• 1 por nós em : 1 de 

1972, meses após foi criado o Terceiro 
Pólo de Desenvolvimento do Nordeste, em 
Fortaleza. Sem sombra de dúvida, acima 
de todas as distinções partidárias, credos 
e religiões, os cearenses têm como objeti
vo máximo a concretização daqueles pon
tos percutidos por V. Ex.o. e que uma vez 
tornados realida,de consolidarão - aí, 
sim - o sonhado pólo de progresso da 
nossa terra. V. Ex.a bem faz em o lem
brar ao Governo Federal. E nos sentimos 
absolutamente à vontade, por Vice-Lider 
desse Governo sermos, em proclamar a 
justeza da atitude de V. Ex.o. que, neste 
momento - dizemos - fala não em 
nome pessoal, mas, estamos certos, em 
nome da bancada, em nome do Ceará. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Agra
deço a V. Ex.a, nobre Senador Virgílio 
Távora, o seu aparte que tanto honra o 
discurso do seu colega de representaçã,c 
nesta casa, da representação do Ceará. 

V. Ex.a, como ex-Governador, como 
parlamentar e como estudioso dos pro
blemas cearenses - e dou este testemu
nho sem nenhum constrangimento, por
que o fiz em pleno auge da campanha 
eleitoral - V. Ex.a, realmente, tem tra
balhado infatigavelmente para a concre
tização de muitas dessas obras, agora 
postuladas mais uma vez pelas entidades 
empresariais do Ceará. 

Mas, o último dos itens do memorial 
das classes empresariais, Sr. Presidente, é 
a suspensão, no exercício corrente, da co
brança do adicional de 0,125% do PIS, 
calculado sobre o faturamento mensal 
das empresas. 

Entendem as classes produtoras do 
Ceará que a sustação de cobrança desse 
percentual traria um desafogo para o co
mércio e para a indústria do meu Estado 
e, acredito que, de resto, para o comércio 
e a indústria nacionais. 

Vê, po·rtanto, V. Ex.o., Sr. Presidente, 
c·omo vêem os Srs. Senadores, que todas 
essas reivindicações, pela relevância e 
pela justeza de que se revestem, mere
ciam, realmente, o realce dessa enume
ração aqui no Plenário do Senado, onde 
pontificam vultos preeminentes da vida 
pública nacional. 

Os empresários cearenses aguardam, 
por parte do Senhor Presidente Ernesto 
Geisel, o acolhimento dessas solicitações, 
1 inhadas durante a permanência 
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do Primeiro Mandatârio do Pais, no dia 
7 de fevereiro, exatamente hã um mês, 
no Estado do Cearâ. 

E nós, também, Sr. Presidente, confia
mos em que os setores govemamentais, 
sem tardança, procurem acolher essas 
postulações do empresariado cearense. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Comunico à Casa que na presen
te Sessão terminou o prazo previsto no 
§ 1,0 do art. 442, do Regimento Interno, 
para apresentação de emendas ao Pro
jeto de Resolução n.o 1/75, do Sr. Sena
dor Itamar Franco, que imprime nova 
redação ao art. 76 do Regimento Interno 
e adita-lhe parâgrafos, visando a permi
tir que o Presidente constitua, durante 
os períodos de recesso do Congresso Na
cional, comissões especiais internas e ex
ternas. 

Ao Projeto não foram apresentadas 
emendas. A matéria serâ despachada às 
Comissões de Constituição e Justiça e 
Diretora. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão. 

Designo para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.o 4, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Itamar Fi'anco, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado, do 
discurso proferido pelo Juiz Carlos Mario 
Venoso, p·or ocasião de sua dlplomação 
junto ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais, em solenidade realizada 
no Plenârlo da Assembléia Legislativa 
daquele Estado. 

2 

Votação, em turno único, do Reque
rimento n.o 7, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Osires Teixeira, requerendo a 
transcrição, nos Anais do Senado, do 
Editorial do Jornal de Brasília do dia 4 
de março do ano em curso, sob o título 
"Por Um Pragmatismo Parlamentar". 

Estâ encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 17 horas 
e 15 minutos.) 



6.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 10 de março de 1975 

PRESID:tNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

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

Adalberto Sena - Evandro Car
reira - José Esteves - José Lindoso 
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passa
rinho - Renato Franco - Alexan
dre Costa - Henrique de La Roc
que - Helvíãio Nunes - Petrônio 
Portella - Mauro Benevides - Vir
gílio Távora -Wilson Gonçalves -
Agenor Maria - Dinarte Mariz -
Milton Cabral - Ruy Carneiro -
Marcos Freire - Paulo Guerra -
Wilson Campos - Arnon de Mello -
Luiz Cavalcante - Gllvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias -
Ruy santos - Eurico Rezende -
Roberto Saturnino - Gustavo Capa
nema - Itamar Franco - Maga
lhães Pinto -Lázaro Barboza -Lei
te Chaves - Mattos Leão - Evelásio 
Vieira - Lenoir Vargas - Daniel 
Krieger - Paulo Brossard - Tarso 
nutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o c::~m
parecimento de 40 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aber
ta a Sessão. 

Não há Expediente a ser lido. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Luiz Cavalcante, primeiro orador inscrito. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o açúcar, como 
bem sabemos, é o novo rei de nossa pau
ta de exportação. Nada menos que 1.259 
milhões de dólares deu ele em divisas 
ao Brasil, no ano passado, o que levou 
o Presidente Geisel a enfatizar, com ufa
nia, em sua recente Mensagem ao Con
gresso Nacional: 

"0 produto que, em 1973, represen
tava cerca de 9% do valor global das 

exportações brasileiras, alcançou 
quase 16% em 1974." 

A cada dia de dezembro último sua 
cotação internacional batia o recorde da 
véspera, superando largamente, no final, 
a marca dos 1. 500 dólares por tonelada 
métrica. 

Compreensível é, pois, a insatisfação do 
General Sílvio Cahu, presidente d·o Sin
dicato da Indústria do Açúcar de Per
nambuco, ao declarar à imprensa, naque
lee dias: 

"Enquanto o IAA vem pagando 130 
dólares pela tonelada métrica de 
açúcar, a mesma quantidade do pro
duto está alcançando, no mercado 
exterior, preço de até 1. 400 dólares." 

É à enorme diferença entre o preço 
de compra e o de venda que o Sr. José 
Resende Peres denominou de o dinheiro 
que o IAA brutalmente confisca, em sua 
coluna de O Globo, já na qualidade de 
futuro titular da Secretaria do novo Es
tado do Rio de Janeiro. 

Divulgada está a fabulosa receita, em 
1974, do chamado Fundo de Exportação 
-· 4.533 milhões de cruzeiros! Sua des
tinação foi a seguinte: Cr$ 3.152 milhões 
para operações de fusão e financiamen
tos diversos; Cr$ 1.361 milhões de sub
sídio ao consumidor nacional, para im
pedir elevação do preço; e Cr$ 20 milhões 
para aumentar a produtividade agrícola. 

Nota-se de pronto que a quota desti
nada ao subsídio absorveu 30% do Fun
do, ao passo que os 20 milhões aplicados 
no incremento à pr·odutividade da lavou
ra canavieira não correspondem sequer 
a 0,5%. Tal disparidade evidencia pro
funda distorção das finalidades do Fun
do, entre as quais se inclui a crescente 
melhoria da produtividade, mas não 
qualquer forma de subsídio ao consumi
dor. 

,. 
I' 
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Neste ponto, parece-me asado lembrar 
trecho do discurso do Presidente Ge!sel 
de 10-9-74: 

"Continuaremos persistentemente a 
eliminar o artificialismo de fórmulas 
enganosas, e até mesmo socialmente 
injustas, como a dos subsídios ... " 

O subsídio é mesmo enganoso. Como 
tal, é ele o responsável pelo engano do 
ilustre Ministro Mário Simonsen ao as
segurar à imprensa, em 27-11-74, que 
"não existe nenhuma inflação represada 
para 1975." Na afirmação há, pelo me
nos, o exagero do adjetivo "nenhuma", 
vez que se eliminado for o atual subsídio 
ao consumidor de açúcar, ocorrerá fatal 
elevação do preço e, conseqüentemente, 
da taxa de inflação. 

Acerta em cheio ainda o Sr. Presiden
te da República quand·O qualifica o sub
sídio de "socialmente injusto". De tato, 
que fórmula injusta a de subsidiar o 
consumidor à custa dos milhares e mi
lhares de brasileiros engajadas nas du
ras fainas da agrolndústria açucareira -
us!neiros, fornecedores de cana, agrôno
mos, mecânicos, tratoristas e a imensa 
legião dos anónimos Cavalheiros de En
xada! 

Particularizando os malefícios do con
fisco à economia pernambucana e ala
goana, argumenta o economista Sebas
tião Barreto Campelo nas colunas do 
Jornal do Commercio, de Recife: 

"- o IAA vem comprando a tone
lada do açúcar demerara na base de 
US$ 139 e vendendo a US$ 1.138 -
{valor médio da exportação em ja
neiro - fonte: Cacex), confiscando, 
portanto, US$ 999 por tonelada. Co
mo Pernambuco deverá exportar ... 
618.000 toneladas {10,3 milhões de 
sacos) nesta safra e Alagoas 415.000 
toneladas (6,9 milhões de sacos) po
demos concluir que o confisco será 
de US$ 619 milhões e US$ 415 milhões 
respectivamente, representando em 
cruzeiros Cr$ 4,7 bilhões e Cr$ 3,1 
bilhões". 

Vale aduzir que 4,7 bilhões de cl'Uzei
ros equivalem a quatro vezes o orça
mento vigente de Pernambuco, e que 3,1 
bilhões vão além de 6 vezes o orçamento 
de Alagoas. 

Ainda mais estarrecedora é outra con
clusão a que chegou o mesmo economis
ta: 

"Se projetamos o valor do confisco 
para os próximos 5 anos {levando em 
conta o aumento da produção pre
vista), encontraremos a inacreditá
vel quantia de Cr$ 47 bilhões, cor
respondente à metade de todos os in
vestimentos federais (Incentivos Fis
cais, PIN, PROTERRA, POLONOR
DESTE, Fundo de Participação Esta
dual, Fundo de Participação Munici
pal, Fundos Vinculados e todo Apolo 
Financeiro Oficial) no Nordeste, pre
vistos no II Plano Nacional de De
senvolvimento, para igual período. 
Assim, Pernambuco e Alagoas per
derão, nos próximos 5 anos, metade 
do que está previsto para ser inves
tido pela União, sob todas as formas, 
em todo o Nordeste!" 

Ao câmbio atual, 47 bilhões de cruzei
ros perfazem 6,168 bilhões de dólares, o 
que equivaleria - só Isso - a um reforço 
médio anual, no qüinqüênio, de 180 dó
lares à renda per capita em dois Estados 
cuja renda individual anda pela metade 
da renda média nacional. 

Igualmente relevante é a observação 
do Sr. Jorge Wolney Atal!a, presidente da 
Cooperativa Central dos Produtores de 
Açúcar de São Paulo, de que "os produ
tores participam dos riscos da produção, 
mas não dos benefícios decorrentes da 
favorável condição do produto, no mer
cado internacional." 

Analisando a atual conjuntura açuca
reira em termos nacionais, no Jornal do 
Brasil de 2 do corrente, o presidente da 
Copersucar chega à seguinte conclusão: 

"Tomando-se como referência a esti
mativa do volume a ser exportado no 
presente ano {2,4 milhões de tone
ladas métricas), e admitindo-se um 
preço médio de 750 dólares por tone
lada métrica, os recursos líquidos do 
Fundo Especial de Exportação de
verão atingir cerca de 1 bilhão 400 
milhões de dólares, fato equivalente 
ao maior confisco da História do 
Pais, correspondendo a 36 dólares ou 
Cr$ 263,70 por saco. Deve-se frisar 
que, atualmente, o produtor nacional 
recebe, apenas, Cr$ 65,36 {8,92 dó
lares l por saco de açúcar demerara. 
Assumindo-se um volume de expor
tações de 3 milhões de toneladas mé-
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trlcas, para 1975, e admitindo-se um 
preço médio de mil dólares, por to
nelada, os recurs·os brutos do Fundo 
Especial de Exportação deverão si
tuar-se em torno de 3 bilhões de dó
lares, no corrente ano." 

Não é de modo algUm exagerada a pre
visão de mil dólares como preço médio 
da tonelada, no corrente ano. Segundo 
jornais de anteontem, da exportaçã·o de 
j anelro e fevereiro resultou a média de 
1.032 dólares. E o confronto do c·onsumo 
mundial, de 80 milhões de toneladas, com 
a produçã·o de 79 milhões, estimativa esta 
muito otlmista, é garantia de que a cota
ção permanecerá no patamar dos mil dó
lares. 

Por tudo isso, impõe-se o reajuste ime
diato dos preços unitários do açúcar e da 
cana. Se os demais produtos, particular
mente os gênems de primeira necessida
de, continuam em infrene disparada, por 
que então somente o preço do açúcar de
ve permanecer congelado? 

Em sua Mensagem, revela o Presidente 
Geisel que, em 1974, o aumento da gaso
lina e dos fertilizantes elevou-se, res
pectivamente, a 116 e 143%. São eles dois 
dos principais insumos da lav·oura cana
vieira. Isto espelha fielmente o quão Ir
risório foi o aumento de 20%, concedido 
em 6 de novembro pelo IAA. 

Verdade é que, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, e ao contrário da opção reali
zada pe1o Governo no II PND, o bolo do 
Instituto do Açúcar continua crescendo 
sozinho, ensejando, assim ,esta melan
cólica constatação do Sr. José Resende 
Peres: 

- A hora é de doçura apenas para o 
IAA. 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- CDncedo a palavra, .ao nobre Senador 
R~berto Saturnlno, como Líder. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Sr. Presidente, Srs. Senadores; pretendia 
abordar hoje, desta tribuna, tema de 
vital Importância para a economia da 
Nação, relativo ao problema do desgaste 
cia rentabilidade das emprcs: s nacionais 
pela ação do CIP, de um lado, e dos altos 
c1.:stos financeiros, de outro. 

Entretanto, Sr. Presidente, Impossível 
fugir .ao tema político. 

O tema político, neste final de semana, 
ganhou conotações bem distintas daque
las do seu início, com os pronunciamen
tos nas duas Casas do Congresso e os 
comentários e declarações que se lhes 
.seguiram na Imprensa, de tal forma que 
se Impõe a necessidade de uma ·palavra 
do MDB ante o novo quadro que se evi
denciou. 

A agressividade dos discursos dos re
presentantes arenistas, aqui e na Câma
~~a do.s Deputados, já não pode, Srs. Se
nadores, ser atribuída ao impulso pes
soal de um ou outro parlamentar, mas 
.sua evidente articulação denota uma po
sição de Governo com o propósito de 
ameaçar e intimidar a Oposição. E o que 
.a Oposição tem a dizer é que essas vozes 
de ameaça não terão nenhuma influên
cia .sobre a sua conduta. O MDB tem 
uma linha política bem traçada, em 
bu.sca de obj e ti vos bem definidos, aos 
quai.s me referi em meu pronunciamento 
da última sexta-feira, e são do conheci
mento de toda a Nação. 

Não são gritos de ameaça que nos vão 
afastar dessa linha que pretendemos 
perc.orrer, com serenidade, com respon
sabilidade e com determinação. 

O MDB, Sr. Presidente, pretende con
vocar o Ministro Armando Falcão, por 
entender que, no C.lllpítulo dos Direitos 
Humanos, es.sa convocação é a melhor 
forma de compatibilização da busca dos 
seu.s objetivos com o desejo de não pre
judicar o processo de dlstencão iniciado. 
Trata-se de um fat~ normal na vida par
lamentar a convocação de um Ministro, 
convocação essa que, só por absurdo, 
pode ser interpretada como tenta tlva de 
transformar o Congresso Nacional em 
"tribunal de exceção". 

Sr. P!esideJ?.te, essa Interpretação, tão 
destorc1da, so pode ser decorrência de 
sentimentos de culpas, graves e profun
dos, ,alojados na alma de quem a f·or
mula. 

Esta, efetlvamente, Sr. Presidente e 
Sr.s. Senadores, não é a linguagem da 
distensão e da conciliação, declarada 
pelo Governo e pelos seus Líderes nas 
duas Ca.sas do Congresso. A linguagem 
da ame.aça, da intimidação, a desconsl
deraçã·o para com a Oposição, é a lin
guagem de 73, dos tempos em que era 
Primeiro-Ministro de fato o Sr. Delfim 
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Netto, figura que, realmente, fascinava 
os parlamentares arenistas no Congresso 
Nacional. Esta, efetlvamente, não é a 
linguagem que Interessa a nós do :MDB, 
desejosos que somos da continuidade do 
pr.oces.so de distensão. 

Assim, Sr. Presidente, não queremos 
dar, c.alocar nem elevar a temperatura 
dos debates. Não queremos intensificar o 
clima de tensão artificialmente criado 
neste final de semana. 

Ficamos aqui com esta palavr:a de 
afirmação do MDB ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Antes de 
terminar c·onceder-me-ia V. Ex.a um 
n:p.arte, nobre Líder Roberto Saturníno? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muita honra. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Deixe! que 
V. Ex." desenvolvesse a parte preambu
lar do seu discurso, para poder concluir 
se suas aplavras se referiam também ,ao 
discurso que aqui pronunciei, uma vez 
que V. Ex." se referiu aos discursos, no 
plural, do último fim de semana, o que 
exatamente C·Oincide com meu pronun
ciamento de sexta-feira passad,a. Tenho 
a impres.~ão, pelo muito que conhecemos 
da inteligência brilhante de V. Ex.", de 
que .seria absolutamente impossível visse 
o nobre Colega ameaça no texto do meu 
discurso. Não dei grito de ameaça, nem 
tive .a intenção de intimidar a Oposição. 
Quanto a mim, por delegação da nobre 
Liderança do meu Partido, quis apenas 
repor alguns problemas que o Partido de 
V. Ex.", pela figura do eminente nobre 
Senador Marcos Freire, havia colocado, 
,aqui, antes. E quem ac·ompanhou a es
trutura do meu discurso verifica que ele 
começa por negar uma vocação tirânica 
e uma deliberada posição ditatorial dos 
três Presidentes da República aos quais 
me referi já que o quarto não estava em 
jogo. E, em seguld.a, o que mais me pa
receu imperativ.a distinguir foi o absurdo 
- meu ponto de vista, data venia, - de 
se confundir o espírito de 1937 com o de 
1969. E quando eu tratei do problema do 
Movimento Comunista Internacional, foi 
precisamente para provar que, em 1937, 
- nas próprias declarações do Senador 
Marcos Freire- aliás é um fato notório 
e historicamente conhecido, foi preciso 
se inventar uma ameaça comunista para 
se poder justificar um golpe de Estado. 
Mas, em 1969, o quadro é precisamente 
o reverso, ninguém precisa Inventar 

aquilo que estamos sentindo, como se diz 
lá nas minhas alturas do Norte, nas 
ilhargas, a cada dia. Se eu tivesse falado 
apenas como Senador, talvez não tivesse 
a ousadia de pedir-lhe o aparte. Mas já 
que fale-i em nome da Liderança, gosta
ria de caracterizar que não Interpreto, 
de mod·o algum, que as palavras de 
V. Ex." sejam uma referência ao discurso 
que pronuncie!. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - No
bre Senador, agradeço o aparte de V. 
Ex.a Efetivamente, eu não queria fazer 
nenhuma referência dlreta ao discurso 
pronunciado por V. Ex."; queria aludir, 
principalmente, aos discursos do Sena
dor José Sarney e do Deputado José Bo
nifácl.a, na Câmara dos Deputados. devo 
dizer, com toda a sinceridade, com toda 
a lealdade - que Política, todos nós sa
bemos, é acima de tudo sensibilidade -
que a minha sensibilidade registrou, 
também no discurso de v. Ex.", uma 
agressividade que bem poderia ser inse
rida nesse c·ontexto geral de ameaça e 
tentativa de intimidação, por parte dos 
representantes do Governo, sobre .a Opo
sição. Em todo caso, V. Ex." esclarece 
muito bem que não houve nenhuma in
tenção, e agradeço o seu aparte. 

Sr. Presidente, a intervenção, de nossa 
parte, é muito breve e tem apenas o pro
pósito de declarar a esta Casa, ,aos re
presentantes do Governo e à Nação, que 
o 1\IDB realmente tem a sua linha traça
da, com firmeza e determinação, e não 
se deixará influir nem intimidar. 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex.a 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muito prazer. 

O Sr. José Samey - Já que V. Ex." 
· aludiu ao discurso que tive a oportuni
dade de pronunciar nesta Casa, quero 
lamentar que V. Ex.t\ em nome da Lide
rança da Oposiçã·o, encampe, nesta hora, 
um quadro de reflexão que fizemos, 
justamente voltado para setores que 
poss·o considerar isolad·os dentro d·o Par
tido de V. E'(.n Neste sentido, congratulei
me, 1:0 inicio das minhas palavras, c·om o 
Moviment·o Democrâtlc·o Brasileiro que, 
atravês de c~ols documentos divulgados 
per::tnte a Nação -neste fim-de-semana 
de que V. Ex.n fala de tensão - numa 
prova de maturidade, dava um crédito de 
confiança ao Presidente Gelsel, renovava 
seu combate à subversão e fortificava 
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uma linha de atuação, nitidamente, de 
fav-orecer o pr.ocesso de distensão. Minhas 
palavras alertavam, sobretudo, alguma 
minoria que pr.ocurava dar um aspecto 
sinistro à vida de normalidade que o País 
atravessa, no ·sentido, justamente, de 
turvar o pr·ocess<i da distensã,o. E a Iden
tificava mesmo, dizendo que esses ele
ment.os poderiam ser aqueles que, comba
tendo a vi·olência, eram aliados da violên
c!a. Neste instante lamento que V. Ex." 
em nome do Partld·o da Op·osição, venha 
justamente encampar essa posição que 
acreditava e acredito ser minoritária 
dentro da Oposição, quando, realmente, 
solicitávamos que conjugássemos esfor
ços, não só a ARENA como o MDB, para 
evitar que esse processo, invadindo o 
Oongresso, pudesse torná-lo gerador de 
qualquer crise. 

O Sr. Marcos Freire - Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pe
diria a V. Ex." me permitisse responder, 
primeir.o, ao aparte do Senador José 
Sarney. No MDB como em todo grupa
mento politlc·o, é natural que existam 
diferentes matizes, pequenas divergências 
de opinião em relaçã,o à linha politica. 
O fato é que, dentro do MDB, não exis
tem grupos is·olados ou marginalizados. 
O MDB, inegavelmente, no Congresso 
Naci-onal, no Senado e na Câmara dos 
Deputados, é um tod·o unido em torno 
dos objetivos traçados e definidos pelo 
Partido. 

Nobre Senador José Sarney, ouvi aten
tamente a explicação, a interpretaçã,o 
que V. Ex." pretende dar, agora, às suas 
palavras de sexta-feira, mas, devo dizer 
que é multo difícil desmentir o óbvio, e o 
óbvio estava nas próprias palavras de 
V. Ex." ao dizer que fazia ao MDB uma 
advertência no sentido de que era pre
ciso moderar as suas atitudes, porque 
do contrário o processo de distensão esta
ria ameaçado. 

Nós somos, pel·o menos, tão interes
sados quanto o Partido de V. Ex.a na 
continuidade deste processo de distensão. 
Evidentemente, a linha de conduta que 
achamos deva ser seguida, para permitir 
inclusive essa c·ontlnuldade, será traçada 
independentemente de qualquer adv·er
tência ou ameaça por parte do Governo. 

Ouço, ag.ora, o aparte solicitado pelo 
F , 

O Sr. Marcos Freire - Nobre Senador 
Roberto Saturnino, parece-nos multo 
oportuna a intervenção de V. Ex.", como 
Líder do nosso Partido, em relaçã,o às 
advertências feitas, neste último fim de 
semana, pelo Senador José Sarney, nesta 
Casa, e pelo Deputado J.osé Bonifácio, na 
Câmara dos Deputad·os, S·Obretudo, quan
do - como constatamos agora - S. Ex.a 
o Senad·or J.osé Sarney quer atribuir o 
alv-o das suas críticas a possíveis e hipo
téticos setores isolados do MDB. Ora, a 
leitura do discurso de S. Ex.", .comprova 
que ·ele se levantava, especificamente, 
contra a iniciativa oposicionista de con
vocar S. Ex.a o Sr. Mlnistr·o da Justiça, 
para esclareclmen tos acerca da violação 
de direitos humanos. Cabe, então, dizer 
que essa iniciativa do nosso Partido não 
se deveu a quaisquer grupos, p·orventura 
dentro de1e existentes. F.al iniciativa ofi
cialmente feita pelo Líder da B~ncada 
do MDB, na Câmara dos Deputados, 
Deputado Laerte Vieira. Sendo assim, é 
inteiramente impr·ocedente a interpre
tação que se quer dar, nesta tarde, de 
que não se criticava .a Partido, mas sim 
grup:>s minoritários ou isolados dentro do 
Partido. A iniciativa alvo de crítica foi 
a c·onvocação do Sr. Ministro da Justiça. 
E essa iniciativa foi feita, oficialmente, 
pelo Líder d·o nosso Partido, naquela Casa 
do Parlamento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço o esclarecedor aparte de 
V. Ex.", que ref.arça as considerações que 
vinha fazendo. 

Sr. Presidente e .Srs. Senadores. coloca
das as c-oisas nos seus devidos termos e 
nada mais desejando acrescentar que 
possa vir a elevar ou intensificar o clima 
de tensão artificialmente criado, encer
ramos aqui as nossas observações, as 
nossas palavras, reafirmando o pr.opóslto 
de seguir, com obj etlvldade e responsa
bilidade, a l!nha política que traçamos, 
em busca dos objetlvos - aqueles a que 
me referi aqui, sexta-feira - do conhe
cimento de t.oda a Nação: os objetlvos 
políticos buscados pelo meu Partido, pelo 
Movimento Democrático Brasileiro. (Mui
to bem! Palmas.) 

O Sr. Petrônio Portella -Peço a pala
vra como Líder, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra, como Líder, o nobre 
Senador Petrônlo Portella. 

I 



- 2f'J7 -

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, bem se vê, de 
logo, que há uma profunda defasagem 
entre a inteligência extraordinariamen
te lúcida do eminente Líder Roberto Sa
turnino e a sua sensibilidade política. 
Esta parece evidentemente retardada. 

S. Ex." aqui esteve, sexta-feira, e se fez 
ouvir, para encantamento nosso. Escla
receu pontos de vista do seu Partido e, 
sem criticar a ARENA, criticou, todavia, 
o ex-Ministro Delfim Netto. Hoje, S. Ex." 
volta à tribuna para, tardiamente, assi
nalar e registrar gritos, ameaças de inti
midação, já aí, não por parte da ARENA, 
através dos seus intérpretes, Senadores 
Jarbas Passarinho e José Sarney, mas 
ameaças do próprio Governo. Duas atitu
des que se contrapõem e que colidem, 
numa demonstração de que alguma coisa 
anda errada com S. Ex.": ou seria a sen
sibilidade política, há p.ouco assinalada, 
ou seria a própria inteligência ·em eclipse 
- hipótese em que não ·crei·o, pDrque me 
proclamo, como de resto nos proclama
mos todos, pr.ofundos aidmiractores da 
clarividência do eminente Líder da Opo
sição. 

Sr. Presidente, ao falar hoje apenas 
numa coisa S. Ex." demonstrou estar bem 
avisado: a bancada da ARENA está abso
lutamente c.oesa na defesa da politica do 
Senhor Presidente da República, voltada 
para alcançar metas de sentido profun
damente s·ocial, consubstanciadas no II 
Plano de Desenvolvimento Económico. 
Devo dizer a S. Ex." que, quando aqui 
nos manifestamos, fazêmo-lo em nome 
de nossa bancada, no cumprimento de 
nosso dever político de dar sustentação 
ao Govern·o e, mais que isso, de fazer-nos 
intérpretes do seu pensamento, sem toda
via termos •Outras preocupações senão 
aqu_ela d·o livre debate, da livre manifes
taçao de pensamento, aquela que importa 
e que implica no choque de idéias do 
qual, com certeza, resultará benefício 
evidente à vida pública do Brasil e à 
distensão a que S. Ex." vem há pouco de 
referir. consideramos tal missão salutar 
ao regime. 

Neste cas-o, estaremos todos trabalhan
do e perseguindo os rumos que são da 
libertação económica do País e do aper
feiçoamento das Instituições democrá
ticas. 

Mas, Sr. Presidente, S. Ex.", já agora, 
esclareceu bem um ponto, a respeito do 
qual falara o Ilustre Senador José Sarney 

- sem credenclamento, é verdade, do 
seu partido, mas c·om o absoluto endosso 
dele, e fiz questã·o de manifestar-me, na 
Sessão de sexta-feira. S. Ex." o Líder 
estranha as advertências que em tom 
veemente, mas sem nenhuma palavra 
que traísse propôs! tos de ln tim!dação ou 
de ameaças, fez da tribuna o Senador 
Sarney sobre a conduta de nossos adver
sárl·os, contrária ao nosso obj etlvo, como 
parti·do, que é o de servir às instituições. 
Em conseqüência, não nos podemos con
formar C·om medidas que não visem a 
engrandecer o Oongresso e a dar-lhe 
plena auton·omia de manifestação ·e de 
decisão, mas visam, sobretudo, a fazer 
dele o que ele não é: um Superpoder, já 
agora pretendendo julgar os atos da Re
voluçã·o de Março de 1964, e não atas de 
administração, de acordo com o preceito 
constitucional. 

Sr. Presidente, na aparência de um 
gesto normal esconde-se manifestação 
política de suma gravidade. A chamada 
do Ministro da Justiça à Câmara dos 
Deputados é uma tentativa de trazer ao 
Plenário daquela augusta Casa do Con
gresso Naci·onal fatos que, isoladamente, 
poderão ser destorcidos fora de um con
texto geral, no qual C·Oubesse um estudo 
sobre a história destes últimos anos. Sem 
tais cautelas estaríamos a praticar in
justiças e a correr o risco de pretend7r
mos um julgamento absolutamente m
sensato e injusto. E isso desvirtuaria o 
sentido do comparecimento previsto no 
texto constitucional. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex." me per
mi·te um aparte? 

O SR. PETRôNIO PORTELLA- Com o 
maior prazer. 

O Sr. Itamar Franco - Apenas para 
solicitar a V. Ex." uma explicação. A 
Liderança do MDB no Senado, realmente, 
ainda não estud·ou o aspecto da convo
cação do Ministvo de Estado. Mas eu 
perguntaria a V. Ex.", já que ·estou che
gando agora nesta Casa, se qualquer Se
nador, baseado no noss·o Regimento In
terno, na própria Constituição Federal, 
não poderia convidar a um debate qual
quer Ministro de Estado. V. Ex.", com a 
sua experiência, com a sua Liderança, 
poderia me informar, por exemplo, se, no 
art. 418 cto Regimento Interno, esta con
vocação de Ministro de Estado é P·Ossível 
para qualquer Senador? V. Ex." veria, 
nesta convocação, fosse de Ministro da 
Justiça ou do Ministro das Minas e Ener-



-268-

gia, por exemplo, qualquer ato impensado 
do Movimento Democrático Brasileiro? 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Sr. 
Presidente e Senhores Senadores. S. Ex." 
gosta de ler o Regimento, mas não 
gosta de ouvir os Líderes do Gover
no· porque, se tal tivesse feito, por certo 
não estaria a indagar-me sobre a letra 
do Regimento. 

De início, declarei que, sob a aparência 
de um ato normal de convocação de um 
Ministro, se esconde um ato visando a 
faz.er do Congresso Nacional, ou mais 
precisamente da Câmara dos Deputados, 
um tribunal a julgar fatos passados, sem 
os dados a seu alcance. 

O Sr. Itamar Franco - Isto é suposi
ção de V. Ex." 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, vou repetir 
para me fazer mais claro: não gosto que 
a minha palavra não se assente na aná
lise fria dos fatos. 

Sr. Presidente, gostarei que numerosas 
vezes esta e a cutra Casa do Congresso 
Nacional convoquem Ministros .de Estado 
para esclarecer sobre os negócios da ad
ministração pública. É necessário que 
assim seja, pois valoriza nossa Casa e 
estabelece um mútuo entendimento en
tre os dois Poderes da República. 

Daí a razão de se inscrever, na Cons
tituição Federal, esta faculdade, que é 
dada ao Congresso Nacional. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite 
V. Ex." um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Mas, 
Sr. Presidente, fiz questão de deixar bem 
claro que, chamar o Ministro da Justiça, 
para tratar de assuntos pretéritos rela
tivamente a destinos de determinados 
cidadãos brasileiros envolvidos em pro
blemas políticos, vale dizer, problemas 
subversivos, seria um ato precipitado e 
inoportuno. Para que o Sr. Ministro da 
Justiça pudesse, evidentemente, se pro
nunciar a respeito deste assunto, um 
longo e Imenso processo haveria de se 
instaurar, nãQ apenas relativo ao des
tinQ de fulano ou sicrano, mas por quê 
tiveram tal destino. em quê se envolve
ram e o quê pretenderam fazer contrário 
às lnstituiçõe.> democráticas e republi
canas, quais os crimes que praticaram. 
E isso não caberia em sessão do Con-

Um lQngo e largo processo de investi
gação politica estaria sendo inaugurado 
na Câmara dos Deputados. E foi exata
mente, creio eu, pensando a.ssim, e pen
sando acima de tudo nas instituições de
mQcráticas, que o ilustre Senador José 
Sarney se pronunciou da tribuna do Se
nado. 

Com multo prazer, ouço o nobre Se
nador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Satumino - Nobre Li
der Petrôni·o Portel!a, a V. Ex.", que alu
de os fatos e gosta dos fatos, eu pergun
taria em que dados e em que fatos se 
baseia para t.raçar esta visãQ tão fabu
lo.sa e tão e.stranha de um grande pro
cesso instaurado neste Pais para julgar 
a Revolução numa convocação de um 
Ministro da Justiça, com a intençãQ de 
pedir esclarecimentos sobre fatos que 
estariam ocorrendo, ainda agora, C·omo 
ocorreram no passado, solicitando tão
somente as informações que o próprio 
Ministro já declarara publicamente e já 
se propõe a pre.star a toda a Nação - e, 
por conseguinte, por quê não ao con
gresEo Nacional? Como V. Ex." dá esse 
salto tão estranho e tão gigantesco de 
uma mera conv·ocação para solicitar ln
formações até à instauração de um 
grandioso proce.sso, como se realmente 
houvessem aí enormes culpas subterrâ
neas, soterradas, que poderiam ser reti
radas dos seus sepulcros para servir de 
acusação ao Governo e ao Partido de 
V. Ex."? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Acho 
que V. Ex." não me entendeu bem, e já 
começa, por antecipação, a responder ao 
discurso. 

Se os fatos dizem respeito a ocorrência 
dQ presente, S. Ex." o Sr. Ministro da 
Justiça, reiteradas vezes, tem prestado 
contas ao País e às Indagações da hon
rada Oposição. No concernente, todavia, 
a fatos que ao longo do processo revo
lucionário se verificaram, evidentemente 
que tememos, não pela responsabilldade 
dos Líderes da Revolução mas, simples
mente, pelo grave precedente que arras
taria o Congresso ao julgamento de fa
tos históricos, sob o jogo partidário que 
de.sserve a Justiça. Não queremos Instau
rar um processo de julgamento, no Con
gresso, nem mesmo em relação àqueles 
que ainda hoje continuam a perpetrar 
crimes em nome ·da liberdade e sob ins-

- ' de · . que sistematlcamen-
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te abol!ram todas as garantias dos ci
dadãos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, disse o 
ilustre Líder Roberto Saturnino que o 
MDB é um todo homogêneo, absoluta
mente integrado em suas responsablll
dades c·onstitucJ.onais de Oposição. Peço 
a Deus que assim seja. Peço a Deus que 
todos tenham o mesmo espírito público 
de S. Ex.a. Mas, o que ouço e o que vejo, 
através, inclusive, da imprensa, é exa
tamente contrário à assertiva de S. Ex.a 

Há, Sr. Presidente, aqui, e praticamen
te em todas as partes do mundo- e no 
Brasil perseguindo a. nossas vulnerabili
dades porque ainda estamos num pro
cesso de desenvolvimento e. pretende
mos acelerá-lo - há os inimigos da 
liberdade, que são aqueles que mais a 
invocam em sua luta para destruí-la; 
há aqueles que, dentro de partidos po
líticos ou fora deles, procuram por todos 
os meios invocar as prerrogativas demo
cráticas, com o objetivo, amanhã, de su
primi-las com certeza, como já começam 
a fazer no nosso glorioso Portugal. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Com 
muito prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino - Se, com 
essas palavras, V. Ex.a está querendo in
sinuar que dentro do MDB existem esses 
inimigos da liberdade, ·existe um setor, 
nós só temos que repelir, veementemen
te, estas acusações. Nobre Senador Pe
trônio Portella, o MDB, tanto quanto_ a 
ARENA, tanto quanto o Governo, nao 
deseja ver instaurado um clima de vio
lência, de subversão, nesta Nação. ~m 
todas as oportunidades, tem agido e tem
se pronunciado por esta forma. Por con
seguinte, não podemos aceitar esta co
notação, em hipótese alguma, e peço a 
V. Ex.a que a retifique. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Devo 
dizer que, uma vez mais, nós nos desen
tendemos por desatenção dos meus emi
nentes adversários. Falei em partidos e 
não excluí nem mesmo o meu, porque 
não posso garantir sobre a ideologia de 
todos aqueles que, eventualmente, na 
perifer1a do País, possam prevalecer-se, 
até, da legenda da ARENA. Mas, fico fe
liz, aqui, em assinalar a tranqü!l!dade 
com que fala o ilustre Líder do MDB, 
significando, através da tribuna do Se
nado, ao Bvasil inteiro, que no MDB só 

existem democratas convictos, homens 
profundamente identificados com as 
distensões perseguidas pelo Partido do 
Governo e pelo Presidente da Repúbli
ca, homens identificados com os postu
lados democráticos e abnegadamente 
procurando servi-los. 

Sr. Presidente, não há tranqü!lidade 
maior, par.a nós, do que verificarmos a 
homogeneidade da honrada Oposição, 
que tem aqui tão fiel intérprete na pes
soa do nobre Líder Roberto Saturnino. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou 
nesta tribuna para dizer que não amea
çamos a Oposição. Tive até o cuidado 
de não altear muito minha voz, contra
riando a própria natureza, e pedindo até 
desculpas em nome de S. Ex. a por havê-lo 
feito o ilustre Senador José Sarney, dono 
de um timbre que lhe exibe uma veemen
cia estridente, talvez a que é sensível a 
honrada Oposição. 

Mas, aqui estamos para, com toda a 
veemência, declarar ao Brasil que o pro
cesso de distensão há de prosseguir, 
quaisquer que sejam as provocações dos 
que, sem sensib!l!dade politica, preten
dem tumultuar e turbar esta hora, que é 
de convocação a todos os homens inte
ressados no regime democrático a se 
congregarem objetivando servi-lo c·om 
destemor e até com espírito de sacrifício. 

O Sr. Agenor Maria- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Com 
o maior prazer. 

O Sr. Agenor Maria - Senador Petrô
nio Portella, quando o Presidente Ernes
to. apelou para a inteligência criadora 
dos políticos brasileiros, ele não parti
cularizou nenhuma facção, para toda a 
classe politico brasileira. Quando Sua 
Excelência determinou eleições livres, 
neste País - e as tivemos - nós reco
nhecemos que, na realidade, da Presi
dência da Repúbllca e, através dela, po
deria consolidar-se um grande Magistra
do, ou seja, um grande Estadista, na 
pessoa do Presidente Ernesto Geisel. Pa
rece-me que a diferença entre a ARENA 
e o MDB é o AI-5. Se a ARENA está de 
acordo em que ·ele c·ontinue e se eternize. 
ou se a ARENA e o MDB vão procurar. 
com habllldade e inteligência criadora, 
encontrar os caminhos que possam real
mente oferecer ao Senhor Presidente da 
Repúbllca a melhor maneira de, neste 
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País, marcharmos para a verdadeira de
mocracia. Muito Obrigado. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, bem se vê 
que tenho a capacidade de não me fazer 
entender pela Oposição·. Terminei por 
concitar os meus ilustres adversários a 
cerrarmos fileiras visando a servir às 
instituições no sentido de aperfeiçoá-las 
de forma crescente. O ilustre represen
t:mte pelo Rio Grande do Norte parece 
que não entendeu a exortação que vim 
de fazer aos ilustres adversários. Nós da 
ARENA não queremos ser exclusivistas 
do patriotismo; queremos sim, que todos 
nos entendamos, visando a combater, 
com toda a veemência, os inimigos do 
regime, aperfeiçoando seus postulados e 
criando neste País, um sistema que, ser
vindo à liberdade de cidadãos responsá
veis, possa, também, servir, sobretudo, à 
Justiça. (Muito bem! Palmas.) 

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

O SR. PAULO GUERRA - Sr. Presi
dente, pedi a palavra para enviar à Mesa 
Projeto de Lei assim consubstanciad·o: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 13, de 1975 

Autoriza a incorporação do Banco 
Nacional de Crédito Coooperativo 
S.A. (BNCC) ao Banco do Brasil 
S. A., e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1,0 - Fica autorizada a incorpo
ração do Banco Nacional de Crédito Co
operativo S.A. (BNCCl ao Banco do 
Brasil S.A., que assumirá o ativo e pas
sivo do Banco inccrporado, observadas 
as normas legais vigentes e as constan
tes desta Lei. 

Art. 2.0 - Para os efeitos do artigo an
terior, os Banco do Brasil S.A. e Banco 
Nacional de Crédito Cocperativo S.A. 
(BNCC) convocarão suas respectivas As
sembléias Gerais Extraordinárias, den
tro de 30 (trinta) dias da entrada em 
vigor desta Lei. 

Art. 3.0 - As ações ordinárias e prefe
renciais do capital social do BNCC, subs
critas e integral!zadas até a data da 
presente Lei, serão transf·ormadas em 
ações ordinárias do capital social do 
- ·· - " · a le-

gislação e normas baixadas pelo Banco 
Central do Brasil, aplicáveis à espécie. 

Parágrafo único - As importâncias 
creditadas em contas capital-a-realizar 
do BNCC e ainda não convertidas em 
ações, serão colocadas à disposição dos 
subscritores das ações. 

Art. 4.0 - Para a efetivação do dispos
to no artig·o anterior, o capital social do 
Banco do Brasil S.A. será elevado no va
ler correspondente à emissão das novas 
ações. 

Art. 5,0 - Os juros, dividendos e ou
tros proventos auferidos pelas coopera
tivas como acionistas do Banco do 
Brasil S.A. não constituirão renda tribu
tável, devendo os mesmos ser, obrigato
riamente, incorporados ao fundo de re
serva das beneficiárias. 

Art. 6.0 - Fica extinta, a partir da efe
tivação da incorporação aqui autoriza
da, a taxa de retenção sobre os financia
mentos concedidos às cooperativas, de 
que trata o art. 6.0 do Decreto-Lei n.0 

60, de 21 de novembro de 1966. 

Art. 7.0 - Efetuada a incorporação de 
que trata a presente Lei, o remanescen
te não comprometido, resultante da li
quidação das Cooperativas fica destina
do à Organização das Cooperativas Bra
sileiras - OCB - que criará para este 
fim um fundo de assiStência técnica ao 
cooperativiSmo. 

Art. 8.0 - Efetivada a incorporação 
autorizada pela presente Lei, passará o 
Banco do Brasil S.A. a ser o principal 
instrumento de crédito na execução da 
politica co·operativista da União, obser
vadas as normas de politica monetária 
e criditícia do Conselho Monetário Na
cional e em consonância com o sistema 
CO·C•perativo brasileiro. 

Art. 9,0 - Realizada a incorporação de 
que trata a presente Lei, passarão os 
funcionários do BNCC a integrar os 
quadr·os de pessoal do Banco do Brasil 
S.A., respeitados todcs os direitos e van
tagens de que são eles titulares. 

Art. 10 - Poderão os funcionários 
oriundos do BNCC optar pelos direitos 
e vantagens do pessoal do Banco do 
Brasil S.A. 

Parágrafo único - Aqueles que não 
optarem na forma deste artigo, passa
rão a integrar um quadro suplementar 
do ~- --- do em · -
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Avt. 11 - O pessoal do BNCC sob o 
regime prev!denc!ário da Lei n.0 1.162, 
de 22 de junho de 1950 e do seu Regula
mento (Decreto n.0 28. 798-A, de 26 de 
outubro de 1950), passará a sujeitar-se 
ao Regime Geral de Previdência Social, 
ficando a ·cargo do Tesouro Nacional a 
complementação da diferença de con
tribuição entre os dois regimes previden
ciários, apurada até a data da sujeição 
deste pessoal ao Regime Geral da Previ
dência Social. 

Art. 12 :..... Para os efeitos da comple
mentação das contribuições previden
ciárias tratadas no artigo anterior, o 
Instituto Nacional da Previdência Social 
promoverá o levantamento das diferen
ças encontradas, solicitando, em segui
da a abertura de crédito especial para 
atender a este fim. 

Art. 13 - Ficará, também, a cargo do 
Tesouro Nacional o ônus do pessoal já 
aposentado pelo BNCC e dos que vierem 
a se aposentar até a data da presente 
Lei, e o Banco do Brasil S.A. pagará tais 
proventos a debito do Tesoum Nacional. 

Art. 14 - Fica revogado e declarado 
ineficaz o Decreto n.0 74.847, de 6 de 
novembro de 1974. 

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrários. 

Justificação 

o Banco Nacional de Crédito Coope
rativo S.A. foi criado como CAIXA DE 
CRÉDITO COOPERATIVO - CCC - pe
lo Decreto-Lei n ° 5. 893, de 19 de outu
bro de 1934 (Título V, Capítulo I -
arts. 104 a 114). 

Em 1951, pela Lei n.0 1.412, de 13 de 
agosto daquele ano, foi a CCC transfor
mada em Banco Nacional de Crédito cc
operativo, com o seu capital misto em 
quotas, s u b s c r i tas pela União 
(maioria) e pelas Cooperativas. 

Em 1966, pelo Decreto-Lei n.0 60, de 
21 de novembro daquele ano, foi reor
ganizado sob forma de sociedade anôni
ma com o seu capital social dividido em 
açõ'es subscritas pela União (maioria) e 
pelas Cooperativas. 

O seu balancete de 31-01-75 acusa um 
capital subscrito de Cr$ 60 mil pela União 
e Cr$ 50 mil pelas cooperativas - es
tando integrallzado um total de Cr$ .... 
: iOO,OO. 

"O BNCC é o principal instrumento de 
crédito na execução da política coopera
tivista da União (art. 3.0 do Decreto-Lel 
n.0 60/36 ) Entretando, sua vinculação 
ao Ministério da Agricultura (Decreto
Lei n.o 200/67), sempre parco de re
cursos e sempre em atritos com as auto
ridades financeiras do Governo, tem sido 
uma constante dificuldade ao seu desen
volvimento; nunca teve uma fonte per
manente e expressiva de recursos, o que 
não ocorre com as demais instituições 
financeiras públicas federais, como o 
Banco do·Brasil S.A., Banco Nacional 
do Desenvolvimento Económico, Banco 
Nacional da Habitação, Banco do Nor
deste do Brasil e Banco da Amazônia 
Sociedade Anônima. 

Depende o BNCC, para a consecução 
dos seus objet!vos, de recursos que lhe 
são repassados pelo Banco Central do 
Brasil; e essses recursos já lhe chegam 
onerados em 9% ao ano, encarecendo 
suas despesas operacionais. Pelo citado 
•balancet~ de 31-1-75, estes recursos 
onerados somam cerca de Cr$ 397 mi
lhões, enquanto que os não onerados 
atingem somente Cr$ 120 milhões, aí in
cluídos os depósitos (Cr$ 90 milhões), 
exigíveis a vista. Esta constante depen
dência de recursos onerados encarece 
também as despesas operacionais das 
suas clientes, que atuam, na quase to
talidade, no meio rural. 

Possuindo somente 18 agências para 
atender às suas clientes, não tem o 
BNCC condições de competição com os 
demais bancos em campanhas de depó
sitos; suas clientes, além de serem, na 
grande maioria, fracas, financeiramente 
- são sociedades de pessoas de pequena 
renda e não sociedades de capitais -, fi
cam situadas longe de suas agências, lo
calizadas nas Capitais, excetuando três; 
e quanto aos demais possíveis clientes 
de depósitos, não pode oferecer contra
partida de empréstimos. 

A incompreensão das autoridades fi
nanceiras do Governo do alcance do sis
tema cooperativo para a distribuição de 
crédito e o distanciamento dessas auto
ridades têm sido uma constante difi
culdade ao desenvolvimento do Banco. 

A Incorporação do BNCC ao Banco do 
Brasil S.A. objetlvará sanar as falhas 
apontadas, proporcionando: 

a) o alinhamento com as autoridades 
financeiras; 
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b) a centralização em um só Banco 
Oficial da política creditícia do Governo, 
mormente no setor agropecuário; 

c) maior volume de recursos para o 
sistema coopera ti vista, e 

· d) utilização da numerosa e crescente 
rede de Agência do BB. 

A incorporação de que trata este ante~ 
projeto não trará prejuízos às ccopera~ 
tivas acionistas do BNCC; esta minoria 
acionária terá suas ações convertidas em 
ações do BB, obedecidas as normas em 
vigor (arts. 3.0 , 4.0 e 5,0 ). 

A subscrição compulsória de ações do 
capital do BNCC, pelas co·eperativas vem 
demonstrando a sua impropriedade, pela 
fraquesa econômica dessas entidades, 
que congregam pequenos e médios pro~ 
dutores e consumidores. Esta subscrição 
compulsória de ações vem onerando o 
custe operacional dessas entidades, ra~ 
zão pela qual ela é suprimida neste ante~ 
projeto (art. 6.0 ). 

A destinação à Organização das Co~ 
operativas Brasileiras - OCB - do re~ 
manescente não comprometido da liqui~ 
dação das cooperativas objetiva dar ao 
próprio sistema recurscs necessários a·o 
seu desenvolvimento e oriundo do pró~ 
prio sistema. Por outro lado, o volume 
de recurs·os do BB dispensa mais esta 
pequena fonte de receita (art. 7.o). 

O pessoal do BNCC, cem tradição ban~ 
cárlo~cooperativista, será aproveitado 
pelo BB, integrando ·os seus quadros de 
pesGoal, re.speitando~se obviamente, os 
direitos e vantagens de que são eles ti~ 
tulares, havendo cportunidade de opção 
pelo regime vigente para o pessoal do 
BB (art. 9.0 e 10). 

o problema da aposentadoria do pes~ 
soa! do BNCC, admitido até junho de 
1963 e suj e!to a·o regime previdenc!ário 
da Lei n.0 1.162, de 22 de junho de 
1950, e de seu Regulamento (Decreto n.o 
28. 798-A, de 26 de outubro de 1950) -
e que sempre foi o grande problema do 
BNCC - ficará resolvido de maneira 
justa e legal, com a sujeição deste pes~ 
soa! ao Regime Geral da Previdência so~ 
ela!, o que já deveria ter ocorrido. Nilo 
se pode admitir que empregados de uma 
sociedade anônima, regid·os pela CLT, 
tenham aposentadoria especial (autár
quica) e custeada pela própria empresa, 
desrespeitando o.s juros interesses da 

· · do seu que -

ingressou na scciedade para que seus 
recursos tivessem tal finalidade. 

A sujeição deste pessoal ao Regime 
Geral da Previdência Social, além de 
estar em consonância com a política 
atual do Governo, de unificação prev!
denciária, vem sanar uma irregularidade 
que, em última análise, é de responsa
bilidade do próprio Governe, que sempre 
deteve o comando administrativo do 
BNCC. A sujeição deste pessoal ao regi
me previdenciário da Lei n.0 1.162/50, 
foi em decorrência de ato do próprio Go
verno: embora o BNCC fcsse uma so
ciedade de economia mista (Lei n.o 
1.412/51), o então Ministro do Trabalho 
baixou em 19 de novembro de 1951 a ·Por
taria n.0 167, que incluía o Banco no re
gime previdenciário da Lei n.o 1.162, de 
22-6-50, situação que perdura até hoje. 
Assi, este anteprojeto dá uma solu
ção justa e legal para o caso, passando 
o ônus da diferença de contribuições 
para o custeio previdenciário, existente 
entre os dois regimes, para o Tesouro 
Nacional. (arts. 11 e 12). 

Na mesma ordem de idéias este ante
pvojetc trata do pessoal já aposentado 
pelo BNCC: o ônus dessas aposentad-orias 
passa para o Tesouro Naci-onal (art. 13). 

Finalmente, a revogação e declaração 
de ineficácia do Decreto n.0 74.847, de 
6 de novembro de 1974 (DO U de 
7-11-74) é medida que se impõe, por 
se tratar aquele diplcma legal de medida 
elaborada sem o necessário aprofunda
mento na matéria, originando Injusti
ças insaná veis e problemas sociais gra
ves. O pessoal do BNCC atingidos pelo 
mencionado Decreto está sujeito ao regi
me da ccnsolidação das Leis do Traba
lho, situação plenamente reconhecida 
pelos Tribunais Superiores do País. Como 
então, entender e justificar a "transfor
mação" deste pessoal em funcionários 
públicos? 

Gomo entender e justificar a redu
ção salarial de que foram vítimas e que 
alcança até 93% do ganho mensal? 

Como entender e justificar a "devolu
ção" desses empregados ao Ministério da 
Agricultura, quando nunca foram admi
tid-os por aquele órgão e sim pelo prõ
prl·o Banco, cujas Diretorias têm e sem
pre tiveram autcnomia .1\dmlnistrat!va? 

Assim, este anteprojeto, no seu art. 
14, sana e regulariza tal situação. 

Sala das Sessões, em 10 de março de , . .. '. 

I ,, 
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BALANCETE A QUE SE REFERE O ORADOR EM SUA JUSTIFICAÇ11.0: 

BNCC S/A 
BALANCETE DE 31·1·75 

PASSIVO 
N~o Exigível 

Capital ....................................... . 
Fundo de Previs~o .. .. .. .. .. .. . .. ........ .. 
Fundo de Amortlzaçl!.o Imóveis, Móveis e Uten-

sillos ....................................... .. 
Fundo de Reservas Especiais • . • . ......•..•.• 

t'xigivel 
Depósito (A Vista, a Curto e a Médio Prazo) 
Do Público: 
Sem Limites .................................. . 
Instituições Financeiras ...................... . 
Vinculados .................................... . 
Judiciais ...................................... . 
De Entidades Públicas: 
Governo Federal ............................. .. 
Governos Municipais ........................ .. 
Autsrqulas .................................... . 

Outras Exigibilidades 
Compensação S/Remessa ...................... . 
Cheques e Documentos a Liquidar •.•......... 
Ordens de Pagamento ........................ . 
Dividendos e Juros a Pagar ................. .. 
Correspondeu tes no Pais ..................... . 
Departamento no Pais ........................ . 
Devedores e Credores Diversos ....•.••••....... 
cobrança E!etuada em Trfmsl to .............. . 

Obrigações Especiais 
Recebimento p/Conta de Instituições Previ-

denciárlas Federais ........................ .. 
Redescontas .................................. .. 
Banco Central c/ Empréstimos ....••..••.•••.• 
Obrigs. Contraidas c/ Inst, O!lciais •..........• 
Obriga, Contraldas c Inst. Financeiras O!iciais 
Imposto s/ Operações Financeiras ....••.••... 
Prov. p/ Pagts. a E!etuar .................... .. 

Resultado Pendente 
Rendas Operacionais ........................ .. 
Outras Rendas .............................. .. 
Rendas em Suspenso ........................ .. 
Lucros em Suspenso ......................... . 
Lucros ............................. , .. , ..... , , . 

Contas de Cornpcnsnção 

Credores oi'T''~-:.:los em Cobrança ... , ... , , .. , . , 
I'l.,usttnntes de Vais. em custódia ..•.....••.. 
Depositantes de Vais. em Garantia .......•.... 
V<Liores em Depósitos 11 N/Ordem .......•..•.. 
Credores p/ Garantias Rec. ou Prestadas , ..... . 
Tits. Feds. Adquiridos p/ Conta Própria .•.•.. 
Diversas Contas de Compcnsaç~o ...........•.. 

38.797.704,62 
1.626.532,91 
3. 690.429,35 

120,75 

25.477.103,85 
3.174,82 

21.990.998,19 

4.510.198,93 
160.385,82 

4. 861.644,28 
1.297.462,93 

959,92 
541.443.492,98 

4. 352.061,24 

110.000.000,00 
1.354.045,50 

1.474.320,41 
82.953.339,01 

44.114.787,63 

47.471.276,87 

195.781. 704,92 

4.824.665,3() 581.451.071,40 

1.424.263,95 
14.247.948,95 
8.731.399,53 
5.623.894,21 

374.140.177,63 
5. 772,15 

242.519,18 

2.067.582,84 
42.684,82 

5. 716.874,53 
24.914,37 

474.058,13 

404.415.973,8() 1,057 .453.109,7() 

115.031.423,78 
1.138.855,24 

1.089.865.767,43 
92,81 

5.397.274,26 
160.028.696,00 

8.326.114,69 

914.690.363,61 2.286.152.473,13 
3.547.713.402,44 

Bras[Ua (DF), 17 de !evcrclro de 1975 

Marcos A. Pessoa Duarte 
Presidente 

Paulo Gomes Bello Norberto Leonhard 
Dir. Cart. Crédito 

Paulo de A. Godoy 

Dir. Cnrt. Dirctrizcs Bàsicas 

Dir. C<Lrt. Administraç~o c Finanças 

EIZl\ castanllelra Iglézlas 
Toe. Cont. CRC-29.693-GB·T-DF..Che!c do 
Dcpart<Lmcnto de ContablUdadc e Finanças 
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' 
LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N.O 60 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

Dispõe sobre a reorganização do 
Banco Nacional de Crédito Coopera
tivo, e dá outras providências. 

·, •••••• o •••• ·••• •••• o ••••••• o ••••••••••••• 

Art. 6.0 
- As ações ordinárias poderão 

ser subscritas pelas cooperativas, por 
livre iniciativa, compulsoriamente, e 
serão, nesta hipótese, integralizadas me
diante a retenção pelo BNCC de até 1/2% 
(meio por cento) ao mês sobre o valor 
d·os financiamentc·s concedidos, até o 
máximo de 10% (dez por cento), enten
dendo-se nessa expressão qualquer ope
ração de crédito, não se aplicando à 
hipótese o disposto no art. 34, Inciso 
III, da Lei n.o 4. 595, de 31 de dezembro 
de 1964. 

Parágrafo único - O critéric· da parti
cipaçã'D de cada cooperativa no capital 
do BNCC, através da subscrição compul
sória das ações ordinárias ou preferen
ciais, bem como as vantagens c.onferidas 
à.s acões preferenciais, será fixado nos 
estatutos sedais. 
• • • • • • • o •••••••••••••••••• o ••••••• o ••• o. 

LEI N.0 1.162, 
DE 22 DE JULHO DE 1950 

Estabelecer normas para a aposen
tadoria e pensão dos servidores das 
autarquias pertencentes ao patrimô
nio da União. 

O Presidente da República: 

Faç·~ saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 
- Os servidores dc·s órgãos 

autárquicos da União que contribuem 
regularmente para os Institutos ou Cai
xas de Aposentadoria e Pensões serão 
aposentados com as mesmas vantagens e 
condições em que o forem os servidores 
civis da União. 

Art. 2.0 
- O beneficiário ou beneficiá

rios do ex-servidor das autarquias, com
preendidas na presente Lei, terão direito 
à pensão nas mesmas bases e condições 
em que a tiverem os dos ex-servidores 
civis da União. 

Art. 3. 0 - :tl:sses servidores passarão a 
' :1·~ "' ou . ' o 

desconto em folha, percentagem fixada 
em Regulamento do Poder Executivo, 
segundo os cálculos do Serviço Atuarial 
de Previdência Social do Ministério do 
Trabalho, a qual se poderá elevar até o 
máximo de 8% sobre o total do venci
mento, remuneração ou salário. 

Art. 4.0 - Os proventos da ap.osentado
ria e pensão serão pagos pelo Instituto 
ou Caixa de que for associado o servidor. 

Art. 5.0 - O Poder Executivo baixará 
o Regulamento necessário à execução da 
presente Lei, que entrará em vig·or 90 
dias depois da data da sua publicação. 

Art. 6.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 1950; 
129.o da Independência e 62.0 da Repú
blica - Eurico G. Dutra - Marcial Dias 
Pequeno. 

DECRETO N.0 28. 798-"A", 
DE 26 DE OUTUBRO DE 1950 

Aprova o Regulamento para exe
cucão da Lei n.O 1.162, de 22 de 
julho de 1950 . 

O Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 87, alí
nea I, da Constituição, e tendo em vista 
os cálculos de Serviço Atuarial do Mi
nistério· do Trabalho, Indústria e Comér
cio, constantes do pl"ocesso n.0 MTIC-
596. 948, decreta: 

Art. 1.o- Fica aprovado o Regulamen
to que a este acompanha, assinado pelo 
Ministro do Trabalho, Indústria e Comér
cio, para execução da Lei n.o 1.162, de 
22 de julho· de 1950. 

Art. 2.0 - O presente Decreto entrará 
em vigor a 26 de outubro de 1950. 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1950: 
129.o na Independêicia e 62.0 da Repú
blica - Eurico G. Dutra - Marcial Dias 
Pequeno. 

REGULAMENTO A QUE SE REFERE 
O DECRETO N.0 28. 793-"A" 
DE 26 DE OUTUBRO DE 1950 

Art. 1.0- Os servidores das autarquias 
da União, compreendidos no regime es
pecial estabelecido· pela Lei n.0 1. 132, de 
22 de · · 1 de 1950, terão os benefícios 
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de aposentadoria, de qualquer natureza, 
e de pensão por morte regulados pela for
ma prevista no presente Regulamento. 

Parágrafo único - Os outros benefí
ci·os estabelecidos no regime de cada 
Instituto ou Caixa de Aposentadoria e 
Pensões, a que forem filiados os servido
res das diferentes autarquias de que trata 
este artigo, continuarão a ser-lhes con
cedidos nas mesmas bases e condições 
vigentes para os outros seguradc·s. 

Art. 2.0 - Para os efeitos do presente 
Regulamento, considera-se: 

I - autarquia o serviço estatal des
centralizado, com personalidade de direi
to público, explícita ou implicitamente 
rec·onhecida por lei (Decreto n.o 6. 016, de 
2 de nc•vembro de 1943); 

II - servidor de autarquia ocupante 
de cargo efetivo ou de função de extra
numerário da entidade, que, em razão 
dessa qualidade, é segurado de Instituto 
ou Caixa de Aposentadoria e Pensões. 

Parágrafo único - O Ministro do Tra
balho, Indústria e Comércio·, ao entrar 
em vigor este Regulamento, expedirá a 
relacão das entidades atualmente exis
tell tes e p·or ele abrangidas, de acordo 
cmn Q n.0 I deste artigo, atualizando-a 
sempre que se fizer necessário. 

Art. 3.0 - A aposentadoria e a pensão 
por morte serão cc·ncedidas e pagas pelo 
Instituto ou Caixa de Aposentadoria e 
Pensões de que for segurado o servidor, 
com as mesmas vantagens e nas mesmas 
bases e c·ondições que vigorarem para os 
servidores públicos civis da União, a sa
ber: 

I- quanto à apc·sentadoria: 

a) para os ocupantes de cargo efet!vo 
da autarquia, de acordo com os dispositi
vos do Decreto-Lei n.o 1. 713, de 28 de 
outubr·O de 1939, e as normas legais sub
seqüen tes rela ti v as aos funcionários pú
blicc·s civis da União; 

b) para os extranumerários de qual
quer condição, de ac·ordo com os disp·o
sitivos do Decreto-Lei n.0 3. 768, de 28 de 
outubl'D de 1941, e as normas legais sub
seqüentes relativas aos extranumerários 
da União: 

II - quanto à pensão, de acordo com 
os dispositivos constantes do Decreto-Lei 

n.0 3.347, de 12 de junho de 1941, refe
rentes à matéria. 

Art. 4.0 - O custeio dos benefícios de 
que trata o presente Regulamento será 
feito da seguinte forma: 

I - a aposentadoria, em qualquer 
dos dois casos previstos no item I do art. 
3.0 - pela transferência feita antes do 
pagamento do benefício e de uma só vez, 
pela aut_arquia a que pertencer o servi
dor, aos cofres do respectivo Instituto ou 
Caixa de Aposentadoria e Pensões, do 
valor correspondente, de acordo com a 
Tabela II anexa ao Decreto-Lei n.o 3.766, 
de 28 de outubro de 1941: 

II - A pensão, por uma contribuição 
mensal, paga pelo servidor, mediante 
desconto em folha, incidente sobre o to
tal do respectivo vencimento, remunera
ção ou salário, e fixada consoante o dis
posto nos arts. 8.0 e 9.0 

Parágrafo único - Os outros benefí
cic·s referidos no parágrafo único do art. 
1.0 deste Regulamento continuarão a ser 
custeados pela contribuição tríplice e 
igual da União, da autarquia empregado
ra e do servidor segurado, prevista na 
legislação de previdência social, em per
centarem incidente sobre o valor do ven
cimento, remuneração ou salário do ser
vidor, até o máximo estabelecido nos 
regimes dos Institutos e das Caixas de 
Aposentadoria e Pensões, fixada con
eoante o disposto nos arts. 3.0 e 9.0 

Art. 5.0 - o prccessamento e o julga
mente· dos benefícios de que trata este 
Regulamento far-se-ão de forma anâloga 
à dos outros concedidos pelo Instituto ou 
Caixa de Aposentadoria e Pensões de que 
for segurado o servidor, com as adapta
ções que fc·rem necessárias. 

Art. 6.0 - Considerar-se-á como data 
de inscrição dos a tuais servidores, para 
efeito dos regimes de aposentadoria, 
quando se tratar de extranumerário, e 
de pensão em qualquer caso, de que tra
tam respectivamente os Decretos-Leis 
ns. 3. 768, de 28 de outubro de 1941, e 
3.347, de 12 de junho de 1941 a data de 
inicio da vlgencia da Lei n.o 1.162, de 
22 de julho de 1950. 

Parágrafo único - Será computada, 
para fins de um pecúlio, a ser concedido 
por morte do servidor, aos seus benefi
ciários, proporcionalmente às cotas da 
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pensão, a sua reserva individual média 
c·onstituída no Instituto ou Caixa de 
Aposentadoria e Pensões, e corresponden
te às contribuições que houver pago até 
a data de vigência da Lei n.o 1.162, de 
22 de julllo de 1950, de acordo com as 
bases que forem estabelecidas pelo Ser
viço Atuarial do Ministério de· Traballlo, 
Indústria e Comércio. 

Art. 7.0 - A autarquia que já assegu
rar diretamente aos seus servidores os 
proventos de aposentadoria em condições 
iguais ou superiores aos outorgados aos 
servidores publicas civis da União, pode
rá ficar excluída de regime do presente 
Regulamento, no tocante a esse benefício, 
cas·o o requeira ao Ministro do Traballlo 
Indústria e Comércio no pra~:~ de 30 
(trinta) dias contados da data de sua 
publicação. 

Parágrafo único - Se, de futuro, a 
autarquia vier a deixar de assegurar di
retamente os proventos a que se refere 
este artigo, passará ao regime do presen
te Regulamento, feitas as transferências 
que coubessem, nos têrmos do item I do 
art. 4.0 

Art. 8.0 - As taxas das contribuições 
a que se referem o item II e o parágrafo 
único do art. 4.0 serão fixadas periàdi
camente, pelo praw de Serviço Atuarial 
do Ministéric· do Trabalho, Indústria e 
Comércio tendo em vista as condições 
ec·onômic·o-financeiras de cada Instituto 
ou Caixa de Aposentadoria e Pensões. 

Art. 9.0 - Até a fixação definitiva, na 
forma do art. 8.0, vigorarão as seguintes 
taxas de contribuição: 

I - de 5% para o custeio da pensão 
(art. 4.0 , item II); 

II -de 3% para o custeio dos demais 
benefici·os de que trata o parágrafo único 
do art. 1.0 (art. 4.0 , Parágrafo único). 

Art. 10 - As contribuições, nas bases 
estabelecidas nos arts. 4.o e 9.o serão des
contadas e recolllidas a contar do mês 
de novembro do corrente ano. 

Art. 11 - O Ministro do Trabalho, In
dústria e Comércio resolverá os casos 
omissos que se verificarem na execução 
do presente Regulamento e expedirá as 
instruções que forem necessárias. 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1950 . ' . . ~ 

DECRETO N.0 74.847 
DE 6 DE NOVEMBRO DE 1974 

Define a situação funcional de ser
vidores da Caixa de Crédito Coope
rativo, transformada em Banco Na
cional de Crédito Cooperativo, admi
tidos até sua organização sob a 
forma de sociedade anônima, e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 81, 
item III, da Constituição, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Os servidores constantes da 
relação nominal anexa, admitidos sob o 
regime da Lei n.o 1. 711, de 28 de outu
brc· de 1952, na extinta Caixa de Crédito 
cooperativo, ou no Banco Nacional de 
crédito Cooperativo, até a data em que 
essa autarquia teve alterada a sua natu
reza jurídica pelo Decreto-Lei n.o 69, de 
21 de novembro de 1966, integram o 
Quadro de Pessoal - Parte Especial -
do Ministério da Agricultura. 

§ 1.o - O Departamento do Pessoal do 
Ministério da Agricultura procederá à 
revisão da situação de cada servidor, a 
fim de ajustá-la à legislação em vigor. 

§ 2.0 - O tempo em que o servidor es
teve cedido à sociedade de economia 
mista é cc·ntado para todos os efeitos da 
Lei n.O 1. 711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 2.0 - É vedado ao Banco Nacional 
de Crédito Cooperativo S. A. c·onceder 
aposentadoria, bem assim ccmplementa
ção de proventos a quaisquer servidores. 

Art. 3.0 
- Este Decreto entrará em 

vigc·r na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário. 

Brasília, 6 de novembro de 1974; 153.0 
da Independência e 86.0 da República -
Ernesto Geisel - Paulo Afonso Romano. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O projeto que se refere V. Ex.n será 
publicado e encaminhado às Comissões 
de Constituição e Justiça, de Economia, 
de Agricultura, de Legislação Social, de 
serv!ç·o Público Civil e de Finanças. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido · Sr. 1.0 -
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É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 33, de 1975 

Nos termos do art. 234 do Regimento 
Interno, requeiro transcrição, nos Anais 
do Senado, da palestra proferida pelo 
Professor Mário Henrique Simonsen, Mi
nistro de Estado da Fazenda, na Confe
deração Nacional da Indústria, em 14 
de fevereiro do corrente ano. 

Sala das Sessões, em 10 de março de 
1975. - Virgílio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o Regimento, o reque
rimento será submetido ao exame da 
Comissão D!retora. 

Comparecem mais os Senhores Se
nadores: 

José Sarney - Fausto Castelo
Branco - Jessé Freire - Augusto 
Franco - Luiz Viana - Dirceu Car
doso - Amaral Peixoto - Osires 
Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães l'into) 
-Está finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 4, de 1975, de autoria 
do Sr. Senador Itamar Franco, soli
citando a transcrição, nos Anais do 
Senado, do discurso proferido pelo 
Juiz Carlos Mario Venoso, por oca
sião de sua diplomação junto ao Tri
bunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais, em solenidade realizada no 
Plenário da Assembléia Legislativa 
daquele Estado. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento, será feita a 

DISCURSO PROFERIDO PELO JUIZ CARLOS 
MARIO VELLOSO, POR OCASIÃO DA DI
PLOMAÇÃO DO SR. SENADOR ITAMAR 
FRANCO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE MINAS GERAIS, EM SOLE
NIDADE REALIZADA NO PLENÁRIO DA 
ASSEMBL~IA LEGISLATIVA DAQUELE ES
TADO, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO 
REQUERIMENTO N.0 4/75, DE AUTORIA 
DO SR. SENADOR ITAMAR FRANCO. 

Ex.mo Sr. Desembargador Gerson de 
Abreu e Silva, DD. Presidente do Tribu
nal Regional Eleitoral; Exm.Os Senhores 
Juízes Membros do E. Tribunal; Exm.O 
Sr. Dr. Antônio Amaro Filho, DD. Pro
curad·or Regional Eleitc·ral: Exm.o Sr. Dr. 
Expedito de Faria Tavares, DD. Secretá
rio de Estado do Interior e Justiça, Re
presentante de S. Ex.8 , o Sr. Governador 
do Estado de Minas Gerais; Ex. mos Se
nhores Senador e Suplente; Exm.<>s Se
nhores Deputados Federais; Exm.os 
Senhores Deputados Estaduais; Exm.as 
Autoridades presentes, meus Senhores, 
minhas Senhoras. 

A Justiça Eleltcral de Minas Gerais dá 
cumprimento, nesta Sessão Solene, a dis
posição legal: a diplomação daquele que, 
por vontade do titular do poder, o povo, 
constituirão a minoria que mandará em 
nome da maioria, que esta é a caracteris
tica fundamental da democracia indlreta 
ou representativa, a democracia possível, 
contemporaneamente . 

. Esta Justiça, pugnando pela verdade 
eleitoral, pela pureza das eleições, con
dição do regime, dá-lhes um atestado que 
legítima os mandatos de Vossas Excelên
cias: o diploma que ora recebem, nesta 
sessão, traz no seu cerne a aprovação 
autêntica do povo. Pois cada um de nós 
que colaboramos para que esta festa se 
realizasse, juízes e funcionários, pusemos 
nossa hc·nra a serviço de um propósito: 
que as eleições e as apurações fossem as 
mais limpas, as mais seguras. 

Esta, a grande meta perseguida pela 
Justiça Ele! torai, ínsi ta no compromisso 
que todos os magistrados assumimos: o 
de fazer cumprir, em tudo e em quais
quer circunstâncias, o que Ruy definia 
como o "ato da Nação em atitude sobe
r~ na ~e consti tu! r a sl mesma", a Cons-
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Senhores, o sentido e a magnitude 
desta solenidade nos convidam à refle
xão. 

A democracia sempre foi unanime
mente querida por todos os povos. Para 
consegui-la, sustentaram os homens, 
através dos séculos,. renhidas batalhas. A 
explosão, em 1789, da idéia de Constitui
ção, marco do c·onstltuclonallsmo formal, 
Inseparável da idéia de democracia, fc·i 
apenas o grande final de uma velha luta 
do homem em busca de liberdade. 

Os pactos encontradlços na história 
constitucional inglesa, a Magna Charta 
do Rei João, de 1. 215, a Petition of 
Richts, de 1. 628, aceita pelo Rei Carlos 
I, o Act of Habeas Corpus, de 1.679, O· 
Bill of Richts, de 1. 689, os forais e as 
cartas de franquia que se acham em toda 
a Europa, na Idade Média e na Idade 
Moderna, as doutrinas contratualistas 
medievais e as Leis Fundamentais do 
Reino, próprias da Idade Moderna, da 
era do absolutismo, sã·o precedentes his
tóricos e doutrinários da idéia do cons
titucionalismo, são prova de que os ho
mens sempre pugnaram pela liberdade. 

Assim, jamais olvidada, permanente
mente querida a demandar para a sua 
consecução, os maiores sacrifíci·os, a de
mocracia exige, entretanto, alto grau de 
perfeição dos homens, para C· seu exercí
cio. ROUSSEAU, o filósofo da democracia 
moderna, escreveu, amargamente, que 
"se houvesse um p·ovo de deuses, esse 
povo se governaria democraticamente." 
A prática desse regime de governo, para 
Rc·usseau, lembra o eminente Paulo Bo
navides ("Ciência Política", 2.a ed., FGV, 
p 319) talvez não "seja possível aos 
homens para servir-lhe às conveniên
cias." Esse mesmo pessimismo ressai das 
palavras de um politlcólogo moderno, 
Maurice Duverger, para quem "nunca se 
viu e nunca se verá um povo governar-se 
por si mesmo." ("Les Partis Politiques", 
2.a ed., p. 464). 

Todo esse pessimismo em torno do go
verno do povo, para o povo e pelo povo, 
que jamais perecerá sobre a face da Ter
ra, segundo a concepção llncolnlana, tal
vez, na Ironia fina e arguta de CHUR
CHILL, "a pior de todas as formas ima
gináveis de governo, com exceção de 
todas as demais que já se experimenta
ram", todo esse pessimismo se explica: 
é que a democracia tem seus pressupos-

Seus pressupostos - sociais e ec·onômi
cos - são estes, por exemplo: o povo há 
de ter um certO> nível cultural; há de 
cultivar a tolerância; há de ter maturi
dade. De outro lado, sob o ponto de vista 
económico, o amadurecimento social de
pende de um certo grau de desenvolvi
mento da economia. Ensina Manc·el Gon
r,alves Ferreira Filho: "Só pode ele ter 
lugar onde a economia se desenvolveu a 
pont.o de dar ao povo o lazer de se ins
truir, a ponto de deixarem os homens de 
se prec·cupar apenas com o pão de todos 
os dias. Ou seja, onde a ec·onomia está 
C·'l menos no que ROSTOW chama de 
arranco para o desenvolvimento." ("Cur
so de Dir. Constlt., 4.a ed., Saraiva, p. 52). 

Além disso, a democracia exige deter
minadas condições: informação abun
dante, liberdades públicas, direito de reu
nião·, de associação, de manifestação, etc. 
E o que é mais Importante: ela não pres
cinde de um mecanismo apropriado de 
recepção e transmissão da vontade po
pular, com um processo eleitoral Imper
meável à fraude e à corrupção conforme 
adverte o Pro·f. Manoel Gonçalves Fer
reira Filho. 

Consoante magistral trabalho do Prof. 
Nél:on de Souza Sampaio, da Universi
dade Federal da Bahia CRev. Bras. de 
Estudos Pol.", n. 34), dito processo, tal 
a natureza do órgão ou órgãos que diri
gem a sua execução, desdobra-se em seis 
tipos: I) organização puramente admi
nistrativa; 2) administrativa e legislati
va; 3) administrativa e jurisdicional; 4) 
administrativa, legislativa e jurisdicio
nal; 5) jurisdicional e legislativa; 6) 
exclusivamente jurisdicional. 

O Brasil, após a Revolução de 1930, 
adotou o sexto tipo, com a criaçã-o da 
Justiça Eleitoral. 

Já no Império se via o desejo de dar-se 
ao Judiciário, lembra Nélson de Souza 
Sampaio, "pelo menos, parte das c·pera
ções elelt·~rais." Pelo Decreto n.0 2. 675, 
de 20-10-1875, conhecido como "Lei do 
Terço", o Juiz Municipal presidia à Jun
ta de Qualificação dos Eleitores para as 
eleições municipais, decidindo o Juiz de 
Direito as reclamações sc·bre a nulidade 
do pleito, com recurso para o Tribunal 
da Relação. Em 1916, pelas Leis n.0 s 3.129 
e 3 .208, o alistamento ficava a cargo da 
magistratura e as mesas receptoras de 
votos eram organizadas pelos Juízes de 

A - . . - .• 
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se fazia na Capital do Estado e no Dis
trito Federal por uma Junta presidida 
pelo Juiz Federal e composta do Juiz 
Federal Substituto e do representante do 
Ministério Público junto ao Tribunal de 
Justiça. 

Não lnte!ramete jurlsd!cionalizado, po
rém, o processo eleitoral se corrompia e 
os pleitos simplesmente homologavam 
uma mentira eleitoral, do Império à 2.a 
República. 

No Império, "as eleições eram fabrica
das pelo Gabinete no poder, que usava 
de tc·das as armas da fraude, do suborno, 
da pressão e da violência para obter sem
pre vitórias eleitorais. Criou-se até a 
ética de que tudo era permitido ao go
verno para vencer os pleitos. O vergo
nhoso para o governo era perder elei
ções." (Nélson de Sc·uza Sampaio, c!t.). 

No Relatório dirigido ao Imperador, em 
1840, escreveu-se: 

"O Brasll inteiro, Senhor, se levanta
rá para atestar que, em 1. 840, não 
houve eleições regulares ... Roubam
se as urnas, substituem-se nelas as 
listas verdadeiras ou, pelo menos, pu
blicamente recebidas, por outras fal
sas; e até não se hesita diante da 
escandalosa e tão pública falsificação 
das atas, quando o resultado que 
apresentam não está em tudo a.o sa
bor dos interessados ... Em alguns 
lugares é o número de eleitores apa
rentemente aumentado por uma ma
neira incrível e espantc·sa. Colégios 
houve que, não podendo sequer dar 
cem eleitores, apresentaram, todavia, 
mais de mil . . . Não há quase parte 
alguma do Império, Senhor, onde 
alguns desses atentados contra a li
berdade de voto não fossem perpe
trados em as eleições da atual Câ
mara dos Deputados." 

Na ta República o quadro não diferia 
multo. Até 1930, o governo não perdia 
eleição. Tinha-se, então, mera substitui
ção da monarquia aristocrática por uma 
forma de govern·o pior; a república 
oligárquica, onde as eleições se faziam a 
bico de pena, por isto mesmo apelidadas 
de "eleições de bicório." 

A Revolução de 1930, que teve como 
uma de suas bandeiras, porque não dizer 
a mais importante, a verdade eleitoral, 
~elo jur!sd!cionalizar o processo eleitoral 

Criada pelo Código Eleitoral de 1932 e 
consagrada pela Constituição de 1934, 
inspirou-se a Justiça Eleitoral brasileira 
no Tribunal Eleitoral Tcheco, de 1920, 
"onde aponta", segundo M.G. Ferreira 
Filho, "o gênio de Kelsen", marcando "a 
sua criação e instauração da honestidade 
eleitoral, ainda que incompleta, entre 
nós. "(M.G. Ferreira Filho, ob. cit., p. 
244). 

Assim condição da democracia, porque 
mecanismo que recebe e que transmite a 
vontade do titular do poder, a Justiça 
Eleitoral vem, através do tempo, aper
feiçoando C•S seus métodos de trabalho, 
neste ponto a depender do Poder Legis
lativo, porque num Estado de Direito tu
do se faz de conformidade com a lei, e 
procurando dar cumprimento à m!são 
que lhe é confiada. 

Se C·lharmos para trás vamos verificar 
que os tempos são outros. Não temos mais 
as "eleições de b!córios". Não se falSifi
cam atas. Respeita-se a vontade do povo. 
E se alguma ou outra fraude é denuncia
da, age a Justiça Eleitoral com o maior 
rigo-r. 

Condição da democracia, aperfeiçoa-se, 
cada vez mais, esta Justiça. Amplia-se 
a sua competência. Já não cuida ela tão
só do alistamento, das eleições e das apu
rações. Além disso, cabe-lhe, por exem
plo, lembra o Prof. Souza Sampaio, o 
registro e cassação de· registro dos par
tidos politicas; a divisão eleitoral do 
País· a fixação de data das eleições, 
qua~do não constar de disposição cons
titucional ou legal; a decisão das argüi
cões de !neleglb!lidades; processamento· 
êlas eleições; apuração das eleições e ex
pedição' de diplomas aos eleitos; processo 
e julgamento de habeas corpus e man
dado de segurança em matéria eleitoral; 
processo e julgamento dos crimes eleito
rais e conexos; julgamento de reclama
ções relativas às obrigações legais dos 
partidos politicas; fiscalização das finan
ças partidárias; decretação da perda de 
mandatos legislativos por Infidelidade 
partidária; fiscalização das convenções 
dos partidos; registro de candidatos a 
cargc·s eletivos; expedição de instruções 
para execução do Código Eleitoral; res
postas a consultas sobre matéria eleito
ral; fiscalização da propaganda eleitoral. 

Segundo o mesmo tratadista, entretan
to, "em matéria eleitoral, uma harmonia-
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sa legislação e uma bem estruturada 
Justiça não são, por si sós, garantias de 
eleições livres e honestas. Por vezes, de
notam remédios, tentados pelo legisla
dor para as grandes mazelas eleitorais de 
um organismo social rebelde aos melho
res tratamentos. No Brasil, porém, existe 
um consenso quanto ao avanç.o que re
presentou a implantação da Justiça Elei
toral. A prova está na sua consagração 
em todas as Constituições a partir de 
1934, com a execeção, compreensível, da 
ç:arta de 1937. Mais significativo, ainda, 
e. a constan~e ampliação de sua compe
tencia. Se ha algumas queixas, não atin
gem a instituição em bloco. Referem-se 
a peças de seu mecanismo, com o intuito 
de melhorar-lhe o funcionamento, jamais 
o de substitui-lo." 

Consciente de seu papel, busca a Jus
tipa Eleitoral, com os meios de que dis
poe, dar cada vez mais autenticidade às 
eleições. Na era da 3.a revolução indus
trial, sob o signo da cibernética, na época 
dos computadores, quer integrar-se nessa 
sedição tecnológica, mesmo porque "a 
neutralidade das máquinas, que não têm 
emoções nem ambições não só tornará 
as apurações quase instantâneas mas 
também diminuirá o volume das fraudes" 
(Nélson de Souza Sampaio, ob. cit.). 

No particular, o primeiro passo foi 
dado pelo E. Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais, sob a lúcida presidência 
do Exm.0 Sr. Desembargador Gérson de 
Abreu e Silva. A totalização dos votos do 
Estado inteiro se fez, no último pleito, 
pelo computador. Se a computação ele
trônica não se realizou com a rapidez 
que se previa, isto se deve às inúmeras 
dificuldades que surgiram no decorrer 
dos trabalhos, por isto que a experiência 
foi pioneira. De outro lado, fizemos im
primir ao processo de computação diver
sos mecanismos de segurança, dos quais 
não abrimos mão, porque desejáv,ltmos 
resultados isentos, segures, limpos. Quan
do se faz algo grande, pela primeira vez, 
evidente que problemas surgem. No caso, 
esses problemas tiveram de ser solucio
nados no calor dos trabalhos, pois não 
seria possível realizar eleições simples
mente como testes. Se avançamos, os tro
peços serão inevitáveis. Se ficamos pa
rados, não vamos ter nenhum tropeço; 
em compensação, não vamos realizar 
nada. 

Provamos, no último pleito, que pode-

solucionar problemas. E adquirimos, ade
mais, conhecimento·s suficientes, know 
how valioso, que agora será aproveitado. 

Com o computador sobretudo terá fim 
" i ' ' o map smo", praga que todos os juizes 

eleitgrais não toleram e que, muita vez, 
s~ poe distante do seu poder de fiscaliza
çao. 

Com uma melhor adequação do sistema 
de computação à nossa realidade social e 
legal levada a cibernética até ao alis
tamento, haveremos de ter eleições cada 
vez mais autênticas, cada vez mais lim
pas. 

Sei que muitos de nós não estarão 
nesta Justiça no próximo pleito nem o 
Presidente Gérson de Abreu e 'Silva e 
nem eu. Nã·o importa. Outros virão e con
tinuarão o trabalho de Gérson de Abreu 
e Silva, ajudados por esse magnífico "es
tado maior" do T. R. E., que são os seus 
diretc.res e funcionários. O importante foi 
que ~em?s o primeiro passo. Li, alhures, 
que mu1tas vezes as tarefas que inicia
mos .nã.o podem ser completadas. Mas a 
Historia não registra um único caso em 
que uma tarefa seja completada sem que 
antes se tenha tido a audácia de come
çá-la.'' 

Tenhamos como divisa a sentença do 
Presidente Roosevelt, contida na sua 
Mensagem de 11-4-1945: "0 único limite 
às nossas realizações de amanhã serão 
as nossas dúvidas de hoje. Avancemos 
com fé ativa e vigorosa." 

Vêem, Senhores diplomandos, Senho
res representantes do povo, que nós da 
Justiça Eleitoral temos co·mpreensão ní
tida da missã.o que nos reservou o cons
tituinte originário. Sabemos que de nós 
depende o bom funcionamento do regime 
de~ocrático. E porque dito regime é 
opçao do titular do poder, tudo estamos 
fazendo para a sua prática perfeita. En
tão não é a democracia o governo dos 
povos maiores? 

Conjuguemos esforços, Senhores repre
sentantes do povo. 

Juízes segundo a lei ,e não juízes da 
lei, depende a Justiça Eleitoral do tra
balho de V. Ex.as, de leis que melhor 
aperfeiçoem o processo eleitoral. A jus
tiça substancial corre 'J)Or conta do legis
lador, enquanto ao Poder Judiciário cabe . . . 

a 
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Assim, Imbuídos dos mesmos propósi
tos, faremos, V. Ex.as e nós, o melhor 
para o nosso País, para o regime de 
governo pelo qual optamos, a democracia, 
a democracia que, acreditamos, assim 
c·om Hans Kelsen, na citação. do Prof. 
Paulo Bonavldes, "é sobretudo um ca
minho: o da progressão para a liber
dade." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.) 
Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n ° 7, de 1975, de autoria 
do Sr. Senador Osires Teixeira, re
querendo a transcrição, nos Anais do 
Senado, do Editorial do Jornal de 
Brasília, do dia 4 de março do ano 
em curso, sob o título "Por um Prag
matismo Parlamentar". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, quei

ram permanecer sentados. (Pausa. l 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

EDITORIAL DO JORNAL DE BRAS(LIA, DO 
DIA 4 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, 
SOB O TíTULO "POR UM PRAGMATISMO 
PARLAMENTAR", QUE SE PUBLICA NOS 
TERMOS DO REQUERIMENTO N.0 7/75, DE 
AUTORIA DO SR. SENADOR OSIRES TEI
XEIRA. 

"POR UM PRAGMATISMO 
PARLAMENTAR" 

Os homens têm !lusões e as assem
bléias, pelo simples fato de reunirem 
tantos homens, têm ilusões ainda maio
res. 

Machado de Assis tirou c aforismo da 
prática diária de cobertura do velho 
Senado do Segundo Império, onde de.s
creveu, por exemplo, o espantoso debate 
em que, no século XIX, Senadores dis
cutiam a conveniência ou não de se cons
truir no Planalto Central a cidade de 
Brasília, a nossa atual C a pi tal, espan
tosa realização do século XX. 

De qualquer forma, ontem, primeiro 
dia de debates parlamentares da legis
latura que agora começa, o Congresso 
Nacional era um mar de ilusões contido 
pelos marés de uma realidade dramática 
que · · no ' · e for-

tificações adequadas quando as ondas 
atingem sua altura máxima. 

Talvez que o Congresso adotasse tam
bém para ele uma versão doo pragma
tismo do Governo Geisel, que já dispõe 
de um "pragmatismo responsável" para 
a politica externa e de um "pragmatis
mo criador", para reformulação das rela
ções federação-estados, bem que poderia 
também estabelecer um "pragmatismo 
p:J.rlamentar". 

A primeira· vista, o "pragmatismo", 
soa politicamente como uma atitude cí
nica de oportunismo, parecendo o opos
to do idealismo heróico e saudável que 
se espera dos que perseguem o poder co
mo 2: "pedra fil~sofal", capaz de realizar 
o mllagre alqu1mlco da retenção dos 
povos. 

O pânico com que as gerações de após
~egunda Guerra Mundial se apegaram 
as utopias democráticas - e graças às 
quais facilitaram grandemente o esfor
ço de expansão da União Soviética onde 

11 ti ' o pragma smo" foi sempre a primeira 
palavra de ordem - criou uma paixão 
nova pelo mito do "quixotismo". 

Perseguiu-se o "impossível sonho" 
através de todas as formas gener.osas, da 
qual a última foi o fenômeno hippie, 
uma tentativa de encontrar felicidade na 
negação do consumo e da sociedade que 
ele gerou. 

O "quixotismo" contemporâneo, por 
exemplo, queria desafiar a violência com 
um pacifismo modelo indiano, que não 
só engoliu seu herói máximo - Ghandi 
- como ainda encontrou despreparada 
a índia para enfrentar a invasão da 
China. de Mao. 

Esse quixotismo quis compor com to
dos. A politica da "mão estendida" com 
que os católic.cs europeus quiseram con
tinuar, na paz, a convivência e confra
ternização com que lutaram na guerra, 
lado a lado, cristões e marxistas, demo
cratas de todas as tendências, socialistas 
de todos os matizes, mostrou-se tão ma
lograda como a aventura del ingenioso 
hidalgo de la Mancha. A amargura com 
que Alberto Comus escreveu nos seus li
vros e depoimentos o epitáfio dessas ten
tativas de composição política dos ho
mens - em nome dcs dlreitns comuns à 
liberdade e à justiça, independentes das 
suas idéias - tornou-se antológica. 

Por isso, quando o Governo Gelsel co
meçou a abertamente classificar-se de 
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"pragmático" e assim bat!zar suas dou
trinas, já não havia mais a concorrência 
do "quixctlsmo", como método de ação 
política, para fazer-lhe concorrência, 
nem marcar o lado do idealismo contra 
o realismo. 

O pragmatismo geiselista começou a 
ser identificado, então, como a expres
sã-o de um comportamento sem ilusões, 
prático, eficaz, malicioso, racional, me
tócliC·O. 

Nada de derrotas gloriosas, de comba
tes estéreis, de provocações inócuas, de 
encenações efêmeras, de de·finições pe
rigosas. 

Para evitar, igualmente, que o oportu
nismo fosse adotado ·CU pelo menos ale
gado, o estabelecimento de um ideário 
básic·o, foi fincada uma espécie de baliza~ 
menta, com marcos bem firmes e de fá~ 
cil identificação. 

Assim, já ninguém tem dúvidas onde 
vai, quer ir, fixa-se o fim do Governe. 

Mas, o como ir, o que fazer- a manei~ 
ra de, a forma como - o que é a. ope
ração do dia-a~dia, isso faz-se levando 
em conta as condições de momento. 

O pragmatismo torna-se, então, saudá~ 
vel e as provas de viabilidade a que as 
iniciativas são submetidas, longe de 
amesquinhar o comportamento governa
mental, atríbui~lhe uma força nova. 

Quando explodem boates e provoca
ções, quando cretinos por toda parte su
gerem que tal ou qual ato do Presidente 
"não está agradando tal área militar", 
ou se inventam "dificuldades com c sis
tema", vem o Presidente da República e 
aproveita a sua Mensagem ao Ocngre.sso, 
no dia 1.0 de março, e repete um a um, 
seus argumentos e princípios, seus atas 
e decisões, e prova assim, pública e sole
nemente, que não Ds fez insensatamente 
nem os defende temerariamente. 

O pragmatismo é a chave da fortaleza 
inquebrantável do Governo Gei.sel, que 
está mais forte de que desejaria e mais 
audaz do que se imagina. 

Talvez, voltemos ao velho Machado de 
Assis, que sendo a Presidência da Repú
blica um poder muito pessoal, suas ilu
sões possam ser melhor controladas. Mas, 
igualmente uma assembléia de pragm:i.-

: haverá de ser mais atenta e obje-

A inversão dcs termos do problema -
as ilusões de uma assembléia são tão 
maiores quanto a ação pragmática de 
um parlamento - também é eficiente. 

Um "pragmatismo parlamentar", bem 
balizado pelos princípios, essenciais da 
democracia e da vocação dos dois parti
dos, evitará quixotlsmcs suicidas e, prin
palmente, reações fatais à liberdade do 
povo brasileiro, da qual o Congresso, mais 
do que um símbolo, é o termómetro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.) 
- Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, lamentavelmen~ 
te, não teve este Plenário oportunidade 
de ouvir a cultura e a inteligência do 
eminente Líder do Movimento Democrá~ 
tico Brasileiro, Senador Roberto Satur
nino, quando anunciava da tribuna que 
pretendia falar sobre a importância, pa
ra a economia do País, do desgaste da 
re11tabil!dade das empresls nacionais, 
seja. pela ação do CIP, de um lado, seja 
pela alta dos custos financeir.os, de ou
tro, preferindo S. Ex.", como bem enfa
tizou, enveredar pelo caminho da polít!
Cl pua, em matizes profundamente ní
tidos, colorir, m '3.is do que seus próprios 
autores, os discursos aqui pronunciados 
nelos eminentes Senadores José Sarney e Jarbas Passarinho, vendo intimação 
onde o própri·o autor a navegava; vendo 
descmslderação onde ela não existiu; 
vendo ameaças onde os próprios aut8~ 
res a negam. Falando pela liderança do 
MDB, S. Ex." vê bruxas onde elas não 
existem. 

Sr. Presidente, aqui vim não para fa~ 
lar de pclítica ma.s, de um evento em 
meu Estado, que é de ot!mismo e deve 
ser registrado nos Anais do Senado como 
acontecimento de repercussão nacional 
-e por que não dizer? -internacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando 
ainda em recesso, occrreu fato da maior 
importância em Goiás, que repercutiu -
como já afirmei- em todo País e no ex
terior. ll: que, em fin.s de janeiro próxi
mo passado, se inaugurou a Usina de 
F1osfatos de Catalão, construída pela Me
tais de Gciás S/ A. O acontecimento é 
digno de registro nos An;;tis do Sc_nado, 
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que exercerá na produção, comercializa
ção e consumo de fert!llzantes no Brasll 
e em razão da repercussão internacional 
num mundo carente de ln.sumos básicos 
indispensáveis ac aumento da produção 
de alimentos. 

Construída em menos de um ano com 
um custo pouco superior a 14 milhões 
de cruzeiros, e com capacidade de benefi
ciamento para lO toneladas-hora de mi
nério, a usina semi-industrial de cata
lão deverá produzir, anualmente, cerca 
de 16 mil toneladas de concentrados de 
apatita, com teor médio de 35 por cento 
de ácido fosfórico. Usand-o os concentra
dos de apat!ta obtidos, serão realizados 
testes de indústria química, visando à 
produção experimental de ácido fosfó
rico, superfosfatos, e fosfatos triplos, o 
que certamente prDporcionará dados e 
elementos para que .se estabeleça a in
dustrialização c-ompleta do minério fos
fatado de Catalão. 

Representa, portanto, Sr. Presidente, a 
inauguração da Usina de Fosfatos de Ca
talão, o passo decisivo da instalação de 
um complexo industrial de grandes di
mensões, c·cm amplas possibilidades de 
aproveitamento de mão-de-obra local; o 
marco da presença de Goiás na filosofia 
governamental de prioridade para a 
agricultura. no processo de desenvolvi
mento t~cnológicc; o ponto de partida 
para a emancipação económica do Estado 
e, conseqüentemente, uma valiosa co
operação para o fortalecimento da eco
nDmia nacional; ajuda, enfim, ponderá
vel na pvcdução de mais alimentos com 
a melhoria da produção e o aumento da 
produtividade. 

Podemos até mesmo, Sr. Presidente, 
considerar a inauguracão da Usina de 
F'Osfatos de Catalão uma resposta afir
mativa aos clamorosos apelos dos nutri
cionistas da F.A.O. sobre a carência 
mundial de alimentos que já se faz sen
tir em várias partes do mundo. 

Sr. Presidente: 

Muito embora todos nós saibamos, é 
sempre opcrtuno lembrar que, para viver, 
as plantas necessitam de certos elemen
tos que o solo pode, ou não, fornecer
lhes em maior ou menor quantidade. 
Tais elementos são CD11l1ec!dos como ma
croelementos e microelementos. Ma
croelementos ou macronutrlentes são 
aqueles de que as plantas necessitam 
em maior quantidade e são considerados 
as · da · - ,- Referimo-

nos especlf!camente ao nitrogênio, fó3-
foro e potáslo. 

Por outro lado os micronutrientes são 
tão indispensáveis para elas quantc os 
três grandes N, P e K. Atualmente já 
está comprovada a evidente necessidade 
das plantas com relação ao Boro (B), 
Cloro (CL), Cobre (Cu), Ferro (Fel, Man 
ganês (Mn), Mollbdênio (Mo) e Zinco 
(Zn). etc ... 

Dos elementos que o solo fornece às 
plantas, o nitrogênio entra em maior 
proporção, seja na composição das cé
lulas, seja na ativação do sistema f-oliar. 
E a sua falta ou carência resulta no ama
relecimento e nc subdesenvolvimento da 
planta. Por outro lado, o seu excesso de
termina um crescimento exagerado de 
folhas em detrimento da producão de 
frutos que é reduzida. · 

Absorvido pelas plantas na f-orma de 
fosfate, o fósforo é o segundo elemento 
básico, essencial à produção de energia 
~a. respiração dos vegeta~s. e faz parte de 
mumeros compostos ex1stentes nas cé
lulas vivas. 

Ao potássio, terceiro elemento básico 
atr!bui-se um papel importante no meta~ 
bclismo vegetal, muito embora o meca
n!smo da sua função no processo bioló
gico ainda não esteja perfeitamente de
finida Sabe-se, como coisa positiva que 
o potássio garante a f.ormação normal 
da clcrofila, mas não deixa de ser um 
elemento intrigante para a filosofia ve
getal. 

Já é matéria pacífica, sr. Presidente, 
que a necessidade de devolver-se à terra 
o qu_e dela se tira é imperiosa, pois sem 
Isso a cada dia se enfraquece a sua ca
pacidade produtora, agravando, mais 
ainda, a carência alimentar existente. 
O aumento da pl'odut!vidade, tão neces
sário quanto inadiável, está na depen
dência da lncorporaçã.o da tecnologia no 
processo nacional de desenvolvimento 
agrícola, notadamente a área da produ
ção, comercialização e consumo de fer
tilizantes. Sem nitrogên!o, sem fósforo e 
sem potássio as plantas não crescem, as 
culturas não se desenvolvem, as árvores 
não dão-frutos, em suma, sem produção 
é praticamente impossível haver renta
bllldade na at!vidade agrícola. 

Desses insumos básicos, c fósforo, na 
forma de fosfatos e superfosfatos, re
representa o nosso problema mais sério, 
que está provocando maiores apreensões, 



-284-

mesmo porque a carência desse elemento 
não é somente brasileira. O mundo todo, 
atualmente, está enc·ontrando grandes 
dificuldades em obter fosfato. A produção 
mundial prevista para o ano de 1975 é 
da ordem de 22 . milhões de toneladas, 
insuficientes para atender um ccnsumo 
calculado em 24 e meio milhões de tone
ladas. 

Grande parte do fosfato importado 
pelo Brasil vem dos Estados Unidos, o 
maior produtor mundial. Acontece que 
nos Estadcs Unidos, problemas conjun
turais internos, as grandes secas que as
solaram o país nestes últimos anos, com 
pesadas reduções na produção de cereais, 
resultam na maior necessidade de ferti
lizantes no trabalho de recuperaçã<J das 
terras, criando, conseqüentemente, uma 
tendência de restrição às exportações. 
Essa situação reflete-se no Bra.s!l, 
aumendo as nossas dificuldades, já agra
vadas pelas freqüentes elevações de preço 
das rochas fosfatadas. 

A situação não passou despercebida ao 
Governo Federal, que determinou uma 
posição de prf.orídade para a agricultura 
e estabeleceu um plano de desenvolvi
mente tecnológico. O governo do Estado 
de Goiás, sensível ao problema, vem apli
cando todos os meí·os que lhe são possí
veis no sentido de aumentar expressiva
mente a produçãQ agrícola do Estado. o 
Governador Leonino Caiado determinou 
a criação do Goiás-Rural, um programa 
de larga envergadura, abrangendo um 
largü elenco de projeto específicos, atin
gindo os mais variados setores da agro
pecuária goíana. 

Nos seus 18 meses de existência já o 
programa pode oferecer ao complexo da 
economia regional, novas perspectivas 
em termo.s de produção e produtividade, 
com a crescente elevação dos níveis de 
renda e o aumento das oportunidades de 
empregQ dentro de Goiás. No setor da 
mecanização, o Goiás-Rural já dispõe da 
maior frota de máquinas para agricultu
ra do hemisfériü sul, desde o püssante 
trator de esteiras, motoniveladoras e 
scrapers até cs menores veículos para 
transporte. Já adicionou 260 mil novos 
hectares à agricultura, já abriu 3 mil e 
300 quilometras de novas estradas rurais 
e já construiu mais 800 barragens para 
captação de água. O programa constitui, 
principalmente, um estimulo, apoio, à 
iniciativa particular. Em um Estado de 

· miio-de-obra dis·3onivel. o Goiás-

pregos d!retos e favoreceu a criação de 
74 mil indiretos. No se to r dos fertmzan
tes e corretiv·os, já é uma realidade a 
Usina de Fosfato em Catalão, heróica e 
gloriosa cidade do Sul de meu Estado. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a. dá 
licença para um aparte? 

O SR. OS IRES TEIXEIRA - Com 
muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Virgílio Tá voTa - Nobre Sena
dor, neste momento, só pcdemos trazer 
as nossas felicitações ao Governo de 
Goiás. Em ocasião oportuna, teremos o 
prazer de debater as chamadas "ver
gonhas nacionais", na definição feliz do 
Ministro de Minas e Energia, que preci
sam ser varridas da nossa economia; e 
uma delas justamente se refere ao pro
blema cruciante dos fertilizantes. Goiás 
dá o primeiro passo. E hoje, paralela
mente com as grandes desc·obertas havi
das em Patos de Minas, certos estamos, 
que brevemente, o Brasil tirará esse item 
de sua balança comercial que tanto nos 
pesa, qual seja, a importação absoluta
mente injustificável de fosfato e até da 
própria rocha fosfórica de Marrocos. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA- Agradeço, 
nobre Senador, o aparte de V. Ex."' para 
dizer que, realmente, ainda agora, com 
as novas descobertas anunciadas de no
vas jazidas de fosfatos no prestigioso 
Município de Patos de Minas em Minas 
Gerais, se Deus quiser, em breve, o nosso 
País se transformará em auto-suficien
te em fosfato, em fósforo, eis que a Usi
na-Piloto, do já dito por mim glorioso 
Município do Sul do meu Estado - ca
talão, numa fase semi-!ndustrial, expe
rimenta a instalação, ali, de um comple
xo industrial que irá fornecer os fosfa
tos duplos e triplos, para a agricultura 
brasileira. 

Em sua segunda fase, o programa che
gará a uma produção da ordem de qui
nhentas mil toneladas de apat!ta, atin
gindo um investimento previsto da ordem 
de trinta milhões de dólares. 

O Goiás-Rural impõe, também, uma 
produçãü de dois milhões de toneladas 
de calcáreo, elemento indLspensável à 
correção dos ácidos do solo golano, cons
tituído de 68% de campos e cerrados e 
32% de terras aprove! tá veis em lavouras 
permanentes e temporárias. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram 
este.s os números, estes dado~, estas re~-
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da Usina de Fosfatos de Catalão, como 
um acontecimento nacicnal, digno do 
apoio do Governo federal, manifestado 
na presença de dois Ministros de Estado, 
Srs. Shigeaki Ueki, das Minas e Energia, 
e o Professor Rangel Reis, Ministro d·o 
Interior, os quais foram recebidos afeti
vamente pelo Sr. Leonino Caiado, Go
vernador do Estado e pelo Engenheir·O 
Sebastião Dante de Camargo Júnior, ex
Superintendente do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste, e um dos grande batalha
dores dessa realização e, também um 
dos grandes conhecedcres da problemá
tiba econômica do Centro-Oeste brasi
leiro, atualmente Presidente da METAGO 
Goiás S/ A. Recebidos, ainda, os Srs. Mi
nistro, pelo Sr. Irapuan Gosta Júnior, 
Governador que toma posse no próximo 
dia 15, Senadores, Deputados federais, 
estaduais, autoridades, empresários ru
rais e um público numeroso e entusias
mado. 

Julgamos, oportuno, Sr. Presidente, se
jam transcritas nos Anais desta Casa 
considerações tecidas por Sua Excelên
cia o Ministro Shigeakl Ueki, das Minas 
e Energia, no discurso pronunciado na 
solenidade de inauguração da Usina. 

Falando também em nome de Sua Ex
celência o Ministro do Interior, o Minis
tro Shigeakl Ueki, após ressaltar a im
portância d·os projetes de mineração e 
beneficiamento de fosfato, afirmou que 
"depois da crise de energia, a próxima 
crise que o mundo terá de enfrentar será 
a crise de alimentos. Gonsiderc u, entre
tanto, que o Brasil tem todas as condi
ções de superá-la, principalmente se fo
rem· devidamente enfrentados agora os 
desafios dos festilizantes. Lembvou, tam
bém, que, com o fosfato vem ocorrendo 
fenômeno semelhante ao petróleo no co
mércio internaci·onal: "paises exportado
res de fosfatos resolveram aumentar os 
preçcs desmesuradamente." 

Formulou, então o Ministro Shigeaki 
Ueki um apelo ao Governador de Goiás, 
Sr. Leonino Caiado, ao Presidente da 
METAGO, Sr. Sebastião Dante de Ca
margo Júnior, para que vencida a etapa 
da usina semi-industrial,- sã.o palavras 
de S. Ex"', Sr. Presidente, - "sejam ini
ciados os estudos técnicos para a im
plantação da unidade industrial de modo 
que o Brasil, num futuro próximo, deixe 
de depender do fosfato importado". 

Fazendo referência à situação dos 
agricultores do Sul de Goiás, Oeste de 
· Sul de Mato Grosso e Norte de 

São Paulo, que pagam pe1o fertilizante 
fosfatado de origem estrangeira, além 
do alto preço, custos adicionais de frete 
marítimo e ferroviário ou r·odoviário até 
suas regiões, o Ministro Shigeak Ueki, 
frisou "se pensarmos nisto, veremos que 
comporta e é interessante para a econo
mia nacional que me.smo que não haja 
concentração, o fosfato disponível seja 
usado", mesmo porque "algo em torn~ 
de 3 toneladas de minério não concen
~rado pode equivaler, em rendimento, 
a uma tonelada de minério importado. 

O Ministro das Minas e Energia ter
minou sua oração salientando que o Go
verno de Goiás e a METAGO tinham 
duas missões a cumprir: "acelerar a im
plantação da usina industrial de Ca
t:tlão e a implantação de um mercado 
par.a o fosfato in natura. 

O novo Governador, Irapuan costa 
Júnior, sensível a essa realidade, tendo 
realizado programação agrícola de en
vergadura, por certo não só fará com 
que o Goiás-Rural C·ontinue a progra
mação traçada por seu atual Presidente, 
Rogério Gouthier Fiuza, inconte.stavel
mente estrela da nova geração de admi
nistradores, como dará à METAGO a 
dimensão sugerida pelo Governo da Re
pública, não só no campo de fosfato, 
como em inúmeros outros setores da ri
queza do subsolo. 

Sobre este assunto, Sr. Presidente, vol
t::tremo.s à tribuna deste Senado. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pin
to) - Goncedo a palavra ao nobre Se
nador I:.ourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, sábado pas
sado, na Cidade de Lansing, nos Estados 
Unidos da América, na Michigan State 
University, recebeu a !áurea de o mais 
dei:tacado ex-aluno, no curso de mestra
do de administração de empresas, ·em 
1962, o Professor Admon Ganem. 

A distância do tempo serviu para que 
os mestres da famosa Universidade Ame
ricana concluissem que Admon Ganem 
seria o primeiro aluno não norte-ameri
cano, 13 anos após a conclusão de seu 
curso de mestrado, a merecer tal hon
raria. 

Rcgl.strando o fato, observamos que 
Admon Ganem foi escolhido entre cem 
mil ex-alunos estrangeiros da Universi
dade Estadual de Micl1!gan. 
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Bacharel em Direito e pós-graduado 
em administração de empresas pela 
Fundação Getúlio Vargas, Adm.on Ga
nem já é membro da mais conhecid:t 
entidade que reune os melhores alunos 
de 21 universidades. norte-americanas. 

1\o fazer esta c-omunicação, congratu
lo-me com o Banco d·o Brasil, através o 
seu operoso Presidente, Dr. Angelo Cal
mou de Sá, pela justa homenagem con
ferida ao digno Diretor de Pessoal daque
le estabelecimento, Pr.ofessor Admon 
Ganem, prestada pelos professores e as
sociações de ex-alunos da Universidade 
do Estado de Michigan. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite V. 
Ex." um aparte, antes de deixar a tri
buna? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com 
prazer, eminente líder Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende - Não há dúvi
da nenhuma de que se trata de um fato 
auspicioso, e V. Ex." age muito bem, 
para servir de exemplo e de estímulo às 
gerações, ao mencioná-lo e consagrá-lo 
nos Anais desta Casa. O fato de um alu
no brasileir.o, entre cem mil estudantes 
estrangeiros numa universidade ameri
ctma, obter o primeiro lugar, isto é, a 
mais alta qualificação, deve ser, neste 
País, quando s.e procura exaltar a nossa 
mocidade, motivo de júbilo naci·onal. 
Conheço um trabalho do Dr. Admon Ga
nem, a respeito de política e administra
ção de pessoal. Nesse pequeno trabalho 
palpita, com toda evidência, nã<J .só o 
seu know how, c-omo a sua criatividade, 
porque servindo ao Banco do Brasil há 
tantos anos, e entregue à política de 
pessoal, que obedece, via de regra, àque
les parâmetros rígidos, aqueles crltéfi.os 
já prefixad-os em normas regimentais, 
ele, para o bom desempenho da função 
de administrador bancário, não necessi
taria de outros c-onhecimentos no cam
po das Ciências Humanas, das Clênci:ts 
S·ociais, vale dizer, da Adminlstro.cão de 
Empresas, que é um dos cursos' mais 
Importantes nesse setor. Mas ele dese
ja não a.penas arrecadar mal::lr quanti
tativo de conhecimentos, mas também 
tornnr esses conhecimentos disponíveis 
à comunidade do Banco do Br:tsll e no 
pr( prio País. Com este ligeiro aparte, 
congratulo-me com V. Ex.a, não só pel:~ 
oportunidade do seu pronunciamento 
mas, sobretudo, pela justiça que o d!.s
curw f"z a um dos melhores servidores 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou 
multo grato a V. Ex.'\ eminente líder 
Eenador Eurico Rezende, por esse aparte, 
por esse esclarecimento que multo vem 
honrar o pronunciamento que faço ao 
comunicar a láurea que recebeu, no úl
timo sábado, em Lanslng, nos Estados 
Unidos, o Professor Admon Ganem, como 
o aluno mais destacado dentre cem mil 
universitários estrangeiros. 

O aparte de V. Ex.", como disse, veio 
enriquecer bastante o pronunciamento 
que acabo de fazer na tarde de hoje, no 
Senado da República. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto.) - Concedo a palavra ao n-obre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, nos assuntos re
lacionados com a segurança das edifica
ções, a prevenção c·ontra sinistros con
tinua inquietando e preocupando as po
pulações dos maiores centros urbanos. 

Tramitou pela Câmara dos Deputados 
o Projeto de Lei n.O 1. 743/74 do Poder 
Executiv.o, que estabelecia normas gerais 
de prevenção contra sinistros em edifi
cacões urllanas. Entendeu posteriormen
te: o me.smo Poder Executivo, de retirar o 
dito projeto em 17 de março do mesmo 
ano. 

Tendo em vista as razões inicialmente 
alinhadas e m2.is as decorrentes do Sim
pó~:o de Sistema de Prevenção c<mtra 
Incf'nclios em Edificações Urbanas, rea
lizado na Câmara dos Deputados, por 
proposição do ilustre Deputado Faria 
Lima, através de Comissão Especial de 
Poluição Ambiental, temo a liberdade dQ 
mn.nife,star meu apelo ao Executivo fe
deral no sentido de providenciar seja 
reencaminhado ao Poder Legislativo pro
jeto de lei atinente à matéria, trazendo 
em seu bojo um disciplinamento de pre
venção que as edificações urbanas cada 
vez mais reclamam, .objetivando riscar, 
em futuro bem próximo, da Imprensa 
brasileira, manchetes desesperad:Jras 
como aquelas que focalizaram a infausta 
notícia de incêndio dos Edifícios Andraus 
e Joelma, em São Paulo, bem como ou
tra,s que traumatizaram profundamente 
a opinião pública nacional. 

Cumpre-me também, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a tarefa honrosa de, 

um dos de · 
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Gerais, prestar minhas melhores home
nagens ao órgão Associado de Belo Ho
!'izonte, Estado de Minas, que, no último 
dia 7, completou 48 anos de existência. 

São inestimáveis, Sr. Presidente, os 
~erviços que o prestlgi·oso órgão, desde 
sua fundaçã-o, vem prestando à gente 
mineira. 

O Sr. Osires Teixeira - V. Ex.a me 
concede um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito 
prazer, nobre Senador goiano. 

O Sr. Osires Teixeira - Como sabe V. 
Ex.n, há uma íntima vinculação entre a 
gente tão dignamente representada por 
V. Ex.a nesta Casa e o povo do meu que
rid-o Goiás. Aliás, não há uma só família 
gJiana em que não exista ou um mineiro 
ou filho ou neto de um homem das. Al
terosas. Além disso, nossa cultura é ín
tima e somos mesmo, como costumo glo
sar, "mineiros subdesenvolvidos". Temos 
muitos hábitos dos mineiros, dentre eles 
os culturais. O Estado de Minas é um 
j-ornal multo lido no Estado de Goiás, 
notadamente no interior, onde existem 
clássic.as assinantes nas cidades mais 
antigas. Por tal razão, não poderia dei
xar de me associar às homenagens que 
V. Ex.a, em boa hora, presta a'o Estado 
de Minas. Muito obrigado a V. Ex.n 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sabemos 
que foi em conseqüência, especialmente, 
da palavra escrita, que os sentiment:>s 
democráticos se difundiram e deitaram 
r8Í2es na mente humana. 

Em meu Estado, grande parte dest:~. 
missão tem sido cumprida por aquele vi
brante matutino. 

Desta tribuna, cumprimento a memó
ria de seus fundaclores, todos quantos 
passaram por aquela oficina de inform.1-
ções e os que lá ainda labutam, na fi
gura incomparável de jornalista e ho
mem público de Pedro Agnaldo Ful
gêncio. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
!;em! P:tlmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalht:.c3 
r:nto) - Concedo a palavra 2.0 últlm:> 
Qrador inscrito, Senador Jarbas Passa
rinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, não repetirei 
ac;ul a frustração visível do eminente li-

der do MDB quando disse que ia tratar 
de assunto importante de Economia e 
acabou send·o carreado para os assuntos 
políticos, mas, possivelmente amanhã, 
terei oportunidade de desenvolver ainda 
um pouco mais o que chamei de "estru
tura" da minha intervenção de sexta
feira. P.or Isso, inverto a posição do no
bre líder Roberto Saturnino e tratarei 
do obj etivo principal pelo qual pedi a 
palavra, Sr. Presidente, que é fazer um 
registro, que me parece ainda oportuno, 
a despeito de já ter dec-orrido, pratica
mente, um mês entre o encontro de diri
gentes da Associação Médica Brasileira 
e S. Ex." o Ministro da Previdência So
cial. 

Sou, para honra minha, sócio honorá
rio da Associação Médica Brasileira. E 
não estaria aqui para fazer a defesa dos 
médicos brasileiros, que não precisam da 
minha pobre palavra para defendê-los. 
Mas me pareceu que houve durante al
gum tempo recente, aqui no Brasil, uma 
tentativa de caracterizar quase todos os 
médicos como irresponsáveis e, mais do 
que isso, como criaturas monstru.asas, 
que se negavam a aceitar o cliente que 
chegava à porta do seu hosplt:ll pela 
simples razão de que ou não queriam 
trabalho ou aquele cliente era pobre. 

Há em literatura, como na realidade, 
é a tentativa de simplificação dos carac
teres humanos. O Conselheiro Acácio, 
n<:tturalmente, assinaria esta sentença 
c·;m muito agrado dizendo que "não há 
homem completamente bom, nem ho
mem c-ompletamente mau". E houve de 
méd!cos, por exemplo, que se recusaram 
a interncr nos seus hospitais, que não 
tinham pavilhão de isolamento, porta
dores de meningite meningocócia - que 
é. qual:"~uer leigo sabe, de alta virulência 
e de alta capacidade de contaminação. 

F'nt5.o, a partir daí, à medida em que 
se c·ondena um médico que procede des
se modo, pr-ovoca-se um movimento, uma 
contaminação psicológica, extremamente 
pe1·igosa, em que todo mundo passaria a 
r\dmitlr que teria o direito a interna
mento do doente, sob pena até de ret9.
lhiações físicas à pessoa que não o re
cebesse. 

Evidente, e outra vez tenho que brin
dttr o G:mselheiro Acácio no meu dis
curso, que há médicos bons e médicos 
nuns; médicos que, como homens, fa
zem .a que ocorre em toda ou qu:tlquer 
profissão - profissionais competentes, 
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capazes, humanos, e profissionais que 
não gostam muito daquilo que se chama 
ética. Mas para ,isso existem os conse
lhos. Justamente, o Conselho Federal de 
Medicina é o órgão que durante meu 
tempo de Ministro do Trabalho e Previ
dência Social, pude testemunhar como 
sendo, altamente capacitado para fazer 
vin·gar os princípios da deontologia mé
dica. O que me faz vir à tribuna, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é, precisamente, 
a necessidade que me pareceu de que a 
opinião pública fosse mais bem orienta
da, porque não se trata de uma classe 
que esteja a merecer a execração na
cional. A medicina brasileira tem vultos 
do maior relevo e um passado que lhe dá 
garantia de julgamento altamente nobi
litante. 

O Sr. Gilvan Rocha - Permite V. Ex.a 
um aparte, nobre Senador Jarbas Pas
sarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
muito prazer, nobre Senador Gilvan 
Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha - Eu não podia 
mais aguardar para falar, inclusive por
que estava impacientemente, querendo 
fazer este aparte a V. Ex.", dizendo do 
meu agrado, como médico e, inclusive, 
como professor universitário da área mé
dica do meu Pais. Agradeço essa cora
josa tomada de posição de V. Ex.", em 
defesa de uma classe por tod-os -os títulos 
admirada neste País, e que vem sofrendo 
uma campanha que em nada ilustra cer
tos setores da imprensa nacional que in
clusive a chamada de "máfia de branco". 
Então, neste aparte, homenageando in
clusive a amizade de v. Ex." com o Con
selheir-o Acácio eu diria que, evidente
mente, a classe médica - como outra 
qualquer - tem seus pecados e seus per
calços. Mas insistir na tese de que a 
medicina brasileira é cheia de irrespon
sáveis e ameaçar os médicos com prisão 
- algumas vezes ilegal - merece esse 
reparo que V. Ex." faz com muita justeza. 
Quero acrescentar minhas palavras às de 
V. Ex." dizendo que, em nome de minha 
classe, nós agradecemos porque V. Ex." 
é inwspeito por não ser médico, e que, 
no Brasil, nós continuaremos a lutar 
pela elevação da classe médica. Digo 
ninda a V. Ex." e a,o Plenário que pro
nunciarei, brevemente. discurso sobre o 
Instituto Nacional da Previdência Social 
que, a meu ver. contribui, de certa ma
neira, para o descrédito da classe médica 

' _,_ 

baixo, o trabalho de alguns médic·os. 
Muito agradeç•o, portanto, a V. Ex.", em 
meu nome pessoal, da classe que muito 
me honra e, inclusive - acho - pela As
sociação Médica Brasileira, esse pronun
ciamento de V. Ex." 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Muito 
obrigado, nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco- Permi
te V. Ex." um aparte? 

O SR. J'ARBAS PASSARINHO- Com 
muito prazer, meu caro e nobre Senador 
Fausto Castelo-Branco. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco - Seria 
uma omissão de minha parte, também 
como médico, se não fizesse esta inter
ferência ao justo discurso de V. Ex." To
dos os discursos, intervenções e assuntos 
trazidos aqui pelo ilustre ex-Ministro do 
Trabalho e ex-Ministro da Educação têm 
um relevo especial nesta Casa. E este se 
transforma num assunto de suma im
portância, principalmente para a classe 
médica, à qual pertenço, com muita hon
ra, e felicito ao próprio Senador J.arbas 
Passarinho, que tanto trabalhou, ao 
tempo de Ministro do Trabalho, pela as
sistência médica no Brasil, cujo trabalho 
continua sendo desenvolvido pelo Minis
tro Nascimento e Silva, em benefício da 
classe médica. É natural e se justifica 
esse impacto criado e essa fase emocio
nal em relação à não assistência e ao não 
atendimento médico. Mas, está sendo 
absolutamente observado o ângulo ne
gativo e a face negativa da profissã·o. É 
este o momento de justificar - e V. Ex.a 
o faz com coragem - e todos nós mé
dicos sentimos que dentre esta chsse 
tão nobre existem alguns elementos que 
não correspondem à verdadetra dignida
de profissional. Mas, é uma minoria, eu 
garanto, e a Associação Médica Brasilei
ra, os Conselhos Regionais de Medicina 
estão atentos para esse problema que 
surgiu, inclusive, com uma certa agres
sividade, de prisão, de intimidar o mé
dico que trabalha, muitas vezes, além do 
horário exigido por lei, muito além, pro
curando sempre nobilitar a profissão e 
atender à pes.soa humana e à dignidade 
do paciente. Muito obrigado a V. Ex.a 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sou 
duplamente grato, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, às intervenções brilhantes d·9s 
eminentes Senadores por Sergipe e pelo 
Piauí. Em relação ao aparte do Senador 
Gilvan Rocha, até lembraria que, há al-

. na tele1 - 1 que 
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pais de uma criança, que havia sido re
cusado à p~rta do hospital, não sabiam 
sequer explicar o porquê da recusa e a 
n~tureza da doença do filho. Ora, como 
d1sse o nobre Senador Gilvan Rocha se 
a partir daí se proporciona a possibili
dade de um médico ser responsabilizado 
por um delegado de polícia - que pode 
confundir as coisas mais do que eu as 
poderia confundir como leigo - admite
se qu~ se desenyolva, neste País, um pro
cesso 1rresponsavel em vez de um proces
so de responsabilidade. 

Mas quero salientar que S. Ex.a. o Mi
nistro da Previdência Social recebeu a 
Associação Médica Brasileira e, imedia
tamente, deu uma entrevista aos jornais 
brasileiros, colocando o problema - no 
meu entender - nos seus devidos luga
res. Aliás, trata-se de uma figura fas
cinante deste Ministério, a quem tive a 
honra de substituir quando, sendo ele 
Ministro do Presidente Castello Branco, 
deixava a Pasta e eu chegava a Ministro 
do Trabalho e Previdência Social no Go
verno Costa e Silva. Desde então a mi
nha admiração pelo Ministro Nascimen
to e Silva tem sido não somente cres
cente como inalterável. E ele acaba de 
dar mais uma demonstração de que é 
possível, perfeitamente, usar firmeza com 
cavalheirismo. Até porque não entendo 
certos tipos de agressividade - e aqui, 
eu adotaria a palavra do nobre Líder do 
MDB. hoje, no seu sentido exato - uma 
agressividade descabida, naquilo que tem 
solução perfeitamente compatível com o 
polimento e a educação humana. 

O Ministro Nascimento e Silva eu di
ria que é um homem enérgico, e n:ão lhe 
faria o insulto de dizer que é um atrabi
liário. Porque muita gente, infelizmente, 
confunde, na vida pública como na vida 
privada, energia com arbítrio, e acha. que 
da,r exemplo de ser honesto é praticar 
inJustiça, desde que esta injustiça tenha 
ampla repercussão na opinião pública, 
como se ele fosse, ele sim, o guardião da 
eficiência da administração. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a. me 
honra com um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
muito prazer, nobre líder. 

O Sr. Eurico Rczcndc - V. Ex.a. há de 
permitir que no elenco dos Senadores 
solidários com V. Ex. a. ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sol!-
,· ; ou solitários? 

O Sr. Eurico Rezende - Solidários. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Obri
gado! 

O Sr. Eurico Rezende - . . . eu me 
permita, também, perfilhar às conside
rações. que V. Ex.a. está estendendo. Não 
sou medico mas no meu currículo de ba
charel tem, diluidamente, a presença da 
Medicina Legal. Quero dizer então que 
realmente a classe médica 'vem ~endo 
alvo, ultimamente, de interpretações 
destorcidas; isto é, um de seus elemen
~s pratica uma desatenção, uma omis
sao ou mesmo um delito e, então, o tor
nado da Jamaica cai sobre toda a classe 
~uan:do se deveria fazer um joeiramento:' 
LSolar o culpado e sobre ele dardejar a 
crítica, promover-lhe a respnnsabilidade 
que, ~omo muito bem disse V. Ex.a, é 
t~mbem do Conselho da Ordem respec
tiva. _Mas quero dizer, também, que c·om 
relaçao ao eminente Senador Gilvan 
Rocha não ocorreu apenas um agrade
cimento; se V. Ex.a não notou. Oc·orreu 
também, implicitamente, um c·onvite a 
V. Ex.a., pois na distribuição das tarefas 
entre os Vice-Líderes, V. Ex.a ficou com 
a incumbência de defender a politica 
previdenciária do Governo. E o ilustre 
Senador sergipano, no seu aparte - aliás 
muito oportuno - acaba de comunicar 
a V. Ex.a - por via de conseqüência à 
Casa - que, proximamente, irá fazer um 
pronunciamento a respeito do INPS. E 
pelo que estamos notando, nesse período 
vestibular da convivência da nova e bri
lhante safra de Senadores emedebistas a 
referência de S. Ex.a. à autarquia previ
denciária não deve ser em termos de 
elogi·os. De modo que V. Ex.a trate de 
arriar as bibliotecas, recrutar os dados 
necessários e impun:har todas as armas, 
reforçar o seu portentoso arsenal mental 
para enfrentar a próxima oratória ci
rúrgica do Sr. Senador Gilvan R~cha. 

O Sr. Gilvan Rocha - Permite-me 
V. Ex.n, em adendo ao nobre Senador 
Eurico Rezende? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Peço 
a benevolência do nobre Sr. Senador Gil
van Rocha para dar-me a prioridade de 
fazer um breve comentário em relação ao 
aparte do meu ilustre Líder. 

O Sr. Gilvan Rocha - Perfeitamente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Con
sidero-me veterano aqui no Senado, ape
sar de, na verdade, ter passado nele 
pouco tempo. Cheguei a esta Casa, dei 
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três apartes, fiz um discurso e já era Mi
nistro do Trabalho. De maneira que dela 
me afastei por 7 anos. Mas, ao regre~
sar, encontrei a figura do nosso admira
vel Vice-Líder Eurico Rezende que em 
nenhuma das oportunidades em. que in
tervém deixa de nos dar um subsldio JE!s
toso o que torna amenas estas sessoes, 
mesino quando elas estão submetidas ao 
entrevera doutrinário entre os dois par
tidos. Por mais de uma vez, S. Ex.•:., ge
nerosamente me transmite sua expe
riência e mé alerta para minha miopia 
ou para minha falta de acuidade. Esta 
é a segunda vez que assim o faz nobre 
Senador, quando me previne contra .as 
intenções de V. Ex.", nobre Senador Gll
van Rocha. Costumo dizer que entro em 
todas as liças mais ou menos com um es
pírito da idade medieval. Nisto ~stol! 
roais retardado no tempo do que hoJe fol 
acusado o Senador Roberto Saturnino, de 
o estar na sua sensibilidade. Sou daque
les que ainda acham que devemos e te
mos realmente o dever de cumprimentar 
o adversário para depois estocá-lo ou ele 
nos estocar. Acho que isto é, realmente, 
o que nos distingue dos animais. Apren
di-o na minha vida militar como sendo 
um código da cavalaria qu~ vinha .da 
velha idade medieval. Espere1 que as m
tenções do nobre Senador Gilvan Rocha 
o caracterizem como agressor ou como 
aquele que vem dialogar_ conosco em r~
lação a problemas que sao evi?ente~, sao 
tão claros que ninguém podera ne~a-los. 
Mas que não padeça, e praza os ceus q~e 
ele não padeça realmente ,daquele defel
to que, infelizmente, vai se tornando co
mum, de analisar o queijo apenas pelos 
buracos que o queijo tem. 

Concedo o aparte ao nobre Sr. Senador 
por Sergipe. 

O Sr. Gilvan Rocha - Fico muito fe~iz 
em observar a justeza da programaçao 
do MDB que nas últimas eleições fez um 
dos seu~ pratos de resistência o INPS. 
o INPS é um problema tão grave neste 
País, que bastou anunciar que um S7na
dor da Oposição iria fazer uma analise, 
e uma análise com a maior serenidade, 
uma análise construtiva como nós pre
tendemos fazer aqui, para os arraiais da 
inteligência da ARENA entrarem em pol
vorosa e serem prevenidos. Eu, apenas 
em ajuda à estratégia do Sr. Senador 
Jarbas Passarinho, direi a S. Ex." que 
examinarei a·Jenas o setor médico, a as-

derei a outros colegas que estão ávidos 
para entrarem nisso, construtivamente, 
aliás, para que se possa achar um deno
minador comum para esse monstrengo 
que se chama Instituto Nacional de Pre
vidência Social, apesar, evidentemente, 
dos serviços prestados à Nação. Era o es
clarecimento que eu queria fazer ao Se
nador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sou 
muito grato, inclusive porque V. Ex." já 
me deu uma espécie de súmula em rela
ção ao desenvolvimento do seu discurso. 

Ainda ontem repeti, aqui, que Talley
rand não está na minha galeria de he
róis, pois jamais me utilizei da palavra 
para esconder meu pensamento, sempre 
usei-a ].Jara expressar meu pensamento. 
Tenho me dado mal aqui, bem acolá e 
não vou mudar de sistema agora. Iria 
dizer, também, ao final dessas conside
ruções, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
muitas vezes é preciso atentar para as 
condicões estruturais do serviço que leva 
muitos médicos a receber esse tipo de 
crítica que hoje recebem. Portanto, a 
coisa não seria propriamente intrínseca, 
mas extrínseca, a responsabilidade seria 
praticamente uma C·Onseqüência, por 
exemplo, até mesmo de uma desatenção 
de um médico que é obrigado a atender 
a 40 consultas por dia, de acordo com a 
sistemática de previdência. Mas, como a 
Previdência Social é o seguro dos pobres 
e como suponho que a ela me dediquei 
com o máximo do meu empenho, durante 
o período de quase três anos, sob a Pre
sidência do Marechal Costa e Silva, creio 
que estarei em condições de dar alguns 
testemunhos, também, de como essa pre
vidência, a qual lastimo que o Senador 
Gilvan Rocha tenha classificado, agora, 
de monstrengo, é necessária. Tão neces
sária que, quando fui ao Nordeste, pela 
primeira vez, enfrentar a famosa greve 
do Cabo, chegando lá encontrei uma 
multidão de famintos, uma multidão 
desassistida, uma multidão de homens 
que viviam uma vida infra-humana e 
snb-humana, todos nós aspirávamos que, 
pelo menos aqueles, tivessem o tratamen
to prevldenciário que aos operários bra
sileiros era concedido. 

De modo que, no nosso País, Sr. Presi
dente, Srs. Senad·ores ... 

O Sr. Lourival Baptista - Permite V. 
Ex.n um aparte, eminente Senador Jar-. -
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O SR. JARBAS PASSARINHO - Quero 
concluir a minha frase, por obséquio, 
porque não gostaria de ser, nobre Se
nador Lourival Baptista, considerado um 
orador sem oração principal. 

Diria que, em relação exatamente a 
esse problema estrutural, a Previdência, 
ao nosso tempo, teve dois experimentos e 
sobre eles nós poderíamos discutir com o 
nobre Senador Gilvan Rocha no futuro. 

Ouço com muito agrado o nobre Sena
dor Lourlval Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista - Eminente 
Senador Jarbas Passarinho, estou ouvin
do com muita atenção o pronunciamento 
de V. Ex.a Médico também, não podia 
deixar de congratular-me com V. Ex.a 
pelo assunto que trás. nesta tarde de 
hoje, a este Plenári·o. Tem razão V. Ex.a 
quando Identifica uma campanha de que 
é vítima a classe médica, através de in
compreensões e, sobretudo, generalizações 
que a tornam flagrantemente injustiça
da. Parabenizo V. Ex.a pelas palavras que 
aqui pr·ofere e aproveito a oportunidade 
para solidarizar-me com a classe médica, 
à qual pertenço, e que é merecedora de 
incentivos e não desestimulas para a 
grande e difícil missão que lhe toca de 
minorar a dor e o sofrimento de seus se
melhantes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Multo 
obrigado a V. Ex.a, Senador Lourival 
Baptista. 

Encerrand·o, Sr. Presidente, eu diria ... 

O Sr. Osires Teixeira - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Con
cedo o aparte ao nobre Senador repre
sentante do Estado de Goiás. 

O Sr. Osires Teixeira - Antes que V. 
Ex.a encerre o seu pronunciamento, em
bora não sendo médico como a maioria 
dos seus aparteantes, queria, também, 
s·olidarizar-me com as palavras de V. Ex. a 
e, mais do que isto, aplaudi-las, porque, 
realmente restabelecem a verdade sobre 
uma class'e que tem sido vítima, atroz
mente, de uma campanha até difamado
ra. Não faz muito, nobre Senador Jarbas 
Passarinho, os jornais do País Inteiro es
tamparam contra o INPS e contra alguns 
médicos do meu Estado, a acusação de 

· à porta 

do hospital uma senhora que para lá 
fora em estado grave. A custa desse 
acontecimento, pr.ofundamente lamentá
vel, lançaram acusações terríveis sobrt: a 
incapacidade, sobre a ineficácia do INPS. 
Lançaxam acusações serlíssimas contra 
os médicos proprietários desse hospital, 
inf·ormando à opinião pública nacional
os maiores jornais deste País divulgaram 
-· que os médicos, dellberadamente, te
riam deixado essa senhora falecer. 
Quando, após fria, calma e tranqüila
mente, - com aquela tranqüilidade que 
o eminente Senador Gilvan Rocha, de 
Sergipe, pretende analisar o INPS mas 
sem, de princípio, já ao informar da 
tranqüilidade, chamar o INPS de mons
trengo - a tranqüilldade de uma apura
ção fria demonstrou que o médico acusa
do sequer tomou conhecimento, sequer 
viu a doente que faleceu no seu hospital. 
Fatos como esse, por certo, se repetem 
por aí afora. O que não quer dizer, evi
dentemente, que todos os médlc·os deste 
País sejam irresponsáveis. É evidente 
que alguns dêles deverão descumprir o 
seu dever, e contra eles, é óbvio, bem ca
racterl:wu o Senador Eurico Rezende, de
vem ser tomadas as providências puniti
vas. O que não se pode é deixar que a 
classe médica seja enlameada; o que não 
se pode é deixar que o Instituto Nacional 
de Previdência Social, que grandes bene
fícios vêm prestando a este País, seja 
tachado de monstrengo, e médicos se
jam catalogados como Irresponsáveis em 
vista de fatos isolados que ocorrem, aqui 
ou alhures. Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito 
obrigado, nobre Senador. 

O Sr. Gilvan Rocha - Pelo menos 
monstrengo no tamanho, Excelência. O 
Maracanã, inclusive, é um monstrengo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, peço permissão, nesta altura, 
para me dirigir dlretamente ao nobre 
Senador por Sergipe, tão citado no meu 
discurso, que acho que vou plagiar o 
nobre Senador Eurico Rezende dizendo 
que, do meu, eles se apropriou, porque 
passou a ser o autor mais citado no re
cinto. 

Quando Iniciei a apreciação desses fa
tos, salientando a compostura, a corre
ção, o cavalheirismo com que o Ministro 
da Previdência Social se conduziu junto 
à Associação Médica Brasileira, queria 
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dizer, como p·osteriormente esclareci, que 
situaria algumas dessas dificuldades 
multo mais na estrutura do Instituto do 
que pr·oprlamente na responsabilidade 
pessoal do médico .. · 

Agora queria dar um testemunho à 
Casa: quando Ministro do Trabalho e 
Previdência Social o MDB, pela figura 
de um deputado da OposiçãJo, combativo 
e ao qual me ligam, hoje, laços de afeto 
- o nobre Deputado Francisco Amaral 
- ele pedia uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito sobre a Previdência, no 
momento em que eu tentava fazer incor
poração do Seguro de Acidentes à Pre
vidência, retirando-o das empresas pri
vadas, pelo que paguei muito caro. Pedi 
a S. Ex.8 que fosse a meu gabinete e 
fiz-lhe um apelo para que não desse 
curso à CPI, naquela altura; porque se 
chamássemos, naquela ocasioo, o INPS 
de monstrengo, ou de instrumento ex
tremamente ineficaz e ineficiente, como 
outros diziam, não teríamos como sus
tentar a responsabilidade de dar-lhe um 
encargo a mais: assumi com S. Ex.a um 
compromisso; e ressarcia minha palavra. 
Pouco depois de votada a lei que incor
porava o Seguro de Acidentes à Previ
dência Social, foi restaurada a Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 

Todo o território brasileiro foi perc~r
rido e, neste passo, exatamente eu gos
taria de acrescentar às palavras do no
bre Senador Osires Teixeira as minhas, 
como uma afirmativa já respaldada no 
inquérito feito pela Câmara dos Depu
tados, em 1967, em favor do Institut::~ 
Nacional da Previdência. O balanço era 
flagrantemente indicativo: a Previdência 
tinha seus defeitos, vivíamos um período 
por sinal extremamente difícil - o dá 
unificaçã,o da Previdência; os vários Ins
titutos deveriam ser unificados; o Sin
dicato dos Bancários, por exemplo não 
aceitava a unificação do Instltutó dos 
Bancários. - E, ao finaL numa Comissão 
Parlamentar de Inquérito, conduzida 
com extrema coragem e com total liber
dade, o· julgamento do Instituto Nacional 
da Previdência Social foi favorável em 
relação àquilo que ele já produzia como 
serviço público. Evidentemente, no seu 
todo, foram observados defeitos e falhas 
que deveriam ser corrigidos. 

Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, com as palavras do Dr. Pedro Kas
sab, que diz: "É multo fácil criticar os 

· · s. mas é .preciso ter o gênio de um 

para fazer, quanto aos médicos, ironias 
que não sejam levadas ao pé da letra". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente 
(Muito bem! Palmas.) · 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Não há mais oradores inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que o con
gresso Nacional está convocado para uma 
Sessão a realizar-se hoje, às 18 horas e 
30 minutos no Plenário da Câmara dos 
Deputados, destinada à leitura das Men
sagens n.os 9, 10 e 11, de 1975-CN. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a SessãJa. 

Designo para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 12, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitan
do o desarqulvamento do Projeto de 
Lei do Senado n.o 8, de 1971, de sua au
toria, que revoga o Decreto-Lei n.o 477, 
de 26 de fevereiro de 1969, e dá outras 
providências. 

2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 13, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro solicitan
do o desarquívamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 24, de 1972, de sua au
toria, que regulamenta disposição cons
tante do art. 153, § 12, da Emenda Cons
titucional n.0 1, e dá outras providên
cias. 

3 

Votação, em turno único, do REqueri
mento n.0 14, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitan
do o desarquivamento do Pr·ojeto de Lei 
do Senad·o n.0 3, de 1974, de sua autoria, 
que altera a proporção estabelecida no 
art. 132 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, reconhecendo ao trabalhador 
o direito a férias de trinta dias e dá ou
tras providências. 

Está encerrada a Sessão. 
(Enccerra-se a Sessão às 16 horas e 

30 . 

': 
' 

I: 



7.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 11 de março de 1975 

PRESIDE:NCIA DOS SRS. MAGALHAES PINTO E WILSON GONÇALVES 

As 14 horas e 30 minutos, acham
~e presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Evandro Car
reira - José Esteves - José Lindoso 
- Cattete Pinheiro - Jarbas Pas
sarinho - Renato Franco - Ale
xandre Costa - Henrique de La 
Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco - Helvidio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Di
narte Mariz - Milton Cabral - Ruy 
Carneiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Wilson Campos - Luiz 
Cavalcante- Teotónio Vilela- Gil
van Rocha - Lourival Baptista -
Heitor Dias- Ruy Santos- Eurico 
Rezende - Roberto Saturnino -
Gustavo Capanema - Itamar Fran
co - Magalhães Pinto - Orestes 
Quércia - Orlando zancaner - Lá
zaro Barboza - Osires Teixeira -
Leite Chaves - Evelás1o Vieira -
Lenoir Vargas - Daniel Krieger -
Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 43 Srs. Senadodes. Haven
do número regimental, declaro aberta 
a Sessão. 

Não há Expediente a ser lido. 

A Presidência recebeu, do Governador 
do Estado do Rio Grande do Sul, o Ofício 
n.o S/7, de 1975 (n.0 198, de 5 de março 
de 1975, na origem), solicitando autori
zação do Senado Federal para que aquele 
Estado possa C•ontratar operação de cré-
dito externo no montante de US$ ..... . 
3,000,000.00 (três m!lhões de dólares) 
destinados à aquisição de peças de re
serva da Central Termelétrica Presiden
te Médicl. 

A matéria ficará aguardando, na Se
cretaria Geral da Mesa, a complementa
ção dos documentos necessários. 

A Presidência recebeu, do Governador 
do Estado do Pará, o Ofício n.o S/8, de 
1975, (n.0 232-GG, de 10 de março de 
1975, na origem), solicitando a retifica
ção da Resolução n.o 28, de 1974, do 
Senado Federal, que autoriza o Gover
nador do Estado do Pará a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor 
de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de 
dólares norte americanos) para finan
ciar a construção de rodovia estadual. 

A matéria será despachada às Comis
sões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

Sobre a mesa, Projetas de Lei que se
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 14, de 1975 

· Estabelece condições para a ad
missão e dispensa de trabalhadores 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o - Nenhum empregado, optan
te ou não, poderá ser admitido com sa
lário inferior ao percebido por exercente 
de igual função já beneficiado por au
mentos normativos da respectiva cate
goria profissional. 

Art. 2.0 - Nenhum empregado, optan
te ou não, poderá ter o seu contrato de 
trabalho rescindid·O, senão por justa 
causa ou por motivo imperioso devida
mente comprovado pelo empregador. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vig·or 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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Justificação 

Lançado como sucedâneo da establli
dade, conforme assinala Hugo Quéiros 
Bernardes, no seguinte comentário: 

"No sistema em vigor no Brasil, os 
direitos do empregado sobre o Fun
do de Garantia do Tempo de Servi
ço, através do mecanismo da opção, 
extinguem a estabilidade ou des
troem a expectativa de sua aquisi
ção. Porque surgiu com o pr-opósito 
de combater a estabilidade, lutando 
pela preferéÍ\cia (opção) dos empre
gados, deram .. lhe, por eufemismo, as 
características de um "aperfeiçoa
mento da estabilidade". (Ltr. novem
bro de 1971, pág. 843), 

o FGTS, após uma fase de vi-olentas crí
ticas, acabou sendo aceito pelos traba
lhadores, por conter in-ovações realmen
te favoráveis aos mesmos. 

De fato, além de o autor anteriormen-
te citado declarar que: 

". . . nem por isso o FGTS deve ser 
abolido. O erro esteve apenas na in
tenção de substituir por ele a esta
bil!dade. O que ele efetivamente 
substitui e deve continuar substi
tuindo - porque é indiscutivelmen
te melhor - é o regime indenizató
rio da CLT, de aplicação bem mais 
restrita que a do FGTS." (Op. cit., 
pág. 845), 

um dos mais ilustres advogados traba
lhistas da Guanabara, sempre ligado às 
entidades sindicais de empregados ma
nifesta-se fa vará vel a·o novo sistema 
afirmando: ' 

"Tenho para mim - embora consi
dere belíssimo o instituto da indeni
zação - que o FGTS substituiu c'om 
vantagens tal instituto: a uma, por
que não funcionava; a duas, porque 
acomodava os empregados. Demais 
disso se ressentia a estabilidade de
cena! dos vícios do paternalismo e 
da dádiva. 
Além do mais, é mais vantajoso do 
que o instituto da indenização, ba
seado na responsabilidade objetiva 
ou na teoria do risco. Isto porque 
impõe ao empregador um depósito 
compulsório de 8% sobre o total da 
remuneração mensal percebida pelo 
obreiro, ou seja, sobre todas as par
celas de natureza salarial pagas em 
contra·Jrestação dos serviços subDr-

O depósito se transforma em crédito 
do empregado optante e a ele per
tence em qualquer hipótese, com li
mitações apenas no tocante à sua 
movimentação ou liberação. Dele po
derá dispor em caso de dispensa sem 
justa causa, aposentadoria, rescisão 
amigável, sendo que, por morte, o 
dependente poderá levantá-lo. Tam
bém nos casos de dispensa por justa 
causa, rescisã-o por iniciativa do em
pregado (pedido de demissão), po
derá fazê-lo com restrições, desde 
que comprove determinados motivos, 
como desemprego, aplicação de ca
pital em atividade comercial, indus
trial ou agr-o-pecuária, aquisição de 
moradia própria, necessidade pre
mente, pessoal ou familiar, casa
mento, etc. 
As contribuições, geradoras dos de
pósitos no FGTS, incidem sobre to
das as parcelas salariais do empre
gado, inclusive horas extras, o que 
representa, afora às correções deri
vadas dos juros e correção monetá
ria, uma outra in:d!scutível vanta
gem sobre o instituto da indeniza
ção." (EUG:Il:NIO HADDOCK LOBO 
- Parecer sobre o FGTS, a pedido 
do Sindicato dos Empregados em 
Entidades Culturais, Recreativas, de 
Assistência Social, de Orientação e 
Formação Profissional- SENALBA, 
do Estado da Guanabara). 

Entendem os autores que, talvez o 
maior prejuízo trazido pelo FGTS tenha 
sido a excessiva rotatividade da mão-de
obra. E, para conter essa anormal mo
vimentação dos ·empregados, resultante 
da facilidade c·onferida aos patrões pelo 
novo sistema de garantia do tempo de 
serviço, propõem os estudiosos o condi
cionamento da despedida a motivos de 
interesse social e, paralelamente, o es
tabelecimento de pisos salariais para 
cada categoria, após a concessã.o de au
mentos, com o objetivo de evitar a troca 
da mão-de-obra mais cara pela mais 
barata, através da despedida d·os empre
gados abrangidos pelos reajustamentos e 
a imediata contratação de outros, pagos 
na base do salário mínimo. 

A proposição ora apresentada, visa a 
corrigir o principal defeito do sistema 
do FGTS, pela introdução de obstáculos 
à de.sordenada rotatividade da mão-de
obra. 

Tais obstáculos~ consistirão, precisa-
nn de de 

'' I: 
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empregados, optantes ou não, com salá
rios inferiores 21os percebidos por exer
cente de igual função já beneficiado por 
aumentos normativos; e na limitação 
das dispensa.s, também de optantes ou 
não; aos casos de comprovada justa 
causa ou imperioso motivo, igualmente 
demonstrado pelo empregador. 

Acreditamos que, com as providências 
indicadas, o FGTS poderá ser definitiva
mente consagrado, não propriamente 
como substituto da estabilidade, mas da 
indenizaçã-o por tempo de serviço, sobre 
a qual registra, de fato, inúmeras van
tagens. 

COnfiamos, pois, na apl:'ovação do pre
sente projeto, elaborado por sugestão dos 
Sindicatos: dos Trabalhadores na Indús
tria da Construção Civil de São Luís, 
Paço do Lumiar e São José de Ribamar, 
no Estado do Maranhão e dos Emprega
dos em Entidades Culturais, Recreativas, 
de Assistência Social, de Orientação e 
Formação Profissional do Estado da 
Guanabara. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 15, de 1975 

Disciplina o exercício de cargos 
executivos ou de assessoramento em 
empresas transnacionais por parte 
de ex-ocupantes de cargos públicos 
civis e militares aposentados, da re
serva ou reformados, e dá outras pro
vidências. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o - O exercício dos cargos de 
Ministro de Estado, Secretário Geral de 
Ministério Governador de Estado, Terri
tório Fed~ral e do Distrito Federal, bem 
como de Secretário de Estado ou Prefeito 
de Município com mais de duzentos mil 
habitantes, impede o antigo ocupante de 
aceitar quaisquer outros cargos de natu
reza executiva ou de assessoramento ·em 
empresas transnacionais sem participa
ção do Governo Federal, antes de decor
rido o prazo de 4 (quatro) anos, contados 
a partir da data da exoneração, do tér
mino do mandato ou afastamento. 

Parágrafo único - Ficam igualmente 
Impedidos, na forma deste artigo, os ser-

vidores públicos civis aposentados ou mi
litares da reserva de primeira classe ou 
reformados, reduzindo-se, nestes casos, o 
prazo de desincompatiblllzação por dois 
(2) anos, contados a partir da data da 
aposentadoria, Ingresso para a reserva 
ou reforma. 

Art. 2.0 - Os prazos previstos no arti
go anterior somente poderão ser dispen
sados em caso de interesse nacional, por 
autorização expressa do Presidente da 
República e mediante prévia aprovação 
do Senado Federal. 

Art. 3.o -Para os efeitos desta Lei, de
nomina-se empresa transnacional a que 
realiza atividade produtiva ou meramen
te comercial em dois ou mais paises, 
quer através de filial, subsidiária ou as
sociada, compreendendo-se como: 

a) "filial", a parte da empresa em ope
ração no exterior, sob o efetivo controle 
da empresa principal ou matriz; 

b "subsidiária", quando a maioria ou 
pelo menos 25% (vinte e cinco por cen
to) de seu controle acionário pertence à 
empresa principal ou matriz; e 

c) "associada", quando 10% (dez por 
cento) do controle acionário pertence a 
empresa principal ou matriz. 

Art. 4.0 - A aceitação de quaisquer dos 
cargos previstos no Art. 1.0 desta Lei, com 
a inobservância dos prazos ali estipula
dos, sujeita cumulativamente o infra
tor, bem como a empresa a que venha a 
prestar serviços, a uma multa correspon
dente a cinco vezes o total das remune
rações .a que faz jus o mesmo na referi
da empresa durante o período de quatro 
anos. 

Parágrafo único - Em se tratando de 
servidor público civil aposentado ou mi
litar da reserva de primeira classe ou re
formado, além das multas previstas neste 
artigo, perderá o lnfrator os direitos a 
percepção dos prQventos da aposentado
ria, reserva ou reforma, durante o perío
ão em que permanecer na empresa. 

Art. 5.o - A presente Lei entrará -:,m 
vigor a partir da data ~e _sua publlcaça~, 
revogando-se as dlspos1çoes em contra
rio. 

Justificação 

o Pr·ojeto de Lei que ora apresentamos 
tem por princípio e objetlvo resguardar 
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o exercício da função pública, no que res
peita à moralidade, requisito indispensá
vel a qualquer nível administrativo. 

Tem sido freqüentes as manifestações 
de desagrado, da parte da opinião pú
blica brasileira, a ocupação de cargos 
executivos ou de assessoramento em em
presas multinacionais, por ex-membros 
de órgãos de primeira linha do setor pú
blico. 

A investidura em empregos executivos 
ou de assessoramento, no mínimo, coloca 
o ex-servidor público ante suspeita, no 
que há a intenção de fundamentar 
quaisquer práticas lesivas ao interesse 
nacional, e que tenham beneficiado em
presas transnacionais. 

Daí o sentido de evitar, por lei, que 
tais procedimentos continuem a ser ve
rificados, estabelecendo um hiato entre a 
data da exoneração, ou término do man
dato, e a aceitação do emprego. 

Há além disso, no Projeto de Lei que 
ora apresentamos o objetivo de tornar 
menos discutível, considerando o interes
se nacional, dúvida quanto ao fato de 
que a empresa transnacional tem papel 
destacado na introdução de tecnologia 
no setor produtivo existente nos limites 
do território nacional. Mas daí inferir
mos que a transnacional pode tudo, até 
mesmo contratar ex-servidores públicos 
para os seus postos de maior destaque, 
às vezes até procurando, não propria
mente os serviços reais que possam ser 
prestados, mas a influência do nome, ou 
mais, a presença de fato, influenciando 
decisões. A politica do prestígio social 
não é, de forma alguma, igualável à in
trodução de tecnologia, pois isto abas
'tarda os costumes nacionais. Porisso, 
cabe estabelecer limites neste sentido, 
por prazo definido, medida que alcança 
também o servidor público aposentado 
ou reformado. 

Não podemos nos dar ao luxo, nós que 
somos um país de estrutura económica 
ainda não consolidada, de deixar camp.o 
indiscriminado à empresa transnacional, 
que muitas vezes ocupa ativamente um 
setor estratégico da economia brasileira, 
quando o capital nacional, disperso, se 
debate com problemas dos mais diver
sos tipos, e não possui recursos para 
equiparar os altos salários oferecidos 
para cargos cuja expressão é apenas de 

Há a dificuldade de conceituar o que 
seja a empresa transnacional. Ut!l!za
mos, no texto do projeto, a conceituação 
proposta pela Organização das Nações 
Unidas CDepartment of Economie. and 
Social Affaire, Multinacional Corpora
Uons in World Developement, United 
States, New York, 1973, ST /ECA/190), 
segundo a qual empresa transnacional 
é a que realiza atividade produtiva em 
dois ou mais países. Do mesmo relató
rio retiramos os conceitos para filial e 
associada, que o órgão internacional dis
tingue, tendo em vista o volume do con
trcle acionário. 

Coube, desde a legisla9ão proposta 
objetiva impedir a aceitaçao do empre
go, nos casos que caracteriza, estab~lecer 
as penalidades, sem o que estanamos 
diante da causa sem efeito. 

Assim, a aceitação de emprego em em
presa transnacional, quer seja emprego 
executivo ou de assessoramento, sujeita 
aqueles que a lei prescreve a pena pe
cuniária, desde que não seja funcioná
rios públicos aposentados ou reformados, 
e nestes casos há a perda da aposenta
doria ou reforma. 

Todos estes aspectos, que procuramos 
situar são importantes, porquanto, em 
última análise, buscam resguardar au
tênticos valores nacionais, e mais ainda, 
buscam escoimar a vida pública brasi
leira de práticas que até então têm sido 
utilizadas noutras áreas do globo. Estas 
práticas, que o Projeto de _Lei ~m apre
sentação procura afastar, tem s1do, com
provadamente, desvantajosa até nos paí
ses que costumam adotá-las. 

Cabe ao legislador brasileiro, anteci
nar-se em muitos momentos, antes que 
Õ mal se agrave, ou quando não, aler
tar a opinião pública, ainda não suficien
temente esclarecida para o fato, para o 
que começa a ocorrer. 

O fenômeno não é recente, sabemos. 
E doutra parte não cabe exemplificar, 
pois que devemos acautelar-nos vendo o 
sentido geral, e o volume que adquirem 
determinadas manifestações. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. - Paulo Guerra. 

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça, Serviço Público Civil, Segurança 
· · · · e de F I 

; 
! • 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 16, de 1975 

Destina mediante doação à Fun
dação MOBRAL, os bens constantes 
das heranças jacentes cuja destina
ção é prevista no art. 1. 594 da Lei 
n.0 3.071, de janeiro de 1916 (Códi
go Civil). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Os bens c-onstantes das he
ranças jacentes e cuja destinação é pre
vista no art. 1. 594, da Lei n.o 3. 071, de 
janeiro de 19.16 (Código Civil) serão apli
cados no custeamento das atividades de 
alfabetização de adultos e programas 
vinculados, mediante doação dos mesmos 
à Fundação MOBRAL. 

Art. 2.0 - A Fundação MOBRAL pode
rá, na conformidade da legislação vigen
te e de seus estatutos, alienar os bens 
referidos no artigo anterior, devendo 
aplicar o apurado nessas alienações nos 
respectivos Estados e Territórios em que 
tiver tido domicílio o de cujus. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 

A herança jacente - a res nullius, na 
tradição do direito brasileiro, haurida 
nas f-ontes romanas e portuguesas - re
verte ao poder público, emergente, as
sim como herdeiro por exclusão. A nos
sa legislação, em função do domicílio, 
destina ao Estado ou à União esses bens 
vr.cantes, sem porém, impor-lhes uma 
aplicação específica. 

A modificação prop.osta, em sua subs
tância, não altera aquela tradição be~e
ficiadora ou dos Estados ou da Un!ao; 
apenas estabelece um destino certo, con
siderando a relevância social do plano 
de erradicação do analfabetismo no País. 

Sua j ust!f!ca ti v a está não apenas no 
fnto de serem insuficientes os recursos 
destinados àquela Fundação em virtude 
da evolução dos programas que serão 
c·ometidos como, ainda, pelo entendimen
to de que a tarefa de alfabetizaçã-o de 
adultos não pode competir, com exclusi
vidade à União. Ter-se-ia, assim, mais 
uma fonte de recursos para o MOBRAL, 
sem desviá-los daquele destino origina
riamente previsto no Código Civil - o 

E~tado ou o Território de domicílio do 
de cujus. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. -Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇJf.O CITADA 

LEI N.O 3.071, 
DE 1.o DE JANEIRO DE 1916 

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

Art. 1. 594 - A declaração da vacancia 
da herança não prejudicará os herdeiros. 
que legalmente se habilitarem; mas, de
corridos trinta anos da abertura da 
sucessão, .as bens arrecadados passarão 
ao domínio do Estado, ou ao do Districto 
Federal, se o de cujus tiver sido domi
ciliado nas respectivas circunscrições, 
ou se incorporarão ao domínio da União, 
se o domicilio tiver sido em territorio 
não constituído em Estado. 

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

(As Comissões de Constituição e Justi
ça, de Legislação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.) 
- Os Proj e tos lidos serão publicados e 
remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. Lo-secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.o 34, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.o 11, de 1973. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

REQUERil\IENTO 
N.o 35, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 33, de 1973. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.o 36, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 83, de 1973. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 
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REQUERIMENTO 
N.0 37, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 104, de 1973. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 38, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 136, de 1973. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. -Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.o 39, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 4, de 1974. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. -Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 40, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.o 5, de 1974. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 41, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 15, de 1974. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-· Os requerimentos serão publicados e 
incluídos em Ordem do Dia, nos termos 
do disposto no art. 279-II/c, do Regi
mento Interno. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Teotônio Vilela, por cessãQ do nobre Se
nador Luiz Cavalcante. (Pausa.) 

S. Ex.n não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Osires Teixeira, por cessão do nobre Se
nador Lourizal Baptista. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, encontra-se na 
casa, Sr. Presidente, já correndo o prazo 
para apresentação de emendas, a Men
sagem Governamental n.0 48, de Sua Ex
celência Q Senhor Presidente da Repú
bl!ca que, atendendo a uma reivindica
ção, eu diria, prat!ca;nente de todos os 
parlamentares brasileiros, representando 
a resposta a uma permanente e Inces
sante sol!c!tação de parlamentares das 
Assembléias Legislativas, da Câmara Fe
deral e desta Casa- restaura a remune
ração dos Vereadores em todos os muni
cípios brasileiros. 

Na verdade a Mensagem, Sr. Presiden
te e Srs. Senadores, representa a sensi
bllidade de Sua Excelência o Senhor Pre
sidente da República à real!dade da va
lorização do trabalho do homem que sen
te e vive os problemas do povo; repre
senta sua sensibilidade e o seu reconhe
cimento àquele que, é, Indiscutivelmen
tE-, o primeiro elo da corrente democrá
tica. 

Porque o Vereador e sua função se 
constituem numa manifestação Inequí
voca do seu valQr no processo represen
t::üivo brasileiro. 

A Mensagem de Sua Excelência revela 
determinado ângulo que é importante fi
que enfatizado, nesta tarde. Assim, em 
nenhum momento da sua justificativa, o 
Chefe do Governo fez menção ao fato de 
que a proibição anteriormente feita, p.or 
ato de força, pudesse representar algo 
relativo ao mérito da remuneração, se
não às distorções havidas com relação a 
essa remuneração. 

Diz Sua Excelência o Senhor Presiden
te da Repúbl!ca, a certa altura da sua 
exposição: 

"A proibição de remuneração de Ve
reador inspirou-se na necessidade de 
coibir as distorções e abusos que, de 
forma crescente, vinham onerando os 
orç~~entos municipais, com grave 
preJUIZO para o Interesse público no
tadamente dos municípios de baixa 
renda. 

Além de exorbitantes, os subsídios 
majoravam-se, não raro, ao longo da 
mesma legislatura, em flagrante des
respeito à Lei Maior." 

É claro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que os justos aí pagaram pelos culpados. 
Na verdade, muitos e muitos municípios 
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brasileiras remuneravam justamente 
seus Vereadares. E foi devido a uma dis
torção verificada em alguns municípios, 
foi em função de abusos praticados em 
outros municípios, que se proibiu a re
muneração aas Vereadores. Mas em ne
nhum momento se pr.ocura, na Mensa
gem Governamental, ferir o mérito e a 
i:mpartância dessa remuneração. 

C.om efeito, o Chefe do Executivo, sa
lientando a redação ora em vigor, faz 
alusão às repercussões, na esfera do le
gislativo municipal: 

"do pr·ocesso politico que deseja 
constantemente aperfeiçoado." 

Alega ainda a Mensagem Presidencial, 
fundamentando a proposta, que o 

"desestimulo aos jovens, que têm na 
Vereança o primeiro dos degraus da 
atividade legislativa, bem como a 
marginalização a que ficam con
denados os que, dotados de vocação 
política, não dispanham de meios 
materiais para o exercício dedicado 
e eficiente ... " 

Prossegue afirmando, afinal, que 
"a militância política pressupõe de
veres e encargos onerosos e absar
ventes." 

Ora Sr. Presidente, os argumentos de 
Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República, na Mensagem n.0 48, configu
ra, evidentemente, o princípio da imedia
ção. O importante é que a alteração que 
se pretende, do § 2.0 do art. 15, atinja não 
somente os Vereadores das próximas Le
gislaturas, mas as que atualmente exer
cem os seus mandatos em mais de 4 mil 
municípios brasileiros, na sua maioria, 
com devotado amor à Pátria, com patrio
tismo, com desprendimento e desejo de 
servir. 

Daí por que, Sr. Presidente, como a ini
tlativa de apresentar uma sugestão -
e o faço de público, deste Plenário, por
que já correndo o prazo para apresenta
ção de emendas, que se expira dia 15, 
pretendo colher a assinatura dos meus 
pares, tanto da ARENA como do Movi
mento Democrático Brasileiro - no sen
tido de estender aas atuals Vereadores, 
àqueles que já exercem o seu mandato, 
os benefícios do retorno à remuneração. 
E não se poderia alegar que a extensão 
desse beneficio significaria que as Câ
maras municipais estariam legislando 

em causa própria porque o restabeleci
mento da remuneração não advirá delas, 
mas de um mandamento constitucional 
que preconiza uma Lei Complementar 
que virá nortear os critérios da fixação. 
A fixação da remuneração dos Vereado
res, ainda para esta legislatura, não fere 
a C.onstitulção e representa, sem dúvida 
nenhuma, um preceito da mais alta jus
tiça. Tratou-se tão-somente - arrisco
me a pressupor - de um lapso da Pre
sidência da República que reconhece, em 
toda a sua Exposição, a validade do exer
cício da função de Vereador, consubstan
ciando o principio da imediação. Era 
Intenção de Sua Excelência - no meu 
entender - dar também ao Vereador 
que exerce atualmente o seu mandato, a 
possibilidade de vir a ser remunerado, 
nos termos da Lei Complementar. Por 
este motivo, anuncio, de público, essa 
emenda, com o objetivo de, ainda com 
tempo de apresentá-la perante a Co
missão Mista, tentar a sua aprovação, 
pois ela representa um preito de justiça 
a<~ homem que é o primeiro elo da Demo
cracia. 

Obrigado a V. Ex.1t, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Com a palavra o nobre Senador Dl
narte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presi
d ente, Srs. Senadores, ao agradecer a 
distinção com que me honl'ou a Plenário 
desta Casa, num gesto de confiança, ele
gendo-me 1.0 -Secretário da Comissão Di
retora, faço-a com a compreensão e a 
humildade de quem se dispõe ao cumpri-
mento de uma missão. · 

Esta é a sexta eleição com que o Sena
do me distingue, como seu representan
te junto à Mesa Diretora, no cargo de 
1. 0 Secretário. Como das outras vezes, 
espero cumprir o meu dever, conside
rando-me apenas um delegado da con
fiança deste Plenário, servindo sem dis
criminações a quantos necessitarem da 
minha colaboração. 

Espero poder prestar eficiente contrl
buicão à administração de austeridade e 
refÔrmas que o Presidente Magalhães 
Pinto deseja Imprimir ao Senado nesses 
dois anos do nosso mandato. 

A quantos se Interessaram pela minha 
eleição: correligionários e a mI g o s, 
ocupando altos postos nos escalões · 
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nistrat!vos - alguns no exterior - e até 
adversários, o meu reconhecimento. 

Permitam-me, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, que preste nesta oportunidade 
uma homenagem especial a duas figuras 
exponenciais da vida política do País: 
Antonio Balbino de Carvalho e Tancredo 
Neves, ambos pertencentes aos quadros 
da Oposição e, portanto, meus adversá
rios. 

O primeiro, cuja vida pública é um 
legado às novas gerações - na Assem
bléia Estadual, na Câmara Federal, no 
Ministério, no Governo do seu Estado ou 
no Senado, sua ação foi sempre a do 
estadista preocupado com o bem da Re
pública e da democracia - telefonou-me 
para expressar sua solidariedade, numa 
hora em que forças estranhas ao meu 
Partido procuravam tumultuar o proces
so de eleição, para influenciar na esco
lha dessa candidatura. 

o segundo, Tancredo Neves, em todos 
os postos que vem ocupando, seja como 
secretário de Estado, Deputado estadual, 
Deputado federal, Ministro ou Chefe de 
Estado, revelou-se sempre o político co
rajoso e arguto, o que lhe assegura um 
lt~gar de destaque entre os melhores ser
vidores da vida pública brasileira. Pro
curou-me ele em meu Gabinete, para 
trazer-me sua solidariedade e condenar 
enfaticamente a campanha torpe contra 
mim iniciada, acrescentando: "Isto que 
está ai não é política, é uma sujeira". 

A História não se faz com paixão nem 
cem a fraqueza de uns a serviço de ou
tros. No meio da tormenta, há sempre 
uma esperança de se chegar com o bar
co ao destino perseguido. 

Estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
a~ palavras que queria pronunciar nesta 
tarde, palavras de agradecimento ao Ple
nário pela distinção que me conferiu de 
representá-lo junto à Mesa Dlretora, aos 
meus companheiros de Partido, aos meus 
amigos e até aos adversários, simboliza
dos nesses dois servidores da República 
e da democracia, Antonio Balbino de · 
Carvalho e Tancredo Neves. 

A todos, o meu reconhecimento e a 
minha gratidão. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre senador 
Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, eu me 11avia ins-

crito para permutar o lugar com o nobre 
Senador Nelson Carneiro. Como, entre
tanto, S. Ex.n desistiu dessa permuta, 
aproveito esses breves momentos para -
não dig·o trazer ao conhecimento, porque 
todos já devem ter lido nos jornais -
mas chamar a atenção da Casa e das 
autoridades para uma notícia vinda do 
meu Estado; relatando uma calamidade 
que se abateu sobre a cidade de Sena 
Madureira. o nível das águas subiu tan
to que chegou a alcançar até as pr·oxi
midades da Prefeitura, e, por felicidade, 
não atingiu o aeroporto, que, recebendo 
os aviões, que lá nós chamamos de teca
teca, constitui, no momento, o úni~o 
meio de transporte entre a cidade de RIO 
Branco e aquele Município, visto que a 
estrada de rodagem que liga as duas Ci
dades há muitos meses está praticamen
te paralisada, em conseqüência das chu
vas. 

Os colegas que me acompanharam na 
l~gislatura passada tiveram opo;tunida: 
de de ouvir o discurso que aqUl profen 
por ocasião do aniversário de Sena Ma
dureira, cidade pioneira não só do Acre, 
como da própria civilização naquelas 
selvas, porque por essa cidade foi que 
primeiro o homem amazônida - ali per
dido na conquista da borracha - viu 
um juiz e também recebeu as primeiras 
luzes de uma escola pública. 

Sr. Presidente, relato este fato com 
emoção, e aqui deixo, não digo um apelo, 
porque as notícias, vindas através dos 
jornais, se referem a providências já to
madas pelo SUDAM, para socorrer os 
desabrigados, que são muitos, segundo as 
primeiras Informações, mas este regis
tro, para que as providências se façam 
com urgência. Já por duas vezes, nesta 
Casa, tive oportunidade de chamar a 
atenção do Governo para o fato de que, 
sendo essas enchentes um fenômeno pe
riódico na Amazônia, sempre encontra
vam as autoridades despreparadas para 
socorrer imediatamente os desabrigados. 
A enchente ocorrida no Estado do Ama
zonas há três anos é exemplo flagrante, 
mas, a SUDAM já se julga pelo menos 
preparada para socorrer a população 
amazônlda nessa emergência que, repito, 
é periódica, é fenômeno que ocorre fre
qüentemente, não se trata de coisa aci
dental, onde o Governo seja tomado de 
surpresa. Ainda hã pouco mais de um 
ano oc·orreu no próprio Acre, nos Municí
pios de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco, 
ficando cortadas as vias de comunica-



-301-

ção entre Rondônia e o Acre, portanto, 
vias que abastecem a cidade de Rio 
Branco, através da estrada que liga São 
Paulo àquele Estado. 

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, 
renovo o meu apelo à.s autoridades para 
que essas providências, que acredito já 
tenham sido tomadas, se façam com a 
maior urgência passível, e me solidarizo 
com a população do Município de Sena 
Madureira, aliás, uma das mais afeiçoa
das ao meu Partido e à minha pessoa, 
fazendo votos de que - e felizmente a 
enchente já começa a declinar - em 
pouco tempo tudo esteja restabelecido 
naquela terra. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, regressei do Estado do 
Paraná, da cidade de Londrina, onde as
sisti à inauguração e ao lançamento do 
Jornal Panorama, diário de grande fô
lego e expressão, que surge em instante 
dos mais oportunos, quando carecemos, 
naquela região, de mais um porta-voz, 
de mais uma tribuna para defesa dos 
grandes interesses do Estado que, na 
maioria, residem na venda de matéria
prima, na produção agrícola, cujos pre
ços vêm sendo aviltados de ano para 
ano. 

Esse órgão será, também, naquela re
gião, uma das mais importantes e ricas 
do País, um porta-voz e uma caixa de 
ressonância para as mensagens e para os 
assuntos que forem ventilados nesta 
Casa. 

A Imprensa, Sr. Presidente, tem sido, 
ao longo dos anos, desde a sua invenção, 
um dos meios de que o homem se tem 
valido para a comunicação humana. 
Atribui-se a ela ter sido a alavanca que 
modificou o mundo e hoje, ainda, o está 
reformulando e modulando. 

O Sr. Paulo Pimentel, presidente do 
jornal Panorama, homem da ARENA, é 
conhecido desta Casa; foi Governador 
daquele Estado. Merece aplausos porque, 
no instante em que poderia ter feito uma 
inversão em setores mais rentáveis, re
solveu fundar um jornal de grande valor 
e de grande 1 -

enriquecer e ampliar o sistema de divul
gaçã·o do País. 

Congratulando-me com os Diretores 
daquela empresa e com o meu Estado, 
pelo lançamento deste jornal, quero, 
também, congratular-me com a impren
sa deste País pela contribuição que tem 
dado, nestes últim·os anos, no sentido de 
ajudar-nos, de ajudar o Parlamento a 
encontrar melhores caminhos nos dias 
difíceis que atravessamos. 

Sr. Presidente, a fim de que a Mesa e 
a Casa tomem conhecimento da profun
didade, da extensão e dos propósitos do 
jornal, gostaria de passar às mãos de V. 
Ex.a, para que a ele tenham acesso os 
demais dignos Senadores, o seu primeiro 
número. 

Muito obrigado. Muito bem! Palmas.) 
Comparecem mais os Senhores Se

nadores: 
Arnon de Mello - Luiz Viana 

- Dirceu Cardoso - João Calmon -
Amaral Peixoto - Vasconcelos Tor
res - Danton Jobim - Nelson car
neiro - Accioly Filho - Antônio 
Carlos - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.) 
- Sobre a mesa, Ofícf.o que será lido 
pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

OFíCIO 

OF. N.o 015/75 - GLG 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

10 de março de 1975 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de propor a Vossa Ex
celência as seguintes substituições nas 
Ccmissões Permanentes: 

Distrito Federal 

Geraldo Mesquita por Renato Franco 

Economia 

Teotónio Vilela por Jarbas Passarinho 

Educação c Cultura 

Renato Franco por Henrique de La , 
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Finanças 
Jarbas Passarinho per Teotónio Vilela 

(Suplência) 

Teotónio Vilela por Heitor Dias 

Redação (Suplência) 
suprimir o nome do Senador Heitor 
Dias. 

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Excelência os protestos de 
minha estima e apreço. 

Petrônio Portella. - Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto) - Serão feitas as substituições 
solicitadas pelo Líder da Maioria. 
<Pausa.) 

Na Sessão do último dia cinco, foi 
aprovadn no Senado Federal, sem emen
das, o Projeto de Lei da Câmara n.o 114, . 
de 1974 (n.O 2 .307-C/70, na casa de ori
gem), devendo assim ser remetido à 
sanção. 

Esta Presidência, entretanto, verificou 
a ocorrência de inexatidão material na 
redação da emenda do referido projeto 
e, nos termos da alínea c do art. 360 do 
Regimento Interno, envi·cu a matéria à 
Comissão de Redação, para as providên
cias cabíveis. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

-Item 1 

Votação, em turno único, dn Re
querimento n.0 12, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Nelson Carnei
ro, solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei n.0 8, de 1971, de 
sua autoria, que revoga o Decreto
Lei n.0 477, de 26 de fevereiro de 
1969, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. A matéria 
continuará sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.) 

-Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 13, de 1975, de auto-

ria do Sr. Senador Nelson Car
neiro, solicitando o desarquivamento 
do Pl'cj e to de Lei do Senado n.0 24, 
de 1972, de sua autoria, que regula
menta disposição constantes do 
art. 153, § 12, da Emenda oonstitu
donal n.0 1, e dá outras providências. 

Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 42, de 1975 

Nos termos do art. 350 combinado com 
a alínea c do art. 310 do Regimento In
terno, requeiro adiamento da votação do 
Requerimento n.0 13175, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, solicitando desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n.0 

24, de 1972, de sua autoria, que regula
menta disposição constante do art. 153 
§ 12, da Emenda Constitucional n.0 1, é 
dá cutras providências, a fim de ser feita 
na Sessão de 09-4-75. 

Sala das Sessões, em 11 de março de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.) 
- De acordo com a deliberação do 
Plenário, a matéria figurará na Or
dem do Dia da Sessão de 9 de abril pró
ximo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.) 

Item 3 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 14, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 
1974, de sua autoria, que altera a 
proporção estabelecida no art. 132 
da Consolidação das Leis do Traba
lho, reconhecendo ao trabalhador o 
direito a férias de trinta dias, e dá 
outras providências. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Apmvado. 

De acordo com a del!beracão do Ple
nário, a matéria continuará· a sua tra
mitação normal. 

Esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há oradores inscritos. Tem a palavra 
o nobre Senador Marccs Freire. 
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O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, tenho em mãos as 
notas taquigráficas do discurso pronun
ciado pelo Senador Jarbas Passarinho, 
na última sexta-feira, em resposta ao 
pronunciamento que fiz na sessão an
terior. 

Quero, antes de mais nada, registrar 
a maneira elevada com que S. Ex." se 
desincumbiu de sua missão. Creio mes
mo que o Senado fica a dever-lhe uma 
grande peça oratória, não apenas pela 
erudição de que ela se reveste mas, so
bretudo, pelo testemunho que S. Ex." 
trouxe para a História Política do Brasil. 

Desejo, também, agradecer as referên
cias elogiosas feitas a minha pessoa e a 
minha atuação. As palavras do Senador 
Jarbas Passarinho constituirão, sem dú
vida, depoimento valioso para a minha 
vida pública, desde que oriundas de quem 
as proferiu, cuja atuação, nesta Casa, 
merece nossa consideração e todo o res
peito. 

Julguei, entretanto, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, necessário retornar à tribuna 
para fazer algumas considerações sobre 
a alocução de S. Ex." 

Antes, porém, permitam-se deixar con
signado aqui a nossa estranheza - es
tranheza minha e do Partido a que per
tenço - pelo empenho, a essa altura 
evidenciado, de se criar uma atmosfera 
de tensão em torno dos debates que se 
vêm travando no Congresso Nacional e, 
igualmente, em relação a legítimas ini
ciativas parlamentares tomadas pelo 
MDB. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece
me que só a Inapetência democrática de 
alguns poderia explicar temores de que, 
no campo das idéias e na análise dos 
fatos, os representantes do povo, neste 
Plenário, possam divergir, até calorosa
mente. 

Parlamento é parlar, é discutir, é ques
tionar. Por outro lado, temos a consciên
cia tranqüila de que, de nossa parte, não 
admitimos cair no campo das retaliações 
e dos ataques pessoais. Portanto, se re
trocesso, no processo politico brasileiro, 
tiver que haver, que se busquem outros 
pretextos, nem se os procurem nas ten
tativas do MDB de constituir uma co
missão parlamentar de inquérito ou de 
convocar. ao congresso Nacional, o Sr. 
Ministro da Justiça. 

Temo, sim, que a falta de prática de 
plenitude democrática haja feito com 
que alguns dos responsáveis pelos desti
nos desta Nação tenham se desabituado 
à vida parlamentar, que deve ser efer
vescente, à altura das inquietações do 
povo que nós representamos. 

Debates, CPI, convocação de Minis
tros, tudo isso representa instrumentos 
válidos, legais, constitucionais, de que os 
partidos podem e devem fazer uso. O 
MDB, quando pensa neles, quando tenta 
usá-los, está no estrito exercício de sua 
competência. Evidentemente que a Maio
ria tem, também, o direito de a eles se 
contrapor, de evitar que as tentativas 
da Oposição sejam coroadas de êxito. 
Mas, tudo isso, dentro da vivência e da 
prática democrática, e pelo menos aqui, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, devemo
nos esforçar para que elas existam. 

Não compreendemos, portanto, como, 
n,o albor desta nova legislatura, quando 
o MDB se restringe, rigorosamente, a 
tentar instrumentos que lhe são legíti
mos, se anuncie, pelo mundo afora, que 
se trata de provocações ou de maquina
ções comunistas. 

Isso não tem cabimento. Os que agem 
assim, no meu entender, estão, sem dú
vida, desservindo a causa democrática 
em que todos nós devemos estar empe
nhados. 

Tenho em mãos, como dizia no início 
desta oração, o discurso do Senador Jar
bas Passarinho. Nele, S. Ex." procurava 
mostrar que, em meu pronunciamento 
anterior, estavam "abrigadas algumas 
maliciosas comparações" e "flagrantes 
injustiças". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é, 
basicamente, o discurso que proferi, na 
última quinta-feira? É uma apreciação 
analítica dos poderes discricionários 
consagrados em 193 7 e os existenos no 
presente, através do AI-5 e da Carta ou
torgada de 1969. "E, evidentemente, o 
seu corolário - a condenação à situação 
de arbítrio em que vivemos. 

S. Ex.", o ilustre Senador Jarbas Pas
sarinho, na sua longa explanação, não 
conseguiu e, talvez - devo fazer justi
ça - não tentou, sequer, pôr em dúvida 
o cotejo feito, do qual se depreende e se 
comprova, irremediavelmente, a simlll
tnde entre os dois regimes fortes, do pas
sado e do presente. 
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Reconhecendo a dificuldade de classi
ficar o que seja ditadura e o que seja 
democracia, apenas julgou 37 plena di
tadura, mas não explicitou o que julga
va ser o atual regime, expresso pelos es
tatutos discricionários anteriormente ci
tados. 

Mas em compensação, S. Ex.a nos 
trouxé reminiscências - que são da 
maior valia - ao dizer que, "quando 
aqui se falou, no pretérito perfeito e no 
presente, tive a minha primeira lem
brança instantaneamente voltada para 
castello Branco, Costa e Silva e Emílio 
Médici". 

ouvindo-as, não hesitei, um segundo 
sequer em tê-las como verídicas. Creio, 
mesmÓ, que as recordações do ex-Minis
tro constituem um valioso testemunho a 
ser incorporado à História Brasileira, in
clusive - e talvez sobretudo - pelo que 
possa revelar da índole, do temperamen
to, da formação dos Presidentes a quem 
S. Ex." serviu. 

Contudo, permito-me dizer que nada 
desdisse a mim em coisa alguma, por
que coisa alguma do que foi dito em 
relação a Suas Excelências os Presiden
tes da República do passado me apanha 
em qualquer injustiça. Tenho a certeza 
- quem duvidar, que leia o meu pronun
ciamento, já publicado no Diário do Con
gresso Nacional - que não fiz acusações 
individuais, nem, sequer, atribui voca
ções tirânicas a quem quer que fosse. 

Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores! 
Os que me conhecem já sabem - e os 
que agora começam a me conhecer fica
rão sabendo - que em meus pronuncia
mentos jamais me interessa julgamentos 
pessoais, no sentido de dissecar tempe
ramentos, índoles ou propósitos de quem 
quer que seja. Preocupa-me sim, perma
nentemente - como o fiz no discurso do 
dia 5 - a análise objetiva de estruturas 
político-Institucionais ou - como em ou
tras oportunidades - económico-sociais. 
Reconheço, é verdade, que multas vezes 
essas estruturas podem levar governan
tes- e não apenas governantes, mas até 
mesmo governados - a agirem contra 
as suas tendências e as suas convicções. 
Nesse sentido, a análise de Jarbas Passa
rinho parece vir comprovar, exatamente, 
esse meu ponto de vista. Nesse sentido 
eu diria, até, que se me afigure encon
trar mais acordo que desacordo nos as
pectos objetlvos contidos nessas análises, 
aparentemente tão contraditórias. 

S. Ex." falou em missões que teve após 
ele! to Senador pelo seu Estado. Aquela 
missão primeira, quando chegou ao RI~ 
de Janeiro e Incumbiram-lhe de Ir a 
televisão para dizer ao povo - em face 
das derrotas eleitorais ocorridas em Mi
nas Gerais e na Guanabara, dos candi
datos oficiais à sucessão de Magalhães 
Pinto e Carlos Lacerda, respectivamen
te - majoritária. Lá, ganhamos vasta
mente nas legendas estaduais e federais. 
Bem vê v. Ex." que seus dados são fal
Sl?s, como lamentavelmente equívoca es
ta sendo a sua palavra. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
p.osso, infelizmente, aceitar o debate, a 
esta altura para a análise sociológica 
dos resultados das eleiçeõs, porque isto 
talvez me impedisse de prosseguir ten
tando fazer alguns reparos na oração do 
ilustre Senador Jarbas Passarinho. 

Apenas gostaria de dizer, para não 
passar em julgado a afirmativa do ilus
tre líder da ARENA, que todo mundo sa
be que as particularidades sociológicas 
do Brasil colocam em plano diametral
mente diferente as eleições proporcionais 
das eleições maj o ri tárlas. São as majo
ritárias que criam um verdadeiro divisor 
de águas. São elas que permitem ao po
vo se definir a favor ou contra, enquan
to que as eleições representativas têm 
um sentido muito mais pessoal, de rela
cionamento quase direto de eleitor a 
candidato. Daí o fato, não raro no Bra
sil- e não apenas hoje, mas no passado 
também de homens que ganhavam as 
eleições majoritárias, outrora se trans
formando em Prefeitos, Governadores ou 
Presidente da República, sem contar com 
maioria nas Câmaras Legislativas. 

Mas, prossigo na análise a que me pro
pus. O Senador Jarbas Passarinho tes
temunhou para esta Casa uma outra 
missão, não menos árdua e difícil, que 
recebeu daqueles companheiros por ele 
considerados homens de "compostura e 
fé de ofício inexcedível" mas que, "apai
xonados, auto-Intitulavam-se de linha 
dura". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa 
missão S. Ex." a desempenhou, levando 
para o Chefe da Nação o pensamento 
daqueles jovens coronéis desejosos de 
que Sua Excelência, o Senhor Presiden
te da República, Impedisse a posse do 
Dr. Israel Pinheiro e do Dr. Negrão de 
Lima. Não foi sem razão que disse, de 
Início, que o Senado fica devendo ao Se-
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nadar Jarbas Passarinho a sua peça ora
tória, sobretudo pelo testemunho que ela 
traz para a História. 

Como é belo ouvir, aqui, transcritas 
por S. Ex.a, as frases ditas pelo então 
Chefe da Nação! E!-las: "Não tenho vo
cação para ditador, jamais sere! um ti
rano em meu País. Esta é a minha de
cisão". 

A pedido do Senhor Presidente da Re
pública, o Senador Jarbas Passarinho foi 
ao ilustre Senador Daniel Kr!eger, e dele 
ouviu "palavras contundentes que aquele 
não usou" S. Ex." disse, com a maior 
clareza, para honra deste Congresso, da 
sua repulsa em relação à proposta. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores esse epi
sódio !solado, embora altamente dignifi
cante para Castello Branco, apenas 
corrobora a afirmativa que tenho feito 
dE que à Nação importa multo menos o 
subjetivo dos governantes, o seu pensa
mento, os seus sentimentos, os seus pro
pósitos, do que o comportamento objetivo 
que venham a ter. 

S. Ex.a, o Sr. Senador Jarbas Passa
rinho, não esclareceu à Casa como a li
nha dura recebeu a decisão do Senhor 
Presidente da República, ou se a Vila 
Militar se movimentou depois dessa res
posta. O que a Nação sabe é o que ocor
reu depois. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Permite-me 
V. Ex.a um aparte, nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE- Pois não; 
só vou concluir. 

Mais uma vez foram golpeadas as ins
tituições deste País. Foi baixado o Ato 
Institucional n.0 2 em que não se cassava, 
é verdade, os governadores eleitos, mas 
se cassava ao povo, naquele instante 
mesmo, o direito, daí por diante, de esco
lher, em eleições diretas o seu Presidente, 
conforme consta do art. 9.o do AI-2. 

E mais, nesse mesmo Ato suspendiam
se as garantias de vitaliciedade, inamo
vibilidade e estabilidade (art. 14). Pre
via-se a suspensão de direitos políticos 
e a cassação de mandatos eletivos (art. 
15). Através do art. 18 chegava-se a ex
tinguir todos os Partidos politicas do 
Brasil. Fazia-se o mais, embora se relu
tasse em fazer o menos. Já o art. 19 ex
cluía de apreciação judicial os atas do 
Executivo, baseados neste ato. E, final
mente, no art. 31, consagrava-se o direito 

de decretar o recesso das Casas Legisla
tivas. 

Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex." 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Se
nador Marcos Freire, não pretendia nem 
mesmo interrompê-lo por uma só vez, 
não só pelo encanto com que o ouvimos, 
o que é até um crime de lesa parlamen
to interrompê-lo, como também porque 
estando inscrito imediatamente após V. 
Ex." pretendo que as observações, que 
ora desenvolve, sejam .por mim comen
tadas em seguida. Estou até particular
mente muito lisonjeado porque, até aqui, 
V. Ex." me tem citado muito como autor 
e me tem dado a honra de divulgar o 
meu discurso. Por isso, queria apenas 
dar-lhe um aparte, que seria no sentido 
de esclarecer que o meu silêncio é um 
pedido de solicitação a V. Ex.", para que 
me ouça, a seguir à sua própria palavra. 
Muito obrigado. 

O SR. MARCO FREIRE - lll com des
vanecimento que ouço sempre o Senador 
Jarbas Passarinho, e quero dizer que o 
fato de o estar citando corno autor e, 
modestamente, diz ele, divulgando o seu 
pronunciamento, seria a recíproca que 
eu poderia dar a S. Ex.a lll que, graças 
à sua resposta e às citações repetidas que 
nela me fez, talvez o meu despretencioso 
discurso do dia 5 esteja rendendo há cer
ca de oito dias. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, es
se ato, que se seguiu às eleições de 1965, 
foi tão aberrante aos princípios demo
cráticos, que ele não velo sem uma rea
ção que ficará na História: a reação da
quele a quem o Senador Jarbas Passari
nho chamou de "nume tutelar da 
ARENA", exatamente o inolvidável Mil
ton Campos que se afastava do Governo 
para não compactuar com o AI-2. 

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, não descreio da formação, da sen
sibilidade, dos propósitos de Castello 
Branco. Com ele não convivi, mas cabe
me a mim, tão somente, analisar os acon
tecimentos politicas como eles se deram, 
o comportamento do Governo de então, 
que depois desse AI-2, traria mais o AI-3. 
Com efeito, em 7 de fevereiro de 1966, 
um novo Ato Institucional consagraria as 
eleições !ndiretas para governadores (art. 
1.0 ) e a nomeação de prefeitos das Capi
tais (art. 4.0 ). Portanto, repito eu, não 
se cassavam pessoas, cassava-se ao povo 
o direito de escolher seus governantes. 
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Testemunho igualmente emocionante 
é o que ainda faz o Senador Jarbas Pas
sarinho, em relação ao General Costa e 
Silva, no dizer de S. Ex.a "o mais liberal 
dentre todos os componentes do Conse
lho de Segurança'. E entre esses todos -
explicita S. Ex.a - "estão incluídos um 
Magalhães Pinto, um Tarso Dutra e eu 
próprio". O depoimento de S. Ex.a é da
queles que atinge a nossa sensibilidade, 
quando cita o Presidente Costa e Silva 
que, em uma determinada festa-aniver
sária, diz textualmente, apontando para 
o Almirante Rademacker: 

"Aqui está o testemunho que eu in
voco. Este homem, eu e o Brigadeiro 
Melo fomos ditadores por dezenove 
dias em meu País. E foi tamanho o 
peso que senti sobre os meus ombros 
e a minha consciência, que jamais 

repetirei esse papel." 
E mais adiante: 

"A ninguém é dado o direito de deci
dir arbitrariamente sobre o destino 
de um homem." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, essas 
frases precisavam ser afixadas em bron
ze, porque elas realmente representam o 
testemunho eloqüente de quem, como foi 
dito, aqui, exerceu poderes discricionários 
neste País. Mas nada disso adiantou, 
porque também Sua Excelência o Presi
dente Costa e Silva quedaria nesses seus 
propósitos. Ele também teria que se sub
meter e se curvar a ac·ontecimentos que 
o levariam, contra a sua vontade e con
tra a sua formação, a ditar um novo ato 
dE' força, que seria o Ato Institucional 
n.o 5. S. Ex. a o Senador Jarbas Passari
nho o atribui, talvez simplisticamente -
permita-me Sr. Senador - "a uma pro
vocação primária de um jovem e irres
ponsável deputado". Tenho minhas dú
vidas que um ato de tanta gravidade 
como o AI - 5 se tivesse originado, tão 
somente, do ato de qualquer parlamentar, 
mesmo porque o Presidente Garrastazu 
Médici diria posteriormente, pela Im
prensa do País, que, muito tempo antes, 
já solicitava do Senhor Presidente da 
República a outorga de poderes excepcio
nais. 

Mas isto não importa. O que importa, 
agora, é a revelação eloqüente - que 
dignifica o Presidente Costa e Silva -
quando Jarbas Passarinho nos afirma: 
"Sou testemunha da relutância com que 
ele o recebeu, das dificuldades que impôs 
àqueles que o procuravam". 

E mais adiante: "A todos o Presidente 
dlsse": "Não recebo hoje, de modo al
gum; só amanhã pensare! nisso. Por en
quanto, para mim, o Congresso tomou 
uma atitude soberana". Realmente, o 
Congresso pensara que podia tomar essa 
atitude soberana. Por isso mesmo, se
gundo depõe o Senador Jarbas Passa
rinho: 

"O Senhor Presidente da República 
correu perigo de ser deposto nessa 
noite. Mas o seu prestígio de Velho 
Marechal o manteve no Governo e 
multas pessoas importantes que ti
nham o poder decisório em suas mãos 
e que o procuraram nessa noite vol
taram da ante-sala do seu Palácio." 

Esse é um testemunho, como se vê, da 
maior importância, não só, como já dis
se, pelo que credita à personalidade do 
Presidente Costa e Silva, mas pela cons
tatação de que, aquela altura, o poder 
jâ lhe havia fugido das mãos. Havia, 
como disse Jarbas Passarinho, "multas 
pessoas importantes que tinham o poder 
d.ecisórlo nas mãos". Então, não há dú
vida de que o regime de legalidade jazia 
no chão. 

Mas o nosso companheiro de Senado 
vai mais longe e declara para a História: 
"Sempre notei nele - Costa e Silva - a 
resistência à convivência com o Ato Ins
titucional n.o 5". 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
se assim o era com aquele que promul
gou o AI-5, que dizer em relação a todos 
nós? Que dizer da Nação brasileira, que 
há mais de seis anos vive sob a sua égide, 
sob um Ato que lhe foi outorgado? 

Aí está o AI-5, espada de Dâmocles, a 
consagrar poderes discricionários ln
compatíveis com o regime democrático. 
Sabemo-lo todos, agora mais do que 
nunca, que o Presidente Costa e Silva 
relutou em aceitá-lo, resistiu a ele, ten
tou revogá-lo. Tudo isso, vem comprovar 
aquilo que tentei analisar em meu dis
curso: que a engrenagem dos regimes 
fortes supera, por vezes, as boas inten
ções, sufoca as aspirações dos próprios 
governantes, desvia-os e, até, impede-os 
de retornarem à normalidade democrá
tica. 

Por isso, quando analisei 37, 67, 68, 69 
ou os dias de hoje, coloco, num plano 
primordial, as instituições que existem. 
Já o disse e repito aqui: não creio nem 
descreio dos propôs! tos subj e ti vos de 
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quem quer que seja. Aguardo comporta
mentos, analiso atas, condutas objetlvas, 
que nos levem aos ideais democráticos. 
Não tenho, igualmente porque contestar 
- confesso - aqueles que afirmam os 
propósitos da redemocratização do atual 
Presidente Gelsel. Não terei constrangi
mento algum, Srs. Senadores, em apoiar 
quaisquer atas efetivos, que venham do 
Governo, para atingirmos a plenitude 
democrática. Mas o que esperamos é que 
o atual Chefe da Nação seja, pelo me
nos, mais bem sucedido, ao contrário do 
que aqui foi narrado, pelo Senador Jar
bas Passarinho, em relação ao Presiden
te Costa e Silva. Que história comovente 
- relatada aqui, sem dúvida, com extre
ma realidade - a de um Presidente que, 
vendo lhe faltarem as forças, procurava, 
a todo custo, assinar a Constituição que 
redemocratizaria este País. Tentou uma, 
duas, três vezes. Tentou valer-se do au
xílio da mão esquerda, e quando sentiu 
que não poderia assiná-la, diz o Senador 
Jarbas Passarinho: "de suas faces caiam 
lágrimas pesadas". E sentencia: "o ho
mem impotente diante da vontade de se 
retirar do papel de ditador do seu País, 
para devolver à sua Nação, antes que 
seus dias findassem, pelo menos um meio 
caminho aberto, a busca da conciliaçã~ 
entre a liberdade e a autoridade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, permi
tam-me dizer, meu discurso não foi con
testado, porque S. Ex." o Senador Jarbas 
Passarinho é quem termina por procla
mar aqui os poderes autoritários do AI-5, 
quando afirma que Costa e Silva era "o 
homem impotente diante da vontade de 
se retirar do papel de ditador do seu 
País". 

Não estou contraditado na minha aná
lise objetiva, (\omparativa, que procurei 
fazer entre os poderes discricionários de 
37, 67 e 69. Não analisei a personalidade 
de Getúlio Vargas, nem, tampouco, a de 
Castello Branco, a de Costa e Silva, ou 
a de Emílio Médici, porque, inclusive, não 
teria elementos para fazê-lo. Posso, ape
nas, analisar a evolução histórica dos fa
tos. Mas, em melo a certas concordân
cias, permito-me discordar do ilustre 
colega do partido governista quando diz: 
"Como seria fácil se nós estivéssemos 
julgando Nero, como seria tranqüllo se 
aqui se estivesse julgando Atlla". 

Não, Sr. Presidente, acho que é sem
pre difícil julgar pessoas, sentimentos 
intimas, personalidades, por vezes psico
patas. Permito-me repetir: não me inte-

ressa, não me seria fácil julgar pessoas, 
quem quer que seja. Nem mesmo Nero ou 
Atila ou Judas Iscariotes. Restrinjo-me 
tão-somente - faço questão de dizer e 
repetir - a analisar fatos, comparar ins
tituições, defender princípios. Assim o 
faz, por sinal, o, Senador Jarbas Passa
rinho, na parte segundo do seu pronun
ciamento, quando analisa os trinta anos 
da era stal!nista. 

Ouvi-o tranqüllo, Sr. Presidente, Srs, 
Senadores, porque eu também, já antes 
disso, como Deputado Federal, tive a 
oportunidade, na Câmara, de referir-me 
aos 

"episódios negros da era stalinista" 
e, além do mais, ressaltar que esse 
regime apregoava que estava numa 
democracia social (discurso de 11 de 
agosto de 1972). 

Nem discordo do Senador Jarbas Pas
sarinho quando proclama que "em vez 
de salpico, há filetes de sangue vivo nos 
caminhos que trilhamos". Concordo, 
mais ainda, filetes "de sangue de todos 
os brasileiros". Do sangue derramado no 
Aeroporto dos Guararapes, na minha ci
dade natal de Recife; ou da sentinela, à 
porta do seu quartel; ou do major do 
Exército Brasileiro, à porta de um apar
tamento; ou, ainda, do sangue "de um 
homem que abandonou a Finlândia, e 
veio para o Brasil, e aqui se transformou 
num dos grandes campeões da indústria 
brasileira, sacrificado, morto e muti
lado". 

Concordo, Sr. Presidente, e concordo 
porque, como o Senador Jarbas Passari
nho, também "não distingo entre os 
mortos". E tanto não o faço que, da tri
buna da Câmara - permitam-me que 
invoque esses testemunhos - sempre 
condenei todo e qualquer tipo de vio
lência. 

Aqui tenho o discurso de 22 de abril 
de 1971, exatamente sobre o episódio 
ocorrido em São Paulo, em que morria o 
Industrial brasileiro a que se referiu 
S. Ex." El-lo: 

"O episódio, ocorrido em São Paulo, 
em que perdeu a vida o industrial 
brasileiro vem demonstrar a que ex
tremos chegamos, numa luta que já 
se configura como fratricida. 
A Liderança do nosso Partido, jun
tamente com outras vozes da repre
sentação majoritária nesta Casa, já 
expressou, eloquentemente, o nosso 
repúdio diante desse fato doloroso." 
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"O regime de exceção em que vive
mos não conseguiu impedir que se 
venha resvalando cada vez mais 
nesse plano inclinado do sacrifício 
inútll de vidas humanas. Ainda na 
semana passada, morria o Major 
José Júlio Martinez Fllho. Dois dias 
depois, era morto o terrorista De
vanir Jo.sé de Carvalho. Agora, oce>r
re o trucidamento do industrial Hen
ning Albert Boilensen, ao qual se 
segue o aniquilamento sumário de 
outvos brasileiros. Onde estamos, Srs. 

Deputados? Precisamos todos, como 
cc-responsáveis pelo destino da Na
ção, ter a lucidez necessária para re
bater os que clamam por mais san
gue e mais violência, buscando, ao 
contrário, medidas concretas que ve
nham apaziguar a família brasi
leira." 

E dizíamos, explicitamente: 
"Repudiamos, em verdade, toda e 
qualquer violência." 

E íamos adiante, quando nos refería-
mos, expressamente, 

"à violência dos seqüestros, ou a de 
bombas que explodem, ou a de vidas 
humanas que são sacrificadas pelos 
que já não acreditam n<Js meios pa
cíficos de ação." 

Em outro discurso, em 18 de julho de 
1971, voltávamos novamente a c,ombater 
a violência e dizíamos que é 

"de nossa obrigação altear a voz, 
diante de toda sorte de violência. 
Assim agiu o MDB quando dos últi
mos episódios sangrentos em que 
perdeu a vida o engenheiro Boilen
sen, em São Paulo." 

Em outro discurso, de 11 de agosto de 
1972, dizíamos: 

"Nós, desta tribuna, e o meu Partido, 
através de seus representantes, não 
nos temos cansado de condenar esta 
verdadeira espiral de violências do 
Governo e contra o Governo." 

Mais adiante, neste mesmo pronuncia-
mento, declarávamos: 

"O desarn:amento de espírito que 
queremos e aquele que possa permi
tir o fim de uma fase de ódio de 
temor, de vindita que se estabeleceu 
neste País. Temos combatido a vio
lência da subversão." 

E em 15 de outubro de 1971: 
"0 MDB, em todas as oportunidades 
em que têm sido sacrificados ele
mentos civis ou milltares, em decor
rência de atas terroristas, tem dei
xado aqui a sua palavra de pro
testo." 

E, finalmente: 
"Nós do MDB somos contra toda es
pécie de violência, seja contra o Go
verno ou do Governo. 

Como vêem, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, nós, da Oposição, temes, ve
ementemente condenado a ambas. Mas 
não podemos ignorar que as vítimas do 
terrorismo e da subversão são, no final 
das contas, vítimas de homens fora da 
lei. Em suas concepções de contestação 
violenta ao regime, pretendem ou jul
gam estar fazendo justiça com as pró
prias mãos. O mesmo, entretanto, não 
pode acontecer legitimamente com os 
agentes da lei. É a única diferença que 
vejo, desde que os agentes da lei, captu
rando quem quer que seja - assassino, 
ladrão, malandro, terr<Jrista - têm que 
se convencer de que o prisioneiro é sa
grado ... 

O Sr. Eva.ndro Carreira- Muito bem! 

O SR. MARCOS FREIRE - . . . e res
peitar seus direitos humanos. Se assim 
não for, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
entraremos na lei da selva, em que vale 
tudo, e perderemos a autoridade para 
condenar os que apelam para a violên
cia contra o Governo. 

Não! Os que porventura não obedecem 
às leis precisam, sem dúvida, ser puni
dos, mas punidos de acordo com as leis 
do País. A Constituição brasileira asse
gura que o preso não pode nem deve so
frer maltratas físicos. Temos a Declara
ção Universal dos Direitos Humanos, as
sinada em 1948, na ONU, subscrita pelo 
Brasil, que diz com toda ênfase que "todo 
homem tem direito de ser, em todos os 
lugares, reconhecido como pessoa peran
te a lei" (art. VIl ; que "ninguém será 
submetido a tortura, nem a tratamento 
ou castigo cruel, desumano ou degradan
te" art. Vl; que "ninguém será arbitra
riamente preso, detido ou exilado" (art. 
IXl; que "todo homem acusado de um 
ato delituoso tem o direito de ser pre
sumido inocente até que sua culpablli
dade tenha sido provada, de acordo com 
a lei, em julgamento público no qual lhe 
tenham sido asseguradas todas as ga-
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rantias necessárias a sua defesa" (art. 
XI-1). 

É o que queremos, tão-somente, nós da 
Oposição. Por isso, dissemos, na vez an
terior, que continuaríamos a cobrar do 
Governo os esclarecimentos necessários 
e a responsabilização dos que, no exerci
elo de funções de repressão, tenham se 
excedido ou abusado do poder que de
tinham. 

Não acredito que o Senador Jarbas 
Passarinho defenda, em qualquer campo 
da atividade humana, os que porventura 
se excedam ou abusem do poder que de
tenham, mesmo porque é S. Ex."' quem 
pede, ao final do seu discurso, que não 
os julgue - a ele e a seus companhei
ros da ARENA capazes de acobertar cri
mes contra a pessoa humana. Não farei 
esse juizo, nem o fará o MDB, por isso 
mesmo, tão bravamente vem lutando 
pela responsabilização e esclarecimento 
dos crimes contra a pessoa humana. 

Quero, já agora, neste final de pro
nunciamento, concordar enfaticamente 
com S. Ex."' o nobre colega da represen
tação g.overnista; quando afirma que 
"talvez o melhor caminho que pudésse
mos ter seria uma aliança entre nós, em 
termos de luta comum contra todos os 
tipos de violência", e ·ao acrescentar: 
"Sepultemos os nossos mortos!" 

Senador Jarbas Passarinho, Sr. Presi
dente, não há por que repelir essa 
aliança. 

Permita-me que, a esse respeito, no
vamente invoque minha atuação parla
mentar na Câmara dos Deputados. É que 
já havia clamado mais que isso, na busca 
desse caminho, é preciso não apenas se
pultar os mortos mas, também, convocar 
os vivos. Todos aqueles que, dentro ou 
fora do Pais, estão alijadas da vida na
ctonal. Os que há longo tempo no Ex
terior, gostariam de voltar tranqü!la
mente para o Brasil. Ou ainda, os que, 
embora no território pátrio, não usu
fruem os direitos todos dos cidadãos, de 
participar da vida politica de seu Pais. 

Por isso mesmo, sou tentado, uma vez 
mais, a invocar a Segunda Guerra Mun
dial, não naquele seu inicio, lembrado 
pelo Senador Jarbas PassarinllO, quando 
Stal!n deu as mãos a Hitler. É que, ao 
contrário do que pressupôs o Senador, 
ainda era tão menino - apenas 8 anos 
- que não terei fixado na memória Von 
Ribbentrop assinando, com o ditador so-

v!ético, o pacto de não agressão. Mas in
vocá-la, sim, em quase seu final, quando 
- e isso lembro-me bem - os chamados 
al!ados - Roosevelt, depois Truman, 
Church!ll, Stal!n e o General De Gaulle 
- se deram as mãos para celebrarem a 
vitória que chegava e, sobre tudo evita
rem a Terceira Guerra Mundial que, até 
hoje -Deus sabe a que preço, é verda
de! - tem sido evitada. 

Pois foi nesse tempo Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que as forças civis e mi
litares se levantaram no Brasil em favor 
da redemocratização do Brasil. E qual 
foi pergunto eu, um dos seus primeiros 
passos, para conciliar uma Nação, então, 
como hoje, dividida entre irmãos? Foi 
- e deve ser agora também - a conces
são de ampla anistia politica. 

Recordo-me que ela foi, na época, um 
dos atas que desarmaram os espíritos e 
tornaram possível, pacificamente, a re
constitucionalização do País. 

Do exililio vieram homens como Octá
vio Mangabeira, expressão genuína de 
democrata, alijado do Brasil pelo golpe 
de 37, e que multo nos puderam legar, 
reintegrando-se no processo politico bra
slleiro. 

Esse o caminho, Sr. Presidente, srs. 
senadores, que me parece adequado, 
agora também, para .a superação do im
passe em que nos encontramos. Esse o 
caminho que, inclusive, consta do pro
grama do meu partido. 

É urgente, sem dúvida, a obra de re
democratização deste Pais. Mas ela não 
é apenas jur~dica. lll, sobretudo, marcan
temente politica. Por isso, é preciso ga
rantir a reconciliação nacional. 

Multas coisas terão sido feitas, talvez 
com bons propósitos, antes e depois de 
&4. Coisas que estão separando irmãos, 
talvez feridos reciprocamente, cada qual 
se julgando Abel traído por Caim. 

Pacifiquemos, tmtão, a família brasi
leira. Tentemos um grande passo -
aquele que, por certo, tentaria a grande 
figura do Exército brasileiro: Duque de 
Caxias, o Pacificador. lll a .ampla anistia 
politica. Anistia política para que, como 
está dito em nossa marcha do Sesqul
centenário, possamos cantar, mais e 
mais, na festa do amor e da paz. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas prolongadas, O 
orador é efusivamente cumprimentado.) 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas P.assarlnho. 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, há de a Casa 
permitir-me que as palavras Iniciais do 
meu discurso sejam uma homenagem a 
mais ao Senador Marcos Freire, dando
lhe tempo a que receba os cumprimentos 
a que faz jus. 

Mas, gostaria que, tão pronto S. Ex.a 
tivesse a oportunidade de ter a sua aten
ção voltada para este pobre representan
te do Partido do Governo, o fizesse com 
a generosidade que já o vem caracteri
zando nesta legislatura. 

Quando S. Ex.a começou a falar, lem
brei-me de uma expressão que eu ouvia, 
.ainda antes de ser chamado de homem 
público - e hão de todos os ex-pesse
dlstas, nesta Casa, perdoar-me - quan
do se dizia que nos velhos embates, o 
PSD primeiro mandava as flores e de
pois la ao enterro. E eu recebi as flores 
do Senador Marcos Freire - "Saudações 
.ao seu companheiro". 

Vê-se desde logo, eminente Senador 
Marcos Freire, que eu não seria aquilo 
que se chama de modelo politico bom, 
porque já criei, contra mim, resistência 
a remanescentes do PSD. 

Mas, a parte preambular do dlscuro de 
V. Ex.a - permita-me dizer-lhe - é pa
ra mim inteiramente desc.ablda. A parte 
preambular, repito, do discurso de V. Ex.a 
é, para mim, no que me tange, no que 
me toca, inteiramente descabida. V. Ex.a 
disse, em nome do MDB, que expressava 
uma estranheza pelo empenho nosso de 
criar atmosfera de tensão, no que Inter
pretei uma pouco feliz Insinuação de que 
minhas palavras trariam algum tipo de 
ameaça, de permeio com elas e V. Ex.a 
falou em Inapetência democrática. 

O Sr. Marcos Freire - Permite V. Ex.n 
apenas um esclarecimento? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
multo pr,azer. 

O Sr. Marcos Freire - Afirmei exa
tamente, que me propunha a faz~r al
gumas considerações sobre o discurso de 
V. Ex.a mas que antes, porém - portan
to antes de fazer as considerações sobre 
o discurso de V, Ex.a - eu me permitia 
deixar consignada a estranheza etc. Des
se modo, na verdade, são comentários, 

versões, que nada têm a ver com o dis
curso de V. Ex.a Por Isso afirmei, antes, 
porém, de fazer as considerações a V. 
Ex. a 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agra
deço o esclarecimento, que é vital para 
o meu comportamento. E Isso expllc.a, 
talvez, que não tenha ouvido a adver
tência de V. Ex.a porque não é sempre 
que sou citado, com tanta freqüêncla, 
por tão brilhantes políticos brasileiros. 

O Sr. Marcos Freire - Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. 
Ex.a iniciava e centrava o seu discurso 
precisamente sobre o meu. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite V. 
Ex.a um ,aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
prazer. 

O Sr. Eurico Rezende - É apenas 
para dizer que a explicação dada pelo 
Sr. Senador Marcos Freire - e nes
sa área S. Ex.a tem razão - não exclui 
de v. Ex.a o direito de defender aqueles 
que são alvo da acusação de inapetên
cia pelo Sr. Senador Marcos Freire. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - De 
Inapetência democrática; vamos carac
terizar bem essa Inapetência. 

De qualquer maneira, lluS/tre Sena
dor Marcos Freire, e nobre bancada da 
Oposição, eu antes faria o reparo, ainda 
que mais tarde, detendo-me na leitura 
das notas taqulgráflcas, venha a consta
tar precisamente que me equivoquei. Mas 
faria o reparo por um motivo multo sim
ples: é melhor reparar agora do que tar
diamente. E, mais ainda, antes que al
guém pudesse admitir, prin:clp,almente 
pela parte preambular do discurso do no
bre Senador Marcos Freire, que seria, 
como disse S. Ex.a, uma resposta ao Se
nador Jarbas Passarinho, e esse parên
tesis ficasse dentro do corpo do meu dis
curso, que a !monologia não permitiria 
e eu rejeitava. Preferia lembrar-me da 
história do meu velho professor lá do 
meu Estado d·o Pará. Dizia ele qÚe, cer
ta vez, corrigia um cadern.? de aluno, e 
o menino escreveu lmpressao com 2 "s"; 
ele o chamou e disse: não é que você 
.~eja burro, mas é melhor que você cedi
lhe o c. Então, em matéria de troc.a do 
c pelo s, pode dar-se precisamente que 
a confusão se faça se no momento 'exa
to não se faz uma advertência. 
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É evidente que quando contei a his
tória, ainda emocionado pelas p,alavras 
de V. Ex.", eu troquei; ele escreveu im
pressão com ç e o Professor pediu que o 
fizesse com 2 "s". 

Mas, ainda, ilustre Senador Marcos 
Freire, devo dizer com extrema sinceri
dade, que me agradou multo mais o dis
curso de V. Ex." de hoje do que o de 
quinta-feira passada. Hoje eu vi V. Ex." 
de corpo Inteiro, quando na quinta-feira 
passada tinha visto num retrato de 3x4 
ou talvez de 6x9. 

Creio que, quando V. Ex." diz que seu 
discurso se tornou notório exatamente 
pela minha re.ação, nesse ponto V. Ex." 
excede o mais fidalgo de todos os per
nambucanos, porque toda esta Casa sa
be como a estréia de V. Ex.", aqui, deu 
forças a este Congresso; como se enche
ram as galerias, como a Imprensa, a Te
levisão e o Rádio, todos, aqui presentes, 
captavam todas as expressões fisionô
micas de V. Ex.a e, no dia seguinte, era, 
realmente, uma alegria para a Demo
cr.acia verificar-se a cobertura de pági
nas inteiras que o discurso de V. Ex." 
merecia, e com todas as razões. 

Entretanto, nobre Senador, ganhei ho
je uma promoção naquilo que na minha 
carreira das Armas se chama ressarci
mento de preterição. 

Justamente porque se admitiu que 
meu discurso teria sido razoável, em tor
no do seu, o jornal confessa, hoje, que, 
tardiamente, foi notado e, então, me deu 
uma honra que nunca tive, que devo a 
V. Ex.": meu discurso foi, na integra, 
públicado no jornal. Os meus melhores 
agradecimentos a esta capacidade cata
lisadora de V. Ex.a. que tanto nos ajuda. 

Quando V. Ex." diz que não repliquei 
o seu discurso, talvez se tenha equivo
cado. Permaneço dentro do ponto de vis
ta de que houve uma réplica, muito es
pecialmente quando V. Ex.a., ao dirigir
se ao nobre Senador Eurico Rezende -
já não mais propriamente na hora do 
discurso de V. Ex.", mas em explicação 
pessoal, parece-me que disse algo assim, 
durante o .aparte e eu até aqui tenho 
podido apostar na minha memória - V. 
Ex." disse que não podia confiar em in
tenção, louvado no aparte que eu lhe 
dera, em que eu testemunhava em favor 
das três Presidentes, aos quais servi, ser
vindo ao meu Pais, e que tinham encon
trado razões e obstáculos mais fortes do 

que o seu próprio desejo - de cada um 
deles - para chegar àquela plenitude 
democrática a que todos aspiravam. E 
V. Ex." disse, precisamente, ao nobre 
senador Eurico Rezende que, portanto, 
não podia basear-se, V. Ex." e a Oposi
ção, em mera declaração de Intenções. 
Portanto, se V. Ex." declara, como decla
rou agora, que está inteiramente confi
ante, que o Governo do eminente Pre
sidente Geisel possa chegar a essa con
clusão e, mais ainda ,se a confiança de 
V. Ex.a. se traduz por uma ação que en
tre nós é altamente nobre, que seria a 
de uma aliança no Parlamento para que 
isto se fizesse sem problemas maiores 
neste Pais, a partir dai o pensamento 
de V. Ex." se torna irreprochável para 
mim neste caso, mas apenas neste caso. 

Tenho em mãos, como V. Ex.a, o dis
curso de V. Ex.", do dia seis. E uma pas
sagem que me causou espécie foi exata
mente aquela que ,talvez, tenha sido a 
razão fundamental da estrutura do meu 
discurso. É quando V. Ex." fala sobre o 
pranto, sobre o s.angue. Passo a ler, ci
tando V. Ex.a: "são, antes de mais nada, 
as vitimas da espiral da violência que 
se Instalou neste Pais". 

E, há pouco, V. Ex.a leu o discurso, ou 
parte do discurso, que pronunciou, que 
me rejubila profundamente por verifi
car que V. Ex.", no discurso que fez na 
Câmara dos Deputados, caracterizou as 
violências de campos diversos, as vio
lências de campos opostos. Isto me pa
rece extremamente salutar, porque, se 
fosse este o pensamento que eu tivesse 
entendido. desde logo, nesta expressão 
isolada de V: Ex.", possivelmente, não 
teria desdobrado meu pensamento até 
uma certa profundidade a que cheguei. 
Mas, V. Ex." diz que não se sente con
traditado porque houve similitude, entre 
1937 e 1969. Aliás, hoje V. Ex. a corrigiu 
e, de fato, corrigiu, em melhor, para 
1968 e 1969, porque em 1968 é que foi 
o AI-5. V. Ex." refixou em 1969 - não 
sei se por alguma paixão pelos números 
ímpares. 

O Sr. Marcos Freire - Permite V .Ex.a 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
ll)Uito prazer. 

O Sr. Marcos Freire - Acho que V. 
Ex.", inclusive, dando um tom hilariante 
à sua resposta, talvez desanuvie, quem 
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sabe, o ambiente tenso que se procurou 
estabelecer, nestes últimos dias, em tor
no de nossos debates. Mas, gi}Staria, exa
tamente, de aproveitando a sua gentile
za, e se me permitir interromper ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
multa honra. 

O Sr. Marcos Freire - . . . dizer qltle 
me referia, no· discurso anterio·r, a AI-5 
e 1969, que é o texto outorgado pela 
Junta Militar, o que equivale a mesma 
coisa, ao me referir, em outras oportu
n!:da,des, a 1968 e 1969. Mais ainda, di
ria, que talvez não me tivesse feito com
pl'eender bem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Nes
te caso, a culpa é minha ·e não de V. Ex.a 

O Sr. Marcos Freire - Não estou in
tei·ramente confiante nessa redemocra
tização a que se propõe o Presidente 
Gelsel, não porque creia ou descreia de 
suas intenções. É porque o arcabouço 
institucional a,rmado, hoje, é semelhan
te àquele de 37, representa exatamente 
o Estado fo.rte. E os exemplos ci-tados por 
V. Ex." mostram que, muitas vezes, esse 
arcabouço, esse mecanismo, essa engre
nagem impede que Presidentes da Re
pública posslllm, realmente, realiza-r os 
seus objetlvos de redemocratização. En
tão, luto para que essa engrenagem de
sapa.reça. Portanto, não me parec.endo 
prioritário, realmente, na minha análise, 
crer ou descrer das Intenções do Presi
dente. Mas, no momento em que ele 
ac!one dispositivos no sentido dessa !!.'e
democratização, não vejo como poderia 
a Oposição deixar de, ·evidentemente, en
grossar as fileiras pela liberalização do 
regime político no Brasil. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Creio 
que, se V. Ex." me permite ser herme
neuta de seu pensamento; V. Ex.a como 
pernambucano, aderiria a Florlano, que 
era alagoano, dizendo que "crê descon
fiando". 

O Sr. Marcos Freire- V. Ex." fez uma 
pergunta e eu ·não gostaria de lntem'om
per tanto a V. Ex." É que a mim !nte
ressa.m mais os atos objetlvos, a conduta 
objetlva, o compo.rtamento e não Inten
ções. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - E é 
exatamente neste ponto, nobre Senador 
Marcos Freire, que posso dizer a V, Ex." 
- e hoje, como Vlce-Lider deste Gover
no, posso afirmar a V. Ex.", sem que 

nisto esteja qualquer pontada, como di
ria Paulo Setubal, "mais mínima" !:mpo
lldez - que, realmente, o Pllestdente 
prescinde desse tl·po de sentinelas avan
çadas. Porque, se há uma praxis, ela 
evidentemente terá sido ·estabelecida 
pelo p.róprio Presidente da República, 
pelo seu Governo, estabelecendo, parale
lamente, tudo aqu!lo que se chama, na 
linguagem militar, risco calculado. Não 
gostaria de chama-r V. Ex.a de pessimis
ta, apenas faria um apelo a V. Ex.a, du
ra-nte o .período em que o Governo está 
realmente nesse propósito, já agora por 
palavras e não apenas por declarações 
de intenções; há fatos nitidos eLe dife
rença nos quad.ros, de alguns anos para 
cá; Isto ·não aconteceu apenas porque 
este Governo fosse, neste propósito, me
lhor do que outros, mas porque as cir
cunstâncias permitem alguma coisa hoje 
que talv·ez não se permitisse no passa
do, é sobre este ;ponto que quero chama.r 
a atenção de V. Ex.a pedir-lhe, como um 
colega desta Casa, que não s·e açode tan
to, não gaste tantas ·energias na ten
tativa de abrir uma porta que V. Ex." 
talvez encontre aberta. Não se arromba 
pl}rta aberta. 

Irei mais longe. V. Ex.a quando !:nslste 
em classificar o 37 como equivalente a 
69 ou ao AI-5, de 1968, V. Ex." se esque
ce de que em 1937 havia o que chamei 
de uma ditadura típica. Segundo pala
vras que dlzla.m no meu Estado do Pará, 
que me pal.'ece não ferem a cerimônia. 
deste Senado, naquela época não havia 
eleições nem para "Miss". Era alguma 
coisa da Infância de V. Ex." e da juven
tude minha ouvir frases como ·esta: "O 
voto não ·enche barriga." Foi sob este 
clima que eu me criei, nobre Senador 
Marcos Freire. Portanto, nenhuma con
cessão fez v. Ex." a mim, quando diz 
que "o nobre Senador Jarbas Passarinho 
repele qualquer tipo de violência". Não 
é tropo da linguagem de V. Ex." Não é 
sequer uma generosidade. É, ao contrá
rio, não digo elogio, mas parte de um 
retrato inteiramente merecido. 

Diz V. Ex." que não se preocupa em 
dissecar tempera.mentos e inclinações de 
quem quer que seja. Nisto V. Ex." mini
mizou fatos históricos deste País, mas 
logo em seguida V. Ex." mesmo os ·!'e
tomou, e um a um citou, para a atenção 
deste Plenário, na CD~racterizaçã·o de que 
não havia ·por parte de nenhum dos três 
Presidentes militares, nos três tempos da 
Revolução, que não há de .parte do Pre
sidente Gelsel, a vocação da tirania e da 
ditadura. 
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Ora, falou V. Ex." no AI-2, mas es
queceu V. Ex.", como cultor da mstória, 
tão zeloso, dJe dizer que o AI-2 teve vida 
muito efêmera e eu, que não sou prof·es
sor de Direito Constitucional - como 
parec·e V. Ex." 1 - creio, apenas, como 
uma .testemunha do .tempo que esse 
AI-2 surgiu pela altura de nov,embro do 
ano de 1966. Aceito a expressão que !elo 
pelos lábios de V. Ex.", corrigindo para 
outubro. Que fosse outubro. Ainda assim 
lembro qu·e em março de 1967, aqui nes
te Senado, eu .tomava posse, jurando 
dJefender uma Constituição que tinha 
sido, não como V. Ex."' disse, no discurso 
de ontem, "i'eito pe.Jo Presidente Castel
lo Branco". Houve mensagem, que foi 
enviada ao Congresso e discutida no 
Congresso Nacional, com a participação 
de um homem como Milton Campos, que 
V. Ex." cita, com a participação de um 
grandJe jurista como Pedro Aleixo e a do 
nosso querido amigo o Deputado Djal
ma Marinho, sem dúvida uma das figu
ras mais cândidas dessa República. 

Quando disse que os direitos indivi
duais da Constituição de 1967 significa
vam direitos os mais liberais das Cons
tituições brasileiras arrisquei-me - fa
lando sobre aquilo em que não sou mes
tve, ou Doutor, como é V. Ex.'", - ofe
l1ecendo à Oposição a minha própria 
cabeça, como prêmio, para provar que 
Isto não é verdade. 

Faz, ainda, V. Ex.'", numa análise do 
AI-5, que me permito sugerir seja mais 
profunda, mais demorada. V. Ex."' sabe 
que há causas remotas e há, também, 
prete:x:tos. V. Ex."' referiu-s.e às causas 
remotas mas não havendo os pretextos, 
as causas remotas não teriam eclodido. 
E vivemos Isso. Sendo eu Ministro do 
Trabalho, precisamente quando aqui, 
como citei, numa agressão Insólita, abso
lutamente descabida, numa provocação 
das mais primárias, conseguiu-se trans
formar o clima de processamento polí
tico, que o próprio Presidente Gelsel de
clara que o Presidente Costa e Silva pre
maturamente nele pensou e aí está o 
prem!llturamente. Foi por Isso que se 
·consegui·u transformar, repito, esse cli
ma, em outro retrocesso da Revolução 
que nasceu para lutar contra as ti·ra
nlas e em nome da democracia que es
tava, realmente, ameaçada. 

_Quando fale! do "mapismo", creio que 
nao sensibilizei a consciência jovem de 
V. Ex." E haverá, Srs. Senadores, maior 
crime contra uma democracia represen
tativa do que a fraude do voto? Haverá 

maior crime que um juiz eleitoral, por 
dinheiro, transferir voto dado a um 
candidato para outro candidato? Isto se 
pra;t!cava mas se apelidava nesta oca
sião, a esse quadro brasileiro, de demo
cracia se apelida hoje de ditadura. 

Eminente Senador Marcos Freire, aqui 
começo a fazer o meu paralelismo ao 
seu. discurso. Precisamente aqui. É que 
cre10 que V. Ex.a foi quase perfeito na 
sua análise. Mas ficou no quase. E ape
nas - apesa;r de mostrar o que multo 
me agradou - que v. Ex."' dá uma no 
cravo e outra na ferradura: v. Ex.a cha
mava a atenção da violência do Gover
no e chamava a atenção da violência 
contra o Governo, na verdade não se 
analisou aquilo pelo que trate! do movi
mento comunista Internacional no dis
curso que fiz em homenagem ao discurso 
de V. Ex.", e não propriamente em ré
plica. 

Quadros completamente diversos os de 
1937 e 1969. Como disse, de um lado, em 
1937 um comunismo Incipiente; uma re
volta em 1935 que foi um desespero, que 
manchou os fastos da História Militar 
bras!leira, pela traição até então não 
vista em nenhuma passagem da Histó
ria Militar do meu País. O que se ve
rificou em 1935, foi o. desespero pr.ecisa
mente porque o Partido Comunista não 
era forte §Uflclente para conquistar o 
Poder, a nao ser aliado a idéias liberais 
q:!:le ele pretendeu Impingir a es.ta Na
çao. E, no entanto, nobre Senador Mar
cos Freire, eu pretendo ter identificado 
no discurso de V. Ex."', como eu disse, o 
espírito de 1937 e o .espírito de 1969 
como se fossem, ambos, a mesma coisa. 

V. Ex." viu engrenagens, e nós todos 
sabemos que elas existem. Mas creio que 
V. Ex.", cxa·tamente quando mostrou o 
terror, quando V. Ex.o. condenou com 
bravura o terror - e por Isso disse on
tem: todos nós corremos riscos -, não 
é apenas aquele que defende um lado 
do problema mas todos que aqui se en
volvem numa luta ideológica, corremos 
riscos, porque o mundo parece que en
sandeceu, quando V. Ex." falou em ter
ror gostaria que tivesse se aprofundado 
um pouco mais. 

Onde estariam as causas que fizeram 
com que o Presidente Costa e Silva, de
pois que ter tido uma Constituição de 
1967 bastante razoável para a vida poli
tica deste País, tivesse que retroceder? 
Maldade dele, pessoal? V. Ex.n mesmo se 
recusa a analisar, e aliás lhe faz essa 
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justiça. Na forma pelo qual galgou o Go
verno o Presidente Médici, diante de um 
seqüestro que foi o primeiro que se rea
lizara no País naquela ai.tura. Um Go
verno que se Instalava debaixo exa,ta
mente da ameaça de um grupo terroris
ta disposto a matar, com uma facilidade 
c,om que nós outros trocamos de ca
misa. 

Quem começou a violência neste País? 
Não gostaria de saber qual foi a violên
cia número um e a número dois. Aliás, 
gostaria, se pudesse. Mas é ,exa:tamente 
difícil dizer agora qual é a violência -
causa e qual foi a violência - conse
qüência. o que é fora de dúvida é que 
esses Presidentes tiveram, durante o seu 
período de governo, a presença perma
nente de um grupo radical extrema
do que não reconhecia no Partido de 
V. Ex.as nenhum Instrumento político, 
Tive oportunidade, como Ministro da 
Educação e Cultura, de ler panfletos de 
universitários, onde grupos subversivos 
faziam pn.nfletagem em que diziam que 
o MDB era alguma coisa que não posso 
expressar aqui em homenagem ao deco
ro da Casa. Não era só a ARENA. 

Chamei a !litenção, nesta Casa, do 
nobre Senllidor Franco Montara para es
te fato e rejubilei-me, finalmente, quan
do vi que, pelo menos, parte desse pro
testo se carreava pa;ra as vias comuns, 
corretas e democrá-ticas, através do voto, 
mesmo que fosse em homenagem ao Par
tido de V. Ex.as 

Nobre Senador Marcos Freire, há uma 
guerra suja no mundo; a suja guerra 
revolucionária, a que mata sem pieda
de, a que não dá quartel, a que mereceu 
de mim, como de V. Ex.", agora, censu
ras sérias - e este é o papel que nos 
cabe, e evidentemente o aceLtamos. Não 
só aceitamos, como aplaudimos partindo 
da Oposição. 

Graças a Deus no meu País, o Governo 
e a Oposição não confundem terrorismo 
cem ato político legítimo, como durante 
um certo tempo confundiu-o um es,ta
dista sul-americano, que viveu muitos 
anos em exílio na Europa. Quando cha
mado pela Junta Militar que lhe pedia 
repudiar o terrorismo, ele nunca foi ca
paz de o repudiar. E, quando voltou ao 
seu Pais, com cerca de menos de 51% 
dos votos, mas numa votação ainda as
sim retumbante, sofreu, precisamente, 
as conseqüências do terror que ele não 
quis 1 · 

Felizmente para nós de ambos os Par
tidos: ARENA e MDB não estamos aqui 
para fazer sequer o reconhecimento do 
terror, como Instrumento legítimo da lu
ta pelo poder. E este é um ponto com 
que eu me rejubilo profundamente com 
a palavra de v. Ex.", hoje. Hoje e ontem, 
que eu não o conhecia. E V. Ex." há de 
me perdoaa- que o não conhecesse por
que, afinal de contas, eu sou um mero 
provinciano do Pará; talvez a minha 
obrigação fosse apenas conhecer aque
les do meu Estado. Os mesmos, nobre 
Senador Marcos Freire, os mesmos ou 
alguns desses que, enquanto V. Ex." me 
faz dessa tribuna os elogios, que acredi
to não foram maqulavélicos, é evidente, 
conheço o temperamento de v. Ex.", en
quanto pró-homens da Oposição, do 
MDB, ·me fizeram seus testemunhos por 
escrito e me deu aqui o nobre Senador 
Franco Monto,ro o seu em aparte, esses 
mesmos distribuíam, nas vésperas das 
últimas eleições no meu Estado do Pará, 
milhares de panfletos, Srs. Senadores -
para provar a V. Ex.a.s onde está tam
bém a violência - milhares de panfle
tos, lançados até na casa de minha mãe, 
com 93 anos ·de ida:de, para dizer "as 
13 razões pelas quais se deveria votar 
contra o crápula Jarbas Passarinho"! 
Entre elas se enumeravam: "torturas a 
estudantes e torturas a trabalhadores". 
Para honra mi,nha posso jurar, em qua:l
quer momento e em qualquer tribunal, 
ninguém jamais me acusou dls,to! Mi
nhas mãos e minha consciência estão 
completa:mente libertas! Não há salpi
cas de sangue nos meus braços e nos 
meus dedos! (Muito bern!) E no enta:nto, 
inimigos ferrenhos, inteiramente ensan
decidos pelo ódio ideológico, este ódio 
é frio, fizeram isso até para ver se aba
lavam uma pobre mulher de 93 anos de 
idade, que se Deus me deu a g,raça de 
mantê-la viva até hoje a tornou tanto 
maior Impedindo-a de poder ler essas 
vilanias. 

Aí, nobre Senador, o 3J!)elo que faço a 
V. Ex.n e ao seu Partido. Ainda ontem 
se dizia que 90 assinaturas de bispos 
b~as!leiros eram encaminhadas ao Go
verno do País pedindo a liberação de 
presos políticos. Creio que até o fim da 
minha vida terei a mesma coragem que 
V. Ex.n, nobre Senador Marcos Freire, 
tem tido até hoje: direi o que penso. 
Cha:ma-se de preso político a um jovem 
recrutado para o serviço da guerra re
volucionária e, preso na Bahia, algema
do pela mão esquerda a um Sargento da 
A1 · que não era especialista em 
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Revolução nem em assuntos policiais, o 
preso saca da bota um revólver, dá-lhe 
um tiro na nuca e o mata naquele Ins
tante, quando Iam entrando os dois, sem 
ser batido, sem violência, sem nada, num 
jipe que o condu~iria à prisão. Para fu
gir? Não! Estava amarrado, a pal1tlr daí, 
a um cadáver. Apenas para desfechar o 
seu ódio, para prova,r que para ele todos 
aqueles que estão do lado de cá não são 
raça, não são gente, são sub-homens, 
são "reacionários", são Inimigos do 
povo! 

A análise da violência, nobre Senador 
Marcos Freire, requer que nela mergu
lhemos mais profundamente. E eu me 
lembro da fascinante polêmica entre 
Camus e Sartre, quando sa.rtre, embora 
dizendo no íntimo condenar as violên
cias stallnlstas, silenciava sobre elas, sob 
o fundamento de que denunciá-las seria 
um crime em favor do fascismo. E Ca
mus, na sua pureza, homem que tinha 
lutado na Espanha ao lado das briga,das 
republicanas, denunciava as violências, 
de onde elas viessem e não tinha por que 
Intimidar-se dia:nte das violências co
munistas. Foi ele quem .c>fiou esta ex
pressão admirável: "socialismo concen
tracionário" - o socialismo dos campos 
de concentração. E é em nome desse so
cialismo que muttas .pessoas ainda hoje 
se manLf·estl3!m. Muito embora o Presi
dente diga e tenha dito que o terror está 
contido, não disse que ele acabou. E en
tão é um dever de V. Ex.as, como nosso, 
não manter qualquer atitude dúbia, co
mo V. Ex.as aliás não têm, para que não 
se estimule, no substrato mais interior 
da alma humana, a geração do ódio. 

Não creio mesmo que haja alguma 
medida - se é que há - capaz de, na 
escatologia, poder explicar e justificar a 
razão da violência. Não há nenhum fun
da:mento escatoiógico, pelo menos que 
me convença. Por isso eu lhe digo, Sr. 
Senador Marcos Freire, prefiro ficar 
com o velho poeta que há 300 anos es
creveu estas f·rases: "Meu compromisso 
é com a Humanidade. Qualquer homem 
que nela seja sacrificado .faz pa:ra mim 
menor a Humanidade." 

Este Partido, nobre Oposição, está se
guramente disposto, como sempre este
ve, a lutar em defesa dos direitos do 
homem, dentro das circunstâncias do 
mundo atual. Isto não é frase de esca
plsmo, mas aquela que disse aqui, na 
abertura da sessão legislativa, o nobre 
Líder Petrônlo Portella: "A liberdade 
com a ' da · · , de que 

essa liberdade não seja aquela à qual 
Madame Rolland se referiu, que todos 
nós que estudOJmos César Cantu jamais 
poderemos esquecer, tantos os crimes 
praticados na Revolução fra,ncesa. "Li
berdade, quantos crimes se praticam em 
teu nome!" 

Aspiramos a uma liberdade que, acre
dito, seja a mesma a que V. Ex.as aspi-
mm. · 

Quero concluir, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, dizendo apenas que creio que 
cabe uma palavra realmente fraterna. O 
nobre Senador Marcos Freire espantou
me um pouco quando disse que eu esta
va conduzindo a minha oração para o 
campo da hilariedade. Foi a expressão 
que S. Ex.a usou. Mas naturalmente não 
o fez querendo transformar-me num 
clown, 

Creio, porém, ser importante que, na 
luta das idéias, haja pelo menos uma 
ponte permanente entre nós que seja o 
entendimento através do espírito. De
fendam V. Ex.as a bandeira de principias 
que têm; nós defendemos a nossa. E al
gum dia, talvez, num exame de cons
ciência, algum jovem, ao olhar o tempo 
passar, quem sabe não dirá: "Como jul
guei mal! Enquanto eu ouvia pessoas que 
eu supunha estarem comprometidas com 
os sistemas ditatoriais, elas estavam, em 
verdade, lutando para que afinal eu 
também desfrutasse do privilégio da li
berdade!" (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas. O orador é efusi
vamente cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, pediu-me o nosso 
Líder, Senador Roberto Saturnlno, que 
falasse amanhã e não hoje. 

Sorte minha, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, porque falar depois do Senador 
Jarbas Passarinho e do Senador Marcos 
Freire seria muito difícil a este Senador 
que estréia nesta Casa. 

Pediu-me o Senador Roberto Satur
nino, nosso Líder, que falasse amanhã, 
para tentar explicitar mais a vontade o 
pensamento da Liderança do MDB, nesta 
casa. Multo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Vasconcelos ' · 
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O SR. VASCONCELOS TORRES -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, apre
sentei um projeto. na semana pas
sada, cuidando sobre o pagamento 
de royalties a Estados e territórios, 
dando uma .amplitude à. Lei n.O 2.004, 
de 3 de outubro de 1953. 

Objetivei, principalmente, atender aos 
Estados litorâneos, onde estão sendo rea
lizadas prospecções petrolíferas. 

Folgo, Sr. Presidente, em ter recebido 
apoio não só dos meus colegas do Se
nado como também de deputados fe
derais mas, principalmente, de governa
dores e de prefeitos, de pleno acordo com 
a tese por mim desenvolvida, que, em 
última análise, tem estreita relação com 
o universo ·estrutural e com a problemá
tica conjuntural da própria economia 
brasileira. 

A politica econômica dos governos visa, 
a longo prazo, a eliminar pontos críti
cos, a anular estrangulamentos, a criar, 
enfim, a constelação de condições que 
ao existirem, definem como sólida e efi
ciente a estrutura da economia nacional. 

Mas o que torna essa política extre
mamente difícil é o fato de que a luta 
através da qual se equaciona e se de
senvolve é assinalada por ações sucessi
vas praticadas dentro de um quadro 
conjuntural que não pode ser ignorado. 

Na .conjuntura está a dimensão da 
realidade em determinado instante. o 
pluralismo de mil fatores nacionais e in
ternacionais no seu equilíbrio e na sua 
dinâmica processual. 

Dentro da conjuntura, dependendo 
dela para sobreviver e realizar-se, está 
o homem, a população. Como a vida 
humana é breve e nós, os homens, temos 
necessidade e aspirações que precisam 
ser satisfeitas, é preciso que o preço das 
soluções adotadas não venha a significar 
obstáculo intransponível à satisfação 
dessas necessidades e à realização dessas 
aspirações, dentro do ciclo vital de cada 
geração. 

Aí está, justamente, o ponto de con
tato e de conflito entre a técnica e a 
politica. O tecnicamente certo não é, 
necessariamente o politicamente conve
niente. A longo prazo, como dizia Lord 
Keynes, todos nós estaremos mortos. 

Na esteira desse raciocínio podem ser 
consideradas múltiplas questões. Desde 
a muito discutida prioridade entre a 

manteiga e os canhões; entre a produção 
de bens de consumo e a indústria pesada 
- até a controversia, atualissima entre 
os partidários da estatização e os defen
sores da privatização da economia; ou 
os diferentes e contraditórios enfoques 
sobre a forma e o grau em que deve 
haver uma distribuição da renda, ao 
contrário da idéia de acentuar sua 
centralização. 

Cada orientação adotada no trato des
sas questõeas reflete o ponto de encon
tro entre a opção política e a montagem 
e o acionamento de todo um esquema 
técnico para viabilizar a dita opção. 

É sob o ângulo de tais considerações 
que justificarei o projeto. 

A primeira observação a fazer, no caso, 
é a extrema descontinuidade das dispo
sições de lei que tem regulado, desde 
1953, a participação direta dos Estados, 
Territórios e Municípios nos resultados 
económicos da exploração de petróleo, 
xisto betuminoso e gás, realizada dentro 
de seus limites geográficos. 

4 Lei n.0 2.004, colocou a questão em 
termos de compensação econômica, dan
do ênfase à idéia do distributivismo. 
Da participação direta dos Estados, Ter
ritórios e Municípios nos lucros decor
rentes da exploração. 

O fato se explicará, talvez, pelo pró
prio clima dentro do qual foi proposta, 
discutida e votada a famosa lei que dis
põe sobre a Política Nacional de Petróleo 
e cria a PETROBRAS. A politica do pe
tróleo era, então, um assunto eminente
mente polémico e as opções que viessem 
a ser feitas em relação a ela - inclusive 
em face da fermentação populista que 
marcava a época - deveriam garantir 
vantagens diretas às populações e às re
giões, onde se desenvolvesse a atividade 
exploratória, para que Isso nelas moti
vassem interesse e apoio, em torno das 
ações cuja deflagação a lei condicionaria. 

Acrescente-se, ainda, que se estava le
gislando em plano teórico, face as coi
sas irreais, e a fixação do percentual e 
da forma de participação não teria im
plicações práticas imediatas e nem se
quer podia levar a um cálculo do fluxo 
de recursos para cofres públicos estra
nhos à União, que o cumprimento da 
norma estabelecida poderia, um dia, 
acionar. 

Comente-se finalmente, falando-se 
ainda da Lei n.o 2. 004, que a recomenda-
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ção para que os Estados, Territórios e 
Municípios aplicassem os recursos fixa
dos de preferência "na produção de ener
gia elétrica e na pavimentação de rodo
vias" refletem a simples exigência de uma 
situação conjuntural. Na época o quadro 
da produção de energia elétrica no Brasil 
el'a pouco promiSsor - a perspectiva, a 
curto prazo era de uma enorme carência 
face à curva ascendente da demanda, 
ante uma produção insatlsfatória. 

A preocupação com asfaltamento das 
rodovias seria, então, Igualmente expli
cável. Tivemos um conhecido atraso 
histórico na implementação de progra
mas rodoviários nacionais, de grande 
porte e era compreensível que o assunto 
fosse lembrado, no início da década de 
50 e chegasse a merecer a homenagem 
de uma referência no § 4.0 do art. 27, 
da Lei n.0 2.004, de 1953 .. 

Os dois assuntos energia elétrica e pa
vimentação de rodovias foram objetivos, 
depois do ano da promulgação da Lei n.0 

2.004, de arrojados e grandiosos progra
mas governamentais. Substanciais re
cursos de diferentes procedencias vêm 
sendo mobilizados e Investidos nos dois 
setores, Imensos projetas já foram rea
lizados ou estão em vias de realização 
e a recomendação a que estamos nos re
ferindo (aliás, indicativa e, não, impera
tiva) deixou de ter significação. 

A Lei n.O 3.257, de 1957, mantem o 
pertentual de 5% eliminando, tcdavia, 
a Intermediação dos Estados e Territó
rios na entrega dos montantes devidos 
aos Municípios. Fica determinado que 
os Estados e Territórios receberiam 4% 
e os municípios 1% sobre o valor da 
produção petrolífera (xisto e gás, inclu
sive) local. A Inovação teve origem, por 
certo, na sonegação que os Estados cons
tumam fazer (premidos às vezes, é ver
dade, por situações financeiras dramá
ticas) quando se trata encaminhar aos 
municípios que lhe são devidos, por 
força de lei. 

O Decreto-Lei n.0 523, de 1969, man
teve a redação (caput e três parágrafos) 
do art. 27 da Lei n.0 2.004, de 1953, dada 
pela citada Lei n.o 3. 257, del957, mas, 
acrescentou parágrafo, considerando o 
caso do óleo ou gás serem extraídos da 
plataforma continental. Nesse caso, es
tabelece, os 5% (cinco por cento) serão 
destinados, em partes iguais, ao Depar
tamento Nacional da Produção Mineral, 
do Ministério das Minas e Energia, para 
constituição do F1 · · · · · de Mi-

neração e ao MiniStério da Educação e 
Cultura para o Incremento da pesquisa 
e do ensino de nível superior no campo 
das geociênclas. 

A nova disposição prende-se, acredi
tamos, ao fato representado pelo aumen
to e pelas grandes perspectivas já então 
evidentes na exploração petrolífera que 
se vinha desenvolvendo na plataforma 
continental do País. 

A plataforma continental representa
ria em breve, os fatos o indicavam, a 
área mais importante da produção petro
lífera nacional e procurou-se log·o tirar 
aos Estados, Territórios e Municípios a 
possibilidade de participarem dos grandes 
rendimentos anteviStos, a continuar a 
tendência que se evidenciava. Urgia 
canalizar esses rendimentos para os co
fres da União: era um fato a maiS, re
fletindo a antiga e uniforme tendência 
tgov;ernamental braiS!lelra de assegurar 
sempre, aos cofres federais, participação 
leonina nos setores mais produtivos da 
Receita pública. As duas destinações 
prevista.s para os recursos, envolvendo 
embora fins meritórios, são criticáveis 
;pelo fato de apenas representarem o 
fortalecimento financeiro de dois ins
trumentais de ação. do Estado - sem 
trazerem qualquer benefício dlreto e ime
diato a nenhuma parcela da população do 
País. 

D!r-se-á que se trata de benefícios ln
dlretos. Sim, de fato. Toda a teoria re
lacionada com o aumento da Receita 
Federal, a q!lalquer título, _gira exata: 
mente em torno da alegaçao de que e 
preciso elevar os recursos à disposição 
do Estado, para que ele possa consoli
dar-se financeiramente e Investir na in
fra-estrutura económica. São raciocínios 
que assentam multo bem nos textos di
dáticos de Ciência das Finanças e de 
teoria do Estado, lembramos, mas, que, 
quando presentes num procedimento po
litico administrativo real, significam, via 
de regra, a predominância do abstrato 
sobre o concreto, do geral sobre o par
ticular. Os Imaginados benefícios aca
bam por se tornarem tão indiretos que 
ninguém chega a aperceber-se deles. 

O mesmo, porém, raramente acontece 
quando se Invertem os papéis. Quando 
o Estado lança e cobra seus tributos e 
taxas, por exemplo, prevalece, quase 
sempre, o método direto E ao contri
buinte, como se sabe, não resta outra a!-. - ' 
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o Decreto-Lei n.0 1. 288, inspirado na 
mesma filosofia do anterior, determina 
uma destinação específica para os 5%, 
"quando o óleo ou gás forem extraídos 
da plataforma continental". Nesse caso, 
a receita gerada seria destinada ao Con
selho Nacional do Petróleo, "para for
mação do estoque de combustíveis desti
nados a garantir a segurança e a regula
ridade de geração da energia elétrica". 

o medicamente parece-nos bem maior 
que a. doença. Primeiro, porque a 
maior parte da energia elétrica produ
zida e consumida. no Brasil é gerada em 
hidrelétricas e, não em termelétricas. 
E a água, combustível único das hidre
létrica.s, é ainda, felizmente para o 
Brasil, gratuita e abundante. 

Segundo, porque, ainda mesmo que 
houvesse em certa escala, o problema de 
acumular estoques de combustíveis para 
que algumas usinas termelétricas não 
parassem, a receita a ser obtida no caso 
seria ou será exorbitantemente maior do 
que o custo de um estoque de segurança 
que se fizesse talvez necessário. 

Terceiro, é que no limite em que hou
ver uma receita proveniente da destina
cão dos 5% em causa sobre o valor do 
Óleo ou do gás extraídos da plataforma 
continental - é porque estará havendo 
produção dos ditos. Mas, se estiver ha
vendo esta produção, considere-se, te
remos em mão o melhor elemento -o 
próprio - para formar e alimentar os 
estoques de combustível necessário a 
qualquer setor da vida nacional. Como 
e em que, então, considerando-se o tex
to da lei, seria aplicado o dinheiro obti
do? 

Razões de interesse público recomen
dam, pois, no meu entender, que se vol
te com urgência, no possível, à simplici
dade e à eficiência redacional da Lei 
n.o 2.004. 

Da1· às regiões e populações que con
frontam e que convivem com a explo
ração petrolífera uma participação di
reta e substancial nessa exploração é, de 
algum modo, justa forma de compensá
las da deterioração do meio-ambiente 
local, que a lavra, estocagem e trânsito 
do petróleo sempre trazem, logo seguida 
pela alta dos preços dos produtos de ali
mentação, decorrente da 'mudança eco
nómica operada na economia regional. 

Não há, portanto, no caso, a idéia ou 
::1 de um · do · de 

alguns à custa de sacrifício de muitos. 
O País inteiro se beneficia quando o pe
tróleo irrompe e é explorado industrial
mente em qualquer ponto de seu Terri
tório. Mas há um determinado ânus, re
sultante da convivência com a elevação 
regional do custo de vida e com as ins
talações que passam a marcar a paisa
gem local, que é pago, exclusivamente, 
pela população ocupante da área onde 
existam poços em atividades. E, assim, 
essa população deve ser compensada, de 
uma forma concreta, pelo que perde, 
concluo. 

Sr. Presidente, peço ao Senado apóie 
a iniciativa que submeti à sua aprecia
ção. E a propósito, quando descobertas 
petrolíferas são anunciadas na platafor
ma continental brasileira, noto uma 
coincidência na visita ao Brasil do fa
moso Professor Walter Link, geólogo 
contratado quando a PETROBRAS ain
da engatinhava, que fez um famoso re
latório, aconselhando a que não se pros
seguisse na pesquisa, porque o Brasil era 
carente do óleo negro. 

Sr. Presidente, lembro-me muito bem, 
quando deputado federal, das batalhas 
que se travaram, no então Palácio Tira
dentes, em torno do controvertido rela
tório desse geólogo, muito bem estipen
diado pela PETROBRAS e pelo Conselho 
Nacional do Petróleo, aconselhando, no 
seu rela tório negativista, que o Brasil 
ficasse e se debruçasse sobre outros pro
dutos, que não pesquisasse, não lavrasse 
aquele que, de fato, lhe dará a indepen
dência económica. 

Nessa estranha coincidência, o Sr. 
Walter Link vem ao Brasil - já acei
tando a realidade. No meu modo de ver 
deveria ter um pouco de escrúpulo dé 
pisar de novo esta terra, mas vem, Sr. 
Presidente, para insinuar que o petróleo 
brasileiro, prospectado e já jorrando no 
litoral, venha a ser operado por com
panhias norte-americanas. 

Não sou xenófobo. Entendo, Sr. Presi
dente, que o capital estrangeiro pode 
ser útil, mas, no caso do petróleo, não 
devemos abrir mão, de leve sequer, da 
politica monopolista estabelecida pela 
Lei n.0 2. 004. 

Assim, manifesto minha estranheza 
pelas declarações de Mr. Walter Link, 
que, nos cinco dias em que permaneceu 
no Rio ' · a · · · ' ' · ' 
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obteve informações sobre as possibilida
des das plataformas de Campos, Nordes
te e Foz do Amazonas, "deixando o País 
muito impressionado com os avanços 
técnicos conquistados pela PETROBRAS 
na exploração de jazidas". 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Com muita honra. 

O Sr. Itamar Franco - Estou ouvin
do V. Ex." com a maior atenção, e só te
mos que lamentar que, nesta fala, quan
do o nobre colega se refere ao problema 
da prospecção pela PETROBRAS, lamen
tavelmente não possamos contar com 
muitos dos nossos Pares no Plenário. Ao 
que me parece, o clima político tem do
minado o Senado Federal e a fala de V. 
Ex.", neste instante, na defesa estatal 
do nosso petróleo, da lembrança da pre
sença de Mr. Walter Link em nossa ter
ra, faz com que esta advertência seja, 
realmente, levada a efeito pelos homens 
públicos do nosso País. Só tenho que me 
congratular com V. Ex.a, neste momento. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Agradeço o aparte. Como veterano, digo 
a V. Ex." se prepare para a realidade 
parlamentar, por mim vivida, sentida e 
sofrida, que é esta. Para mim já é um 
fato rotineiro, porque sei que as pala
vras por mim pronunciadas chegarão ao 
lugar devido. Aqui, o "quente" não é 0 
petróleo, o 'quente", no sentido moderno 
que esta palavra tem é, justamente 0 
debate político. Foi sempre assim, sérá 
sempre assim. 

De qualquer maneira, ter sido apartea
do por um homem brilhante e atento 
como V. Ex." já paga, perfeitamente ~ 
objetivo que me trouxe à Tribuna - pe
dir a solidariedade que já entendo terei 
da parte de V. Ex." para aprovação do 
meu projeto, anunciado há pouco. 

Vejo que V. Ex." forma comigo, neste 
passo de condenar a investida dessa ra
posa norte-americana que profl!gou o 
nosso petróleo, que procurou jugular a 
esperança dos brasileiros, naquela época 
em que Lobato surgia e timidamente se 
procurava fazer a prospecção do óleo ne
gro, causando desestimulo e que agora 
volta, lobo na pele do cordeiro, a solici
tar que a PETROBRAS não dispense o 

1 de 1 nnt:~~ 

operam o trânsito do petróleo. Vejo que 
V. Ex." forma comigo, forma com todo 
o Brasil, com todo o Senado - quero 
crer - no sentido da inflexível manu
tenção do monopólio estatal do petróleo. 

O Sr. Osires Teixeira -Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Com 
muito prazer. 

O Sr. Osires Teixeira - Nós ouvimos, 
nobre Senador Vasconcelos Torres, ainda 
há pouco, belíssimos hinos à liberdade. 
Na dialética de Marcos Freire, na dialé
tica de Jarbas Passarinho, liberdade can
tada, defendida, fundada nos fatos niti
damente políticos e nos chamados atas 
de império, do Estado. No entanto, já 
ag.ora, com o plenário quase vazio, V. Ex. a 
trata de problema da mais alta impor
tância, um problema sim que tem seus 
desdobramentos nessa liberdade cantada 
por Marcos Freire e por Jarbas Pas
sarinho. Desdobramentos que influem, 
até, na soberania nacional - muitos 
morreram neste País pelo monopólio es
tatal do petróleo. V. Ex." denuncia, agora, 
a presença cada vez mais crescente do 
c a pi tal não brasileiro no petróleo, na 
presença de Mister Link e nos seus can
tatas com a PETROBRAS. Não faz muito 
tempo, nobre Senador Vasconcelos Tor
res, já no fim da Legislatura passada, 
ocupava a tribuna deste Senado para 
chamar a atenção da Nação quanto à po
sição que estaria e o verbo está neces
sariamente colocado no condicional, to
mando o problema dos óleos lubrifican
tes, em que a PETROBRAS e o Conselho 
Nacional do Petróleo, em boa hora, pen
savam no re-refinamento dos óleos lubri
ficantes mas estavam, por outro lado, 
pensando em fazê-lo num consórcio com 

· a SHELL e com a ESSO, deixando à 
margem inúmeras empresas nacionais 
que já lidam com re-refinamento de pe
tróleo. V. Ex.", ao defender o monopólio 
estatal do petróleo, ao defender a supre
macia económica da PETROBRAS e de 
empresas brasileiras, não só na prospec
ção, como no refino e até na distribuição 
do petróleo, V. Ex." está cantando, talvez 
não com a candência de outros, mas 
cantando muito mais alto o hino de li
berdade que se deve cantar neste País. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Desvanece-me, sobremodo, a oportuna 
· - de V. E, por ""-
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da, creio, nós Parlamentares Brasileiros, 
seguiremos . 

Ainda a propósito, do assunto, gostaria 
de dizer "famigerada presença". Vou di
zê-lo, porque Mr. Link, em determinada 
época, procurou sepultar as aspirações de 
brasileiros patrióticos, jogar por terra, 
por exemplo, o que sonhara Monteiro Lo
bato, Horta Barbosa e tantos outros que 
eu poderia citar neste instante. Essa 
presença incômoda, aliada à fala incon
veniente, da qual destaco o seguinte tre
cho - uma curiosidade revelada por Link 
durante um jantar, o petróleo aparecen
do, evidentemente, e a sugestão de que 
(sic) e poderia aqui citar o latim "coram 
populo" 

"a PETROBRAS buscasse associação 
com empresas internacionais para 
acelerar as pesquisas na plataforma 
continental". 

Explicou que a recomendação é um in
dício de que as empresas internacionais 
também acreditam nas potencialidades 
da plataforma. Contradizendo-se, ele, o 
negativista, aconselha justamente que 
essas empresas norte-americanas se as
sociem à PETROBRAS para a exploração 
do petróleo, jorrando, neste momento, na 
costa brasileira. 

Sr. Presidente, acho que essa visita ino
portuna serviu para que eu, pelo menos, 
que acompanhou de perto o problema do 
debate em torno do famoso relatório de 
Mr. Link, no Palácio Tiradentes, membro 
que era de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito que cuidou exaustivamente 
do assunto, serviu, repito, para relembrar 
a nocividade dessa presença em Territó
rio pátrio. 

Era, genericamente, o que queria dizer 
no dia de hoje, esperando voltar ao 
assunto, e relativamente ao petróleo, com 
um projeto que, aparentemente, não tem 
significação maior, aprovado pela Comis
são de Constituição e Justiça, pela Co
missão de Economia e também pela Co
missão de Segurança Nacional, mas que, 
aqui no Plenário, não sei porque, foi se
pultado em enterro de terceira classe, 
com o qual não me conformo, e por isso 
vou pedir o desarquivamento do projeto, 
simples na sua aparência mas de grande 
profundidade porque cuida de estabelecer 
o dia 3 de outubro como "Dia da 
PETROBRAS" e da manutenção do mo
nopólio estatal do petróleo. 

Voltarei, Sr. Presidente, com particula
ridades a respeito do Projeto para o qual 
tenho toda a minha atenção voltada e, 
sei com apoio de todas as Bancadas, não 
só 'desta Casa, mas das da Câmara Fe
deral - esperando vê-lo em breve apro
vado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Não há mais oradores inscritos. 

Lembro aos nobres Srs. Senadores que 
o Congresso Nacional está convocado 
para uma Sessão a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, no plenário da Câ
mara dos Deputados, destinada à leitura 
do Proposta de Emenda à Constituição 
n.o 3, de 1975. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, designando para a de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 45, de 1974 (n.O 
1.690-B/73, na Casa de origem), que mo
difica o art. 1.0 do Decreto-Lei n.o 102, 
de 13 de janeiro de 1967, que dispõe sobre 
a distribuição gratuita à magistratura e 
ao magistério especializado das publica
ções do Supremo Tribunal Federal, e dá 
outras providências, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 347 
e 348, de 1974, das Comissões 

- de Serviço Público Civil, e 
- de Finanças. 

2 

Discusão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 98, de 1974 (n.0 

1. 740-B/74, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao art. 11 da Lei n.o 605, 
de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre 
feriados civis e religiosos, modificado 
pelo Decreto-Lei n.0 86, de 27 de dezem
bro de 1966, tendo 

PARECER, sob n.0 751, de 1974, da Co
missão 
- de Constituição e Justiça, favorável. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 17 horas 
e 15 minutos.) 



s.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
er.n 12 de março de 1975 

PRESIDI:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

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

Adalberto Sena - Evandro Carrei
ra - José Esteves - José Lindoso 
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passa
rinho -Renato Franco - Alexan
dre Costa - Henrique de La Roc
que- José Sarney- Fausto Castelo
Branco - Helvídio Nunes - Petrô
nio Portella - Mauro Benevides -
Virgílio Távora - Wilson Gonçalves 
- Agenor Maria - Dinarte Mariz -
Milton Cabral - Ruy Carneiro -
Marcos Freire - Paulo Guerra -
Wilson Campos - Luiz Cavalcante 
- Teotónio Vilela - Gilvan Rocha 
- Lourival Baptista - Heitor Dias 
- Luiz Viana - Ruy Santos - Dir-
ceu Cardoso - Eurico Rezende -
Roberto Saturl;lino - Vasconcelos 
Torres - Danton Jobim - Nelson 
Carneiro - Gustavo Capanema -
Itamar Franco - Magalhães Pinto 
- Franco Montoro - Orestes Quér
cia - Orlando Zancaner - Lázaro 
Barboza - Osires Teixeira - Accio
Jy Filho - Leite Chaves - Antônio 
Carlos -Evelásio Vieira - Lenoir 
Vargas - Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o com
parecimento de 50 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aber
ta a Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Restituindo autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado: 

- N.0 57175 (n.0 719, de 1974, na origem, 
de 19 de dezembro de 1974), referente ao 

Projeto de Decreto Legislativo n. o 96, de 
1974, que aprova o texto do Decreto-Lei 
n.o 1. 349, de 24 de outubro de 1974. 

OFíCIO 

DO SR. PRIMEIRO-SECRETARIO DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS 

- N.0 14175, de 11 do corrente, comuni
cando a aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n.0 37, de 1972 (n.0 1.382-B/73, 
na Câmara dos Deputados), que dispõe 
sobre o pagamento das verbas, dotações 
ou quotas, devidas aos Estados e Muni
cípios e retidas ou suspensas por irregu
laridade e dá outras providências. (Pro
jeto enviado à Sanção em 11-3-75). 

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

Sobre a mesa, projeto de lei que será 
lido pelo Sr .. Lo-secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 17, de 1975 

Acrescenta parágrafo ao art. 19 da 
Lei n.0 5.107, de 13 de setembro de 
1966. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 19 da Lei n.0 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que criou o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
passa a viger acrescido do seguinte pa
rágrafo: 

"Art. 19 - .... o ••• o •••••••••••••••• 

§ 4.0 - A ausência dos depósitos não 
impedirá a realização de saques pelos 
empregados optantes, nos casos pre
vistos na presente lei, cabendo ao 
BNH efetuar, diretamente, o paga
mento das importâncias sacadas, 
uma vez comprovado o direito às 
mesmas." 
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Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publlcação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 

A despeito da ação fiscallzadora, exer
cida pelo INPS em nome do . Banco Na
cional de HabitaÇão (art. 20 da Lei n.0 

5.107/66), inúmeras são as empresas que 
deixam de efetuar o recolhimento do 
FGTS. 

O descumprimento da obrigação im
posta pelo art. 2.0 do prefalado diploma 
legal, cria seríssimos problemas para os 
empregados optantes, quando estes se 
dispõem a movimentar a conta vincula
da. 

É verdade que a Justiça do Trabalho, 
verificando a falta de recolhimento, vem 
convertendo em indenização o corres
pondente às contribuições não deposita
das. Tal providência, contudo, além de 
demorada, em face do acúmulo de servi
ço nas Juntas de Concillação e Julga
mento, contribui para esse acúmulo, pre
judicando, não só os diretamente envol
vidos na conversão do Fundo em inde
nização, como todos os demais integran
tes de feitos trabalhistas. 

E o problema chega a atingir propor
ções calamitosas na hipótese de falên
cia ou concordata do empregador relap
so, porque aí o interessado terá de se 
habilitar no processo falimentar ou da 
concordata, em igualdade de condições 
com os empregados não optantes e, o 
que é pior, gozando todos do privilégio 
somente para um terço das indenizações 
devidas (art. 449 da CLT). 

Data venia, não se compreende que o 
BNH, na qualidade de gestor do Fundo, 
deixe de conceder aos trabalhadores ga
rantias para a formação de seus depósi
tos, quando é sabido que o mesmo Ban
co assegura eficiente proteção aos pos
suidores de Cadernetas de Poupança. 

Indiscutível a responsab!lldade subsi
diária do BNH quanto à abertura e cres
cimento das contas vinculadas do FGTS, 
pois a ele são assegurados por lei os ins
trumentos de controle do recolhimento 
e de punição dos recalcitrantes. Esta, 
aliás, a posição do INPS, no tocante aos 
benefícios previdenciários, cuja presta
ção independe da prova de efetivo de
pósito das contribuições pelo emprega-

dor, operando-se mesmo em relação aos 
trabalhadores de empresas em débito pa
ra com o Instituto. 

O projeto ora apresentado, procura re
solver a situação dos empregados de fir
mas descuidadas ou de má fé. Através 
do acréscimo de um parágrafo ao art. 
19 da Lei n.0 5.107/66, fica expressa
mente determinada a responsabilidade 
do Banco Nacional de Habitação pelo pa
gamento dos saques dos optantes que, 
provando essa qualidade, o tempo de ca
sa e os salários percebidos ao longo do 
contrato, tornem possível a apuração do 
saldo que existiria em sua conta vincula
da se os respectivos empregadores hou
vessem cumprido a obrigação imposta 
pelo art. 2.o da Lei n.0 5.107/66. 

A explicitação da responsabilidade de 
reforço do BNH, quanto ao pagamento 
dos saques, além de proteger os trabalha
dores contra o descaso dos maus empre
gadores, acabará por estimular a fisca
lização do próprio BNH (via INPS), ele
vando a arrecadação e reduzindo os ca
sos de não recolhimento, hoje desfavo
ráveis apenas aos empregados, exata
mente aqueles que, em razão de sua de
bilidade económica deveriam ficar a sal
vo de surpresas no tocante à movimenta
ção de seus depósitos do FGTS. 

Confiamos, assim, na aprovação do 
presente projeto, elaborado por sugestão 
dos Sindicatos: dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliá
rio de São João Del-Rei- MG; dos Em
pregados em Entidades Culturais, Re
creativas, de Assistência Social, de 
Orientação e Formação Profissional do 
Estado da Guanabara - SENALBA ·
GB; e dos Trabalhadores na Indústria 
da Construção Civil de São Luís Paço 
do Lumiar e São José de Ribamar -
MA. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

LEI N.0 5.107, DE 13 DE 
SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço, e dá outras providên
cias. 

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

Art. 19 - Competirá à Previdência So
cial, por seus órgãos próprios, a verifica-
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Gão do cumprimento do disposto nos arts. 
2.0 e 6.0 desta Lei, procedendo, em nome 
do Banco Nacional de Habitação, a'O le
vantamento dos débitos porventura exis
tentes e às respectivas cobranças admi
nistra ti v as ou judicial, pela mesma for
ma e com os mesmos privilégios das con
tribuições devidas à Previdência Social. 

§ 1.0 - Por acordo entre o BNH e o 
Departamento Nacional da Previdência 
Social será fixada taxa remuneratória 
pelos encargos a tribuidos à Previdência 
Social neste artigo. 

§ 2.0 - No caso de cobrança judicial, 
ficará a empresa devedora obrigada, 
também, ao pagamento da taxa remune
ratória de que trata o § 1.0 , das custas 
e das percentagens judiciaiS. 

§ 3.0 - As importâncias cobradas pela 
Previdência Social, na forma deste ar
tigo, serão diretamente depositadas no 
FGTS, deduzida em favor daquela a ta
xa remuneratória referida no § 1.0 obe
decidas as demais prescrições da presen
te Lei. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-O projeto lido será publicado e remeti
do às comissões competentes. 

O Sr. 1.0-Secretário procederá à lei
tura de requerimentos encaminhados à 
Mesa. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 43, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos Regimentais, requeiro o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 26, de 1973. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 44, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos Regimentais, requeiro o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.o 46, de 1973. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 45, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos Regimentais, requeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 66, de 1973. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 46, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos Regimentais, requeiro o de

sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 135, de 1973. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 47, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos Regimentais, requeiro o de

sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 007, de 1974. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1975 . 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 48, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos Regimentais, requeiro o de

sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 031, de 1974. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1975. 
-Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 49, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos Regimentais, requeiro o de
sarquivamente do Projeto de Lei do Se
nado n.o 066, de 1974. 

Sala das sessões, 12 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 50, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos Regimentais, requeiro o de

sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 62, de 1974. 

Sala das Sessões, 10 de março de 1975. 
- Franco Montoro. 
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REQUERIMENTO 
N,0 51, de 1975 

Sr. Presidente: 

Requeiro, nos termos regimentais o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 67, de 1974. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1974. 
- Franco Montoro. 

REQUERIMENTO 
N.0 52, de 1975 

Sr. Presidente: 

Requeiro nos termos regimentais o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 101, de 1974. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1975. 
- Franco Montoro. 

REQUER!MENTO 
N.0 53, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

29, de 1963, de minha autoria, que 
"Institui Jornada de Trabalho de 6 horas 
nas empresas de trabalho contínuo, por 
meio de turnos sucessivos ou de reveza
mento e dá outras providências", feita 
a reconstituição do processo, se neces
s:iria. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERI!ViENTO 
N.0 54, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.O 
36, de 1971, de minha autoria, que 
"Reduz o limite de idade da aposentado
ria por tempo de serviço das mulheres 
para 25 anos, altera a redação do art. 32 
e seu paráprago primeiro da Lei Orgâni
ca da Previdência Social (Lei n.0 3. 807, 
de 1960), e dá outras providências", feita 
a resconstituição do processo, se neces
sária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 55, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui-

vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

7, de 1973, de minha autoria, que 
"Autoriza o Poder Executivo a conceder 
apoio logístico à Expedição Brasileira à 
Antártica, organizada pelo Clube de En
genharia do Rio de Janeiro", feita a re
constituição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975.- Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 56, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

60, de 1973, de minha autoria, que 
"Altera o Código Nacional de Trânsito, 
e.\'tabelece a obrigatoriedade de seguros 
de danos pessoais ·e materiais de veículos 
automotores de vias terrestres, e dá ou
tras providências", feita a reconstituição 
do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975.- Vasecncelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 57, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

69, de 1973, de minha autoria, que 
"Dispõe sobre o encaminhamento, pelos 
médicos que realizarem cirurgia plástica 
ou coneção ortopédica, de fotografias e 
outros elementos de informação ao Ins
tituto Nacional de Identificação", feita a 
reconstituição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 58, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

76, de 1973, de minha autoria, que 
"Revoga os capitules I, II e III do título 
II, Livro I, do Código Civil Brasileiro e 
dá outras providências", feita a recons
tituição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1~75. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 59, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui-



-325-

vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

77, de 1973, de minha autoria, que 
"Altera os capítulos II, III e IV do título 
V, do Livro I do Código Civil Brasileiro", 
feita a reconstituição do processo, se ne
cessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N,o 61t, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

91, de 1973, de minha autoria que 
"Institui o seguro em garantia de edu
cação e dá outras providências", feita a 
reconstituição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 61, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

112, de 1973, de minha autoria, que 
"Dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico e dá outras providências", feita 
a reconstituição do processo, se neces
saria. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 62, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vo.mento do Projeto de Lei do Senado n.0 

147, de 1973, de minha autoria, que 
"Altera a redação do Inciso II, do art. 
118, da Lei n.0 3.434, de 20 de julho de 
1958, que dispõe sobre o código do Minis
tério Público do Distrito Federal, e dá 
outras providências", feita a reconstitui
ção do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 ·de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N,0 63, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Seno.do n.0 

30, de 1974, de minha autoria, que 
"Inclui a utlllzação de agentes químicos 

(desfolhantes) na destruição das flores
tas, entre os crimes definidos na Lei de 
Segurança Nacional', feita a reconstitui
ção do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 64, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.O 
31, de 1974, de minha autoria, que 
"Dá o nome "Edson Carneiro" ao Museu 
do Folclore", feita a reconstituição do 
processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 65, de 1975 · 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
ReGimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Sel!lado n.0 

59, de 1974, de minha autoria, que 
"Dispõe sobre a divulgação de crime pela 
imprensa, e dá outras providências", fei
ta a reconstituição do processo, se neces
sária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 66, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

71, de 1974, de minha autoria, que 
"Altera o nome da Escola Superior de 
Guerra", feita a reconstituição do pro
cesso, se.necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 67, de 1975 

Nos termos d·o disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do senado n.0 

74, de 1974, de minha autoria, que 
"Regula a profissão de sociólogo e dá 
Ol'.tras providências", feita a reconstitui
ção do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 
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REQUERIMENTO 
N.0 68, dle 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

89, de 1974, de minha autoria, que 
"Dispõe sobre a denominação de vias e 
estações terminais do Pla:ilo.Nacional de 
Viação, e dá outras providências", feita 
a reconstituição do processo, se neces
sária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 69, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

90, de 1974, de minha autoria, que 
"Dispõe sobre troco obrigatório e dá ou
tras providências", feita a reconstituição 
do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 70, de 1975_ 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

94, de 1974, de minha autoria, que 
"Dispõe sobre os direitos da mulher e 
altera o art. 248 do Código Civil Brasi
leiro", feita a reconstituição do processo, 
se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 71, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.O 
131, de 1974, de minha autoria, que 
"Disciplina grafia e uso de siglas e abre
viaturas", feita a reconstituição do pro
cesso, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 72, de 1975 

Nos termos do tllsposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui-

vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

132, de 1974, de minha autoria, que 
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de doar 
sangue", feita a reconstituição do proces
so, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 73, de 1975 

Nos termos do· disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto· de Lei do Sel!lado n.0 

141, de 1974, de minha autoria, que 
"Restringe o uso da palavra nacional na 
denominação das sociedades de economia 
mista com participação majoritária da 
União", feita a reconstituição do proces
so, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 74, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Sel!lado n.0 

149, de 1974, de minha autoria, que 
"Estabelece placa especial para viaturas 
de médicos", feita a reconstituição do 
processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 75, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

152, de 1974, de minha autoria, que 
"Restabelece a grafia tradicional do no
me das cidades tombadas pelo patrimó
nio histórico", feita a reconstituição do 
processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 76, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vs.mento do Projeto de Lei do Sel!lado n.0 

160, de 1974, de minha autoria, que 
"Dispõe sobre estágio profissional de es
tudantes de direito", feita a reconstitui
ção do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 
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REQUERIMENTO 
N.0 77, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

161, de 1974, de minha autoria, que 
"Fixa idade limite para investiduras em 
cargo de Ministro nos Tribunais Superio
re:s da União, e dá outras providências", 
feita a reconstituição do processo, se ne
cessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.o 78,de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.O 
118/74 da Comissão do Distrito Federal, 
que défine os crimes de responsabilidade 
do Governador e dos Secretários do Go
Vérno do Distrito Federal e dá outras 
providências, feita a reconstituição do 
processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Cattete Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os requerimentos lidos serão pu
blicados e incluídos em Ordem do Dia, 
nos termos do disposto no art. 279 do 
Regimento Interno. 

Com a palavra o primeiro orador in,5l
crito, Senador Luiz Viana, por delegaçao 
da Liderança da ARENA. 

O SR. LUIZ VIANA - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ainda pouco familiariza
do com as praxes, as tradições, os há
bitos desta ilustre Casa, a que hoje per
tenço pelo honroso voto dos meus con
terrâneos da Bahia, quero, inicialmente, 
pedir a V. Ex. a e .aos colegas que me re
levem qualquer falta, qualquer deslize 
com que porventura, involuntariamente, 
contrarie as boas e melhores tradições do 
Senado. Mas, se estou pouco familiariza
do com a Casa, nem por isso tenho dei
xado de acompanhar, com o 'devido 
interesse, o desdobramento dos fatos 
políticos que estão marcando a vida bra
sileira nestes últimos meses. Confesso a 
V. Ex. a, Sr. Presidente, que, ao_ chegar a 
esta Casa, trazia eu a convicçao de que 
nos iria caber, e ainda acredito nos ca
berá, a tarefa de nos. empenharmos, 
juntos- e quando digo JUntos, Srs. Pre
sidente, não me refiro apenas a nós da 

ARENA, mas, a nós todos que represen
tamos o Brasil, da ARENA e da Oposi
cão - na tarefa relevante de reorgani
zar, de encaminhar para o seu estágio 
definitivo, a democracia do País. Devo 
confessar a V. Ex.a que, sobretudo, dois 
motivos me levavam a essa convicção; 
não era aquela velha aspiração de que 
todos participamos e de que v. Ex.a, Sr. 
Presidente, é um dos mais ilustres e mais 
antigos líderes no País desde 1932. Não, 
Sr. Presidente. O que me animava ago
ra, inicialmente, eram as palavras rei
teradas do Senhor Presidente da Repú
blica. Não posso mesmo deixar de ler 
alguns trechos da Mensagem de Sua Ex
celência, referentes à distensão politica 
desejada pelo eminente Chefe da Nação. 

Realmente, na última Mensagem di-
rigida ao Congresso Nacional dizia ele: 

"Todo um largo, dedicado e perse
verante esforce de construção do 
pais permitiu" notável avanço no 
quadro económico, com sensível pro
gresso, mais conseqüente daquele do 
que propriamente autónomo, no 
campo psicossocial. E, por circuns
tâncias várias, estagnou-se o setor 
político ou, com maior exatidão, re
trogrediu, uma vez que, na dinâmica 
social, a estagnação é meramente 
episódica, levando, logo a seguir, à 
involução e ao retrocesso paulati
nos." 

Ao que acrescentou o eminente Presi-
dente Ernesto Geisel: 

"Penso justificar, assim, a intenção 
manifesta, desde a primeira hora, 
em meu governo, de dedicar maior 
atenção ao campo político - não só 
externo como, sobretudo, interno -
e de cuidar com toda a objetividade 
do campo social, através de medidas 
a ele especificamente destinadas." . 

Sr. Presidente, palavras tão claras, tão 
lúcidas, quando partem de uma persona
lidade como a do Presidente Ernesto 
Geisel, devem significar alguma coisa. 
Sabemos que Sua Excelência através de 
uma longa vida - em que os problemas 
nacionais nunca o afastaram dos seus 
deveres e das suas preocupações mlllta
res - caldeada em episódios múltiplos 
da politica brasileira, alçou-se a uma 
altitude moral cada vez malar. 

Não há neste Pais quem não saiba a 
altitude moral, a integridade pessoal que 
caracteriza, sem jaça, o Presidente Er
nesto Geisel. 
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Não podiam portanto ser gratuitas -
ou serem apenas ditas para efeito de 
publicidade ou para o noticiário dos j or
nais no País ou no exterior - afirma
ções tão categóricas quanto essas feitas 
pelo eminente Presidente, que teve o 
cuidado, como tem sempre, de caminhar 
devagar, porque entre as características 
do Presidente Gelsel está áquela de ser 
um homem que não retrocede. · 

Pode disso o País estar consciente e 
convicto: os passos que o Presidente Er
nesto Geisel der em direção à Democra
cia não retrogradarão: ele não é homem 
de retroagir, nem de regredir; ele é um 
homem de andar ponderada e gradual
mente, mas de andar sempre para a 
frente. Tanto assim, Sr. Presidente que, 
como se previsse já a arguição feita 
nesta Casa, querendo estabelecer um pa
ralelo, ou um símile entre a situação do 
Presidente Ernesto Geisel e a dos seus 
antecessores, os eminentes Presidentes 
Castello Branco, Costa e Silva e Emílio 
Médicl, teve o cuidado Sua Excelência 
de, nesta mesma Mensagem logo colocar 
os destinos que marcam, realmente, as 
posições diversas que tiveram cada um 
daqueles Presidentes e que também são 
distintas da situação em que assumiu o 
Governo o Presidente Ernesto Geisel. 

Não sei se preciso ler tudo, mas não 
faz mal que, aqui, lembre alguma coisa. 

Diz Sua Excelência: 

"No governo Castello Branco, ante a 
derrocada económica que ameaçava 
o país, o esforço principal do Estado 
não poderia deixar de realizar-se no 
campo econômico-flnanceiro e, multo 
especialmente, nessa zona hibrida da 
segurança económica cujo signo 
maior é o combate à inflação. Deve
se-lhe reconhecer, no entanto, o 
muito que buscou fazer nos demais 
campos, em particular no da conso
lidação de nossas estruturas politi
cas tão abaladas. Costa e Silva, ape
sar do lema de "humanização do de
senvolvimento" que desde logo enun
ciou, viu-se mais e mais levado à 
concentração de esforços no campo 
do desenvolvimento económico. E 
Médlci, apesar do primado indiscutí
vel da estratégia econômica sobre as 
demais e devido mesmo ao extra·or
dinário êxito que aí alcançou, pôde 
já empenhar-se, validamente, no 
campo do desenvolvimento psicosso
cial." 

Ora, Sr. Presidente, bem diversa é a 
situação em que hoje se encontra o Pre
sidente Ernesto Geisel para, realmente, 
conquistada uma maior segurança no 
País, poder acenar com novos passos em 
busca da institucionalização da Revolu
ção e da Democracia. Digo da Rev·olução 
e da Democracia, Sr. Presidente, porque 
realmente elas são inseparáveis; nasce
ram juntas e realmente quando chegar
mos ao fim da Revolução elas estarão 
juntas, tremulando nos mais altos mas
tros do País. 

Foi em nome da Democracia que V. 
Ex.a, Sr. Presidente, levantou Minas Ge
rais; foi em nome da Democracia que as 
Forças Armadas do Brasil se uniram 
para fazer a Revolução e esses ideais es
tão vivos e são permanentes. Entretanto 
não podemos fazer com que, em nome 
desses ideais, sacrifiquemos outros prin
cípios que também são fundamentais e 
vitais à permanência do Brasil, entre eles 
o da segurança, o da ordem pública nes
te País. 

Não é possível que se queira fazer da 
democracia uma estrada que leve à de
sordem, que leve à anarquia, que leve 
ao caos económico, ao caos financeiro e 
social. 

Entretanto, não era apenas esse lado 
que eu via, para imaginar que íamos to
dos chegar aqui e dar as mãos, em busca 
desse ideal democrático. Também acredi
tava que o Partido da Oposição, o MDB, 
tendo conquistado as importantes vota
ções - direi mesmo vitórias - em lar
gas áreas da população e do território 
nacional, vencidas certas etapas de sua 
vida, poderia chegar a esta Casa já des
pido de certos preconceitos, já despreo
cupado de cortejar certas forças que es
tão voltadas para a dissensão nacional. 
Assim acreditava na atuação do MDB, 
pela vitória que teve, pela posição que 
tem hoje no País, como partido de Opo
sição, mas também como um partido 
nascido na Revolução - porque, tanto 
quanto nós, o MDB é um partido da Re
volução e deve, portanto, ter consciência 
das suas responsabilldades, que são tan
to maiores quanto maior for a sua força 
política no País. 

Entretanto, Sr. Presidente, quando 
seria de esperar que esta conjuntura -
de um lado a palavra do Presidente da 
República, de outro as responsabilidades 
maiores do partido da Oposição - favo
recesse Q aparecimento de um clima de 
confiança, de confiança recíproca, o que 
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temos visto aqui é justllimente o contrá
rio. Ao mesmo tempo em que se elogia 
o Senhor Presidente da República, ao 
mesmo tempo ·em que se louvam as suas 
palavras, cercam-se S. Ex.a de dúvidas, 
de desconfianças, de Interrogações. Pelo 
menos, no meu entender, é o que tem 
emergido de muitos dos discursos aqui 
proferidos pelos representantes da Opo
sição. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite 
v. Ex." um a·parte, nobre Senador? 

O SR. LUIZ VIANA - Pois não. 

O Sr. Luiz Cavalcante - F'olgo em ver 
V. Ex.", homem que toda a Nação co
nhece, de estatura politica absolutamen
te nacional, enfileirar-se entre os que, 
como todos nós neste plenário, anseiam 
pela normalidade democrática. Mas, um 
tanto cético que sou, tenho para mim, 
meu nobre colega, que os aspectos con
junturais ·pesarão bem mais do que 
quaisquer outros aspectos, ou propósitos 
pessoais, na concretização deste nosso 
anseio. De modo que se me afigura abso
lutamente correto o ponto de vista do 
Sr. Roberto Campos, ao dizer que "a 
normalidade democrática é muito mais 
uma conquista difícil do que um prêmio 
fácil". 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a 
V. Ex." o aparte. Não tenho dúvida de 
que esse caminho é áspero, difícil e de 
que será longo. É necessário, porém, que 
nós demos os primeiros passos, mas que 
os demos confiantes, sabendo da since
ridade de cada um, sabendo que, quando 
se propõe a uma :libertura politica sem 
prejuízo, naturalmente, dos grandes 
ideais da Revolução, o Senhor Presidente 
da República o faz sinceramente, com 
plena consciência das suas responsabi
lidades, com plena consciência dos seus 
deveres pa•ra com o País e para com a 
democracia. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex." per
mite um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Pois não, com 
multo prazer. 

O Sr. Franco Montoro - Em nome da 
Liderança do MDB, desejo trazer a nossa 
contribulc:ão, para que V. Ex." -conheça 
melhor o pensamento do Movimento 
Democrático Bl,asllelro. Essa desconfian
ça que V. Ex." viu em algum pronuncia
mento ... 

O SR. LUIZ VIANA - Eu não vi, ela 
foi enunciada aqui. 

O Sr. Franco Montoro - não cor-
responde, absolutamente, ao pensamen
to e às palavras dos representantes do 
MDB. Pelo contrário, falando em nome 
de •toda a Banc:lida, na abertura dos nos
sos trabalhos, tivemos oportunidade de 
citar e incorporar ao nosso discurso, em 
nome da legenda, exB~tamente o trecho, 
que V. Ex.a leu, do Senhor Presidente da 
República. Reafirmávamos nossa con
fiança em que fossem dados os demais 
passos necessários à normalidade e para 
esse trabalho - que, como disse V. Ex." 
e como pensa o País, é tarefa não de 
um Partido, ou de ·um homem, mas de 
todos nós - oferecíamos a colaboração 
leal e patriótica do MDB, para um en
contro de fórmulas, de normas de Di
reito Público que assegurassem a Indis
pensável convivência da democracia com 
a segurança no Brasil. Respeitamos, co
mo todos os brasileiros o fazem, a figura 
do Presidente da República. Mas isso 
não nos Impede de afirmar que muitos 
passos devem ser dados. Deram-se pas
sos decisivos. A a;tuação do Senhor Pre
sidente da República foi elogiada pelo 
MDB, mas não podemos, evidentemente, 
achar que bastam as Intenções ou os 
atos de S. Ex." É preciso que toda a 
Nação se incorpore a esse movimento e, 
mais do que isso, que normas concretas, 
de ordem pública, eliminem os entraves 
que ainda existem para nossa normali
dade democrática. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço o 
aparte de V. Ex." Mas não o faço sem 
observar que, o que emerge dessas pala
vras, para aqueles que têm acompanha
do os debates desta Casa, é que o MDB 
aparece bifronte. Ouvimos o eminente 
Senador Marcos Freire. Que dizia ele, 
nos seus discursos? Fazia o confronto da 
situacão do Presidente Ernesto Geisel 
com os Governos anteriores, para con
cluir que .. assim como aqueles Presiden
tes, desejosos de Implantar uma ordem 
democrática, não o haviam conseguido, 
também o Presidente Ernesto Geisel so
freria os mesmos cerceamentos. 

Essa foi a conclusão do discurso do 
eminente senador Marcos Freire. E é 
justamente o que não me parece - per
doem V. Ex.ns esta apreciação - o ca
minho melhor, o caminho mais frutuoso 
para que alcancemos aquele esta-do de
mocrático, aquele estado de direito a que 
todos nós aspiramos. 

O Sr. Marcos Freire - V. Ex." me 
um ) 
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O SR. LUIZ VIANA - Com muito 
prazer. 

O Sr. Marcos Freire - Infelizmente, 
talvez por deftciência minha na expo
sição que fiz, V. Ex.n não tenha enten
dido ... 

O SR. LUIZ VIANA - Nas duas expo
sições que V. Ex.n fez. 

O Sr. Marcos Freire - Re<t!fico: nas 
exposições que fiz nesta Casa, talvez 
não tenha conseguido expressar exata
mente o objetivo de meus pronuncia
mentos, porque paralelos noo fiz entre 
o Governo do Presidente ErnestJ Gelsel 
e o dos governos anteriores. Na verdade, 
o que procurei demonstrar, neste plená
rio, foi a similitude dos poderes discri
cionários existentes após o golpe de 
1937 e aqueles poderes igualmente dis
cricionários atualmente existentes atra
vés do Ato Institucional n.0 5 e da Carta 
outorgada de 1969. Os subsídios aqui tra
zidos, Inclusive pelo nobre Senador Jar
bas Passarinho, apenas comprovaram 
que a proc·edêncla dos nossos temores, 
de que tão somente intenções não bas
tam para que possamos chegar à norma
lidade democrática. Este, no final das 
co·ntas, o núcleo das exposições que fiz. 
Não me cabe, de fato, prever se o atual 
Governo vai ser ou não mais bem suce
dido do que os anteriores nos propósitos, 
aqui assegurados, de redemocratização, 
que todos esses governos teriam dito. 
Portanto, sem querer interromper o dis
curso de V. Ex.8 , apenas esclareço a po
sição por mim assumida nesta Casa, 
para que sobre ela não pairem quaisquer 
dúvidas. 

O SR. LUIZ VIANA - Oxalá V. Ex.n 
continue por este caminho, porque, 
realmente, " que se depreende das suas 
manifestações é que V. Ex.n, em vez de 
abrir um crédito de confiança, a que o 
General Ernesto Gelsel •tem direito, pela 
sua vida, pelo seu passado e pelo seu 
ca•ráter, V. Ex.a fez um jogo de Inter
rogações, um jogo de dúvidas, um jogo 
de desconfianças e que - acredi.to -
não levam a nada de frutuoso para a 
vida pública do Brasil. 

O Sr. Marcos Freire - Permite-me 
V. Ex.a outra Intervenção? 

O SR. LUIZ VIANA - Sabe V. Ex.a 
muito bem, porque vem da terra de Joa
quim Nabuco, aquela famosa frase por 
ele deixada no "Estadista do Império": 
"0 mal das revoluções é que elas não se 

fazem sem os exaltados, e ·Com eles é im
possível. governar". 

Não são apenas as revoluções que so
frem desse mal. Também as oposições 
sofrem do mesmo mal, e temo que a 
Oposição a que V. Ex.a pertence se exal
te demasiadamente em certos setores, 
prejudicando a conciliação nacional, que 
V. Ex.a ontem pregou e que todos nós 
desejamos. 

O Sr. Marcos Freire- Permite V. Ex.a 
um apa.rte, já que estou sendo reLtera
damente cita:do por V. Ex.8 ? 

O SR. LUIZ VIANA - Pois não. 

O Sr. Maroos Freire - Não vejo ne
nhum mal que a Oposição, nas Casas 
legislativas, faça inquirições, levante dú
vidas, expresse, ,até mesmo, desconfian
ças. Pelo contrário, parece-me próprio 
do papel da Oposição, sobretudo quando, 
decorridos mais de dez anos do movi
mento político-militar de 1964, toda a 
história registre avanços e recúos nos 
pr.opósitos e nos ideais defendidos por 
aqueles que, à época, fizeram o referido 
movimento. Portanto, ,aqui estamos não 
para dar ou negar créditos de confiança 
a pessoas, mas para exatamente aguar
dar comportamentos objetivos que com
provem a disposição e, principalmente, 
a efetivação da normalização democráti
ca que vem sendo anunciada pelo Go
verno. Quanto ao fato de pertencer eu 
a certas áreas que V. Ex.a considera de 
elementos exaltados, permitir-me-ia di
zer que, num partido de oposição como 
num partido do próprio Governo, não se 
deve desejar a uniformidade de atuação 
dos seus elementos, porque nós repre
sentamos o povo, o povo - poderíamos 
dizer - em todas as suas inquietações -
pelo destino de sua Pátria, e cada qual, 
variando com o seu temperamento, com 
a sua formação e com a sua índole, de
ve lutar como melhor lhe parece seja 
de sua obrigação. 

O SR. LUIZ VIANA - Gosto de re
gistrar no meu discurso a confissão de 
V. Ex.n, de que o seu Partido está divi
dido. 

O Sr. Marcos Freire - V. Ex.n está 
inteiramente equivocado. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Completamen
te equivocado. 

O Sr. Marcos Freire - V. Ex.a está 
completamente equivocado. Lamento que 
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V. Ex.~ procure destorcer M minhas pa
lavrM. Na verdade, o que falei foi a 
diferença de atuação. 

O SR. LUIZ VIANA - Foi V. Ex.~ mes
mo quem disse que os partidos são múl
tiplos, têm opiniões variadas ... 

O Sr. Marcos Freire - Isto é outra 
coisa. Não é divisão de partido. É hete
rogeneidade de temperamento. 

O SR. LUIZ VIANA - O importante, 
nobre Senador Marcos Freire, é que o 
País também quer saber - e V. Ex.a me 
perdoe a impertinência da minha inda
gação - o que o Pais quer saber é como 
está a Oposição diante da subversão. Na 
Mensagem, o Presidente Gelsel fez refe
rências, aqui expressas, aos guerrilheiros 
de Caparaó, do Vale do Ribeira, Xam
bioá Marabá, em Goiás e no Pará. Jus
taménte é isto que o País quer saber: 
quais os elementos que apoiam ou não 
esses movimentos. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito pra
zer. 

O Sr. Franco Montoro - Com esta per
gunta V. Ex.a insinua, mais uma vez, 
fato que merece a nossa total e radical 
repulsa. 

O SR. LUIZ VIANA - Perfeito! 

O Sr. Franco Montoro - Esta per
gunta insinua ... 

O SR. LUIZ VIANA - Não insinua na
da. A resposta é que deve esclarecer. 

O Sr. Franco Montoro- ... algo par.a 
o qual é preciso uma resposta definitiva. 
O Movimento Democrático BrMileiro na
da tem a ver com a subversão. O MDB 
a repele na teoria e na prática .. . 

O SR. LUIZ VIANA - ótimo .. . 

O Sr. Franco Montoro- Então, diante 
desse f.ato, V. Ex.a não tem o direito de 
perguntar, ... 

O SR. LUIZ VIANA - Tenho o direito 
de perguntar, porque o País quer saber. 

O Sr. Franco Montoro - ... não tem o 
direito de insinuar, porque teremos tam
bém nós o direito de perguntar qual a 
posição da ARENA diante daqueles que 
querem que os Atos Institucionais per
maneçam, e não a normalidade demo-

crátlca. Esta pergunta também poderia 
ser feita a V. Ex. a ... 

O SR. LUIZ VIANA- A mim, não. 

O Sr. Franco Montoro - ... e aos re
presentantes da ARENA, em nome da 
qual V. Ex.a fala neste momento. Se V. 
Ex.a quer sinceramente aquela convi
vência a que se referiu no início de suas 
palavras, há de respeitar a palavra das 
lideranças que aqui falam, no propósl to 
de um entendimento leal. Os partidos 
pelos seus programas, pelas suas afirma
ções, ao afirmarem que querem a demo
cracia, a querem realmente. Não que
rem a subversão da esquerda, como não 
querem a reação da direita ... 

· /0 SR. LUIZ VIANA - Vê V. Ex.a 
quanto a minha pergunta é útil. 

O Sr. Franco Montoro - EstM duas 
posições devem ser afirmadas clara
mente. Queremos a legalidade democrá
tica, queremos uma autêntica democracia 
e não podemos aceitar nem os desvios 
da esquerda, nem os desvios da direita. 
E.ssa linguagem deve ser clara. Da parte 
dos responsáveis pelos Partidos não po
de caber .a insinuação e a dúvida que 
ficaram no ar com as palavras de V. Ex.a 

O SR. LUIZ VIANA - Não podiam 
ficar no ar, quando V. Ex.a estava pre
sente, para tão bem enunciar, com cla
reza, o seu pensamento, e com V. Ex.a 
me congratulo, se fôr realmente o pen
samento unânime do seu Partido. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me per
mite um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito pra
zer. 

O Sr. José Lindoso - Nobre Senador 
Luiz Viana, V. Ex.a estréia, nesta tri
buna, trazendo a palavra da Bahia, pa
ra encantamento da Inteligência do Se-

. nado e para esclarecimento e roteiro 
necessário aos caminhos da politica bra
sileira. O discurso de altitude que V. Ex.a 
está pronunciando merece o nosso entu
siasmo, o nosso aplauso e o nosso mais 
profundo respeito. O importante, em tu
do isto, neste debate, é que, quando a 
nobre Oposição alardeia a necessidade 
de se abrir caminhos para a liberdade, 
quando, realmente, bate em uma porta 
aberta, como ontem referiu o Ministro 
Jarbas Passarinho, V. Ex.a, no decorrer 
de um debate, dentro da lógica simples 
de um debate, faz uma indagação que é 
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de ordem histórica e da maior responsa
bilidade: qual a clara e posltiv.a posi
ção, da Oposição, diante da subversão 
que se apresentou neste País, flagelando 
tantas famílias, a todos nós, de todos os 
lados? Qual é ,a exata. posição, diante 
dessa circunstância ein que se desenvol
veu uma guerra revolucionária, quando 
o Presidente Gelsel, considerando pra
ticamente encerrado esse período da 
guerra revolucionária, Inicia o processo 
de normalidade democrática? A palavra 
:mtorizada de V. Ex.11 como brasileiro, 
como estudioso e como estadista traça, 
realmente, roteiros para esses caminhos 
e a nobre Oposição se inflama, nega-se 
.a si mesma porque aquela Oposição que 
:pede o diálogo, recusa-se a respondér 
uma palavra singela mas profundamen
te necessária aos nossos roteiros histó
ricos - qual é a exata posição nossa, do 
Congresso, da Oposição e da ARENA re
lativamente à subversão, neste País? 

O SR. LUIZ VIANA - Sr. Presiden
te ... 

O Sr. Petrônio Portella - Permite V. 
Ex." um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito 
}lrazer. 

O Sr. Petrônio Portella - Tenho para 
mim escusado seria, aqui, acrescentar à 
:Palavra de V. Ex.11 a minha palavra de 
líder. V. Ex.11 fala em nome do nosso 
Partido ... 

O SR. LUIZ VIANA - Agradecido a 
V. Ex." 

O Sr. Petrônio Portella- Para expres
sar bem a posição dele em face de gru
pos radicais, quer seja da direita, quer 
seja da esquerda. Somos cDntra a sub
versão, queremos um regime constante
mente aperfeiço.ado, de forma que se 
conciliem os anseios de liberdade com a 
necessidade da segurança. V. Ex." ex
pressou esse pensamento de forma ma
gistral, razão pela qual nós não pre
cisamos dizer qual seja o nosso roteiro. 
O roteiro é aquele já traçado, Inúmeras 
vezes, pelo preclaro Presidente da Repú
blica, General Ernesto Geisel. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradecido ao 
aparte de V. Ex." que dá novo vigor às 
minhas palavras. 

Sr. Presidente, se por vezes fico mais 
veemente disso quero de logo reiterar as 
minhas desculpas ao eminente Líder da 

Oposição nesta Casa, o meu velho amigo 
Senador Franco Montoro, peço que disso 
tomem nota os mais novos desta Casa, 
-os mais novos - aqueles que f.elizmen
te ainda não envelheceram e terão opor
tunidade de ver o Brasil muito mais 
próspero, mais rico, mais tranqüllo, ofe
recendo melhores condições de vida e de 
tranqüilidade para os seus filhos. 

Eu quero dizer a estes jovens Sena
dores que eu, há 40 anos - e V. Ex." 
sabe que isso é verdade - ingressei no 
Parlamento Nacional e àquele tempo 
- ai de mim - era o mais jovem dos 
Deputados Federais. Pois bem, Sr. Pre
sidente, ao longo desses 40 anos, ao que 
assisti? Assisti, realmente, àqueles 
recuos a que se referiu o eminente Sena
dor, mas a causa principal desses recuos 
a causa principal dessas agonias da de~ 
mocracia esteve, sempre, na maneira 
porque os elementos raciais do Brasil 
de 1935 até 1964 conduziram a politica 
nacional. 

Quem não se lembra o que foi 1935, 
que abriu as portas para 1937? Quem 
não se lembra o que foi, aqui, 1945 com 
Getúlio e a Constituinte? Quem não se 
lembra o que foi 1954, que acabou no 
suicídio do Presidente vargas? Era jus
tamente, a época em que os elementos 
radicais tomavam conta do País com os 
seus slogans e, inevitavelmente, provo
caram a reação das forças da extrema 
direita. Depois, tivemos ainda o episódio 
Jânios Quadros, Sr. Presidente, tivemos 
os anos de 1963 e 1964, e em todos eles a 
causa fundamental, daqueles desfechos, 
daquelas reações, foi a maneira Impru
dente de agir - é a palavra certa Sr. 
Presidente, porque os elementos radicais 
não compreenderam que, realmente, a 
nossa democracia, longe de ser a demo
cracia inglesa, a democracia americana, 
como desejamos que ela, um dia seja, 
ela era, e ainda é, Sr. Presidente, aquela 
plantinha tenra, a que se referiu, numa 
das suas grandes orações, o eminente 
Sr. Octávip Mangabeira. Pois é, Sr. Pre
sidente, nao querem tomar conhecimen
to de que a plantinha é tenra, e de que 
não vai suportar vendavais, intempéries 
Inquéritos, lutas-exageradas, que apenas 
contribuirão para exaverbar ânimos. 

O que quero dizer aqui, Sr. Presidente, 
é que se a Oposição tão justamente, e 
por isso deve ser louvada, se preocupa 
com os direitos humanos, nós não nos 
preocupamos menos com esse direito . ' nem nos nem o Presidente da República. 
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E poderia, aqui, evocar um episódio his
tórico quando, ainda em 1964, chegada 
ao Palácio do Planalto uma denúncia de 
violência contra presos políticos em Fer
nando de Noronha e em Porto Alegre, 
logo o ex-Presidente Castello Branco 
designou o Chefe da sua Casa M!lltar, 
pessoa da maior integridade e da sua 
maior confiança, para se deslocar àque
les pontos do território nacional em am
pla e completa investigação sobre a ma
téria. E ainda deve haver no País - e 
aqui há o testemunho do ex-governador 
Paulo Guerra - os que se lembrem de 
que em lá chegando, o Presidente con
vocou o representante máximo da Or
dem dos Advogados, ou do Instituto, não 
me lembro bem, o Presidente do Tribu
nal de Justiça e levou-os a Fernando de 
Noronha, visitou os presídios de Recife, 
daí resultando não somente a transfe
rência de todos os presos políticos para 
Recife, mas, também, os de certos esta
belecimentos, onde existem normas de 
regalias, de fiscalização, que contribuí
ram, fundamentalmente, para que ces
sasse qualquer possibilidade de violência 
contra presos políticos. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco- V. Ex.n 
permite um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Com multo pra
zer. 

O Sr. Fausto Castelo Branco - Talvez 
o aparte, neste instante, retire o brilho é 
o alto sentido da oração de V. Ex.a ... 

O SR. LUIZ VIANA - Não apoiado. 

O Sr. Fausto Castelo Branco -
mas tendo percorrido as altas funções,' os 
altos postos do País, como percorreu e 
para não fugir, também, ao exemplo 
profissional, eu quero dizer e testemu
nhar, neste momento, que V. Ex.a está 
trazendo uma transfusão de sangue mas 
uma transfusão de sangue tipo universal. 
Sangue para todos os Congressístas, san- · 
gue para a ARENA, para o MDB e, tal
vez, para o Brasil, quem sabe. É o que 
esperamos de V. Ex.a. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço o 
aparte de V. Ex.a 

Mas, Sr. Presidente, há quarenta anos, 
portanto, que assisto a Isso e quero, na 
narrativa d-o episódio a que acabo de me 
referir, dar o testemunho, a certeza, de 
que, se alguma violência houver no Pais, 
pode ficar a Oposição certa de que al
guém há de se preocupar com ela ~>m 

primeiro lugar, e esse alguém será o Pre
sidente Ernesto Gelsel. 

Ninguém tenha dúvida, ninguém Ima
gine que haverá uma violência no Go
verno do Presidente Gelsel, com a sua 
complacência, com a sua tolerância, com 
os seus braços cruzados. Isso não é ele, 
não é do seu feitio, não é da sua forma
ção, não é das suas convicções. 

Pode, portanto, não somente a Oposi
ção mas, sobretudo, o Brasil, estar segu
ro, estar certo de que tem na chefia do 
seu Governo alguém que é tão sensível a 
qualquer violência, a qualquer arbitra
riedade quanto aqueles que mais o sejam 
entre os brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Comunico a V. Ex. a que seu tempo está 
esgotado. 

O SR. LUIZ VIANA - V. Ex.a toleraria 
que eu fizesse uma pequena conclusão, 
com a generosidade que lhe é habitual? 

Sei que V. Ex.a me lembra, agora, um 
c·onterrâneo seu, o Presidente Antônio 
Carlos, que presidiu a Câmara, em minha 
época. Quando chegava o tempo e via que 
o orador ainda teria alguma coisa a dizer, 
costumava adverti-lo: "o tempo, o tem
po, o Inimigo". 

Estou vendo que V. Ex.a me adverte de 
que esse inimigo me bate às portas. Mas, 
peço a V. Ex.a que deixe a porta um 
pouco encostada, para que eu possa con
cluir o meu discurso, com a benevolência 
de V. Ex.a e dos meus colegas. 

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex. a 
um aparte? · 

O SR; LUIZ VIANA - Com multa 
honra. 

O Sr. Agenor Maria - Disse V. Ex.a 
que a democracia ,no Brasil, é uma plan
tinha tenra posso afirmar a V. Ex."' que 
o comunismo. foi uma semente que não 
encontrou, no solo brasileiro, o terreno 
fértil onde pudesse evoluir. E jamais en
contrará, p·Orque a formação do povo 
brasileiro é, antes de tudo, cristã. Disso 
tenho certeza e posso afirmar a V. Ex.a, 
em nome do meu Estado, do Estado do 
Rio Grande do Norte, que quando os 
comunistas tinham condições de Ir para 
praça pública, de serem eleitos de terem 
o voto do povo, não encontraram, no povo 
da minha terra, a guarida dessa semente 
que eu tenho certeza jamais vicejará em 
solo · · · · · 
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O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a 
V. Ex.11 Entretanto, eu faria um pequeno 
reparo: nem por isso devemos dormir, 
porque muitos dos que dormiram acaba
ram assassinados pelos comunistas. 

Sr. Presidente, devendo atender a V. 
Ex.", quero dizer que nós, nós da ARENA, 
já temos traçados os nossos caminhos. O 
nosso caminho é aquele apontado pelo 
Presidente Geisel, nas suas mensagens, 
no II Plano Nacional de Desenvolvimen
to. É o caminho que leva à prosperidade 
do Brasil, é o caminho que leva os bra
sileiros a alcançar, em 1979, uma renda 
per capita de mais de mil dólares; é o 
caminho que leva o Brasil, em 79, a ex
portar mais de quarenta bilhões de dó
lares. 

Pergunto, Sr. Presidente, - e pergun
te, não com malícia; pelo contrário, lon
ge de mim qualquer malícia - justamen
te para saber se teremos a colaboração 
necessária para realizar esse objetlvo de 
cobrir, nesse período de tempo, a área 
da fronteira entre o subdesenvolvimento 
e o desenvolvimento. 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA - Pois não, no
bre colega. 

O Sr. José Sarney - Antes de V. Ex.11 

concluir o seu brilhante discurso, é um 
dever de consciência que eu preste uma 
homenagem a V. Ex.11, embora truncando, 
neste trecho, um pedaço de seu discurso. 
Quero dizer que o Senado está maior com 
a presença de V. Ex.a 

O SR. LUIZ VIANA - Muito obrigado 
a V. Ex." 

O Sr. José Sarney - Historiador dos 
maiores deste País, escritor consagrado, 
estadista e uma personalidade invulgar, 
na História politica brasileira, assim é do 
meu dever, de boa praxe parlamentar, 
embora dando um aparte a V. Ex.11, pres
tar esta homenagem, que é a homena
gem que todo o Senado Federal presta a 
V. Ex.11 nesta tarde. Queria dizer, res
,pondendo ao Senador Marcos Freire, que 
pediu que demonstrássemos fatos da con
duta do Presidente Ernesto Geisel -
acho que o maior fato que podíamos 
prestar é a presença do Senador Marcos 
Freire nesta Casa, com seu talento, de
fendendo as suas idéias, fruto de elei
ções livres que o Presidente Ernesto Gel
sei · sem ,· · a 

primeira e a maior abertura que sua 
Excelência teria que fazer ao País, dan
do ao povo o direito de fazer o que o 
povo fez, engrandecendo também esta 
Casa, com a numerosa Oposição que aqui 
está e com a voz do Senador Marcos Frei
re. Se ele quer um ponto mais objet!vo 
da fidelidade democrática, do caminho 
firme a percorrer pelo Presidente Ernes
to Ge!sel, ele tem: é a sua eleição e as 
eleições de 15 de novembro. 

O SR. LUIZ VIANA - Ao agradecer o 
aparte de V. Ex.11, não perco a oportuni
dade de relembrar aquela afirmativa de 
V. Ex.a, que tão bem traduz os propósi
tos e as determinações do nosso Partido. 
Não permitiremos que a Revolução seja 
trazida para qualquer pretório, não por
que temamos qualquer pretório, seja o da 
história ou o dos contemporâneos, porque 
os serviços que a Revolução prestou ao 
Brasil são hoje palpáveis. Tomamos um 
País na anarquia financeira:, na anarquia 
sccial e na estagnação econômica; hoje, 
o que temos é um Pais em pleno caminho 
do desenvolvimento. É isto que não será 
Interrompido, Sr. Presidente, é justa
mente essa caminhada do Brasil. Essa 
caminhada que o Brasil tem feito para 
se transformar numa grande potência, 
que possa dar aos seus filhos aquele bem
estar, aquela segurança, aquela tranqüi
l!dade que todos desejamos. 

Ao que aspiro, porém, neste momento, 
é que o MDB, também nos acompanhe 
nessa caminhada. Ainda ontem, o Sena
dor Marcos Freire, na sua brilhante ora
ção, referiu-se a Caxias, dizendo que de
víamos tomar o caminho da reconcilia
ção. Pois aqui estamos, para essa recon
ciliação. Mas, ela terá que ser feita, e 
acredito que será feita, sem que o Brasil 
conheça qualquer abalo na sua estab!l!
dade social, politica, financeira, econô
mlca ,até porque, - e é isso que eu que
ro, por último, dizer aqui nesta Casa -
não há democracia, não há liberdade se 
não houver a ordem. E para concluir, Sr. 
Presidente, não quero fazê-lo com pala
vras minhas mas quero fazê-lo lendo 
aqui o maior de todos nós, o maior que 
já honrou esta Casa e este Pais, que foi 
Rui Barbosa. É, justamente, no artigo 
que, por uma singularidade feliz, se in
titula "Civis e Militares", que ele assim 
enuncia o seu pensamento: 

"CIVIS E MILITARES 
De todos os sinais por onde um re
gime pode afirmar a sua aceitab!l!-
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dade, e um povo demonstrar a sua 
civilização, o primeiro é a ordem, o 
segundo a obediência às leis. Sem a 
paz não há legalidade possível. Sem 
uma e outra não se concebe a liber
dade. Toda forma de governo, que 
não assegurar ao país ao menos 
aquelas duas condições elementares 
de existência policiada, ou é organi
camente defeituosa, ou não se aco
moda à nação, que a adotou; e, quer 
num caso, quer no outro, pelo primei
ro, ou pelo segundo motivo, está des
tinado a cair. 
Terrível alternativa a da sociedade 
humana, que não puder alcançar a 
tranqü!lidade, senão perdendo as 
instituições livres. Mas o certo é que 
estas serão sempre absolutamente 
incompatíveis com a violência e a 
anarquia. Pela desorganização e pelo 
tumulto triunfa invariavelmente o 
predomínio da força." 

Portanto, Sr. Presidente, é para isso 
que queremos convocar o MDB, o MDB 
com as responsabilidades que lhe deram 
as vitórias de 15 de novembro, para que 
se junto a nós, não nas desconfianças, 
não nas interrogações, mas no trabalho 
construtivo, para que possamos dar a este 
País a ordem, em primeiro lugar, pois 
sem ela não teremos a democracia dese
jada. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE - (Para ex
plicação pessoal.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, o último discurso do Sr. Se
nador Jarbas Passarinho, pronunciado 
ontem nesta Casa, parecia ter amainado 
as rajadas de vento forte, que nestes úl
timos dias, colocaram-nos frente a fren
te, em debates abertos e francos. É que, 
no final das contas, falando, trocando 
ir'léias, expondo pasições, chegam as até 
a cancluir que, na aná!lse dos regimes 
fortes imperantes ontem e hoje, a nossa 
discordância essencial estava mais na 
apreciação das causas que lhes deram 
origem. Para nós, as causas de antes e 
depois não justificariam a quebra da 
norma!ldade democrática, enquanto que, 
para S. Ex.", uma série de fatores - de 

ordem interna e externa - estariam, 
não apenas a explicar, mas mesmo a 
justificar os poderes discricionários ain
da existentes no Brasil . 

Por isso mesmo, como não havia, nas 
conclusões, ponto de maior profundidade 
e de divergência, senão esse- já exaus
tivamente anallsado e que cabe respeitar, 
reciprocamente - não esperávamos ti
véssemos que voltar a esta tribuna para 
tratar de igual matéria. 

Mas eis que hoje, estreando nesta Casa 
o ilustre Senador Luiz Viana, S. Ex." vem, 
de certa forma, anallsar os nossos discur
sos. Como tivemos oportunidade de es
clarecer, nos apartes que S. Ex." teve a 
gentileza de nos conceder, a interpreta
ção dada aos referidos pronunciamentos 
não foi fidedigna. Em verdade, não de
sejamos traçar, aqui, nenhum paralelo 
entre o Governo do General Ernesto Gel
se! e o dos Presidentes que o antecede
ram. Traçamos paralelo, tão somente, 
entre os poderes discricionários, ainda 
hoje existentes, através do Ato Institu
cional n° 5 e da Carta outorgada em 
1969, e aqueles existentes durante o Es
tado Novo. 

S. Ex.a também abordou aspecto que, 
talvez, seja interessante ressaltar aqui, 
porque mostra que nãa apenas no MDB, 
como alegou o Senador Luiz Viana, mas 
também na ARENA existem, como é mui
to natural, divergências na apreciação 
das fatos politicas e, conseqüentemente, 
na. própria atuação dos seus parlamenta
res. 

Disse S. Ex. a o Senadar Luiz Viana que, 
com quar.enta anos de vida públlca, era 
testemunha dos recuos e até das agonias 
da Democracia no Brasil e situou, peran
te este Plenário, as causas desses retro
cessos, dizendo que elas residem na atua
ção dos elementos radicais de 1935 até 
1964. Afirmou que 1935 abriu as portas 
dt: 1937, justificando, assim, o golpe de 
10 de novembro daquele ano. 

Como vemos, S. Ex." se coloca em po
sição diametralmente diferente daquela 
antes defendida pelo Senador Jarbas 
Passarinho, que, como nós, combateu a 
ditadura do Estado Novo e, também co
mo nós, não via razão plausível, então, 
para a quebra da normalldade democrá
tica. 

O Senador Luiz VIana lembra ainda 
1945 e parece-nos que, aí, 
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não se poderiam apontar os elementos 
radicais como causa dos acontecimentos 
daquele ano. Talvez 45 seja aceito por 
unanimidade, neste Senado, como um 
movimento liberal de redemocratização 
deste País, iniciado alguns anos antes. 
Graças a esse movimento, que nada teve 
de radical, é que voltamos à plenitude 
da normalidade constitucional. 

S. Ex.", indo além, refere-se a 1954, di
zendo ser "a época em que os radicais 
tomaram conta do País, com seus slogans, 
provocando a reação da extrema-direita". 
li: bom que se assinale nos Anais desta 
Casa que, na opinião do ilustre Senador 
Lu!z Viana, 1954, movimento que levou 
ao suicidio o Presidente Vargas, foi -
no entender de S. Ex.", repita-se - um 
movimento de extrema-direita, que que
brou, mais uma vez, a normalidade de
mocrática deste País. Em verdade, nem 
sempre se poderá considerar, como cau
sa do desfecho, muitas vezes trágico, do 
processo político brasileiro, a maneira 
imprudente por que os elementos radi
cais nem sempre compreendem que a 
Democracia é "aquela plantinha tenra" 
a que se referiu Octávio Manga beira". 
E aqui - assinale-se - é interessante, 
curioso, senão paradoxal, que o Senador 
Luiz Viana se socorra do eminente Se
nador Octávio Mangabeira, um dos gran
des paladinos da .Democracia, - dele, 
que sucumbiu à ditadura de 1937, que 
teve que se exilar, que ir para fora do 
País. O Senador Luiz Viana que, pelo que 
s~, vê, justifica 1937, invoca, exatamen
tc, essa figura tão grata e que tanto 
honrou o Parlamento Nacional. 

Desejaríamos, sim, que se pudesse che
gar a uma conciliação nacional, como 
ocorreu em 1945. Que, como afirme! on
tem da tribuna, homens como Octávio 
Mangabeira pudessem também, hoje, re
tornar ao seu País, contribuindo, como 
força válida, para o futuro desta Na
ção. 

Concordamos, até, que haja interesse 
do Presidente Ge!sel em por cobro às 
violências que ocorrem neste Pais. Não 
temos por que duvidar da preocupação 
de Sua Excelência, da sua não-compla
cência, da sua não-tolerância com os 
casos de violências. Por isso mesmo é que 
o MDB tem procurado colaborar nesse 
seu propósito, denunciando casos con
cretos e pedindo providências. Não se 
diga, por isso, que há áreas radicais em 
· P · as · j-

vas do MDB, todas as notas publicadas, 
a tentativa de CPI ou de convocação do 
Sr. Ministro da Justiça, foram decisões 
aceitas por unanimidade do Partido que, 
nesta Legislatura, talvez mais do que nas 
outras, tem apresentado uniformidade de 
ação e pensamento que muito nos en
grandece. 

S. Ex." o Senador Lu!z Viana invocou, 
há pouco, exemplo das investigações fei
tas na ilha de Fernando ·Noronha, após 
o Movimento de .1964, quando o Presiden
te Castello Branco encarregou o General 
Ernesto Geisel de presidir essas investi
gações. É um exemplo, sem dúvida a ser 
imitado, sobretudo agora quando surgem, 
a cada dia, tantas versões de novos ca
sos de violência. É isso que o MDB quer: 
que se repita o gesto de Castello Branco, 
que se estabeleçam investigações neste 
País, que as prisões sejam visitadas para 
que não possam pairar dúvidas de que 
neste Pais se respeitam os direitos hu
manos. Sim, porque as dúvidas existem. 
Estamos recebendo, quase que diaria
mente, denúncias e apelos de familia
res de pessoas desaparecidas, presas ou 
torturadas. Então, é preciso elucidar se 
essas denúncias são realmente proce
dentes ou não, e, como Castello Branco 
o fez, segundo o exemplo aqui invocado, 
seria por certo, de bom alvitre que aque
la medida fosse repetida. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-O tempo de V. Ex." está esgotado. 

O SR. MARCOS FREIRE - Vamos 
concluir, Sr. Presidente. Queremos ape
nas deixar bem claro que não nos inte
ressa cortejar aqui, como foi dito, for
ças preocupadas em combater a ordem. 
Apenas não queremos que, em nome da 
ordem e da segurança se aniquile a li
berdade neste País, como já ocorreu em 
tantos regimes fortes, aquém e além 
fronteiras. 

Em relação à subversão, a pergunta 
aqui feita é descabida, porque não tem 
sido uma, nem duas, nem três vezes que 
nós, do MDB, temo-nos manifestado a 
respeito. Ainda naquele discurso de on
tem, que S. Ex." parece ter lido mas não 
compreendido, tivemos oportunidade de 
repelir toda e qualquer violência; sejam 
as violências partidas do Governo, sejam 
as perpetradas contra o Governo. 

A pergunta que se fez, se haveria co
laboração nossa para o desenvolvimento 
que superasse a fronteira entre o desen-
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volvimento e o subdesenvolvimento, es
tamos aqui para dizer que com ele cola
boraremos. Mas não com um desenvol
vimento, meramente crescimento econô
m!co, mas com aquele que, no dizer mes
mo do General Ernesto Geisel, seja inte
gral e humanista, por implicar, também, 
no desenvolvimento social e político. O 
desenvol'l!imento político requer muito 
mais do que eleições, muito mais do que 
a presença de simples parlamentares do 
MDB neste Senado, porque desenvolvi
mento político e democracia exigem, so
bretudo, instituições livres, exigem um 
Congresso soberano, exigem um Judiciá
rio independente, exigem respeito aos 
mandatos populares, exigem uma série 
de outras coisas que atualmente estão 
suspensas neste ·País. 

Eram as explicações, Sr. Presidente, 
que queriam{)s dar, porque tanto nós, 
pessoalmente, como o Partido no qual 
estamos integrados, visamos antes de 
mais nada, àquele desenvolvimento ple
no, desenvolvimento econômico, político 
e social, que traga melhores dias, dias de 
paz e de amor para o Brasil. (Muito bem! 
Palmas.) 

O Sr. Luiz Viana - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma explicação 
pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o n{)bre Senador 
Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, já que o nobre Senador 
Marcos Freire se referiu a mim para 
fazer um reparo, quanto ao .ano de 1945, 
poderia ter sido mui to mais simples se 
S. Ex.a me houvesse interpelado sobre o 
que eu queria dizer com essa data. 

Em 1945, realmente, houve um movi
mento nacional que ainda vinha dos 
c.ampos da Itália, mas o que precipitou 
1045, foram os radicalismos dos comu
n!.stas, a cuja frente se encontrava o 
Sr. Prestes. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem!) 

Comparecem mais os Senhores Sena
dores: 

José Guiomard - Jessé Freire -
Domício Gondim - Arnon de Mello -
Augusto Franco - João C.almon - Ama
ral Peixoto - Mattos Leão - Paulo 
Brossurd - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, Ofício que será lido 
pelo Sr. !,O-Secretário. 

É lido o seguinte 

OFíCIO 

Of. n.o 16/75-GLG- 12 de março de 1975 

A sua Excelência o Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de propor a Vossa Ex
celência as seguintes substituições nas 
Comissões Permanentes: 

Constituição e Justiça 
Daniel Krieger por Orlando Zancaner 

(Suplência) 

Orlando Zancaner por Petrônio Por
tella. 

Distrito Federal 
Petrôl!o Portella por Helvidio Nunes 

Economia 
Jessé Freire por Luiz Cavalcante 

Aproveito a oportunidade para apre
sentar a Vossa. Excelência os protestos de 
minha estima e apreço. - Petrônio Por
tella. - Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Serão feitas as substituições so
licitadas. 

Atendendo a convite do Desembarga
dor Elmano Cruz, Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral da. Guanabara, esta 
Presidência, não havendo objeção do 
Plenário, designa os Senhores Senadores 
dos Estados do Rio de Janeiro e da Gua
nabara, para representarem o Senado na 
solenidade de instalação da Assembléia 
Constituinte do Estado do Rio de Ja
neiro. 

Devendo ser empossados, no próximo 
dia 15, os novos Governadores, esta Pre
sidência solicita aos nobres Senhores 
Senadores que comparecerem aos res
pectivos atas que representem o Senado 
Federal nas solenidades a serem reali
zadas em todos os Estados da Federação. 
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Sobre a mesa, Projeto de Lei que será 
lido pelo Sr. 1. 0 -Secretárlo. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 18, de 1975 

Dispõe sobre a conversão dos dé
bitos dos Estabelecimentos Parti
culares de Ensino, e dá outras p,ro
vidências. 

O Cangresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 -É o Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS) autorizado a 
converter os débitos dos Estabelecimen
tos Particulares de Ensino por Bolsas 
de Estudo, no valor equivalente aos re
feridos débitos. 

Parágrafo único - As Bolsas de Estudo 
de que trata este artigo deverão ser re
metidas ao INPS, pelos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino, até 40 (quarenta) 
dias antes do Início do ano letivo. 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as dlspaslções 
em contrário. 

Justificação 

Os Estabelecimentos de Ensino do 
Brasil vivem grave crise de sobrevivên
cia cujo crescente agravamenta tem 
constituída tema de sérias preocupações 
das autoridades do MEC. Para enfrentá
la e superá-la, várias medidas têm sur
gido, como a subvenção maciça de recur
sos públicos. 

A reforma do ensino médio cansubs
tanciada na Lei n.0 5. 692/71 'velo sem 
dúvida, precipitar uma situação que já 
era de dificuldades. Só para exemplificar 
basta citar o caso da Guanabara onde 
na área rural e na chamada zona norte 
vários estabelecimentos particulares es~ 
tão fechando suas portas, em decorrên
cia da perda de .alunos que pracuram as 
escolas públicas de ensino gratuito Es
tatísticas divulgadas pela imprensa 'che
gam a falar de uma redução em torno 
de 50% do alunado de vários colégios 
particulares, de 1973 até a presente data. 

No XIII Congresso Nacional de Esta
belecimentos Particulares de Ensino, 
realizado em janeiro de 1973, em Belo 

Horizonte, 2. 000 diretores de colégios fo
ram surpreendidos com a notícia de 
que as Secretarias de Educação compram 
suas vagas ociosas. 

Enfrentando uma crise nascida, como 
afirmam esses dlretores e os presidentes 
de Sindicatos, da expansão hlpertrófic.a 
da rede de ensino oficial, a compra de 
vagas é adotada como uma forma de 
permitir que outras escolas consigam so-
breviver. ' 

Os números divulgados refletem a gr.a
vidade e amplitude da crise, surgida há 
pouco mais de dez anos, mas já agora 
declarada pública e atribuída à progres
siva Implantação da reforma de ensino. 
Somente no ano de 1972, trezentas esco
las particulares se viram na contingên
cia de fechar suas portas em todo o 
País. 

No entanto, como afirmou há pouco 
tempo o nosso eminente colega Senador 
Jarl::as Passarinho, quando Ministro da 
Educação e Cultura, as escolas particula
res precisam ser mantidas, devendo evi
tar-se e rejeitar-se, por Insubsistente o 
dualismo que opõe escola pública e és
cola privada, que, para S. Ex. a, são duas 
faces do mesmo ensino. 

O projeto, que submetemos à supe
rior apreciação dos eminentes Senadores, 
representa uma substancial contribulcão 
destinada a minorar a dura crise que 
enfrentam os estabelecimentos parti
culares de ensino que tão assinalados 
serviços prestaram e continuam a pres
tar à causa do ensino em nossa Pátria. 

Sala das Sessões, em 12 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Educação e Cultura, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O projeto lido será publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.o 45, de 
1974 (n.0 1. 690-B/73, na Casa de 
origem), que modifica o art. 1,0 do 
Decreto-Lei n.o 102, de 13 de janeiro 
de 1967, que dispõe sobre a distrl-
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bulção gratuita à magistratura e ao 
magistério especializado, das publi
cações do Supremo Tribunal Federal, 
e dá outras providências, tendo 
PARECERES FAVORAVEIS, sob nú
meros 347 e 348, de 1974, das Co
missões 
- de Serviço Público Civil e 
- de Finanças. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 

Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 
fazer uso da palavra, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, o Projeto irá à Comissão 
de Redação. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 45, de 1974 

(N.0 1.690-U/73, na Casa de origem) 

Modifica o art. 1.0 do Decreto-Lei 
n.0 102, de 13 de janeiro de 1967, que 
dispõe sobre a distribuição gratuita 
à magistratura e ao magistério es
pecializado das publicações do Su
premo Tribunal Federal, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. 1.0 do Decreto-Lei 

n.0 102, de 13 de janeiro de 1967, que 
dispõe sobre a distribuição gratuita à 
magistratura e ao magistério especiali
zado das publicações do Supremo Tribu
nal Feder.al, e dá outras providências, 
passa a vlger com a seguinte redação: 

"Art. 1.0 - Fica o Serviço de Do
cumentação do Ministério da Justi
ça Incumbido de adquirir e distribuir 
gratuitamente à magistratura fe
deral, estadual e dos Territórios Fe
der,als, bem como ao magistério es
pecializado, ao Ministério Público da 
União, do Distrito Federal, dos Ter
ritórios e dos Estados, à.s bibliotecas 
e à.s entidades Internacionais, as pu
blicações concernentes às decisões do 
Supremo Tribunal Federal, de acor
do com plano organizado por esse 
Tribuno.!," 

Art. 2.0 
- Esta Lei entrará em vig.or 

na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

-Item 2 
Discussão, em turno único, do Pro

jeto de Lei da Câmara n.0 98, de 1974 
que dá nova redação ao art. 11 da 
Lei n.0 605, de 5 de janeiro de 1949, 
que dispõe sobre feriados civis e re
ligiosos, modificado pelo Decreto-Lei 
n.0 86, de 27 de dezembro de 1966, 
tendo 
PARECER, sob n.0 751, de 1974, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, favo
rável. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Projeto será arquivado, feita a de
vida comunicação à Câmara dos Depu
tados. 

É o seguinte o Projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 98, de 1974 

(N.0 1.740-B/74, na Casa de origem) 

Dá:nova redação ao art. 11 da Lei 
n.0 605, de 5 de janeiro de 1949, que 
d;spõe sobre feriad~ civis e reli
giosos, modificado pelo Decre•to-Lei 
n. 0 86, de 27 de dezembro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o - O art. 1.0 do Decreto-Lei 
n.0 86, de 27 de dezembro de 1966, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"0 art. 11 da Lei n.0 605, de 5 de 
janeiro de 1949, passa a vigorar com 
a seguinte redaçâo: 

"Art. 11 - São feriados nacionais os 
declarados por Lei Municipal, de 
acordo com a tradição local e em 
número não superior a 4 (qu.atro), 
neste incluída a Sexta-feira da Pai
xão." 
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Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco, que falará em nome da 
Liderança do MDB. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores: 

"Sente-se no ar um cheiro especial, 
não é cheiro de pólvora, graças a 
Deus, nem de jasmim, de pão saído 
do forno, cheiro bom de mulher 
limpa, é cheiro muito particular, 
entendem, fácil de sentir, difícil de 
explicar. Eu o chamaria de cheiro 
de mudança." (Carlos Drumond de 
Andrade.) 

Expresso, inicialmente, em meu pri
meiro pronunciamento, o mais profundo 
respeito aos meus ilustres pares e saúdo 
ao mui digno mineiro Senador Maga
lhãe.s Pinto, acertada escolha para di
rigir esta Casa, no momento em que a 
Nação reclama, em seus altos conselhos, 
a presença desassombrada de defensores 
intransigentes da liberdade. 

Eleito Senador pelos mineiros - numa 
jornada que partiu de Belo Horizonte, 
onde nossas teses ecoaram e, antes de 
a tingir os mais longínquos rincões do 
Estado, ganharam a alma generosa des
ta gente amiga-, não posso recusar-me 
o júbilo por ser um dos depositários de 
tantas angústias e tamanhas esperan
ças. E também, legatário da vontade de 
um povo que sempre fez ouvir a sua 
voz nos mais dramáticos instantes da 
nacionalidade, não me é concedido di
reito de alienar-me olimpicamente do 
tempo presente. 

Meu trabalho, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, será a precisa continuidade da 
plataforma que, ao lado de meus leais 
companheiros de partido, defendi ao 
long-o de minha campanha. Inserida no 
perfil Ideológico do MDB, minha atlvi
dade será a incansável defesa dos altos 
ln teres.ses das Minas Gerais no Senado 
da República. Abordando-os sob um en
foque nacional, saberei compreendê-los 
especificamente. 

Cuidarei da defesa da indústria na
cional, especialmente da pequena e mé-

dia empresa. A atlvidade agropecuária 
terá de mim as atenções que reclama 
e merece. O se to r terciário da economia 
obterá, de minha parte, a dedicação que 
lhe tem faltado. Assumirei a vocação 
siderúrgica de Minas Gerais, bem como 
a de uma política energética que não 
marginalize o Estado nas perspectivas 
do futuro. 

Meu labor essencial, no entanto, con
sistirá numa decidida tomada de posi
ção humanista. Continuo apoiado em 
um aforismo clássico: "O homem é a 
medida de todas as coisas". 

É a partir deste prisma que visuali
zarei a concentração de rendas, a se
gregaçã·o dos mais velhos, o abandono 
do mencr, a tragédia do desemprego, a 
miséria do analfabetismo, a correlação 
que existe entre tais problemas e o êxo
do rural, a explosão urbana, o desgaste 
ecológico e a política do lazer - tudo 
isso, obviamente, tematizado. 

Com a firmeza de posições que o res
paldo dos mineiros me garante, com o 
espírito de equipe que perpassa pelos 
quadros da Oposição, com a serenidade 
que aprendi no estudo dos fatores da 
nossa história política, assumo, sem fal
sas modéstias ou ilusões desproposita
das, o meu lugar na trincheira do Se
nado Federal. 

Que os mineiros tenham a certeza de 
que meu trabalho legislativo será um 
exercício de nossa histórica vocação pa
ra a liberdade, a democracia e a jus
tiça social. 

Nesse passo, entretanto, em que se me 
oferece, pela primeira vez, Sr. Presiden
te, a honra de dirigir-me a esta Casa 
legislativa, das mais enaltecidas tradi
ções do País, gostaria, também, a título 
de adenda despretensioso ao que já foi 
dito antes de mim, de trazer aos Srs. 
Senadores algumas observações pessoais 
sobre o último pleito e sobre a tarefa 
política urgente que dele decorre e que, 
conseqüentemente, se impõe. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mo
mento exige um exame crítico e auto
crítico, fundamentalmente despido de 
paixões de eventuais posições político
partidárias. A Nação é o objetlvo prin
cipal, e o bem -e.star do povo, a razão 
comum de nosso trabalho. 

Fenômeno importante da última dé
cada, no Brasil, é o crescente hiato en-
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tre o pensamento político-sociológico e 
o pensamento dos ateres políticos dire
tos e Institucionais. 

Há um número cada vez mais expres
sivo de estudiosos que operam funda
mentais Investigações naquele domínio, 
envolvendo as mais contraditórias pers
pectivas de engajamento Ideológico; mas 
a contradição de personagens da cha
mada classe política ao debate, no nível 
analítico, tem-se mostrado pouco fre
qüente e até mesmo pouco relevante. 

Quer-me parecer, porém, indiscutível 
que são numerosos os riscos que a con
tinuidade desta "divisão de trabalho" 
oferece: aceitá-la como natural e ine
vitável, nos dias correntes, traduz uma 
postura alienada, cómoda e irresponsá
vel. Alienada, porquanto o político se 
desvincula de algo essencial à sua pró
pria condição: a análise dos condicio
nantes do seu desempenho; cómoda, na 
medida em que o exime de pautar-se 
segundo princípios e normas explícitas; 
e irresponsável, na proporção em que 
lhe permite transferir inteiramente aos 
intelectuais - não raro Impedidos de 
uma intervencão mais imedi·ata no nos
so proces.so histórico - o ónus de um 
trabalho que é indiscutivelmente seu. 

Permita, Sr. Presidente, neste instan
te, um breve hiato, sobre o último plei
to: incluiu-se, nos comentários de alguns 
políticos, a assertiva pós-eleitoral de 
que os ventos sopraram favoráveis ao 
MDB e que qualquer que fosse o can
didato ao Senado lograria vitória. In
justa avaliação de precipitados: a aná
lise que os honraria seria a pré-eleitoral 
e não a pós-eleitoral. O desafio do tem
po presente ao qual muitos de nós, hoje, 
com assento nesta Casa não nos fur
tamos; audácia da disposição da luta 
Inerente aos que não fazem da vitória 
eleitoral os fins dos seus objetivos, mas 
o melo de uma necessária e patriótica 
pregação de princípios numa autêntica 
pedagogia social foi um dos elementos 
da correlação de forças que nos trou
xeram à Câmara Alta deste País. 

O Sr. Gilvan Rocha- V. Ex." me per
mite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com mul
to prazer, Senador G!lvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha - Ou":indo V. Ex." 
comentar os resultados das ultimas elei
ções, ocorreu à 1!1inha senslblll9ade ~e 
médico uma lnsol!ta comparaçao. Nos, 

médicos, temos o que chamamos de "A 
Hora da Verdade", um ato chamado 
seção anatomoclínica, onde, num anfi
teatro, o corpo de um .doente que nã~ 
pôde ser salvo pela clencia medica, e 
examinado pelo patologista junto aos 
clínicos que o acompanharam. Nessa 
hora da verdade, surge, com toda meri
diana clareza, aquilo que a sapiência 
médica não conseguiu descobrir enquan
to o d·oente era vivo. Apesar de um 
pouco macabra, a comparação é extre
mamente Ilustrativa, a meu ver. Os da
nes do cadáver da perda das eleições 
deviam, muito antes de cometer a dese
legância de imaginar que outros colegas 
médicos salvariam tais doentes, fazer 
como nós, humildemente, ao rigor da 
prova inequívoca, tirar lições de que, 
evidentemente, o errado e o culpado não 
é o morto, e sim os médicos que não 
conseguiram diagnosticar o mal e levar 
até o fim o tratamento, com sabedoria, 
para que se salvasse este doente. Acho 
profundamente deselegante que se diga 
aqui que qualquer candidato perderia. 
Não, Senhores, se os perdedores usassem 
todas as ciências, falassem a linguagem 
que salvaria o doente, no caso, o povo, 
eles estariam, aqui, certamente nos subs
tituindo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito 
obrigado a V. Ex." pelo aparte, que re
força o que estou dizendo da tribuna. 
v. Ex." buscou a morte: eu buscaria a 
vida para dizer que seria o mesmo caso 
de ~e dizer o sexo depois que o bebê 
nasceu. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite V. 
Ex." um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com 
multo prazer. 

O Sr. Eurico Rezende - Realmente, 
no processo eleitoral de 15 de novembro, 
houve uma acentuad-a Influência de um 
fenômeno social que favoreceu aos can
didatos do MDB ·em termos de Senado. 
Mas, este fator, por si só, não modifica
ria o resultado eleitoral. O povo teve, 
diante de si, bons candidatos, tanto da 
ARENA como do MDB, e entendeu então 
de exercitar o direito de opção, e retirou 
desta Casa homens públicos que aqui 
serviram bem ao País - corresponden
do à desvanecedora confiança do nobre 
e altivo povo de seus Estados, porém, 
remeteu, para o Congresso Nacional e, 
particularmente, para o Senado, homens 
públicos igualmente vocacionados para 
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prestar os mesmos serviços, na mesma 
dimensão, com a mesma dedicação e que 
desejamos que superem os que daqui 
saíram. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Multo 
obrigado a V. Ex." pelo aparte. 

Prossigo, Sr. Presidente. 

Há que se precaver, ao avaU.ar os re
sultados do pleito de 15 de novembro 
último, contra um erro básico: tomar 
como índice único os números eleitorais. 

De fato, a fixação neste índice con
duz apenas a uma interpretação alg·o 
acaciana: ·a ARENA conservou-se majo
ri·tárla, o MDB experimentou um sensí
vel crescimento. Em torno desta consta
~ação pode-se perder algum tempo na 
busca de causas e variáveis. Por mais 
engenhosas que possam ser estas espe
culações, não creio que elas introdu
zam dados realmente significativos para 
prospecções. Obviamente, deve-se partir 
dos números eleitorais, mas para retor
nar a eles com conteúdos concretos que 
ampliem o âmbito e as Instâncias do co
nhecimento das realidades por eles ex
pressas. 

Nesta ótica, parece-me indiscutível 
que dois eventos são extremamente sig
nificativos: o alargamento do espectro 
temático da discussão política e a agili
dade da Oposição em assumi-lo. 

Com efetto, é falso dizer-se que a Opo
sição operou tão-somente a crítica dos 
aspectos mais epidérmicos (e nem por 
isso menos importantes) da vida nacio
nal. Se é verdade que o carro-chefe da 
propaganda oposicionista foi ·a eleva
ção do custo de vida e problemas urba
nos típicos como, por exemplo, a pre
cariedade dos serviços prestados pelo 
BNH, também é verdade que outras 
questões foram colocadas, cobrindo uma 
diversificada graduação que la de aspec
tos Institucionais a dilemas económicos. 
Há a registrar - e Isto não é de valor 
secundário - o dldatismo com que a 
Oposição difundiu sua plataforma: a 
abordagem dos problemas Iniciava-se 
sempre na escala do concreto Imediato, 
a partir do qual processavam-se as In
ferências e desdobramentos. 

Por outro lado, a Oposição mostrou-se 
capaz de empalmar rapidamente os da
dos novos surgidos durante o período 
eleitoral, assimilando-os eficazmente e 
Inserindo-os no seu q undro ·· ' 

(por exemplo, a divulgação do II PND 
ou a ruptura, ainda que tímida, dos rí
gidos mecanismos da política salarial). 

II. Os Partidos e a Consciência Social 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o com
portamento, na campanha eleitoral, da 
ARENA e do MDB demonstra, empirica
mente, duas atitudes diferentes diante 
da consciência social política da popula
ção brasileira, amostrada - imperfeita
mente - na população eleitoral. 

A ARENA atuou positiva e negativa
mente. Positivamente, na medida em 
que tentou assumir a modernização ope
rada no Pais no último decênio; nega
tivamente, na medida em que tentou 
esvaziar o conteúdo programático e pro
testador da Oposição. É certo que sua 
atuação foi amplamente deteriorada -
e deixo de mão, aqui, .como deixarei, ao 
cuidar do MDB, a inconteste heteroge
neidade de seus quadros. o MDB expli
citou seu pr<Jgrama com maior liberdade, 
não tendo que defender posições do 
Governo, em suas causas e efeitos. E 
assim pôde atingir amplos setores da 
chamada classe média, a maioria do 
proletariado e significativos segmentos 
dos grupos empresariais que reconhece
ram no enunciado programático da 
Oposição apelos politico-sociais seduto
res. O que, em 1970, era apenas uma 
reivindicação possível, em 1974 trans
formou-se em uma reivindicação real, 
consubstanciada na defesa da indepen
dência nacional, concentração de ren
das, mercado Interno, desobstrução dos 
canais insti.tucional!zados e desafogo de 
tensões. 

Apesar de afastados das Instâncias de
cisivas do poder estatal, este fato não 
nos desobriga da responsabilidade na 
formulação e na apresentação das alter
nativas que possam conjurar os danos 
sociais advindes ·ou a advir da atual con
juntura. E isto porque se me afigura de 
meridiana evidência que a problemática 
brasileira só é equaclonável corretamen
te na justa proporção em que todos 
dêem sua cota de participação. 

Naturalmente, esta comunhão funda
mental que se projeta como ato de con
fianqa no percurso histórico do Brasil só 
é viável à medida em que o mais pro
fundo respeito pela pluralidade de Idéias 
se torne uma constante na vida política 
nacional. A certeza de uma nação en
grandecida tem como pressuposto a prá
tica da · ' 'p 
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III. Breve Excurso: A Cúpula do 
Sistema 

O GovernQ Geisel presenciou o proces
so culminado a 15 de novembr'D com 
serenidade, e assimilou sem traumas os 
seus resultados, antes considerando-os 
mais legítimos que acidentais. (1) 

A Impressão que tenho é que a Nação 
compreende com lucidez que é preciso 
dotar-se de suporte e legitimidade po
líticos. Teria apreendido que, nesta qua
dra do processo instaurado em 1964, co
loca-se aquilo que, segundo prestigioso 
órgão :ia imprensa, Impõe Uníc!o da ci
tação l "A necessidade do diálogo e da 
colaboração como única saída: a alter
nativa seria o aprofundamento da crise 
a níveis que desafiam previsões". (Fim 
dn. citação). (2). 

Em suma, o Governo viu emergir, no 
horizonte político, alterna-tivas que lhe 
permitem instaurar o âmbito de um 
"modelo político" menos coercitivo e 
mais imunizado às crí.ticas .de setores 
ideologicamente descomprom!ssados com 
ele. 

IV. Uma Premissa de Valor 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes 
de prosseguir, é necessário explicitar 
agora a postulação de um juízo de va
lor. 

O nosso objetivo político, dos mllltan
tes emedebistas, é a restauração do es
tado de direito, fundado nas históricas 
conquistas que expressam a dignidade 
da pessoa humana e codificado na De
claração dos Direitos do Homem, da Or
ganização das Nações Unidas. 

Em nos restringindo à atuação dentro 
da legalidade Instituída e vigente, evi
denciamos uma espécie de fé - contes
tada por alguns - na possib!l!dade de 
restaurarmos a democracia no Bras!! 
mediante os procedimentos permitidos 
pela atual conjuntura. 

Eventuais traumatismos Internos, con
ducentes a um Estado de Direito, não 
estão descartados, mas parecem remo
tos. Isto posto, o Instrumento que pos
suímos é a at!v!dade política que se tra
duza em reivindicações e proposições. 

Não hesito, portanto, em considerar 
que o povo outorgou ao MDB, nas recen
tes eleições, a autêntica e !mpostergável 
· · da Oposição. O sufrágio que rece-

bemos tem uma significação específica: 
somos os delegados populares da crítica 
Independente, da fiscalização que não 
concede e da sugestão que constrói. 

É do compromisso que agregue os tra
ços comuns desta tomada de consciência 
que se poderá elaborar um modelo polí
tico sem aspas. 

V. Possibilidades de regressão 
Em vários setores políticos Impera um 

evidente ot!m!smo quanto às perspecti
vas do futuro Imediato. Enquanto este 
otimismo depender de valorações hipo
téticas e subjetivas, ele é o melhor alia
do de um processo regressivo. 

Recordar a história política dos anos 
Iniciais da década de 1960 pode ser ilus
trativo. Considerando mesmo a casuali
dade económica da crise de 1964, que me 
parece principalmente ligada à exaustão 
do padrão de crescimento apoiado na 
"substituição de importações", não há 
como evitar a conclusão indicada já por 
Cândido Mendes - de que, no plano po
lítico, existia, em 1964, um "vácuo de 
poder". 

As eleições de 1960 e 1962 indicaram 
cristalinamente que os partidos mais 
Importantes tiveram suas bandeiras e 
consignas amplamente superadas pela 
abrupta redução, mormente nas popula
ções urbanas, da distância entre a si
tuação real e os anseios p.opulares. 

A eleição presidencial de 1960, sobre
tudo ela, .principalmente ela, tipifica 
claramente o fenômeno. O candidato 
eleito - autêntico free-Iancer político 
- cll!ptou a realidade social de então 
dos eleitores urbanos, enquanto outro, 
apoiado por uma coligação soi-disant 
progressista, esvaziou-se num conserva
dorismo anacrónico. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na me
dida em que os partidos mais significa
tivos da época não foram capazes de as
sumir aquele novo conteúdo, desgasta
ram-se de forma tal que, com reduzidas 
lideranças po.pulares legítimas, abriram 
o caminho para a regressão p·olít!ca. 

É óbvio que o quadro nacional, hoje, 
apresenta coordenadas inteiramente di
versas daquelas que envolveram a crise 
de 1964. No entanto, se os partidos poli-

!) Isto 6 vls!vcl n~o só nn nlocuç~o presldcn
clnl de 30 do dezembro, como em pronuncln
montos qunl o do Cholo do Estndo·Mntor do 
Comnndo elo Ar, cm 27 de novembro. 

2) Rcvlstn Visdo - Sno Pnulo, cd. do 30·12-74. 
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t!cos - tanto a ARENA quanto o MDB 
- não assimilarem a atual realidade 
brasileira, a via de uma regressão poli
tica continuará a ser um risco efet!vo. 

VI. A Tarefa: Política Urgente 

Sr. Pres~dente e Srs. Senadores, este é, 
segundo penso, o saldo mais sério de 
15 de novembro: ele propõe à chamada 
classe politica a tarefa urgente e Ina
diável de constituir-se, no plano Institu
cional, em segurança maior contra uma 
regressão. 

A alternativa da restauração demo
crática dependerá tanto da ARENA 
quanto do MDB. Este terá longo espaço 
de tempo para a elaboração de uma 
tática que, diante do Governo Ge!sel, 
recuse as comodidades do ades!smo e a 
inépcia da contestação gratuita. 

O Sr. Franco Montoro - Permite 
V. Ex." um aparte, Senador Itamar 
Franco, antes de concluir a brilhante 
oração que vem proferindo? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito 
obrigado, nobre Sena·dor. 

Concedo o aparte a V. Ex." 

O Sr. Eurico Rezende - Permite 
V. Ex." um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com pra
zer, Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende - Eu me con
gratulo com V. Ex." muito mais do que 
os nobres aparteantes anteriores, porque 
o faço não só como representante do Es
pírito Santo mas, também, como mineiro 
de Ubá, coestaduanos que somos, para 
dizer que o discurso de V. Ex.", sem dúvi
da, realizou uma hora alta, nesta Casa, 
e digno de ser Imitado pela segurança 
de observações de Sociologia Política, 
sem perder de vista a realidade dos fa
tos. Naturalmente, há áreas em que com 
ele não concordamos, mas nos seus de
sígnios, que constituem a pregação de 
uma luta talentosa em favor da restau
ração do estado de direito, o acolhimen
to passa a ser em coro orfeôn!co - não 
há como divergir. E V. Ex." estabeleceu, 
também, sábia política de alternativas, 
com o seu pronunciamento. A Casa, en
tre a música suave de Minas Gerais e 
o trepidante frevo pernambucano, fica 
com a primeira opção. (Risos.) 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito 
obrigado a V. Ex.", que multo me honra 

por ser da minha região, da Zona da 
Mata, da cidade de Ubá. 

Apenas diria a V. Ex.n, Senador Eurico 
Rezende, que o MDB, seja aquele repre
sentado neste instante pela voz das MI
nas Gerais, seja aquele representado 
pela voz trepidante do Ilustre Senador 
Marcos Freire, apenas não quer, dentro 
daquele provérbio bíblico, "herdar os 
ventos se outros perturbam a sua casa". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo 
finalizar com a síntese de meu pensa
mento que se retrata nas palavras de 
Teófilo Otoni - colhidas por Milton 
Campos: "O ·Culto da liberdade não pre
cisa ser Interrompido para que a Nação 
prospere, nem as Instituições livres são 
Incompatíveis com a experiência da or
ganização p·olit!ca." Tal pensamento des
brava os caminhos por onde, fatalmente, 
hão de passar os que, como nós, comun
gam nos mesmos sólidos Ideais de nosso 
líder Franco Montara, na irreversível 
marcha da "democracia que temos para 
a democracia que queremos". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
agora me seja licito, menos como Sena
dor do que como cidadão brasileiro, de 
espírito desarmado, manifestar a Sua 
Excelência, o Presidente Gelsel, que a 
História lhe reserva, e a ·todos nós com
pete, a grandiosa e irrepetível tarefa: 
promover o reencontro fraternal da fa
mília brasileira, na festa dos ressenti
mentos esquecidos e na alegria da co
munhão que só o horizonte da democra
cia plena assegura. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Muito bem! Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Antônio Carlos, Governador eleito de 
Santa Catarina. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, cumpre-me hoje, 
aqui, apresentar a meus nobres pares a 
manifestação de meu apreço pessoal, 
respeito e admiração. No próximo dia 15 
devo, se Deus assim permitir, assumir o 
cargo de Governador do Estado de Santa 
Catarina. Despeço-me desta Casa, para 
exercer o mandato que me foi c·onfer!do 
após Indicação do Excelentíssimo Senhor 
Presidente Ernesto Geisel e do meu par
tido, através dos votos da maioria dos 
representantes do povo catarlnense, na 
eleição realizada a 3 de outubro de 1974. 
Tenho o propósito de, nestas palavras de 
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despedida, assinalar a presença em meu 
espiri to dos mais lmportan tes aspectos 
do patrlmôn!o que fiz por adquirir, no 
Gongresso Nacional, através daqueles 
que, a partir de 1955, participam ou par
ticiparam da Câmara dos Deputados e do 
Senado da República. 

Ouvindo, falando, d~sempenhando as 
funções de representante do meu Estado, 
aprendi, ainda mais e melhor, a lição de 
fé n.:Js destinos de nossa Pátria- virtude 
que comece! a saber no recesso de minha 
família, cujo timbre foi e é a vocação 
para a vida pública. 

As soluções que o gênio brasileiro en
controu para resolver, através de fórmu
las que a história há de erigir como 
exemplos de sabedoria e compreensão, as 
graves crises de que fomos todos tes
temunhas, nestes últimos vinte anos, 
fizeram bem viva aquela lição de fé única 
capaz de assegurar a um povo as neces
sárias condições ps!cosoc!a!s ao seu de
senvolvimento Integral. 

A esperança na plena realização do 
povo brasileiro - ut!llzados os mecanis
mos de crescimento econômlco que per
mitindo-nos os avanços ditados pela téc
nica e pela tecnologia, não nos divorciem 
das tradições que respondem pela nossa 
inconfundível personalidade - é outro 
ensinamento que em mim se enriqueceu 
na fase de minha vida pública que os 
sucessivos mandatos de Deputado Fe
deral e Senad·or me ofereceram. 

O Sr. Daniel Krieger ~ V. Ex. a me per
mite um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o 
nobre Sr. Senador Daniel Krleger. 

O Sr. Daniel Krieger - V. Ex. a deixará 
nesta Casa uma admirável lembrança. 
Culto, trabalhador, correto, V. Ex.a vai 
desempenhar outro Importante cargo 
mas certamente, no final, voltará a esta 
Casa, que o receberá com o mesmo agra
do de sempre. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Agradeço 
as palavras generosas do eminente Sr. 
Senador naniel Krleger que foi meu Lí
der certamente no mais alto momento 
da minha atuação parlamentar, quando 
relate! ·o Projeto de Constituiçã.o de 1967. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Vou con
clulr, apenas, o agradecim1 ' : ao apar-

te que recebi do nobre Sr. Senador Daniel 
Krieger. 

Espero poder cumprir, à frente do Go
verno de Santa Catarina, aquelas tarefas 
que serão de minha atribuição, da forma 
como cumpri as outras que me couberam 
nesta Casa. 

Ao presságio de que ao final do man
dato Governamental eu volte a esta Casa 
e ao Senado da República, só posso dizer, 
entre confundido e constrangido, que os 
anjos digam amém. 

Ouço o nobre Sr. Senador Franco 
Montoro. 

O Sr. Franco Montoro - Desejo cum
prir um dever de rigorosa justiça e em 
nome do Movimento Democrático Brasi
leiro, proclamar aquelas qualidades que 
acabam de ser lembradas pelo Senador 
Daniel Kr!eger V. Ex.a deixa, realmente 
nesta Casa- sem adjet!vações gratuitas, 
rnas com absoluta realidade, - o tes
temunho do trabalho, da dedicação, da 
honestidade na condução das tarefas que 
lhe foram atribuídas e, entre elas, uma 
das mais pesadas e das mais honrosas 
que pode caber a um Parlamentar: 
V. Ex.a foi o Relator de uma obra cons
titucional, foi relator das matérias mais 
sérias e graves. Participou dos debates 
mais aprofundados, sempre com aquela 
elevação, seriedade que fazem de V. Ex.a, 
sem favor nenhum, um Parlamentar que 
honra a tradição do Parlamento Brasi
leirD. Este o depoimento que, de justiça, 
a Opçsição faz à pessoa e à atuação de 
V. Ex.a 

O SR. ANTONIO CARLOS - Agradeço 
sensibilizad·::> e comovido mesmo, o de
poimento do nobre Sr. Senador Franco 
Montoro. 

Tenho consciência que nele há muito 
do sentimento de amizade que nos une 
mas, falando como Líder do Movimento 
Democrático Brasileiro, a sua palavra en
riquece o meu discurso e não será esque
cida nas tarefas que ainda deverei cum
prir a serviço de Santa Catarina. muito 
obrigado. 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o 
nobre Sr. Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora- A ARENA, pela 
sua · · - que · se 
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orgulha e honra de ter em seus quadros 
V.Ex." , pela sua capacidade de trabalho, 
honestidade, eficiência, cultura e amor 
acendrado que tem à coisa pública, neste 
momento em que V. Ex.11 se despede pro
visoriamente, esperamos, do convívio 
desta Casa, não vai enaltecer por despis
ciendo qualidades e méritos que são já do 
conhecimento de todo o País. Mas, ape
nas formular votos os mais sinceros para 
que, no governo do Estado, V. EX." repita 
a performance a façanha que teve como 
um dos representantes mais ilustres que 
o partido possuiu nesta Casa. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite 
V. Ex.11 um aparte? 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Sou muito 
grato, nobre Sr. Senador Vlrgíllo Távora, 
às palavras de V. Ex.11, que traduz a 
palavra do meu partido, aquele que, de 
acordo com as diretrizes políticas que 
enunciei no dia em que fui escolhido 
candidato ao governo do Estado, há de 
g-overnar c·omigo Santa Catarina. 

Ouç-o o nobre Sr. Senador Vasconcelos 
Torres. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Senador 
Antôni-o Carlos, V. Ex.11 já ouviu, repeti
das vezes, a minha voz, enaltecendo a 
sua conduta parlamentar. Seria o caso 
de ratificar agora ,na sua despedida, to
dos aqueles conceitos emitidos. Mas nun
ca é demais repetir que V. Ex.11 foi, de 
fato, um mestre jovem mostrando a sua 
sabedoria de homem culto. A mim cabe 
dar um testemunho do seu vigor intelec
tual e da sua extraordinária capacidade 
física. Quando da Comissão Especial in
cumbida de dar parecer sobre a proposta 
de Constituição, enviada pelo Presidente 
Castello Branco em 1967, fui seu com
panheiro de Comissão. Designado sub
relator para o Poder Legislativo, pratica
mente nada fiz, porque V. Ex.11 foi uma 
espécie de oráculo. Era o homem que, 
apesar da tarefa ter sido subdividida, sua 
capacidade Intelectual, englobou todos os 
setores. O trabalho uniforme que foi feito 
se deve, justamente, a essa notável es
trutura intelectual que V. Ex." possui. 
Pode crer, nobre Senador Antônio Car
los, que apesar de já vivid<l, sofrido um 
mandato legislativo que pode ser consi
deract.o longo, nesse instante quase que 
nã-o consigo disfarçar a minha emoção, 
p8rque há outro traço multo importante 
na sua vida e que, para mim, é também 
· de ser · · · A 

Bom colega e amigo prestante. l!: fato que 
aqui, todas as horas, e às vezes quase 
todos os instantes, os interesses se confll
tam. É verdade, também, que chega o 
momento de camaradagem, de verdadei
ra amizade e nisso V. Ex.11 foi campeo
níssimo, soube fazer amigos como nin
guém. Gostaria, imensamente, de ir a sua 
posse. Não irei porque, no dia 15 de 
març-o, o novo G<lvernador do Estado do 
Rio de Janeiro tomará posse e terei de 
estar presente a essa solenidade. Mas, em 
nome da admiração que nutro por V. Ex." 
da amizade que tenho, sô considerarei 
este aparte completo no dia em que che
gar n<l Palácio G<lvernamental, em Flo
rianópolis, e lhe der um abraço. O Sena
dor José Sarney disse que o Senado se 
engrandecia, hoje, quando falava o emi
nente Senador; eu digo que, a saída de 
V. Ex." vai deixar o Senado um pouco 
menor. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Agradeço 
ao nobre Sr. Senador Vasconcelos Torres 
as generosas palavras com que S. Ex." 
enriquece o meu discurso. 

Realmente trabalhamos juntos, e eu 
nã•o esquecerei nunca aquela tarde de 
29 de dezembro quando examinamos a 
Seção do Poder Legislativo, no velho Pa
lácio Tiradentes, quando, juntos, toma
mos decisões e adotamos posições que 
das instituições brasileiras, da vida pú
blica do nosso País. Assim, o aparte de 
V. Ex." consagra minha modesta atua
ção no Senado da República. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex." permite 
um aparte? 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Ouço o 
nobre Sr. Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos - Meu caro Konder 
Reis - permita-me desrespeitar o Regi
mento tratando-o com intimidade - já 
me encontrava no Gabinete, com o ser
viço de som ligado, quando ouvi que 
V. Ex." iniciava um discurso de despe
dida. Apressei-me a comparecer ao ple
nário e, no caminho, vinha a pensar se 
devera ou não dizer uma palavra a 
V. Ex.", tais os laços de amizade, de 
estima fraternal que nos unem. Conhe
ci-o, já parlamentar, no Gabinete do 
então Ministro da Agricultura João 
Cleofr.s, que lamentavelmente já não se 
encontra no Senado, que já chefiou. Daí 
p:tra cá, no P: · · > Tiradentes, nestes 
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quatro anos no Senado, só houve opor
tunidade para consolidar uma estima, 
fruto da admiração aos seus excepcio
nais méritos de homem público. Não sei 
onde V. Ex.a foi maior: como relator de 
proj e tos, ao dar sua opinião em Comis
sões, ou nas manifestações, sempre opor
tunas, no plenário. Mas o que reputei 
sempre importante em V. Ex.o. é que, 
aparentemente vestido numa modéstia 
que lhe é pecul!ar, esta modéstia nunca 
o levou a se omitir nos momentos em 
que se fazia mister ser ouvida a sua 
palavra. V. Ex.a sempre falou na hora 
certa, com coragem. Sua austeridade, 
sua honestidade intelectual o creden
ciam a realizar uma grande obra a ser
viço do povo catarinense. Se com pesar 
nós o vemos afastar-se do nosso meio, 
temos o consolo da certeza de que maio
res serviços ao seu Estad·o V. Ex."" vai 
prestar e, assim, estará servindo tam
bém ao Brasil. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Muito 
obrigado, nobre Senador Ruy Santos. 
Realmente, a nossa amizade é tão velha 
quanto sincera e forte. Nosso convívio 
acentuou-se ainda mais quando tivemos, 
no.s dois últimos anos, as responsabili
dades de participar da Comissão Dire
tora, nesta Casa. E eu, que já admirava 
V. Ex.a desde os tempos em que, das 
galerias do Palácio Tiradentes, como es
tudante de Direito, acompanhava os tra
balh·os da Assembléia Nacional Consti
tuinte de 1946, pude buscar, na Comis
são Diretora do Senado, melhores e ain
da mal-ores elementos para o conhecer, 
como grande homem público, um extra
ordinário representante do povo baiano. 

Muito obrigado pelas generosas pala
vras de V. Ex." 

O Sr. Ruy Carneiro - Concede-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o 
nobre Senador Oslres Teixeira, que ha
via, solicitado aparte antes do nobre Se
nador Ruy Carneiro. 

O Sr. Osires Teixeira - A rigor, no
bre Senador Konder Reis, era dispen
sável meu aparte a V. Ex.a, já que em 
nome da Liderança o aparteou o nobre 
Senador Virgílio Távora. Todavia, a ad
miração que nutro pelo trabalho de 
V. Ex.•, antes mesmo de vir para o Con
gresso, aumentada depois que tive o pra
zer do convívio pess·oal com V. Ex.•, me 
faz também quebrar, de certa forma, o 

Regimento Interno, para dar o meu 
aparte. Faço-o rapidamente, para dizer 
que considero - como, acredito, consi
dera toda esta Casa - a passagem de 
V. Ex.a pelo Congresso Nacional como 
uma trajetórla luminosa, fruto da sua 
inteligência, do seu trabalho, da sua 
dedicação, fruto do desejo de bem ser
vir à Pátria, traduzido, mais uma vez, 
no reconhecimento do Executivo, no re
conhecimento da ARENA de Santa Ca
tarina, no reconhecimento da Assem
bléia Legislativa daquele Estado, ao ele
gê-lo Governador do futuroso, do mag
nifico Estado de Santa Catarina, na 
certeza de que V. Ex.a, excelente legis
lador, homem de cultura, será sem dúvi
da nenhuma um grande governador por
que, sobretudo e acima de tudo, V. Ex.a 
é politico. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Muito 
obrigado, nobre Senador Osires Teixeira. 
O depoimento de V. Ex.a, nobre repre
sentante de Goiás, é mai.s um fator ca
paz de enriquecer este discurso e, acima 
de tudo, de levar o testemunho do meu 
modesto trabalho ao conhecimento do 
nobre povo catarinense. Muito obrigado. 

Ouço o nobre Senador Ruy Carneiro. 

O Sr. Ruy Carneiro - Nobre Senador 
Antônio Carlo.s, a Bancada do MDB já 
.se pronunciou, numa saudação, em 
aparte especial a V. Ex.", através de 
nosso Líder Senador Franco Montara, na 
oportunidade em que V. Ex.a se de.spede 
desta Casa. Este seu amigo particular e 
colega, representante do Estado da Pa
raíba, recorda-se, perfeitamente, quando 
V. Ex.a, cheio de aflições, veio para e.ste 
Plenário relatar o quanto o pequenino e 
glorioso Estado que representa - Santa 
Catarina - estava atormentado com 
aquela verdadeira calamidade pública da 
enchente. E, imediatamente, a voz da 
Paraíba .se colocou ao lado de V. Ex.a, 
por conseguinte, ao lado de Santa Ca
tarina, para aplaudir a maneira gigan
tesca como V. Ex.a se portou, tendo em 
vista que nós, do Nordeste, vivemos 
sempre esse drama. Sei que V. Ex." deve 
se lembrar bem disso. Então, agora, no 
momento em que o nobre colega se des
pede do Senado para !r governar o seu 
Estado, Santa Catarina, quero dar a 
V. Ex.• as minhas congratulações. Sem
pre estivemo.s, politicamente, em campos 
opostos. V. Ex.11 foi um parlamentar 
exemplar, um Senador eminente, razão 
pela qual e.st:i recebendo essa consagra-
ção admirável e ·· · de todo o · 
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a começar pelo primeiro aparte que foi 
do nosso preclaro colega Senador Daniel 
Krieger. Portanto, o Senado da Repú
blica está saudando V. Ex.", e o povo 
de Santa Catarina, naturalmente, sente
se orgulhoso de ver que seu represen
tante, nesta Casa, no momento em que 
se despede, é alvo de tantos aplausos e 
elogios, recebendo conceitos judiciosos 
elos seus companheiros e colegas. Este o 
testemunho que a Paraíba, através da 
minha voz, não podia deixar de trazer 
a V. Ex.", como uma homenagem ao 
meu eminente amigo e à gloriosa Santa 
Catarina, que V. Ex." tão admiravel
mente representou nesta Casa. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Muito 
obrigado, nobre Sr. Senador Ruy Car
neiro. V. Ex." colocou admiravelmente 
o seu aparte. 

As palavras que estou recolhendo dos 
meus eminentes pares são realmente di
rigidas a Santa Catarina. É à minha 
terra que eu as endereço, pois ao seu 
nobre povo é que devo a honra de po
der ter participado dos trabalhos do Se
nado Federal e agora estar-me prepa
rando para governá-la. Muito obrigado. 

O Sr. Petrônio Portella - Permite-me 
V. Ex."? 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Ouço o 
meu eminente Líder, Presidente do meu 
Partido, o nobre Senador Petrônio Por
tella. 

O Sr. Petrônio Portella - Nobre Se
nador Antônio Carlos, é profundamente 
contristado que vejo, hoje, nesta tarde, 
a despedida de V. Ex." Perde o Senado 
uma das mais altas expressões da vida 
pública deste Pais. Jurista admirável, 
homem público corajoso e probo, cida
dão exemplar, ocupou V. Ex." os mais 
alto.s postos da vida parlamentar, a que 
deu brilho, dignidade, alteando, em ver
dade, a nossa classe e, pelas suas cons
truções jurídicas, pelas suas interven
ções, fazendo com que o Congresso Na
clonai fosse respeitado e aplaudido pelo 
povo brasileiro. Pouca gente, ao longo 
da História do Brasil, teve oportunidade 
de dar tanto de .si à tarefa parlamentar. 
Ag-ora, dela V. Ex." se despede, convo
cado que foi para o Governo do seu 
Estado. Sei que é desejo de todo homem 
públlco governar a sua tera, mas fico 
n perguntnr a mim mesmo se o seu lu
l~:U' não devia ser o Senado Federal, on
de, em , · · · ao 

País assinalados serviços. Espero que do 
Governo do Estado, a que V. Ex." dará 
a dimensão que deu à sua vida parla
mentar, com certeza o povo o fará vol
tar a esta Casa, para que continue dan
do llções de civismo a todos nós e, atra
vés de nós, ao povo brasileiro. Muito 
obrigado a v. Ex." pela sua brilhante 
atuação parlamentar. E este agradeci
mento é o agradecimento dos seus com
panheiros de Bancada e o agradecimento 
do seu Partido, a que V. Ex." abnegada
mente vem servindo ao longo de sua 
atuação de homem público. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Muito 
obrigado, nobre Sr. Senador Petrônio 
Portella. 

Creio que a melhor maneira de agra
decer ao generoso aparte de V. Ex.", meu 
Líder e Presidente do meu Partido, é 
dizer que a V. Ex." devo as grandes 
oportunidades de poder prestar serviços 
ao meu País, como Senador da Repú
blica. A confiança que V. Ex.a. em mim 
depositou, fazendo-me relator de inúme
ras matérias que tramitaram nesta Casa, 
de caráter importante, e o gesto que 
me elevou à 1." Vice-Presidência do 
Senado Federal, à Vice-Liderança da 
Maioria, e tantas outras decisões de 
V. Ex.", como Líder e como Presidente, 
é que me permitem hoje colher teste
munhos tão valiosos e tão comovedores 
da minha atuação. 

Assim como aqui, lá, em Santa Ca
tarina, continuarei a ser um soldado do 
Presidente da Aliança Renovadora Na
cional. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o 
nobre Sr. Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende - Quer-me pa
recer, quando se tr.ata de render a sin
ceridade e a efusão de homenagens a um 
homem público do porte, das proporções 
de V. Ex.", não há voto de líder, e por 
isso, inobstante a intervenção do Sr. Se
nador Petrônio Portella, me permito 
compor o elenco das vozes congratulató
rias dirigidas a V. Ex." O Sr. Senador 
Petrônio Portella, no seu ap.arte, como 
que refletiu o seu sentimento de culpa, 
porque todos nós constatamos que houve 
uma verdadeira cc-autoria para retirar 
V. Ex." da nossa intervivência, após uma 
' · ·· · · - ' do 
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melhor serviço público a esta casa e a 
e.ste País. Efetivamente, no dorso, na Ins
piração da bo.a fé, col!garam-se, para 
essa tarefa e com resultado triunfal, a 
Missão Petrônio Portella, o Presidente 
Ernesto Ge!sel, o Diretório Regional da 
ARENA e a nobre Assembléia Legislativa 
de Santa Catarina. Mas V. Ex.", apesar 
de realizar um deslocamento na geogra
fia, ficará no mesmo lugar da História, 
podendo, ao fim do novo serviço que é 
exigido da sua dedicação e do seu es
pírito público, dizer, com a consciência 
tranqüila, que cumpriu a plenitude dos 
seus deveres. Sem nenhum efusão mera
mente ilustrativa, podemos dizer que V. 
Ex.", pelo menos durante a minha gera
ção, foi um dos melhores homens públi
cos do País. Os Anais da Casa recolhe
ram e regístrar.am para a posteridade a 
presença e a atuação de V. Ex.", não só 
nas mais importantes proposições legis
lativas dos últimos tempos, como nos 
acontecimentos de grande e decisiva im
portância politica. Mas, entendo que 
onde mais se alteou o talento de V. Ex.", 
de envolta com a sua tenacidade, com o 
seu propósito de servir ao País foi quan
do, guindado à condição de relator-geral 
do projeto da Constituição de 1967 ins
creveu-se, definitivamente, na gr.at!dão 
nacional. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Multo 
obrigado, nobre Senador Eurico Rezende. 
O depoimento de V. Ex." vale muito para 
mim, pela sua autoridade, pela sua bra
vura, pela sua coerência e, também, 
pelas demonstrações inequívocas e cons
tantes, de amizade, com que me tem 
cumulado. 

O Sr. Evelásio Vieira. - Permite V. 
Ex." um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o 
nobre Sr. Senador Evelás!o Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira - Eminente Se
nador Antônio Carlos Konder Reis, tri
lhamo.s c.aminhos distintos, mas conver
gentes. Não tenho a honra de pertencer 
ao vasto círculo de amigos de V. Ex.", 
embora pertencendo aos milhões de ad
miradores de V. Ex." SOfri eleitoralmen
te, na última campanha, face ao prestí
gio eleitoral de V. Ex.". mas nem por isso, 
nessa oportunidade em que se despede 
desta Casa, preparando-se para a.ssum!r 
a d!reção do nosso Estado, poderia silen
ciar sem dizer que nos associamos, tam
bém, às manifestações de que V. Ex." é 
alvo neste momento. Figuras das mais 

expressivas e das mais credenciadas di
rigem as palavras mais meritórias ao 
trabalho do p.arlamentar Antônio Carlos 
Konder Reis. Essas palavars, esses teste
munhos evidenciam a trilha brilhante do 
parlamentar catarinense. Esses fatos or
gulham e envaidecem, sem dúvida, .a 
todos os catar!nenses ,mesmo aqueles que 
divergem de V. Ex." no campo das idéias, 
dos métodos politico-partidários. Quero, 
Senador Antônio Carlos Konder Reis, 
nesta oportunidade dizer - seria des
necessário - que sere! um homem a 
acompanhar .a sua trajetória no coman
do dos destinos do nosso Estado, e es
tare! sempre atento às observações dos 
desvios que porventura venham a ocor
rer, no bom sentido de colaborar para o 
êxito da administração de V. Ex.", para 
que Santa Catarina colha os frutos, mo
tivo da nossa atuação na vida públ!ca. 
Esta a manifestação, como imperativo de 
consciência, que tínhamos de fazer a par 
dos nossos votos, sinceros e honestos, de 
uma adm!nístr.ação brilhante e profícua 
para o bem de Santa Catarina, para uma 
maior contribuição ao nosso querido 
Brasil. (Palmas.) 

O SR. ANTONIO CARLOS - Multo 
obrigado, nobre Senador Evelásio Vieir.a. 
Devo, inicialmente, dizer que se sofri
mento houve na campanha quanto ao 
meu prestígio, certamente o meu foi 
maior do que o de v. Ex." porque V. Ex." 
foi vitorioso. 

Quero consignar o meu agradecimento 
aos votos que formula pelo êxito da ta
refa que vou iniciar no dia 15. E a mim 
também cabe nesta hora, formular a V. 
Ex." os mais sinceros votos de pleno 
êxito no exercício do mandato de Se
nador da República pelo nosso Estado. 

Certamente os nossos caminhos são 
convergentes pois estou absolutamente 
convencido de que, nesta C.asa, todos e 
cada um, através de métodos, processos 
ou sistemas diversos, buscam uma só 
coisa: a grandeza do Brasil, a fel!c!da
de do povo brasileiro. 

Multo obrigado a V. Ex." 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Ex." um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço o 
nobre Sr. Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Creio que 
V. Ex."- e multo poucas outras pessoas 
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que se encontram neste recinto - terá 
condições de compreender o exato al
cance do ,apa;te que ouso pedir-lhe. E 
por serem razoes multo particulares não 
desejo aprofundá-las. Quero apenas 'lem
J?rar ao homem brilhante de espírito que 
e V. Ex.n., que cedo li em Bilac - e Deus 
me permita não mutilar-lhe o pensa
mento ao repvoduzi-lo de memória -
que um elogio deve ser absolutamente 
.adequado ao nume ou homenageado sob 
pena de correr o risco de não mais poder 
ser considerado um elogi.o. O que acabo 
de ouvir, nesta Casa, daqueles que con
viveram com V. Ex.n. tantos anos, dá-me 
a exata grandeza da altitude de v. Ex.a 
E eu lastimo, do profundo intimo do 
meu ser - esta expressão pode ser to
mada não como redundância mas como 
anacoluto - eu lastimo que a minha 
convivência com V. Ex.a, no Parlamento 
tenha sido tão curta, porque a inteli~ 
gênc!a. peregrina de V. Ex.a, a cultur.a 
admlravel que acaba aqui de ser reco
nhecida por todos - gregos, troianos e 
talvez, até, alguns fenícios - a compos
tura de V. Ex.a, de que todos nós demos 
testemunho permanente, com que orgu
lho - permita-me dizer-lhe, nobre se
nador - o seu humilde correligionário 
da ARENA se sentia presidido por v. 
Ex.n._. . com que excepcional e inexcedível 
hab1lldade V. Ex.n. sabia articular numa 
dosagem perfeita, a fidalguia dÓ trato 
do Presidente na Sessão e os imperati
vos. do Regimento. E a abertur.a desta 
legiSlatura, na sua sessão inaugural há 
de ficar indelével para todos nós ~om 
uma lição que V. Ex.n. deu, a todos, sem 
posar de mestre. Nem mesmo a veemên
cia inadequada com que foi formulada 
aqui, uma questão de ordem, que poderiá 
parecer impertinente conseguiu toldar a 
serenidade com que 'v. Ex. a se conduz 
como de hábito, na direção dos trabalhos 
desta_ Casa. Ficou-me, portanto, a im
pressao precisa do homem público na
quilo que ele tem de mais fascinante -
e é deste que eu me despeço com sau
dade. Vim, hoje, prop-ositadamente aqui 
com a missão precípua de ouvi-lo· 'e ou
vindo-o, ouvir-lhe, naturalmente à bele
za da.s frases construídas com o estilo de 
um mestre da Língua. P.ara encerrar este 
aparte, gostaria de dirigir-me à senslbi
Jiclade do escritor Konder Reis: acaba de 
fal~r-se, aqui, que V. Ex.n. foi guindado 
ao Governo do Estado em prejuízo do 
Senado, e o nosso Irreverente e querido 
Vlce:Líder Eurico Rezende den ao Líder 
Pet_ronlo Portella .a responsabilidade pri
mem\ por essa perda para nós, O chavão 

diria: "0 Senado perdeu,' mas Santa Ca
tarina ganhou". Eu gostaria de fugir da 
fr.ase feita, nesta hora, para dizer-lhe 
que, ao escritor Konder Reis, eu lem
braria, apenas, Cecília Meirelles, quando 
ela diz, num dos seus poemas mais lin
dos, quanto ao destino que ela discutia 
nesse poema: "Quanto ao destino ao 
meu, não sei se o conduzo, não sei 'se o 
acomp.anho". Praza aos céus que V. Ex.n. 
esteja conduzindo o seu destino. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Muito 
obrigado, nobre Senador Jarbas Passa
rinho. 

Certamente, eu é que irei sentir a falta 
de um convívio maior com V. Ex.a, nesta 
Casa, para poder aprender as licões da 
cultura de V. Ex.a, da sua extraordinária 
vo.cação de parlamentar e de homem pú
bllco. Devo mesmo dizer, com a since
ridade e a lealdade que me c.aracterizam 
se, destes longos anos de vida públlcá 
em Brasília, uma tristeza guardo no co
ração, foi o não poder, por razões estra
nhas à vontade de V. Ex.a certamente 
e à minha vontade, talvez por falha mi~ 
nha, Intensificar, amiudar os cantatas 
com V. Ex.n., especialmente na Pasta dos 
Negócios da Educação. Mas pode V. Ex.n. 
estar certo de que, mesmo longe, eu não 
desaprendi a lição de admirá-lo, de res
peitá-lo, de procurar saber de toda luta 
que V. Ex.n. realizava, num campo tão 
difícil e tão surpreendente. No Senado 
aquela observação, a binóculo - se as~ 
sim posso dizer - durante longo período, 
transformou-se num contato maior, por
que V. Ex.a tem esta extraordinária qua
lidade: saber encurtar distâncias. E foi 
pensando na maneira como nos encon
tramos nesta Casa, nobre Senador Jarbas 
Passarinho, depois daquele relativ-o afas
tamento, durante o período em que v. 
Ex.a exerceu a Pasta da Educação, que 
eu, dando uma entrevista aos jornalistas 
de Santa Catarina, escolhi o lema do 
meu Governo: "Governar é encurtar dis
tâncias". E V. Ex.a ensinou-me a encur
tá-las, pelo que lhe sou multo grato. 

O Sr. Lourival Baptista -Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Com 
multo prazer, nobre Senador Lourlval 
B.aptlsta. 

O Sr. Lourival Baptista. - Não poderia 
sem faltar a um dever, deixar de ma~ 
nlfestar-me nesta ocasião, felicitando o 
Estado de Santa Catarina pela sua esco-
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lha para governá-lo, a partir do próxi
mo dia 15 de março. V. Ex.'\ eminente 
Sonador Antônio Carlos Konder :Rjels, 
tem representado com fidelidade e capa
cidade o povo catarlnense, que o elegeu 
seguidas vezes para a Câmara dos Depu
tados e, em 1963, para esta Casa. Na sua 
já longa vida públlca, tem-se mostrado 
sempre um homem sério, cap.az e imbuí
do de excepcional espírito público. Dese
jo, assim, eminente Senador Antônio 
Carlos, ressaltar os ln úmeros e impor
tantes serviços que prestou à sua querida 
terra natal, que é o seu Estado, e tam
bém os grandes e inestimáveis trabalhos 
prestados, como parlamentar, ao Brasil. 
V. Ex." dignificou esta Casa e é com 
pesar que o vemos dela afastar-se. Não 
tenho dúvidas de que, na missão que lhe 
foi atribuída pelo nosso Partido e pelo 
eminente Presidente Ernesto Geisel, V. 
Ex.", mais uma vez, mostrará o grande 
hOmem p~bllco que é, propiciando .a 
Santa Catarina uma administração ope
rosa, austera e rica de realizações. Como 
amigo de V. Ex." de muitos anos, após 
longa convivência na Câmara dos Depu
tados, tanto no Rio como em Brasílla, e, 
finalmente, nesta Casa, irei sentir muito 
a ausência, como todos que com V. Ex." 
conviveram, neste Senado, nos .anos em 
que aqui esteve, onde, repito, pontificou 
e trabalhou sempre com amor por Santa 
Catarina e pelo Brasil. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Muito 
obrigado, nobre Sr. Senador Lourival 
Baptista. A V. Ex.a, não posso e nem 
quero responder da forma com que res
pondi .aos eminentes colegas, porque V. 
Ex.a é meu irmão. Basta que eu lhe diga, 
comovido, multo obrigado. 

Ouço o nobre Sr. Senador Henrique 
de La Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Nobre 
Sr. Senador Konder Reis, tenho a ven
tura de ser, de longa data, admirador 
convicto de V. Ex." Acompanhei, de per
to, a eficiente e trabalhosa ação parla
mentar de tão notável Representante do 
Estado de Santa Catarina. E agora, 
quando V. Ex." troca a ação parlamentar 
pelo comando executivo do seu Estado, 
desejo-lhe, de coração, que Já, como aqui, 
realize uma ação tranqülla, fel!z e efi
ciente. E digo, nobre Senador Antônio 
Carlos, de coração aberto: V. Ex. a repre
sentou sempre p.ara mim um exemplo de 
patriotismo e de ação parlamentar. Lá, 
acredito que seja também excepciona.l 

governante de todos os filhos de Santa 
Catarina. Jl: o que lhe desejo de coração 
aberto, de alma chel.a de fé. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Multo 
obrigado, nobre Senador Henrique de La 
Rocque. Amigos há tantos anos ,colegas 
na Câmara, e agora o destino me reser
va esta armadllha. Apenas alguns dias 
de convívio com V. Ex.a, no Senado da 
Repúbllcà, onde, certamente, V. Ex." vai 
representar com brilho e alta dignidade 
o Estado do Maranhão. Muito obrigado. 

O Sr. Fausto Castello-Branco - V. 
Ex." permite um aparte? 

O SR. ANTóNIO CARLOS - Ouço o 
nobre Sr. Senador Fausto Castelo
Branco. 

O Sr. Fausto Castelo-Branco - Mui
tas vozes j à se fizeram ouvir aqui. Pelo 
meu Piauí, inclusive, falou o nosso Líder 
Petrônio Portella. Mas não me sentiria 
bem e nem me justificaria, perante a 
minha consciência, por uma questão de 
foro íntimo, deixar de dizer algumas pa
lavras de congratulações pela ascensão 
de V. Ex.a ao cargo de Governador de 
Estado. Mas, também, é comum dizer-se 
que os pássarDs constróem os ninhos e 
os homens constróem amizades. V. Ex.a 
soube construir amizades, com austeri
dade. Desta amizade quero continuar a 
usufruir e desta autoridade, desta ho
nestidade e probidade usufruirá o seu 
E>tndo, Santa Catarina. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Muito 
obrigado, nobre Senador Fausto Castelo
Branco. V. Ex." é extremamente bondo
so com o seu aparte e enriquece o meu 
discurso a voz do Piauí, na despedida 
de um representante de Santa Catarina. 

Ouço o nobre Sr. Senador Wilson Gon
çalves. 

O Sr. Wilson Gonçalves - Sr. Senador 
An tônlo Carlos, é com certo constrangi
mento que interrompo o pmnunciamento 
histórico de V. Ex.11, nesta hora em que 
se despede do Senado Federal, para 
ccupar a mais honrosa posição politica 
que um homem público pode exercer, 
nlém da Presidência da República. Creio 
que V. Ex." já conhece o meu pensamento 
a seu respeito. Quando V. Ex.", uma vez 
eleito Vice-Presldente desta Casa, relatou 
ao Plenário as manifestações recebidas 
no seu Estado natal, pela merecida ln
vestidura, tive a oportunidade de mani-
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festar a V. Ex.~. a um só tempo, o meu 
apreço e a minha admiração. Acompa
nhei a sua tragetórla cintilante nesta 
Casa, desde 1963, não só em plenário, 
mas nas Comissões permanentes e, prin
cipalmente - quando V. Ex." mais se 
agigantou - como Relator da Comissão 
que examinou o projeto de Constituição, 
transformadQ ,posteriormente, na Cons
tituição de 1967. Tive a honra, embora 
em plano multo Inferior, de participar 
daquela Comissão, e vi a clntllâncla do 
seu espírlt·o, a profundeza dos seus co
nhecimentos jurídicos e, acima de tudo 
isso o espírito público com que ordenou 
e dirigiu os trabalhos em relação aos 
~nh-relatores. Neste Instante, em que 
v. Ex." se despede desta Casa, talvez fi
casse eu com um drama de consciência se 
nã.o repetisse a manifestação mais legí
tima mais sincera, do meu apreço e da 
minha admiração. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Multo 
obrigado, nobre Senador Wilson Gonçal
ves. 

v. Ex." foi companheiro desde 1963 e 
creio que tivemos, nesta Casa, destinos 
paralelos. Ambos fomos Vlce-Líder da 
ARENA depois, do Governo; ambos exer
cemos ~ 1." Vice-Presldência desta Casa, 
cumprindo as mesmas atribuições; 
v. Ex.", com raro brilho e autoridade, e 
eu, procurando esmerar-me em dedica
ção e amor a.o trabalho. 

Sou grato oo depoimento de V. Ex." 
Apenas, desejo fazer uma retificação: a 
contribuição de V. Ex." ao trabalho de 
elaboração constitucional em 1967 não 
foi em plano inferior. V. Ex." relatou o 
título dos direitos políticos e todos os 
pareceres emanados de V. Ex." c·om ex
ceção daquele sobre a emenda relativa 
aQS direitos e garantias individuais- em 
que V. Ex.~ inclinou-se pela proposição 
de autoria do nobre Senador Milton 
campos e eu preferi aquela apresentada 
pelo nobre Senador E'urico Rezen
de - eu ac·olhl os pontos-de-vista de 
V. Ex.", porque eles atendiam perfeita
mente aos nossos objetlvos comuns fazer 
uma Constituição, nobre Senador Wilson 
Gonçalves, que foi tãQ combatida. Mas, 
a grandeza do combate, hoje, é superada 
peh saudade que aquele documento Ins
pira a todos quantos desejam para o 
Brn.sll uma autêntica. Democracia. 

Obrigado a V. Ex." nobre Senador Wil
son Gonçalves. 

O Sr. Teotônio Vilela...:.. Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço com 
prazer o nobre Senador Teotónio VIlela. 

O Sr. Teotônio Vilela- Nobre Senador 
Antônio Carlos, com a ausência de 
v. Ex." perco um dos melhores contatos 
parlamentares que tive nesta Casa, e a{ 
mesmo tempo perco um vizinho. Mas Sr. 
Senad·or de tudo que •OUVI nos apartes a 
v. Ex.", uma conclusão se tira: é que a 
figura exemplar de parlamentar que é 
v. Ex." chega a se confundir -. ouso 
dizer - com a dignidade da própria Ins
tituição a que pertencemos. Desejo a 
V. Ex.• o mesmo trabalho fecundo na ad
ministração do seu Estado, um Estado 
que V. Ex.• sempre tratou nesta Casa -
naquela expressão multo amorosa que 
costumamos dizer - de torrão. V. Ex." 
sempre fez de Santa Catarina um pedaço 
do seu próprio coração, e assim é que 
tratou sempre dos seus problemas, da sua 
cultura do seu desenvolvimento e do seu 
futuro.' Espero que esse futuro, seja na 
verdade, tão grande quanto os seus so
nhos. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Multo 
obrigado, nobre Senador Teotô~o VIlela. 
v. Ex.", dando-me este aparte tao gene
roso, não poderia concluir sem falar em 
sonhos, porque V. Ex.a tem uma alma de 
poeta. Nesta hora, realmente, em que 
estou consciente das responsab111dades 
que vou assumir, é preciso que existam 
alguns sonhos a encorajar-me, para po
der sair vitorioso daquilo que considero 
um grande desafio. 

Muito obrigado a V. Ex." 

O Sr. Dinarte Mariz - Permite V. Ex.• 
um aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS - Ouço 
v. Ex.• com muito prazer. 

O Sr. Dinarte Mariz - O Senado, com 
a ausência de V. Ex.", perde um dos mais 
capazes, mais cultos, dos Senadores que 
a Casa tem acolhido até hoje. Mas, 
v. Ex.• vai governar o seu ~stado, natu
ralmente levando a experiencla de uma 
longa vida pública, apesar da sua apa
rente mocidade. Mas devo dizer que o 
senado jamais deixará de estar pre.sente 
em todos os atas da vida pública de 
v. Ex.", pois tenho a Impressão de que 
esta casa também foi um aprendizado 
para V. Ex.•. e o brilho, a competência 
com que v. Ex." exerceu o seu mandato, 
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ficará para sempre como exemplo dos 
mais dignificantes que um homem pú
blico p·ode deixar na passagem por uma 
Casa como a nossa. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Multo 
obrigado, nobre Senador Dlnarte Mariz. 
v. Ex.o. diz multo bem, com a sua expe
riência de longos anos nesta Casa, que 
aqui eu devo ter aprendido multo para 
poder bem realizar a tarefa de governar 
o meu Estado. Muito obrigado pelas ge
nerosas expressões de V. E:x.a 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a dá 
licença para um aparte? 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Ouço o 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Senador An
tônio Carlos, nossas vidas politicas an
daram, muitas vezes, no mesmo caminho 
e, em outras vezes, divergiram. Mas, isto 
não impediu que de V. Ex.n guardasse eu 
- e guardarei sempre - a impressão do 
homem público genuíno, do homem vol
tado para a causa pública e interessado 
em melhores rumos para a vida demo
crática do País. Seu companheiro na Co
missão de Constituição e Justiça, sou 
testemunha da independência e da cla
rividência dos seus pronunciamentos. 
Membro desta Casa há quatro anos, 
c-omo outrora da Câmara dos Deputados, 
quero, apenas, fazer um voto para que 
v. Ex." leve para o Governo de Santa 
Catarina o mesmo espírito público que a 
tem norteado até hoje. 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Multo 
obrigado, nobre Senador Nelson Carnei
ro. O depoimento de V. Ex.n é para mim 
da maior valia. Disse V. Ex.n multo bem: 
quantas vezes caminhamos juntos, até 
mesmo em importantes missões no exte
rior, onde passamos dias, praticamente, 
lado a lado, representando nosso País. 
v. Ex.n chefiando a delegação brasileira, 
e eu o acolitando. 

Em outros momentos estivemos em 
campo adversário, mas, sabe V. Ex.n da 
constante admiração pelo trabalho reali
zado por v. Ex.n, tanto na Câmara dos 
Deputados, quanto aqui no Senado da 
República. 

Multo obrigado a V. Ex." 

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex.o. permite, 
agora, um aparte? 

O SR. ANTôNIO CARLOS- Ouço o no
bre Sr. Senador Lenolr Vargas. 

O Sr. Lenoir Vargas - Meu caro Se
nador Antônio Carlos, meu caro Gover
nador Antônio Carlos, fiquei em dúvida 
quanto á oportunidade do aparte a 
v. Ex.n, pois, mal iniciou o seu discurso, 
as figuras mais ilustres desta Casa, ou 
a totalidade dos membros do Senado, pre
sentes a esta Sessão, acorreram logo para 
trazer o testemunho pessoal, de cada 
um, a admiração para com V. Ex.n e do 
sentimento de que estavam possuídos, 
nesta hora ,em que V. Ex.n interrompe a 
sua atlvldade parlamentar, para dar 
cumprimento à missão que lhe foi con
fiada no Executivo de Santa Catarina. 
Fiquei a me perguntar, ouvindo os apar
tes que lhe foram dirigidos, como é cria
dor o homem político; que reservas 
enormes possui de avaliação, de percep
ção e de grandeza! É que não faz muito, 
por duas vezes, e rememoro aqui uma de
las: quando V. Ex.n foi escolhido nosso 
Governador, as mesmas figuras quase, 
as maiores do Senado da República, 
prestaram a V. Ex.n, em apartes a dis
curso aqui proferido, homenagens que 
sensibilizariam e que enriqueceriam o 
curriculum do mais alto homem público 
deste País. Que reservas enormes de 
criação, de reconhecimento e de avalia
ção têm os políticos! Hoje, nesta tarde, 
repete-se homenagem tão extensa e tão 
profunda que ,por certo, há de ser o 
maior galardão das horas solares que 
tem vivido v. Ex.n, no nosso Estado e no 
grande cenário da política brasileira. 
Aqui, foi salientada a magnífica atuação 
e altitude de V. Ex.n, quer na Presidência 
dos trabalhos desta Casa, quer na Vice
liderança, quer nas Comissões técnicas, 
quer, ainda, na atuação em plenário a 
favor de Santa Catarina. Tudo isso, a 
nôs que participamos da representação 
catarinense, não apenas orgulha, mas 
também envaidece, por contar com fi
gura de tão alta expressão, como é 
v. Ex.n, na vida da nossa província e no 
cenário da vida pública brasileira. Por 
isso nesta tarde, quando V. Ex.n faz um 
discurso que, por certo, seria de home
nagem à Casa que serviu durante tantos 
anos embora no início do seu pronun
ciamento, todo Plenário levantou-se para 
homenageá-lo. E não é estranho estejam 
aqui presentes, neste momento, também, 
representantes de Santa Catarina, na 
Câmara e no Senado para altearem-se 
com v. Ex.n participando desta hora sin
gular da sua vida pública. Quando 
V. Ex.", como disse, interrompe a sua 
atlvldade parlamentar para, em hora 
tão necess:í.ria a Santa Catarina, condu-
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zlr, dirigir, orientar e, por certo, altear 
e engrandecer os destinos da nossa pro
víncia, eu, que fui companheiro de 
V. Ex." numa magnífica campanha elei
toral ,em que nos elegemos para o Sena
do da República, não considero que se 
interrompam -as nossas inter-relações, 
porque se V. Ex." sai dessa posição, em 
favor de Santa Catarina, haverá de ter 
continuidade o seu trabalho na provín
cia, e o nosso relacionamento para que 
eu possa ,dentro da modéstia das mi
nhas limitações, contribuir com alguma 
coisa para o êxito do Governo de V. Ex." 
Como em todas as outras posições, V. Ex." 
sempre foi de singular felicidade. Estas 
palavras, dei:•!io-as, aqui, com profundo 
sentimento de respeito a V. Ex.", à sua 
vida pública, à sua atuação como par
lamentar e como homem do Executivo, 
a que já pertenceu e ao qual volta, tran
qüilo e sereno, nesta hora tão importan
te para Santa Catarina, quando os seus 
destinos estarão entregues à clarividên
cia e ao alto espírito público de V. Ex." 

O SR. ANTôNIO CARLOS - Multo 
obrigado, nobre Senador Lenoir Vargas. 
O aparte de V. Ex." registra as manifes
tações generosas do Senado e diz muito 
bem dá hora em que eu deveria home
nagear a Casa da qual me despeço. 

Ainda estou no início da segunda folha 
do meu discurso, tantas foram as inter
rupções dos meus eminentes pares, c~n
signando conceitos dos mais generosos e 
amigos, em torno da minha pessoa, e 
que, certamente, fazem crescer as minhas 
responsabilidades. 

V. Ex.", companheiro da campanha de 
1963; companheiro aqui no Senado, das 
lutas que juntos travamos; e compa
nheiro especialmente naquela tarefa que 
estamos realizando e que continuaremos 
a realizar, V. Ex.", de Santa Catarina, 
há de entender, se eu disser, apenas, que 
a tarefa é de transformar a soma em 
síntese e cada vez em mais síntese e 
menos soma, V. Ex." há de, no Senado, 
continuar me ajudando, representando o 
nosso Estado, juntamente cornos nossos 
eminentes pares, o meu ilustre suplente 
e o nobre Senador Evelásio Vieira, para 
que eu possa ter, nesta Casa, a somar-se 
aos aplausos, e as manifestações de sim
patia, o apaoio necessári·o para cumprir o 
meu dever à frente do Governo catari
nense. Muito obrigado, nobre Senador 
Lenoir Vargas. 

Prossigo, Sr. Presidente. Falei da fé, 
que aprendi nesta Casa, da esperança, 

e devo dizer que os exemplos de amor 
ao Brasil que hauri nesses longos anos 
completam o quadro do legado inestimá
vel que me há de valer nas tarefas que 
me aguardam junto ao povo catarinense. 

Ele diz bem alto, esse amor, que nosso 
caminho continuará a ser o da justiça 
- único que conduz à verdadeira paz. 

Ele me informa, de outra parte, que a 
cnse que avassala o mundo e projetare
flexos, na forma de ações e reações, em 
nosso Pais, não é, essencialmente, de ins
ti tulções ou de leis, se assim me posso 
expressar. É uma crise de desenvolvi
mento - usado o vocábulo na sua ex
pressão mais ampla; crise, entendida no 
seu sentido etimológico, do latim crlsis 
-· separação, julgamento, decisão, mo
mento decisivo; e não no seu sentido 
corrente de dificuldade ou problema. 
Esse momento decisivo, essa separação, 
esse julgamento são o resultado de uma 
profunda consciência, já amadurecida, 
comum a toda a humanidade, do Impe
rativo de desenvolvimento, nos setores 
económico, social e politico da sociedade. 
Desenvolvimento marcado pela autenti
cidade que nos leve aos caminhos do 
progresso, da liberdade, da responsabili
dade, da ordem e da paz. 

Mas, como tudo que busca a autenti
cidade é difícil e penoso e exige, para 
ser alcançado, a constante confrontação 
entre "o que é" e "o que deve ser", a co
locação da humanidade em nossos dias 
é repetição de aventuras dos heróis de 
Cervantes. 

O diálogo entre povo e dirigentes, par
tidos e líderes pode ser, numa transpo
sição literária, comparado àquele das 
personagens do grande escritor ibérico. 

Ouçamo-lo em parte que parece sufi
cientemente significativa, um pouco lon
ga, é verdade, pelo que peço escusas ao 
Senado: 

Cito: 
"- O que há, Sancho amigo? 
Poderei assinalar este dia com u'a 
pedra branca ou negra? 
- Melhor será, respondeu Sancho, 
que Vossa Mercê o assinale com o 
vermelho, como marcas de cátedra, 
para que melhor o vejam os que o 
virem. 
- Deste modo - replicou D. Quixo
te, boas novas trazes, 
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- Tão boas, replicou Sancho, que 
nada mais tem a fazer Vossa Mercê 
senão esporear Rocinante e ir direto 
ver a Sra. Dulcinéa de Toboso que 
com mais duas donzelas suas vem 
ver Vossa Mercê. 

- Santo Deus! O que dizes, Sancho 
amigo? disse D. Quixote - vê se não 
me enganas nem queiras com falsas 
alegrias alegrar minhas tristezas ver
dadeiras. 
- Que vantagem teria eu em enga
nar Vossa Mercê, respondeu Sancho, 
e ainda mais estando tão perto de 
descobrir minha verdade? Dê de es
poras, Senhor, e venha, e verá que 
vem a princesa nossa ama, vestida 
e adornada; entlm: assim como ela 
é. Ela e suas donzelas, são um ful
gor de ouro, sã.o frisos de pérolas, 
são diamantes, são rubis, são tecidos 
de brocados do maior valor; os ca
belos soltos peJ.os ombros que são 
outros tantos raios de sol que brin
cam com o vento; e, sobretudo, vêm 
a cavalo sobre 3 cananélas rendadas, 
que nem se pode imaginar. 
- Hacanéias quererás dizer, Sancho. 
- Pouca diferença faz, respondeu 
Sancho, se cananéias ou hacanéias; 
mas venham sobre o que vierem, elas 
vêm as mais galantes senhoras que 
se possa desejar, especialmente a 
princesa Dulcinea minha senhora, é 
de pasmar os sentidos. 
- Vamos, Sancho meu rapaz - res
pondeu D. Quixote - e em alvíssaras 
com estas não esperadas boas novas, 
mando-te o melhor despojo que ga
nharei na primeira aventura que ti
ver ,e se isto não te contenta, man
do-te as crias que este ano me de
ram as 3 éguas que tu sabes estão 
para parir no prado do nosso povoa
do. 
- Pelas crias me interesso - res
pondeu Sancho -; pois não é certo 
que sejam bons os despojos da pri
meira aventura. 
- Nisso saíram da floresta e desco
briram as 3 aldeãs. Passou D. Quixo
te os olhos por todo o caminho de 
Toboso e como nada viu senão as 3 
lavradoras, ficou perturbado, e per
guntou a Sancho se as havia deixa
do fora da cidade. 
- Como fora da cidade? - respon
deu - Tem por acaso Vossa Mercê os 

olhos na nuca, que não vêm que são 
as próprias as que aqui vêm, res
plandescentes como o sol do meio
dia? 
- Nada vejo Sancho - disse D. Qui
xote- senão 3 lavradoras sobre três 
burrices. 
- Que Deus me livre do diabo! -
respondeu Sancho - É possível que 
3 hacanéias ou seja lá comó se cha
mem, brancas como a alva da neve, 
pareçam a Vossa Mercê burrices? 
Salve o Senhor, e que me pele estas 
barbas se tal fosse verdade. 
- Mas eu te digo, Sancho amigo -
disse D. Quixote - que é tão verda
de que são burrices ou burricas, co
mo eu sou D. Quixote e tu Sancho 
Pança; pelo menos, a mim assim me 
parece." 

A profunda consciência de seu direito 
ao desenvolvimento integral tem feito do 
povo o D. Quixote dos nossos dias. E nós 
- políticos, dirigentes e lideres - até 
onde temos ultrapassado a condição de 
Sanches e como poderemos ultrapassá
la? 

De outro aspecto, qual será a Dulclnea 
de abençoado quixotlsmo do povo? Cer
tamente, a resposta de cada um de nós é 
condicionada às nossas origens, ao nos
so temperamento, às nossas convicções 
religiosas, à nossa ideolQgla política, à 
nossa sensibilidade, enfim ... 

De minha parte, Sr. Presidente enten
do que o ideal buscado pelo povo brasi
leiro, pois é a este que nos cabe servir, 
não é nem nunca será o personalismo es
téril, a Indisciplina predatória, o libera
lismo ultrapassado ou, multo menos, o 
totalitarismo cruel especialmente aquele 
que defende a liberdade onde não im
pera para, impondo-se, assassiná-la e, 
livre dela, imperar. Sei pQis o que não é. 
Resta-me dizer ao Senado o que julgo o 
que ele é. 

A "Dulcinea" que tem feito o povo lu
tar contra "moinhos de vento" é, sem 
clúvlda, o regime de participação na com
posição, organização, controle e fiscali
zação dos órgãos do poder, da máquina 
do Estado- a cada dia mais sofisticada 
e absorvente e, por isso mesmo, mais 
fria e distante. Máquina que não englo
ba apenas o Poder Executivo mas abran
ge, sem fugir àquelas características, o 
Legislativo e o Judiciário. 
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Esse regime de participação, que há 
d€' abranger os campos políticos, econô
mlco e social, tem um pressuposto e um 
corolário . O pressuposto é a. liberdade 
e o seu corolário lógico, a responsabili
dade. A presença destes dois elementos 
assegura. o caráter principal de toda. a 
ação de governo nos três poderes: a au
toridade. 

Essa, contudo, só pode ser exercida le
gitimamente, se capaz de autodisciplí
nar-se. 

Os governos revolucionários persegui
r;:m, ainda que contingencla.dos por ele
mentos adversos, herdados do passado, 
aquele desenvolvimento autêntico: obje
tivo principal do movimento de Março 
de 1964. 

O que se operou em "separação", "jul
gamento" e "decisão" é testemunho elo
qüente do que acabo de afirmar. 

Há, contudo, muito ainda a fazer, tan
to quanto numerosas e grandes são as 
r~õalidades brasileiras. Se tivéssemos que 
estabelecer para a hora que passa uma 
prioridade eu a situaria na necessidade 
de disciplina que não se confunde com a 
submissão nem se compadece com a pas
sividade. 

A minha autodisciplina, provada nesta 
Casa, e aquela que vou exigir d·os meus 
c-ompanheiros de trabalho em Santa Ca
tarina hão de se constituir no tema mais 
vivo de minhas preocupações. 

A ol:'servação que me ocorre para me
lhor traduzir meu pensamento é a de que 
não tenho notícia de escalada alguma -
em qualquer setor da atividade humana 
- que tenha logrado êxito sem o con
curso de três fatores: conhecimento, Isto 
é, sabedoria; ritmo, isto é, disciplina e 
coerência, Isto é, lógica. 

O íngreme caminho do desenvolvimen
to integral exige de todos nós o exercí
cio dessas virtudes, que só se conquis
tam com disciplina. 

O Congresso Nacional, renovado e re
vigorado pela legitimidade dos mecanis
mos que comandaram a escolha dos seus 
representantes, se deseja, como tenho 
c8rteza que sim, contribuir para o de
senvolvimento autêntico do povo brasi
leiro, não poderá omitir-se dos deveres 
dessa disciplina. Ela é a maior aliada 
da liberdade e o melhor instrumento da 
ação responsá v e!. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, me es
tendi em conceitos que à sabedoria desta 
Casa hão de transparecer prosaicos, é 
pel-o muito que aprendi a querê-la nestes 
longos anos de sucessivos mandatos, que
rê-la tanto que ao despedir-me sinto
me um pouco morrer. 

A todos e a cada um dos meus emi
nentes pares, ao funcionalismo do Sena
do da República, aos representantes da 
Imprensa, a todos deixo o pouco bastan
te de mim em apreço, admiração e sau
dade. 

Pelo que de mim for aceito por V. Ex.as 
aqui fica o meu muito obrigado. (1\luito 
bem! Muito bem! Palmas prolongadas. 
O orador é efusivamente cumprimenta
do.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em nome da Mesa e como antigo 
companheiro e amigo de V. Ex", desejo 
solidarizar-me com as homenagens que 
lhe acabam de ser prestadas, e dizer que 
todos os nossos votos são para que V. 
Ex.", à frente do Governo de Santa Ca
tarina, possa ter o mesmo êxito que aqui 
teve - e estou certo de que isso aconte
cerá, não só para a honra de V. Ex.a, 
mas para a nossa também, que tivemos, 
na sua pessoa, um dos mais legítimos 
representantes do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Congresso Na
cional e a Nação são testemunhas de que 
há vinte e quatro anos seguidos, através 
de seis Proj e tos de Lei, tenho tentado 
ampliar o quadro das anulações e nuli
dades de casamento, para que fossem so
lucionados aqueles dramas humanos que 
se tornaram irremediáveis. 

Infelizmente, esses projetas foram se
guidamente combatidos e impugnados, e 
se espalhou pelo Pais a noção de que 
através dele o que se queria fazer era o 
divórcio disfarçado. 

Dai, Sr. Presidente, a iniciativa que 
tomei, iniciativa que não tem nenhum 
sentido partidário, que não pertence nem 
ao MDB, nem à ARENA e, por coincidên
Cia, a emenda que encaminho à Mesa, 
tem 24 assinaturas, sendo 12 da ARENA 
e 12 do MDB, exatamente para que não 
preponderasse um partido sobre o outro, 
na Iniciativa que encaminho à Mesa. 
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Neste projeto, Sr. Presidente, proponho 
que o casamento só possa ser dissolvido 
após cinco anos de separação legal, ou 
sete anos de separação de fato, sem que 
tenha havido reconclllação do casal. 

Não sendo projeto de natureza partidá
ria, também não é um projeto de natu
reza religiosa não visa atingir a nenhum 
credo religioso, a todos respeita, dentro 
do postulado constitucional que a todos 
assegura a liberdade de crença no Bra
sil. 

Também quero, neste momento, exal
tar não só a Liderança da Aliança Re
novadora Nacional, como também a Li
derança do Movimento Democrático Bra
sileiro, seja na Câmara dos Deputados, 
seja no Senado Federal, por ter consi
derado esta uma questão aberta, abrindo 
aos seus integrantes o direito de se pro
nunciarem, de acordo com as suas con
vicções e a sua consciência. 

Realmente, Sr. Presidente, ao encami
nhar a V. Ex.a a emenda constitucional 
de que tenho a honra de ser o primeiro 
subscritor, também encaminho, de mi
nha exclusiva responsab!lldade, a respec
tiva justificação. Nela assinalo, Sr. Pre
sidente, a certa altura, o quadro da rea
lidade nacional e digo que a emenda su
gerida tem a virtude d enão dividir o País 
em católicos e não-católicos, nem impõe 
àqueles a dissolução do vínculo, se não o 
desejarem. Cinge-se ao casamento civil 
(ou ao registro civil do casamento reli
gioso), deixando aos diversos cultos a 
liberdade de acolher, ou não, os que cons
tituírem segunda família legal. Apaga a 
imensa mancha de !legitimidade, que dia 
a dia mais se espraia pelas capitais e pelo 
Interior do País, em regra construindo 
sobre os escombros de um lar destroçado 
pela separação, legal ou de fato, dois no
vos lares, erigidos à sombra do amor, e 
aos quais a legislação e a jurisprudência, 
diante da extensão do fato social, vão 
procurando amparar, desde as compa
nheiras aos filhos nascidos com o sine
te injusto. 

Sr. Presidente, ao encaminhar esta 
emenda à consideração do Congresso Na
cional por intermédio de V. Ex.a e da 
Mesa do Senado Federal. estou certo de 
que para ela se voltará a solidariedade de 
Senadores e de Deputados, ansiosos de 
buscar uma solução para os desajusta
mentos conjugais, que não têm remé
dio, nas lei vigentes. 

Este projeto, Sr. Presidente, é multo 
menos amplo e muito mais rigoroso do 
que aquele que o Senado Federal, em 
1900, aprovou, em primeira discussão, de 
autoria d-o eminente jurista e saudoso 
representante PDr Sergipe, o Senador 
Martinho Garcez. 

Naquele dia Ruy Barbosa dizia "que 
ele se opunha ao projeto de 1900, porque 
contra ele estava a opinião nacional". 

Hoje, Sr. Presidente, é só perscrutar a 
opinião nacional, pois de norte a sul já 
se consubstanciou a convicção de que o 
desquite sem horizonte é uma frustra
ção, é um desrespeito ao direito de cada 
cidadão buscar, dentro da Lei do seu 
País, a felicidade e a possibllldade de 
CDnstruir um lar legitimo. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que, aci
ma dos partidos, fora dos partidos, acima 
e fora das religiões, o Congresso Nacio
nal aprovará este projeto que irá dar 
uma esperança, abrir uma clareira em 
centena de milhares de lares manchados 
pela ilegitimidade, nos quais vivem so
frendo as conseqüências dessa ilegitimi
dade milhões de filhos ilegítimos. 

confio, Sr. Presidente, em que o Con
gresso Nacional não será insensível a esse 
apelo e, na forma regimental, cumpridas 
as disposições da lei, ele se converterá 
em emenda constitucional, para que so
bre ele, então, seja votada a lei que a 
disciplinará, resguardando os interesses 
da família legitima. Porque esse projeto 
sobretudo não destrói nenhuma família, 
ape:pas possibilita a reconstrução de no
vas famílias sobre os lares destroçados 
pelas longas separações. Estou certo de 
que o Congresso Nacional, que ontem 
não me acompanhava quando apresen
tava projetas de anulação de casamento, 
porque eram apontados como divórcio 
disfarçado, agora enfrentará o divórcio, o 
divórcio sem disfarce, para, cumprindo o 
dever de atender aos reclamos da Nação, 
aprovar este projeto de emenda consti
tucional que consubstancia o mínimo in
dispensável à tranqüll!dade e à felicida
de de centena de milhares de lares brasi
leiros. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - A emenda à Constituição que o 
nobre Senador Nelson Carneiro vem de 
apresentar será levada ao conhecimento 
do Congresso Nacional, em Sessão para 
esse fim convocada, nos term-os do Re
gimento Comum. 



-358-

Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. Senad'ores, esta é a última 
vez que falo nesta Casa como Senador 
pelo Estado da Guanabara. Dentro de 
alguns dias, deixará de existir a unidade 
federativa cujo povo para cá me enviou 
em 1970 e, generosamente, acaba de re
novar-me o mandato. 

Com o Estado da Guanabara, no dia 
15, termina o Governo do Sr. Antônio 
de Pádua Chagas Freitas. Foi um perío
do singular da administração carioca, 
marcado pela austeridade, pela coragem 
nas decisões e, ao mesmo tempo, pelo 
dinamismo na execução de planos que, 
em três anos, relegaram para o passado 
o fantasma do que se chamou o "esva
ziamento económico". 

Esse esvaziamento decorrera da inten
sificação da mudança da Capital federal 
para Brasílla e alarm:>.ra os setores em
presariais. 

Conquistara-se em 1960 a autonomia, 
tão sonhada desde o século passado, e 
estatuída, para o momento oportuno, na 
primeira Constituição Republicana. Mas 
evaporaram-se, nos primeiros anos do 
nosso Estado, como era natural, as do
tações que, em beneficio do Rio, haviam 
sido alocadas nos orçamentos da União. 
Para a nova Capital do Pais, como pre
visto, foram-se transferindo seções cada 
vez maiores da máquina administrativa 
federal. 

Feito o diagnóstico pelo novo Gover
no, seguiu-se a terapêutica, melhor, tra
çou-se uma estratégia corretiva, com 
quatro objetivos: atualização da estru
tura administrativa, saneamento das fi
nanças, racional!zação orçamentária e 
ocupação do território, pois o mapa da 
Guanabara, de território tão exíguo, ain
da a-presentava manchas de áreas de
saproveitadas ou suscetíveis de aprovei
tamento. 

O Sr. Chagas Freitas recebeu um orça
mento sobrecarregado em 26 por cento, 
com restos a pagar. Eram várias cente
nas de milhões de cruzeiros em dividas 
a saldar. Em pouco tempo, entretanto, 
estabelecia-se rigoroso equilibrio orça
mentário e implantava-se, na Guana
bara, uma arrojada, mas lúcida política 
fiscal de ICM, distribuindo-se incenti
vos que subiram de 120 milhões, em 
1970, a 221 milhões e meio, aproxim::tda
mente, em 1074. 

Urgia uma enérgica disciplina nas des
pesas ante os vultosos deficits orçamen
tários. Mas, impunha-se, de outro lado, 
revital!zar rapidamente a ativldade eco
nómica privada. 

Que fez, então, o Governo do Estado? 
A resposta se acha numa recente publ!
cação oficial: 

"Como era impossível ln tensificar a 
economia por meio de renovados in
vestimentos governamentais, dada a 
deficiência dos recursos públ!cos, a 
alternativa a-conselhável residia no 
estimulo aos Investimentos parti
culares, mediante o incentivo fiscal, 
a despeito da modesta arrecadação 
tributária. 
Concedeu-se, assim, em 1971, adia
mento da cobrança, pelo prazo de 
um ano, do imposto devido sobre os 
produtos resultantes de novos inves
timentos. No próprio ano de 1971 
foram apresentados rprojetos que 
implicavam mais de um milhão de 
cruzeiros de receita postergada; em 
1 9 7 2, 25 milhões de cruzeiros; 
em 1973, 99 milhões de cruzeiros; em 
1974, 185 milhões de cruzeiros. O va
lor dos projetas de investimentos 
CC'ntemplados acusa a respeitável 
~o ma de Cr$ 1. 430. 700. 000,00. Esta
va, assim, extinto o pro·palado es
vaziamento da Guanabara. 
Novos empreendimentos surgiram nas 
áreas de Jacarepaguá, Campo Gran
de e outras regiões Industriais de
marcadas pelo Estado. Note-se que 
a medida não envolve perda de re
ceita. A cobrança é adiada, com a 
extraordinária vantagem de obten
ção de receitas adicionais, prove
nientes do acré~cimo de produção 
originado dos investimentos realiza
dos. 
No intuito de estimular o aumento 
de produtividade dos empreendi
mentos existentes e proporcionar às 
empresas maior disponibilidade de 
capital àc giro, evitando a pressão 
do crédito, o Governo não teve dúvi
das de s:tcriflcar cer.to montante de 
receita. O prazo de recolhimento do 
imposto foi ampliado de quinze dias 
para dois meses, ao comércio, e fix:t
do em três meses p:tra a indústria. 
Concedeu-se, também, uma redução 
de aliquota Incidente sobre o acrés
cimo real da produção. 
No periodo de 1971 a 1974, a ces
são da receita trlbutirla, estimada 
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em Cr$ 648.340.000,00, contribuiu 
para um acréscimo da arrecadação 
de Cr$ 2. 013.697.000,00. Observe-se, 
ainda, que, no montante de ....... . 
Cr$ 648.340.000,00, a perda da re
ceita, no valor de Cr$ 290.000.000,00, 
foi no período inicial de implanta
ção da dilação do prazo da cobrança 
tributária. A diferença de ......... . 
Cr$ 358.340.000,00 corre por conta 
da redução de alíquotas. Essa redu
ção não somente constitui um prê
mio ao aumento de ·produtividade, 
mas a tende ao apelo do Governo 
Federal de declínio da taxação do 
ICM, implantado em 1967, com uma 
alíquota excessivamente elevada. 
Eis como o Go.verno pôde reativar a 
economia da Guanabara, propician
do ao Estado retomar o programa 
de investimento público, sem incor
rer em deficits orçamentários." 

O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a 
me permite um aparte? 

O SR. DANTON JOBIM - Com pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex. a de
clarou que fala pela última vez como 
representante do Estado da Gua,nabara. 
Não é o meu caso, porque vou continuar 
Senador pelo Estado do Rio de Janeiro. 
E é de braços abertos que a Unidade 
federa,da dentro de poucos dias vai-se 
reunir - nZlo gosto da palavra "fusão", 
prefiro reunião - à outra, da qual inex
plicavelmente estava separado. Era a 
controoição da Geografia, da História, 
da Política. Mas, agora, repito, de bra
ços abertos estaremos nós, os seis Sena
dores. V. Ex.a há de se recordar que, 
não só deste plenário C·omo através da 
imprensa, manifestei claramente a mi
nha idéia de que, extinguindo-se os Es
tados, os mandatos senatoriais também 
deveriam terminar. Agora há esta situa
ção, que não nos compete mais exami
nar e sim acatar, mas que é esdrúxula, 
que é anómala, mas também, na verda
de, passageira: único Estado com seis 
Senadores. Na próxima legislatura, em 
1978, ainda persistirá - não diria a 
excrescência, termo um pouco .forte; 
mas persistirá a anomalia. De qualquer 
maneira, tenho certeza de que nossos 
esforços estarão sempre reunidos no sen
tido de dotar a nova unidade da Fe
deração do que ela precisa, e que o 
Senado pode fazer. Mas veja V, Ex.a que 
ao apartear trago assim a marca da in
suspeição porque sendo um elemento 

tinhosamente da Aliança Renovadora 
Nacional do meu Estado, faço questão 
agora de comungar com sua palavra de 
elogio ao Governador Antônio Pádua 
de Chagas Freitas - e não é a primeira 
vez; já o fiz em discurso mesmo de 
V. Ex.a - porque acho que o bom polí
tico não é aquele que vive apenas nas 
águas do negativismo. As obras do Sr. 
Chagas Freitas são tão evidentes que 
chegam a agredir seus críticos; aqueles 
que dizem que S. Ex.a nada fez, passam 
justamente pelos viadutos, pelas passa
relas, pelos túneis. São os olhos que 
constatam a grandiosidade da obra ad
ministrativa de Chagas Freitas. Faço 
questão, também, de mais uma vez dizer 
da impressão causada a todos nós no 
que tange à honradez, à boa aplicação 
dos dinheiros públicos, daquele de quem 
tive a honra de ser colega como Depu
tado federal, a quem admiro, que é um 
empresário vitorioso que dispõe de dois 
jornais com "cheiro de povo". Mas chei
ro de povo mesmo! Quem conhece a 
área do Grande Rio, como eu, que anda 
normalmente pelas embarcações da Baía 
da Guanabara, que vai à baixada flu
minense, vê, invariavelmente, principal
mente nas classes menos favorecidas -
um cidadão impunhando O Dia .ou 
A Notícia. É um dever de justiça, meu 
caro Senador Danton Jobim, essas pala
vras que pronuncio. Foi um grande Go
vernador e o seu exemplo há de ficar. 
Eu me congratulo com V. Ex.a e estou 
solidário, em gênero, número e caso, 
com os elogios que V. Ex.a endereça -
faço questão aqui de aplicar o adjeti
vo - ao grande Gov-ernador Chagas 
Frei~as! 

O SR. DANTON JOBIM - Agradeço o 
aparte de V. Ex.a que, certamente, não 
me surpreendeu, porque durante os dis
cursos que pronunciei nesta Casa sobre 
a administração de Chagas Freitas, 
acompanhando-o pari passu sempre tive 
a palavra confortadora de um adversá
rio da estirpe de V. Ex.a que, conhecen
do bem a Cidade do Rio de Janeiro, vi
nha dar o seu testemunho da excelente 
Administração que ali se fazia, uma 
administração, diga-se desde logo, anti
demagógica. Esta a verdade. Uma admi
nistração que suvpreendeu a muitos, 
principalmente os que não conheciam, 
devidamente, o Sr. Antônio de Pádua 
Chagas Freitas. 

Para ter-se uma idéia. Sr. Presidente, 
da grave crise que o Estado atravessava, 
ao in01ugurar-se o Go·verno atual, basta 
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a verificação de que em 1971 o nosso 
crescimento económico foi apenas de 
1,7 por cento, vale dizer, cerca da metade 
do nosso crescimento demográfico. Pois 
esse alarmante índice negativo passou 
a 9,5 por cento já em 1972 e, em 1973, 
saltou para 23 por cento, com centenas 
de Indústrias instalando-se e ampliando
se no Estado, sobretudo na zona Oeste, 
que era aquela parte, da Guanabara, 
~em dúvida esquecida. 

Entretanto poderão dizer que em 1974 
o indicador do crescimento da economia 
carioca desceu, verticalmente, para 11 
por cento. 

A que se deve, porém, essa queda? 

A expectativa da fusão, anunciada, no 
ano passado, durante a Semana Santa. 
Pararam os Investimentos. Cautelosa
mente, o capital empreendedor retraiu
se, e não sem razão, ante as incertezas 
do futuro. 

Mesmo assim, índices da Fundação 
Getúlio Vargas mostram que a expansão 
económica da Guanabara - 11 .por cen
to - foi a maior no concerto dos Esta
dos federados. 

Durante os quatro anos da Adminis
tração que se encerra no dia 15, a arre
cadação estadual, mesmo com a dimi
nuição do ICM, elevou-se a 280 por cen
to, o que bastaria para atestar o êxito 
de sua gestão económico-financeira, de
finida pelo binómio: competência e aus
teridade. 

É curioso, Sr. Presidente, que a Gua
nabara desapareça do mapa da Federa
ção exatamente quando alcança as di
mensões de Estado autónomo e auto
suficiente, em que se transformou o Mu
nicípio tutelado, durante dois séculos, 
pelo Poder Central. Este cuidava somen
te dos problemas urbanos ou edllícios da 
nobre cidade em que se instalara e que, 
na profecia de Estáclo de Sá, deveria 
ser "a rainha das províncias e o em
pório das riquezas do mundo". 

Ocupei vezes numerosas esta tribuna 
para levar ao conhecimento do Senado 
e do Pais o imenso esforço que se es
tava fazendo na Guanabara, o único 
Governo, na Federação brasileira, con
fiado ao MDB. Chamei a atenção para 
a seriedade e a Inteligência com que 
eram equacionados e resolvidos proble
mas cruciais e que se eternizavam. 

Aí está, reconstruído de ponta a pon
ta o majestoso elevado da Avenida Paulo 
de Frontin. Aí está, totalmente recupe
rado, o grandioso sistema de abasteci
mento d'água do Gandu. Ai está prestes 
a terminar a abertura do emissário sub
marino, cujo plano se teve de reformu
lar de todo. Aí está a abertura dos tú
neis Noel Rosa e Henrique Valadares, 
cujas pistas estão em vias de conclusão. 
Aí está a nova Lapa, dominada pelos 
Arcos, tão carioca, tão velho-Rio, já 
imortalizada pelos compositores popula
res, como João de Barros - a humana 
e acolhedora Lapa em que Chagas Frei
tas sonha conciliar, no melhor espírito 
do Rio, a tradição e o progresso. 

Na publicação recente - "Guanabara, 
seu último Governo como Estado" - o 
Governador Chagas Freitas descreve e 
explica a sua obra. 

Mais eloqüentemente, no entanto, fala 
a grande imprensa do Rio de Janeiro, 
representada pelo Jornal ,do Brasil e pelo 
O Globo, 

O primeiro, em vários editoriais, tem 
feito justiça à obra do Governo que está 
por encerrar-se. O segundo, num de seus 
prestigiosos negrltos de primeira página, 
também lhe rende justiça, num preito 
imune de suspeição, pois não poupou 
críticas a alguns aspectos da gestão 
Chagas Freitas. 

No editorial intitulado "0 Legado da 
Guanabara", do dia 6 do corrente, diz 
o grande diário brasileiro que "o Go
verno da fusão encontrará no que foi o 
Estado da Guanabara uma obra admi
nistrativa com bastante saldo favorável 
para, em boa parte, suavizar a.s inevi
táveis dificuldades da imensa tarefa a 
iniciar-se no próximo dia 15". 

Afirma ainda O Globo que "além des
se resultado físico, que salta aos olhos, 
encontrará o Governo Faria Lima um 
legado de correto procedimento ético no 
trato da ccls:J. pública, ao longo dos úl
timos quatro anos". 

Vejam bem: .são palavras de um jor
nal que jamais poupou o Sr. Chagas 
Freitas. 

E prossegue: "A gestão do Sr. Chagas 
Freitas não só manteve o nível de iden
tificação com a causa da Guanabara, 
mas ainda procurou acrescentar à via
bilidade estadual novos requisitos de 
ordenamento e racionalização. Partindo 

• 
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do geral para o particular, das llnhas 
mestras para os proj e tos específicos, Isso 
significou progredir no saneamento fi
nanceiro e orçamentário, progredir nos 
conceitos de ocupação do espaço carioca, 
reformular a máquina administrativa no 
sentido de desburocratizá-la e ag!llzá-la, 
aperfeiçoar enfim todo um sistema de 
responsab!lldades de concepção e exe
cução que antes sofria os efeitos natu
rais do nosso noviciado federativo". 

"A Guanabara - diz o editorial -
perde o seu status de 14 anos com a 
caixa do Tesouro bem provida, a arre
cadacão funcionando em termos satis
fatórios, os empreiteiros e fornecedores 
pagos em dia, os servidores com os seus 
vencimentos já reajustados no índice 
federal, o equilíbrio financeiro reall
zado." 

"A atividade econômica do Estado 
foi dotada de um colegiado orienta
dor, o Conselho de Desenvolvimento, 
inclusive com vistas a aproveitar 
melhor as vocações da atrofiada 
zona oeste carioca. E logrou apre
sentar indicativos francamente ani
madores de expansão, sobretudo no 
campo industrial, graças a uma po
lítica fiscal que procurou investir na 
receita e, entre outras coisas ao 
profícuo entrosamento das autori
dades financeiras com o setor pri
vado." 
"No setor da obra pública o Gover
no Chagas Freitas teve o mérito 
especial de não descurar dos proje
tas inacabados, e eram muitos. Em 
vez disso, deu-lhes prioridade, como 
nos casos do emissário submarino, 
da recuperação do Guandu, do ele
vado da Paulo de Frontin, da es
trada Lagoa-Barra." 

Depois de fazer algumas restrições, 
compreensíveis num jornal que timbrou 
em manter uma llnha de orientação crí
tica a·o Governo do Sr. Chagas Freitas, 
remata O Globo seu editorial com a se
guinte sentença, que é eloqüente por si 
mesmo, e que poderia ser, sem dúvida, 
inscrita em bronze, num monumento que 
futuramente se erigisse ao Estado da 
Guanabara e ao .seu último Governador: 

"Dentre as coisas que não aconte
ceram, ressalte-se a ausência de 
escândalos administrativos. Os ca
riocas chegam a este fim de linha 
estadual respirando uma atmosfera 
de respeito." 

Esse juízo casa-se, a primor, com as 
palavras do ·eminente economista Otávio 
Gouveia de Bulhões, em manifestação 
ao último Governador da Guanabara, 
que se resume nesta frase, divulgada 
pelo Jornal tio Brasil dias atrás: "A 
orientação firme e austera do Governa
dor é que permitiu ao Estado alargar 
suas grandes potencialidades de desen
volvimento". 

Ainda hoje, chega-nos, Sr. Presidente, 
pelos jornais do Ri·O, a notícia da apro
vação, pelo Tribunal de Contas do Es
tado, das contas do Governador. Apro
vação unânime, embora nenhum conse
lheiro, com exceção apenas de um, haja 
sido nomeado pelo Sr. Chagas Freitas; 
vieram todos de governos anteriores. 

Bem assim, vale registrar as palavras 
que, em nome do empresariado carioca, 
acaba de pronunciar o Presidente da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
Sr. Raul de Góes, na última reunião do 
Conselho dessa tradicional entidade: 

"Deixará S. Ex.a uma cidade com o 
pé no futuro: deixará uma obra que 
beneficiou todas as áreas do nosso 
território. As Zonas Norte e Sul e 
os centros rurais do Estado sentiram 
a ação de seu Governo, através da 
construção de inúmeras escolas, da 
abertura de novas avenidas, da 
inauguração e remodelação de pra
ças, na construção de túneis, de 
viadutos e passarelas, de centros de 
saúde e de amparo à infância des
valida, do aparelhamento e reforço 
do abastecimento d'água, da refor
mulação da estrutura de importan
tes serviços de interesse da comu
nidade e do estímulo e da ajuda que 
deu à implantação da Cidade In
dustrial, hoje em a u.spicioso flores
cimento. Com os próprios recursos 
do erário estadual, deu continuidade 
o Sr. Chagas Freitas - diz o Pre
sidente da Associação Comercial -
às obras do Metrô, contribuindo, as
sim, para que se possa solucionar, 
sem outras delongas e com recursos 
maciços, o ef.etivo problema do 
transporte de massas." 

Poderia reproduzir aqui trechos da 
bela homllla que pronunciou o eminente 
Cardeal-Arcebispo D. Eugênio Sales, na 
missa de ação de graças, de que tomou 
a iniciativa e que oficiou, pelo f.el!z tér
mino do mandato do n;tual Governador, 
bem assim as ·· que · ~ 
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no culto que a prestigiosa Confederação 
Evangélica ofereceu com a mesma in
tenção. 

Convém recordar agora que ainda 
mais alto, mais expressivamente que to
dos, Sr. Presidente, falou no último plei
to o pov·o carioca, que maciçamente su
fragou, a 15 de novembro, os que deram 
ecu anoio decidido a Chagas Freitas. 
Hoje, podemos afirmar que o povo con
~agrou nas urnas o Gov.erno honrado e 
competente do Movimento Democrático 
Brasileiro, na Guanabara, que soube co
locar acima de interesses pessoais o in
teresse do êxito de seu Partido na mis
são de governo que 11ecebeu e, ao inte
resse de .seu Partido, empenhou-se em 
sobrepor o interesse da Guanabara e o 
Interesse do Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Senador 
Roberto Saturnino. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Pre
sid•ente, Srs. Senador.es, correu longe a 
alta expressão governamental que afir
mou, com franqueza e coragem, em épo
ca não distante que "O Brasil vai bem, 
mas o povo vai mal". Eu me permito 
glosá-la, realisticamente, dizendo que o 
País é rico, mas o povo não o é. 

Não pretendo, com tal glosa, senão 
abordar uma falha gritante na forma
ção da força de trabalho dos brasileiros 
e cujas conseqüências tão fortemente 
influenciam o nosso progresso e o nosso 
desenvolvimento, .eis que nos vemos pri
vados de eLementos fundamentais para 
a produção de alto teor e para a for
mação da verdadeira riqueza nacional. 

Todos, mas toda gente, mesmo, sabe
mos da Importância que resulta da in
corporação maciça e dignamente remu
nerada, da incorporação racional da 
juventude nacional nos mercados de 
trabalho, sejam aqueles que já existem, 
sejam aqueles que outras técnicas e ou
tra.s tecnologias vão criando, e sempre 
criarão, a cada dia que passa. Constl
tuímo-no.s numa sociedade de consumo, 
e, como tal, nosso progresso depende da 
existência de consumidores efctivamente 

qualificados, entre os quais, é óbvio, não 
se podem Incluir os que vegetam na fai
xa enormíssima do salário mínimo. 

Em um simples relance sobre o pro
blema - pois em v.erdade é desnecessá
rio, para a conclusão, descer-se a pro
fundidades imensas - mostra a impor
tância social e econômica que tem e terá 
a legítima formação profissional de nos
sa juventude, equipando-a de conheci
mentos .e de técnicas que possam levá-la 
a oferecer à sociedade que Integra aque
la colaboro.ção profícua e benfazej a sem 
cujo concurso será impossível firmarmo
nos entre as nações desenvolvidas. 

A última e r.ecente reforma do ensino, 
que se contém no bojo da Lei de Dire
trizes e Bases, e cuja aplicação mal e 
mal se processa - e essa é uma reali
dade que há de ser admitida - está 
demonstrando, na prática, e por toda 
parte, a impossibilidade material de _se 
atingir o objetlvo visado. São POl;lqUls
simos, no País inteiro, os estabeleCimen
tos de ensino do segundo grau que lo
gram, e ainda assim mais ou men~s, 
cooperar valiosamente na preparaça_? 
profissional da juv.entude. O que se ve, 
quase que sem exceções dignas de mé
rito é a existência de cursos de dati
lografia e de modesto ensino de rudi
mentos de eletrônica, com o que se pre
tende, senão burlar a lei, fingir que se 
a está cumprindo. 

Realmente, o curso ginásio - colégio, 
de ontem, os primeiro e segundo gra~s. 
de hoje - continuam a ser meros esta
glos legais que anteoedem o ingresso nas 
Faculdades superiores. Não foram, no 
passado, e não são, agora, centros for
madores de profissionais, como aqueles 
de que tanto carece o Pais e que tanto 
queria o nobre ex-Ministro Jarbas Pas
sarinho. 

De um lado -sejamos justos - a Lei 
pretendeu mais do que a estrutura do 
ensino médio pode dar. De outro - se
jamos igualmente justos - não se par
tiu, com calor e com entusiasmo, di
zendo a verdade e provando-a, para eli
minar, de nossos equívocos de cultura, 
o preconceito Inconcebível de que só é 
s::cialmente válido o titulo de doutor! 

Claro claríssimo, que o Brasil precisa 
de doutores, em todas as ciências. Pre
cisa de cientistas e de pesquisadores, em 
todos os campos. Carece de cultura e de 
competências criadoras, que nos llber-
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tem, com o tempo, do regime que tanto 
nos empobrece: o regime do royalty, so
bre o qual ainda falaremos nesta Casa. 

Nem por isso, contudo, é menos ver
dade, deixamos de precisar, em números 
altíssimos e com a maior urgência, de 
trabalhadores que posuam a legítima 
qualificação profissional, pois só o tra
balhador "l'erdadeiramente qualificado 
pode não só realizar as tarefas que es
pecificamente lhe tocam como pode ser 
justamente remunerado, integrando-se, 
com a família, no genuíno contexto so
cial do País. 

A cada hora sobem os custos do en
sino superior, sem que isso envolva ne
cessariamente, e sempre, a melhoria dos 
cursos ministrados. E, talvez mais grave 
ainda, o que se multiplica, e de forma 
assustadora, tão assustadora que o Mi
nistéri·o da Educação está começando a 
agir com redobrada energia, é a cons
tit.uição de novas faculdades que bem 
poderíamos dispensar, pois elas não es
tão formando profissionais de que ca
recemos, senão que se transformaram 
em fábricas de diplomas de "doutores", 
tão ao gosto de um rastaquerismo que 
não logramos eliminar. 

Doutones em profusão ... em profissões 
que não oferecem a seus titulares mer
cado de trabalho, mas que conferem di
plomas que afeiam paredes e anéis que 
afeminam as mãos! 

Cabe ao Governo, como toca às elites, 
conscientizar os nossos jovens da im
portância global do técnico de nível mé
dio, devidamente qualificado, na solução 
dos pro blema.s brasileiros. Todos temos 
responsabilidade comuns na criação de 
uma nova mentalidade, dentro da qual 
os moços se compenetrem da dignidade 
do trabalho, da importância de sua co
lal:oração, da eminência de sua coope
ração, sem que tal participação - para 
fins sociais ou políticos ou culturais ou 
materiais - fique na dependência ridí
cula e estranha do diploma na parede 
e do anel no dedo. 

Ao lado dos muitos doutores de que 
precisamos ê preciso que existam os mi
lhares e milhares, multas centenas de 
milhares mesmo, de profissionais senho
res de qualificação específica, no nível 
médio, a quem possamos entregar as 
largas e imensas tarefas que lhes são 
próprias. 

É Indispensável, e é urgente, e é im
perioso, que se derrube o "tabu" do dou-

torlsmo, porque, em verdade, não se pode 
continuar pensando que só o título de 
doutor recomenda o homem! 

No Japão, como na França, na Itália 
como no México, na Ingla•terra como na 
Alemanha - onde quer que seja - e 
os Estados Unidos e outros países nos 
dão o exemplo definitivo - o técnico 
de nível médio, rigorosamente qualifi
cado, está definitivamente Inserido no 
status de sua sociedade. Eles só se di
ferenciam dos doutores de suas terras 
nas horas de trabalho, pois o seu habitat 
não é o escritório citadino. No mais, 
como é natural e como é justo, integram 
a mesma sociedade. São homens e mu
lheres dos mesmos clubes, das mesmas 
associações, dos mesmos festivais, das 
mesmas horas de lazer e de recreio. 

Porque dispõe de renda elevada - pro
fissionais qualificados que são - inse
rEm-se, necessariamente, no contexto 
humano e social onde labutam. Todos 
formam um todo, que todos estimam e 
respeitam. 

Pensar assim, e lutar por ideal .assim, 
não é nem subestimar nem desfazer dos 
doutores. Precisamos deles, e cada vez 
mais. Mas precisamos de doutores úteis 
à coletividade, e não de doutores ape
nas senhores de títulos vãos. 

Temos, ninguém o Ignora, necessidade 
de médicos, de agrônomos, de engenhei
ros, de dentistas. Sabemos que mais da 
metade do Brasil não conhece, nem de 
vista, profissionais assim. Mas, desgra
çadamente, em outros campos anódinos, 
temos doutores até para exportar! 

Mas é angustiante, e .aflitiva, e quase 
desumana, a carência de profissionais de 
nível médio, realmente qualificados, com 
que nos defronta mos. E os profissiobais 
que estão sendo formados no ensinei de 
segundo grau não são, essencialmente, 
profissionais qualifl~ados. 

A solução, a nosso ver, demanda dois 
procedimentos. 

De um lado, a mobilização, especifica
mente através dos Ministérios da Educa
ção e do Trabalho, de todos os veículos 
de comunicação e de todas as boas von
tades patrióticas no sentido de que se 
alerte a mocidade para a importância 
scclal e económica do técnico de nível 
médio dentro das realidades brasileira 
e mundial. De outro, que o Governo, por 
si e com os seus recursos, e chamando 
em seu auxilio as for'<as vivns da pro-
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ducão, intensifique a oferta de cursos de 
efetlva formação profissional de nível 
médio. 

Já temos, e com esplêndidos frut<Js, 
alguma experiência. Bastaria citar a 
obra edificada pelo SENA! e pelo SENAC, 
à qual se somam algumas reallzações da 
iniciativa privada, para provar que temos 
como oferecer o verdadeiro ensino pro
fissionalizante, em termos de rentabil!
dadeno trabalho. 

O fato de vivermos sob o sistema ca
pitalista, que não é nem poderia mesmo 
.ser o sistema liberal clássico, onde a.s 
imposições do "laissez-faire", do "lalssez
:tller" venham a prevalecer, impõe-nos 
rumar, celeremente, no duplo objetivo 
que f·ocalizei: mudar a mentalidade co
letiva, mostrando e provando que não é 
só o doutor que se qualifica na sociedade; 
e promovendo, em larga escala, pragmá
tica e eficaz, a presença do real ensino 
profls.sionalizante. 

Isto é, em largos traços, o mínimo que 
devemos ao Bra.sil de hoje e ao futuro 
de nossa Pátria! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Senador 
Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. 
Presldent·e, Srs. Senadores, na ú:ltlma 
Sessão Solene do Tribunal de Justiça do 
E.stado do Rio de Janeiro, o Senhor De
sembargador Romeu Silva produziu me
morável discurso, que passo a ler para 
que conste dos Anais da Casa: 

"Sentimos todos nós que este é de 
algum modo um momento de des
pedida. E como todo momento dessa 
natureza, pej.ado de intensa e densa 
emoção. Emoção que bem pode iludir 
as reservas de energia de que pro
curamos prover-nos com o fito de, 
ainda contendo-nos com certa vio
lência, atingir afinal o termo do dis
curso, que por isso mesmo só com 
forte relutância aceitamos pronun
ciar. Despedida tanto mais melancó
lica quanto é manifesto que nos de
frontamos com um fim que não é 
fim., crepúsculo em que se fundem 
sombras e claridades, alvorecer e 
ocn.so simultaneamente. Despedida, 
enfim, que não é despedida. Desa
fia-nos realmente o sentido trágico, 
a funda angústia de ser e do mesmo 
passo não ser. E isto porque não é 
a fatalidade do puro perecimento ou 

aniquilamento absoluto que temos 
diante de nós, mas o ato voluntário, 
e portanto livre, de sobrevivência na 
superação de nós mesmos, do que 
somos hoje, através da inserção no 
tr-onco vigoroso de uma nov.a unida
de federativa. É instante que não 
tem símile em nossa história e que 
indiscutivelmente se reveste de gló
ria e grandeza, porque, se é instante 
de perecer, é também instante de 
gerar. Há mesmo um singular lance 
de abnegação e heroísmo nisso de 
sermos capazes ,ainda de doar à Pá
tria, depois de tudo quanto lhe ofe
recemos desde os primeiros dias, 
aqullo que até aqui não precisaria 
exigir de nós. Nada menos, nada 
mais que o sacrifício do próprio ser 
ou individualidade histórico-política. 

Ser que tem .a mesma idade que o 
da nacionalidade, pois ambos emer
giram para a existência histórica no 
ciclo das expedições aventureiras -
o da nacionalidade em 1500 e o da 
província em 1503 - com Vespúcio 
a apadrinha um e outro. Já se diF(:e 
com fundada razão que "o Brasil 
começou pela terra fluminense". 

Assim que, se primeiro foram o Mon
te Pascoal e o ilhéu da Coroa Ver
melha, logo após seriamos nós - ali 
em C,abo Frio com sua próspera fei
toria. Lá porém não iria o país além 
de um seguro e azado abrigo para 
aguada e pouso no longo e perigoso 
caminho das índias de tesouros fa
bulosns. Aqui, não. Aqui era a terra 
mesma que, desamparada da mãe
pátria, brotava de si e por si própria, 
exuberante como suas florestas e 
consciente das suas potencialidades, 
da sua riqueza, até dos seus misté
rios, do seu futuro, em suma - e 
provocando já a cnblça desmedld.a 
que a arrebataria ao abandono e ln
diferença a que a votara o descobri
dor iludido e nada empenhado em 
.aproveitá-la. E fato capital em nossa 
formação: Cabo Frio era de outra 
parte o território que o orgulhoso e 
indomável tamolo cultuava como 
berco da sua raça, guardando-o e 
defendendo-o como um santuártu. 
Seria também o .seu túmulo na últi
ma batalha que, com Japuguassú à 
frente e a humilhar-se para tentar 
salvá-lo, daria ao velho e rancoroso 
inimigo, que, aliando felonla e bru
talidade, não deixaria passar a opor-
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tunidade de experimentá-lo impie
dosamente. A partir dali estendia-se 
o seu vasto império até a região de 
Angra dos Reis e P.arati, que aqueles 
bravas, heróis homéricos da epopéia 
de Iperoig, converteriam em ponta 
a vancada das llnhas de resistência . 
com que deteriam a gente vicentina, 
privando-a do melhor quinhão das 
terr,as sem fim que El-Rei doara ge
nerosamente ao desinteressado Mar
tim Afonso. Era ainda ali a fronteira 
que separava o tamoio do altivo e 
invencível g<Jitacá. G<litacá que, gal
gando ,a serra em Cantagalo para o 
fim de alcançar Valença e dilatando 
os seus domlnios até a linha Itacoa
ra - Pádua - Miracema - Itape
runa, conquistará para nós uma área 
imensa, que de outro modo estaria 
hoje provavelmente incorporada a 
Minas. Ao mesm<~ tempo em que se 
opunha rijamente, repelindo-o e de
tendo-o, ao feroz aimoré, que, se 
descesse um pouco mais, teria ane
xado ao Espírito Santo toda a rica 
capitania de Paraíba do Sul. Som<~s 
desse modo o que nos fez o soberbo 
holocausto dessas duas valentes na
ções, os primeiros não arredando pé 
diante do invasor a<~ sul, os segundos 
barrando-lhe o passo ao norte. O 
mesmo é lembrar que não somos 
obra de um simples acaso ou do ca
pricho erradio de conquistadmes vo
razes, mas da inflexível determina
cão dessas duas tribos, que não se 
deixariam abater senão quando a 
tarefa magnifica de nossa formação 
chegara ao fim. Somos de fato a 
resultante de duas ordens de fatores 
fundamentais ou altamente condi
cionadores dos demais. Dois, ,antro
pológic.os, que, por decisivos, são os 
que mais contam: tamolos e goita
cás - resistência e heroísmo fecun
dos e fecundantes, sem os quais não 
teriamos conquistado a existência. E 
dois, geo-politicos: a cordilheira, ás
pera e imponente, como uma espi
nha dorsal, e o rio P.araíba, com os 
seus afluentes, como um sistema 
sanguineo. 

Meio século depois é que Estácio de 
Sá iria erguer, à nossa ilharga, a 
sua cidade-capital. Esta seria efeti
vamente a sua missão, que exerceria 
de forma inigualável ao longo de 
quatro séculos. Nascia porém em cir
cunstâncias diferentes e para exer
cer outro papel na evolução históri-

ca da nação. Constituiriamos a pro
víncia logo nas primeiras horas, ao 
passo que ela seria de imediato, des
de a fundação, a cidade cuja voca
ção era transformar-se na metrópo
le de que todos nós nos orgulhamos. 
A metrópole allás ocuparia apenas 
pequena· parte da Guanabara, bas
tante em todo o caso para nela edi
ficar-se, mais que uma cidade, um 
centro de poder efetivo, que garan
tisse a posse de to do o sul ao desco
bridor e ainda a segurança da nave
gação do Atlântico neste lado do 
hemisfério, objetivo este que de resto 
interessava sobretudo à Espanha, 
empenhada em preservar as comu
nicações com as colônias, de moda 
especial com o Peru. A baixada, a 
serra abrupta nas duas vertentes, o 
Paraiba, todo o seu ubérrimo vale 
juntamente com o dos seus afluen
tes não menos férteis, tudo isso, que 
representa a maior porção, foi, ao 
contrário desde a descoberta, a pro
vincia, q~e nasceu portanto à par!e 
e como realidade totalmente auto
noma e inconfundível. Ao sul, no 
acidentado caminho para os campos 
mineiros de Sab.ará e Cataguazes, 
iam-se fundando povoações e insta
lando-se poderosos e ativos clás la
tifundiários. No norte foi por fim a 
penetração pastoril, os currais q~e 
Aire.s Maldonado e seus companhei
ros de empresa construiriam, à se
melhança das calçaras dos índios, 
nos exllensos e gramino.sos "cam
pos-dos-goitacás". com pouca mais 
chegaria all o açúcar. E com Ul!l 
pouco mais ainda, esl?essos cafeza1s 
cobririam como um 1menso manto 
verde todo o território da província, 

' várzeas e morros, de ponta a ponta. 
E é com este café que a província 
.sustentará o esplendor do Império, 
alimentando-lhe economia e pro
gresso. Acima de tudo, é com este 
café que ela contribuirá decisiva
mente para que conquistemos a vi
tória na guerra contra o tirano pa
raguaio. 

Legitimo era cm conseqüência o 
orgulho da província em face da 
Corte, pela qual não se deixaria ab
sorver nem dominar. Era antes o 
contrário, por assim dizer, que su
cedia. E não lhe invejav.a nada. Seus 
barões residiam em palácios que não 
temiam confronto com nenhum ou
tro. E em suas fazendas e engenhos 
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ofereciam ao Imperador, quando os 
visitava, o mesmo conforto e a mes
ma finesse a que estav,a habituado 
na Quinta da Boa Vista ou em Pe
trópolis. Senhores da opulência, que 
lhes proporcionava viagens de poli
mento à Europa, de preferência a 
Paris, ou lhes permitia contratar 
preceptores estrangeiros para seus 
filhos - natural era de outro lado 
que formassem o núcleo principal 
da elite que conduziria os nossos 
de.stinos durante toda a era impe
rial. P.ara que lembrar, um por um, 
aquela constelação de nomes imar
cessíveis se um só representa a to
dos: Caxias é a um tempo o maior 
dos fluminenses e o maior dos bra
sileiros. Mas não é unicamente no 
Império que isto ocorrerá. A Repú
blica foi em larga parte fruto do 
ide.allsmo e da ação de Lopes Tro
vão, Silva Jardim, Quintino e José 
do PatrocíniD. E proclamada ela, 
onde descobrir vultos que excedam 
os de Alberto Torres, Portela, Bac
ker, Oliveira Botelho, ou Nilo Pe
çanha? Ainda em nossos dias, para 
só aludirmos aos que já não existem 
e .aos que se retiraram já do proscê
nio político, quem maior que Sebas
tião de Lacerda, Raul Fernandes, Ari 
Parreiras ,Soares Filho? Ou que 
essas admirá veis figuras de condes
tá veis que são o Marechal Denys e 
o Brigadeiro Eduardo Gomes? Ou 
que esse eminente jurista e perfeito 
líder parlamentar que é Prado Kelly, 
ou esse arguto e hábil homem públi
co que é Acúrcio Torres? É preciso 
destacar nas artes, nas ciências e 
na literatura um Parreiras, um Mi
guel Couto, um Casemlro, ou, para 
mencionarmos somente dois entre 
os contemporâneDs, um Alberto La
mego e um José Cândido de Carv,a
lho? E tantos e tantos outms, mor
tos e vivos, aos quais a nossa cultu
ra deve tanto cDmo aos que mais a 
enriqueceram. Ocioso seria destacá
lo.s, quando é conhecida, e procla
mad,a em consenso geral, essa con
contribuição surpreendentemente ri
ca, no passado e na atualidade, da 
inteligência fluminense à inteligên
cia nacional. 

No que nos t·oca em particular, con
forta saber que salmos de cena le
vando a certeza de que em nenhuma 
circunstância tralmos o dever ins
titucional de que nos investimos -

dever que coincide com a insana ta
refa de conciliar o imutável com o 
mutável, o ser com o deve ser, numa 
palavra, norma, processo social e 
justiça. Não foram poucas nem se
cundárias as transmutações que 
presenciamos nesse mundo que des
de muito tempo não anda de mãos 
dadas com ,a estabilidade. Assim que 
partimos de uma estrutura marca
damente unitária, em que, num certo 
momento, tentamos conjugar auto
nomia local e monarquismo centra
lista, e chegamos a um regime fe
der.a tlvo de sentido literalmente 
centrífugo, do qual mal acabamos de 
sair para um federalismo de sentido 
inverso, isto é, de caráter pronun
ciadamente centrípeto. Ao Império 
vimos suceder a República, cuja his
tória, refletindo uma tendência uni
versal, se confunde com ,a de um 
ininterrupto ascender do executivo 
na dh·eção de uma progressiva e oní
moda supremacia, como inevitável 
imperativo do nosso desenvolvimen
to, que nos está conduzindo de uma 
pacata e pacífica sociedade de tipo 
agrário para uma insatisfeita e tre
pidante sociedade de tipo urbano
indu.strial. Não constituimos uma 
exceção - e por que haveríamos de 
constituir? - numa humanidade há 
um século em crise e desesperada
mente à procura de novas configura
ções sócio-políticas. De resto ,aquelas 
mudanças de es~ência política não 
traduzem mais que as mutações que 
se operam na realidade social - e 
mostram-se tanto mais radicais 
quanto mais profundas são as últi
mas. Enfim, a evidência que salta 
aos olhos, guindada já à definitiva 
consagração d·o lugar comum, é que 
o mundo vem mudando e com ele 
naturalmente o desempenho do juiz 
ou, o que dá no mesmo, a natureza 
e dimensão dos confll tos e tensões 
que lhe cumpre decidir e compor. 

Conflitos e tensões que parecem 
crescer em número e intensidade,
e o homem a dar a Impressão de ser 
impotente para varrê-los da face da 
terra, Impondo-lhes solução ou lhes 
diminuindo o ímpeto e lhes limitan
do o alcance. Para comprová-lo não 
é mister mais que inquirir os noss·os 
arquivos, onde se descobrem feitos 
de toda casta e significação, numa 
gama cujos matizes espelham, ain
da que nem sempre claramente, ,a 
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antítese existente entre es.ses dois 
mundos que se enfrentam- o mun
do que está morrendo e o mundo 
que está nascendo. 

De fato, acumulam-se ai!, umas ao 
la~o das outras, demandas que têm 
ongem nas causas mais dlf.erentes 
até opostas, e que vão de um a outro 
extremo naquela escala de situações 
históricas. Litígios em torno de es
cravos e do mesmo pas.so as novas 
e sumárias reclamações trab.alhistas, 
assim como feitos com base na velha 
parceria agrícola e juntamente 
questões oriundas da projeção re
cente da tutela social ao tr:abalha
dor rural. A mesma família essa 
Instituição sagrada em todas as ci
vilizações, que estará acontecendo 
em substância com ela? C.ada vez 
mais despojada do limbo da sacra
mentalidade, estará acaso deixando 
de ser o fechado universo ético-ju
rídico do rígido autoritarismo pa
triarcal, depois de passar por um 
estágio ln termedlário, para ingressar 
numa outra fase de relações mais 
ou menos livres e transitórias? E a 
ser as:;im, não será de estranhar que 
o divorcio - esse divertimento por 
excelência de ricos vadios - venha 
a tornar-se paradoxalmente pana
céia de museu, superado porventura 
pelo procedimento mais simples do 
desquite consensual e por novas de
finições jurídicas, em boa parte pre
torianas, cujo escopo é desmarcar os 
filhos alheios ao casamento e pro
teger a mulher, de modo particular 
a concubina. O desmedido cresci
mento das sociedades de capitais, 
com toda sua carga de egoismo ad 
infinitum e seu constante expansio
nismo, que não se detém nem mes
mo à vista das fronteiras nacionais, 
toda essa estrutura complicada e ab
solutamente atua! em profundidade 
e latitude, que relegou como coisa 
do passad·o .as prudentes e escrupu
losas sociedades de: pessoas, cujas 
atlvldades mal transcendiam os li
mites das pequenas cidades em que 
tinham suas sedes. Um sistema fis
cal de Unhas simplistas a ceder o 
passo a outro de extrema complexi
dade e ainda a evoluir, com preten
são a transformar-se, senão em todo 
o direito, ao menos em sua parcela 
de mais relevo e ressonância graç.as 
principalmente à preferência das 
nações ocidentais pelo tributo como 

um dos mais eficazes Instrumentos 
de uma política de lentas transfor
mações sociais, em contraste com os 
países social!stas, que confiam antes 
tais mudanças à exclusiva iniciativa 
ou ação direta e Intensiva do Estado. 
E as.slm por diante. Para tudo afinal 
resumir: novas formas sociais novos 
lnstituto.s, novo direito a surgir a 
todo instante - e isto em períodos 
que se vão abreviando cada vez 
mais. A todo esse processo de essên
cia positivamente revolucionária as
sistimos longa e imperturbavelmen
te. E diante dele, com todos os seus 
abalos e interrogações, nesse mundo 
.aluclnantemente movediço, jamais o 
nosso tribunal esteve aquém da sua 
função constitucional. Ao contrário 
manteve-se sempre à altura dela ~ 
despeito de todos os obstáculos e de
ficiências, que representam a nota 
humana que qualquer instituição 
carrega fatalmente consigo. É pois 
com orgulho que recordamos os no
me.s de todos esses austeros e inex
cedíveis juízes que por aqui passa
ram, alçando tão alto o munus a que 
nos consagramos, eles e nós, numa 
sucessão sem desvios nem ruturas, 
em que nos coube em sorte sermos 
o último elo. Despedimo-nos deles 
sem distinguir nenhum e envolvendo 
a todos no mesmo poderoso e como
vido sentimento de respeito e grati
dão, ou, numa únic.a palavra, que é 
a que melhor quadra aqui: na mes
ma infinita veneração. 

Vamos assim cerrando as portas. 
este será o último ato solene do 
Poder Judiciário neste Estado - e 
bem pode ser que do próprio Estado. 
Dentro de poucos dias nova unidade 
federativa sucederá a este, tomando
lhe o lugar, ainda que lhe conser
vando o nome: what's in a name? 
Nova era começa, a inaugurar nov.a 
existência, na qual não estaremos 
mais sozinhos. Já agora a bela e al
tiva metrópole soma o seu destino 
ao da nobre e orgulhosa provín
cia. Aglutinam-se desse modo for
ças que até agora se desenvolve
ram paralela, mas independente
mente, embora obedientes às deter
minações de um continuo e espontâ
neo processo de integração sóclo
econômlco. Pediu-nos contudo a 
Pátria mais que Isto. É preciso que 
tal processo, por natureza lento e 
incompleto, seja substituído por um 
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outro de fusão política - ou de in
tegração Imediata e total. Anima
nos a convicção de que não renega
remos o passado nessa obra comum 
de edificação de um futuro que se 
antecipa de prosperidade e grandeza. 
Foi sempre aliás a comunidade maior 
o alvo de nossos esforços e de nossas 
lutas. Já dissemos que uma vez a 
arrancamos ao abandono acordando 
a ambição do estrangeiro c·om o ouro 
vermelho extraído de uma das ár
vores das suas opulentas florestas. 
De outra feita foi o ouro verde a 
nossa vital contribuição para a vitó
ria numa guerra de vida e morte. 
Pois ainda agora quis a Providência 
aproximar o momento presente aos 
que acabamos de invocar. Realmen
te, numa época tão grave para a hu
manidade, com todos os povos a cor
rer riscos, foi a providência ainda 
que, nos derradeiros minutos de vida 
autónoma, levou à Pátria a renovada 
e alvissareira esperança de que ven
cerá com suas indómitas energias 
quantos fatores adversos C·om que 
porventura venha a defrontar-se 
nesse mundo enlouquecido. O ouro 
negro que jorra em Garoupa, mais 
que a incalculável e invejada rique
za que nos ensejará virar a mão ao 
nosso balanço de pagamentos, é na 
realidade o emissário de auspiciosas 
promessas que nos enviam os mis
teriosas e potentes numes que gover
nam a vida das nações. Seja porém 
o que quer que enfrente o Brasil, o 
novo Estado, soma das riquezas e 
energias dos dois que o geraram, não 
lhe faltará com o seu trabalho e o 
seu patriotismo. Proteja-o Deus as
sim na boa como na má fortuna." 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Dada a aproximação do tempo 
final da presente Sessão, a Mesa não 
pode mais conceder a palavra a orado
res inscritos. 

Na presente Sessão, terminou o prazo 
para apresentação de emendas ao Pro
jeto de Resolução n.0 2, de 1975, de au
toria dos Srs. Senadores Franco Montare 
e Petrônio Portella, que "dá nova reda
çã.a ao caput do art. 93 do Regimento 
Interno". 

Ao projeto, foi apresentada emenda, 
pelo Senador Catette Pinheiro, cuja lei
tura será feita pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte 
EMENDA N.o 1 

(de plenário) 
Ao Projeto de Resolução n.0 2, de 

1975 
Dê-se a seguinte r e dação ao § 6. 0 d:o 

art. 93 do Regimento Interno: 
"Art. 93, - ......... , , , .. , ........ . 
§ 6.0 Ao mandato de Presidente e 
Vice-Presidente das Comissões apli
car-se-á o disposto no art. 62." 

Justificação 
O art. 62 do Regimento Interno, fixan

do o período de mandato dos membros 
da Mesa, reproduz dispositivo expresso 
na alínea h do art. 30 da Constituição. 

A presente emenda tem por objetivo 
estender esse princípio ao mandato dos 
Presidentes e Vice-Presidentes das Co
missões Permanentes. 

Sala das Sessões, em 10 de março de 
1975. - Cattete Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Goncal
ves) - A matéria será despachada"' às 
Comissões de Constituição e Justiça e 
Diretora 

Lembro aos nobres Srs. Senadores que 
o Congresso Nacional está convocado 
para uma Sessão a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, no plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada à lei
tura das Mensagens n.0s 15, 16, e 17/1975. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a presente Sessão, designando 
para a de amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação em turno único, do Requeri
mento n.0 9, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, requerendo a 
transcriçã·O, nos Anais do Senado Fe
deral, das Mensagens do Presidente Er
nesto Geisel encaminhadas ao Presiden
te de Portugal, General Costa Gomes e 
aos líderes do.s três Movimentos de 
Libertação Angolanos. 

2 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 10, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, requerendo a 
transcrição, nos Anais do Senado, da 
Ordem do Dia do Comandante da 
Academia Militar das Agulhas Negras 
(AMAN), General Túl!o Chagas Noguei
ra, por ocasião da entrega do espadim 
da turma "Integração Nacional", em 17 
de dezembro de 1974. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 25 

minutos.) 



9.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 14 de março de 1975 

PRESID~NCIA DOS SRS. MARCOS FREIRE E RUY CARNEIRO 

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

Adalberto Sena - Evandro Car
reira - José Esteves - José Lindoso 
- Cattete Pinheiro - Jarbas Pas
sarinho - Renato Franco - Ale
xandre Costa - Henrique de La 
Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco - Helvídio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des - Virgilio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Di
narte Mariz - Ruy Carneiro -
Marcos Freire - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias -
Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende - Roberto Saturni
no - Danton Jobim - Itamar Fran
co - Lázaro Barbosa - Accioly Fi
lho - Leite Chaves - Evelásio Viei
ra - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 34 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
Congratulações ao Senado Federal por 

ocasião da eleição e posse da Mesa que 
dirigirá seus trabalhos nas 1." e 2." 
Sessões Legislativas da Oitava Legis
latura: 

- do General-de-Exército Jurandyr de 
Bizarria Mamede, Ministro-Presiden
te do Supremo Tribunal Militar; 

- do General-de-Exército Antonio Jor
ge Corrêa, Ministro-Chefe do Estado 
Maior das Forças Armadas; 

- do Comandante Euclides Quandt de 
Oliveira, Ministro de Estado das Co
municações; 

- do Dr. Ernâni Satyro, Governador do 
E~tado da Paraíba; 

- do Deputado Guilherme Palmeira, 
Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Alagoas; 

-· do Deputado Salvador Julianelli, Pre
sidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo; 

-· do Embaixador Jacques Houard, da 
Bélgica; 

- do Embaixador Alfredo Luna Tobar, 
do Equador; 

- do Sr. S.O. Ogundele, Encarregado de 
Negócios da Nigéria; 

-· do Embaixador Jonkeer L. Quarles 
van Ufford, dos Países Baixos; 

-- do Sr. Humberto Rumbos, Conselheiro 
Encarregado de Negócios da Repúbli
ca da Venezuela; 

- do Dr. Álvaro Diniz de Deus, Presi
dente da Câmara Municipal de Ube
raba- MG. 

Voto de pesar: 
- do Sr. Ruy Adriano de Araújo Jorge, 

Presidente da Câmara Municipal de 
Manaus - AM, pelo falecimento do 
ex-Vice-Presidente da República, Dr. 
Pedro Aleixo. 

Comunicação de Eleição e Posse: 
-· do Ministro Dj aci Alves Falcão, Pre

sidente do Supremo Tribunal Federal; 
-- do Deputado Marcondes Gadelha, Se

cretário do Grupo Brasileiro da União 
Interparlamentar; 

-- do Deputado Dary Dantas, Presiden
te da Assembléia Legislativa do Esta
do do Rio Grande do Norte; 

- do Sr. Eduardo Paulino de Almeida, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Capela- AL; 

-- do Sr. Oliveira Francisco Torres, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Igacl - AL; 
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-· do Sr. Amabllio de Moura Lemos, Pre
sidente da Câmara Municipal de Pe
nedo- AL; 

- do Sr. Evanlldo da Silva Santos, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Tralpu -AL; 

- do Sr. Manoel Favela Saraiva, Presi
dente da Câmara Municipal de Lavras 
da Manga beira - CE; 

- · do Sr. Anlcéslo de Carvalho Rezen
de, da Câmara Municipal de Crista
lina- GO; 

- do Sr. Justiniano Pereira de Souza, da 
Câmara Municipal de Xambloá -
GO; 

-- do Sr. João Pires Farias, Presidente 
da Câmara Municipal de Itaguatins 
- GO; 
do Sr. Domlnguos Aprígio Batalha, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Arar!- MA; 

-- do Sr. Serapião Morais, Presidente da 
Câmara Municipal de Bacabal- MA; 

-- do Sr. Pedro Américo Ferreira, Presi
dente da Câmara Municipal de DDm 
Pedro - MA; 

- do Sr. José N. da Cruz, Secretário da 
Câmara Municipal de Baependl -
MG; 

- do Sr. José Martins Medeiros. Presi
dente da Câmara Municipal de Coro
nel Fabriclano- MG; 

-- do Sr. Miguel Slmplíclo de Lima, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Couto de Magalhães de Minas- MG; 

- do Sr. Francisco Gabriel Jovita, Pre
sidente da Câmara Municipal de Cur
veJo- MG; 

- do Sr. Paulo Maciel Carneiro, Presi
dente da Câmara Municipal de Elo! 
Mendes- MG; 

- do Sr. Valdir Curi, Presidente da Câ
mara Municipal de Lavras - MG; 

-- do Sr. Oswaldo Moreira de Navais, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Nanuque - MG; 

- do Sr. VespaslanD Augusto, Presiden
te da Câmara Municipal de Planura 
-MG; 

- do Dr. Homero Vieira de Freitas, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Ta
quaraçu de Minas - MG; 

- do Sr. Antonio SDares Lima, Presi
dente da Câmara Municipal de San
to Antonio dos Lopes - MA; 

- do Sr. Otacíllo José da Silva, Presi
dente da Câmara Municipal de Luce
na- PB; 

-· da Sra. Maria da Paz Monteiro Santos, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Pocinhas - PB; 

- da Sra. Ana Maria de Almeida Frei
tas, Primeiro-Secretário da Câmara 
Municipal de Aliança- PE; 

- do Sr. Joaquim Guimarães, Primeiro
Secretário da Câmara Municipal de 
Flores- PE; 

- do Sr. Fabiano Coutinho Barros, Pre
sidente da Câmara Municipal de Ita
boraí- RJ; 

- do Sr. Unald Souza, Presidente da 
Câmara Municipal de Itaguí - RJ; 

-- do Dr. Guirahy Pozo, Presidente da 
Câmara Municipal de Santiago- RS; 

- do Sr. Aldo Nestor Slebert, Presiden
te da Câmara Municipal de Rio do 
Sul- se; 

-- do Dr. Hagope Yacubian, Presidente 
da Câmara Municipal de Mirasse! -
SP; 

- do Sr. Expedito Vieira da Câmara, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Guamaré- RN; 

Diversos: 

-- do Sr. Roberto Paranhos Jambo, Pre
sidente da FederaçãD Nacional das 
APAEs, de Maceló - AL, encami
nhando moção lançada durante o IV 
Encontro Nacional das APAEs do Nor
deste, solicitando isenção do IPI para 
o produto das oficinas dos excepcio
nais; 

- do Sr. Aziz Nacfur, Presidente da Câ
mara Municipal de Murltlnga do Sul 
- SP, manifestando integral apoio 
ao Requerimento n.o 421/74, da edili
dade de Andrad!na - SP, solicitando 
apoio para a Instalação do Centro Na
cional de Pecuária de Corte, no Cen
tro Tropical de Pecuária de Corte de 
Andradina (Centro Experimental de 
Z·ootecn!a); 

-· do Sr. Azlz Nacfur, Presidente da Câ
mara Municipal de Mur!t!nga do Sul 
- SP, solicitando elaboração de Pro
jeto de Lei para que seja contado o 
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tempo de serviço prestado a entida
des públicas e privadas, para fins de 
aposentadoria; 

- do Sr. Fernando Oliva, Presidente da 
União dos Veread.ores do Brasil em 
Santos - SP, solicitando elaboração 
de estudos no sentido de se estabele
cer o funcionamento de Comissões 
de Inquérito na área da administra
ção Municipal. 

Comunicação: 

- do Sr. Flávio Marcelo de Mendonça 
Fonseca, Presidente da Câmara Muni
cipal dos Palmares- PE, comunican
do a posse do Sr. José Pretestato San
tana, Vice-Prefeito daquele Municí
pio no cargo de Prefeito, em vista do 
falecimento do Sr. Jader Carlos da 
Silva, titular do cargo. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, Ofícios que serão lidos 
pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos os seguintes 

OFíCIOS 

Sr. Presidente: 

Eleito Governador do Estado de Santa 
Catarina e devendo, no próximo dia 15, 
assumir aquele cargo, cabe-me, nos ter
mos do art. 33 do Regimento Interno, 
renunciar ao mandato de Senador que 
ora exerço, na condição de Representante 
da Aliança Renovadora Nacional <ARE
NA) daquele Estado. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 
1975. - Antonio Carlos Konder Reis. 

Excelentíssimo Senhor Senador Maga
lhães Pinto, 
Dignissimo Presidente do Senado Fe
deral 

Devendo assumir, a 15 do corrente mês 
de março, o cargo de Governador do 
Estado do Acre, para o qual fui eleito 
em 3 de outubro de 1974, venho, pelo 
presente, apresentar minha renúncia ao 
mandato de Senador que atualmente 
exerço. 

Brasília, 14 de março de 1975. - Ge
raldo Mesquita, Arena-AC. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Com referência ao Expediente que 

acaba de ser lido, esta Presidência es
clarece que, nos termos do art. 33 do 
Regimento Interno, as renúncias apre
sentadas pelos Srs. Senadores Antônio 
Carlos e Geraldo Mesquita somente se 
tornarão efetlvas e irretratáveis após 
sua publicação no Diário do Congresso 
Nacional. 

Sobre a mesa, Requerimentos que se
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
n.0 79, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Resolução n.O 58, 
de 1974, que "altera a composição de 
classes da Categoria funcional de Assis
tente Legislativo do Grupo-Atividades 
de Apoio Legislativo de que trata a Re
solução n.0 18, de 1973, e dá outras pro
vidências", e feita a reconstituição do 
processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 
1975 - José Sarney. 

REQUERIMENTO 
n.0 80,, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado 
n.0 141/1974, que "padroniza a fabrica
ção de veículos automotores rodoviários 
para o transporte coletivo de passagei
ros", e que seja feita a reconstituição do 
processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 
1975. -· Milton Cabral. 

REQUERIMENTO 
n.0 81, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado 
171/74, que "define regime especial de 
assistência médico-social, a ser prestado 
à criança pelo Instituto Nacional de 
Previdência Social", e que seja feita a re
constituição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões em 14 de março de 
1975. - Milton Cabral. 

REQUERIMENTO 
N.0 82, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui-
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vamento do Projeto de Resolução n.0 

49/74, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal nas partes que men
ciona". e que seja feita a reconstituição 
do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 
1975. - Milton Cabral. 

REQUERIMENTO 
N.0 83, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado 
n.0 59/71, que disciplina a venda de ci
garros a menores, limita a publicidade 
sobre o fumo e dá outras providências, 
e que seja feita a reconstituição do pro
cesso, se necessária. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 
1975. - José Lindoso. 

REQUERIMENTO 
N.0 84, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, solicito o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado 
n.0 40/72 que disciplina a propaganda 
comercial de produtos de consumo pú
blico e determina outras providências, e 
que seja feita a rec·onstituição do pro
cesso. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 
1975. - José Lindoso. 

REQUERIMENTO 
N,0 85, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos Regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.o 106, de 1973. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 86, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, r:equeiro o 
de.sarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 19, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 87, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, r:equeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 22, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 88, de 1975 

Sr. Presiden'te: 
Nos termos regimentais, requeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 27, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 89, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, requeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 40, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 90, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, requeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 42, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 91, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, requeiro o 

de.sarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 48, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.• 92, de 1975 

Sr. Presidcn'te: 
Nos termos regimentais, 11equeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 51, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 
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REQUERIMENTO 
N.0 93, de 1975 

Sr. Presiden!te: 

Nos termos regimentais, 11equeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.o 113, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
-Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 94, de 1975 

Sr. Presiden!te: 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.O 115, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 95, de 1975 

Sr. Presiden'te: 

Nos termos regimentais, 11equeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 137, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
-Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 96, de 1975 

Sr. Presiden1te: 

Nos termos regimentais, 11equeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.o 162, de 1974. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Estes Requerimentos serão publicados 
e incluídos em Ordem do Dia, nos ter
mos do disposto no art. 279, II, c, do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, Requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretár!o. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 97, de 1975 

Nos termos do art. 233 do Regimento 
Interno requeiro transcrição nos Anais 
do Senado do editorial do Jornal do 

Brasil, de 13 de março corrente, sob o 
•título "Etapa Cumprida". 

Sala das Sessões, em 14 de março de 
1975. - Danton Jobim. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- De acordo com o art. 233, § 1.0 , do 
Regimento Interno, o Requerimento será 
submetido ao exame da Comissão Dir,e
tora. 

Não há mais Expediente a ser lido. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder do 
MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco, como Líder. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, inicialmente, quero saudar V. Ex."' 
que hoje ocupa a Presidência desta Casa, 
mostrando aquilo que nós temos dito 
aqui, que, mesmo dentro da atual con
juntura, o Movimento Democrático Bra
sileiro pode chegar ao poder. E V. Ex."' 
hoje, ocupa a Presidência do Senado Fe
deral. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite V. 
Ex.a. um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito 
prazer. 

O Sr. Eurico Rezende - Apenas para 
dizer que estou solidário também e faço 
votos para que episódios como este se 
repitam, porque, assim, estarão se repe
tindo as posses de governadores arenis
tas neste Pais. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito 
prazer recebo o aparte de V. Ex.a. Só es
pero que, em 1979, não aconteça o que 
acontece hoje, nesta Casa, quando deve
remos respeitar a proporcionalidade per
mitindo que outros Senadores da ARENA 
se sentem à Mesa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nã·o po
deríamos deixar de somar a nossa mani
festação a tantas outras - principal
mente a do nosso Líder Franco Montoro 
- que costuma dizer que se cobra o im
posto na fonte referente a uma grave 
Injustiça cometida contra os trabalhado
res brasileiros, através da instituição do 
abono de retorno à at!vidade. 
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Tal medida, preconizada e estabeleci
da pelo Projeto de Lei n.0 6, de 1973-CN, 
encaminhado pela Mensagem n.O 26 de 
1973-CN, foi justificada como uma con
clllação julgada necessária entre os in
teresses da classe trabalhadora e os do 
INPS, tendo em vista que, segundo a 
Exposição de Motivos então enviada ao 
Congresso Nacional, ocorria uma "ava
lancha de Requerimentos de aposenta
doria, exigindo-lhe obrigações não pre
vistas". 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores os 
funcionários públicos, uma vez aposenta
dos, não raro são convocados pela ini
ciativa privada, ao passo que aqueles que 
ali prestaram durante toda uma vida sua 
valiosa colaboração, uma vez aposentados 
não podem retorn_§l.r à atividade, sem que 
oc·orra uma reduçao de 50% de seus pro
ventos. 

Não compreendemos, sinceramente, os 
fundamentos de tal discriminação. Não 
podemos realmente convencer o traba
lhador de que somente ele não pode re
tornar a uma ativldade, depois de apo
sentado, sem que isto lhe acarrete uma 
redução de um provento conquistado du
ramente tantos anos de trabalho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores o Con
gresso Nacional já deu a sua p~rcela de 
ajuda a esses trabalhadores, repelindo a 
proposta original do Projeto de Lei n.o 
6/73-CN, que variava entre 75 e 80% de 
redução. Resta, agora, a compreensão do 
Governo para o problema, no sentido de 
extlngüir, em definitivo, como porque 
não dizer, famigerado instituto, a fim de 
que possam todos os trabalhadores, fun
cionários públicos ou não, colaborar com 
o complexo produtivo do País, sem qual
quer restrição ou prejuízo. 

É o apelo que fazemos ao Governo do 
eminente Presidente Geisel. <Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)
De acordo com o § 5.0 do art. 183 do Re
gimento Interno, a Presidência atenderá 
às inscrições fel tas para a Sessão de on
tem. 

O primeiro orador inscrito é o nobre 
Sr. Senador Roberto Saturnlno, a quem 
concedo a palavra. (Pausa.) 

S. Ex.n não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Renato Franco. (Pausa.) 

S. Ex.n não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Franco Montoro. (Pausa.) 

S. Ex.n não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres. (Pausa.) 

S. Ex.n não está presente. 

Convido o Sr. 1.0-Secretár!o para assu
mir a Presidência, uma vez que sou o pró
ximo orador inscrito. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro)
Concedo a palavra ao Sr. Senador Mar
cos Freire, Representante do Estado de 
Pernambuco. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Olinda, Cidade 
tradicional, ex-Capital de Pernambuco 
berço de nossa própria nacionalidade; 
es~á completando 438 anos de existência. 
All permanece ela, com sua dignidade al
t!va, desde quando, no alto daquela co
lina pernambucana, Duarte Coelho Pe
reira outorgou-lhe, exatamente a 12 de 
março de 1537, o foral de Vila Capitânia. 
Prenhe de História, a sua vida foi feita 
de lutas, de sacrifícios e de sangue, mas 
também de vitórias e de glórias, multas 
das quais representam eolsódios de ver
dadeira epopéia do nosso Brasil. 

Quando se comemora, aqui, a sua data 
natalicia, queremos da tribuna deste 
Senado homenagear o seu povo e as 
sl!as tradições, mas, ao mesmo tempo, 
nao esquecer de assinalar os graves pro
blemas com que ela se defronta. 

Antes de mais nada é a fúria do mar 
que avança sobre a Cidade, que acaba 
ct>m as suas praias, que destrói as suas 
ruas e que derruba as suas casas. 

A solução completa e definitiva para o 
problema ainda e.stá oo rser dada desde 
que os atuais cais sÜbmersos são Insu
ficientes e os esp!gões de pedra, simples 
paliativo. 

É também o deslizamento dos seus 
morros que prossegue, sem que se lhes 
anteponham medidas de profundidade, a 
ameaçar os seus belos monumentos, que 
retratam o seu passado glorioso. Entre 
eles estão as mais velhas Igrejas da Amé
rica do Sul, como a da Sé, a do Carmo, 
a da Misericórdia, o Mosteiro de São 
Bento e o do Carmo, e o Convento de São 
Francisco, que, por sinal, já apresentam 
rachaduras evidencladoras do perigo que 
se vem agravando. 
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O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. MARCOS FREmE - Com muita 
honra, Sr. Senador. 

O Sr. Ruy Santos- Solidarizo-me com 
as reivindicações que V. Ex." faz. Visite!, 
emocionado, há anos, Olinda, por seus 
templos, até o pitoresco daqueles meni
nos, que repetem, como no realejo, as his
tórias das velhas Igrejas e dos tradicio
nais locais pernambucanos. É de toda 
justiça o que V. Ex.• pleiteia, e o Go
verno deve, de fato, velar para que este 
património histórico, cultural - e até 
mesmo libertário - de Olinda não pe
reça. 

O SR. MARCOS FREmE - Agradeço, 
sensibilizado, o aparte do ilustre Senador 
Ruy Santos, sobretudo porque vem trazer 
a sua solidariedade à apreensão dos per
nambucanos em relação à conservação 
dos seus monumentos históricos. 

A esse respeito poderia até esclarecer 
que, já em 1957, no X Congresso Bra
sileiro de Geologia, realizado no Rio de 
Janeiro, o Chefe da Seção d~ Solos e Fun
dações do Instituto Tecnolog!co do Esta
do de Pernambuco - ITEP, Engenheiro 
Angelo José Costa, denunciava o escor
regamento dos morros de Olinda. 

Esse assunto vem sendo tratado rei
teradas vezes, inclusive através de obser
vações e de estudos efet!vados por Don 
Hildebrando, Monge de São Bento, que, 
através de um relatório, dos mais am
plos, dos mais profundos e dos mais pre
cisos mostrou os perigos a que atual
mente estão expostos vários daqueles 
nossos monumentos. 

Ao lado disso temos também as chuvas, 
as cheias excepcionais que, vez por ou
tra, a exemplo de 1965, 196 e 1970, vêm 
aumentar as dificuldades de nossa gente, 
sacrificando ali, naquele Mun!ciplo, la
vouras, fábricas, casas e vidas preciosas. 

Neste momento, em que se comemora 
mais um aniversário de Olinda, volto a 
minha atenção, também, não apenas pa
ra aqueles que brincam, se alegram e fes
tejam o evento, mas para milhares de 
pessoas sobretudo as da Ilha do Marulm, 
Peixinho e Beberlbe, que têm sofrido os 
efeitos desses fenômenos naturais, agra
vados pela Incúria dos Poderes Públicos. 

Com efei to,lá estão as populações ri
beirinhas do Rio Beberibe sobressaltadas, 

sobretudo, pela falta de prosseguimento 
das obras de desobstrução do seu leito e 
de sua retlficação, Inclusive através de 
várias desapropriações de Imóveis que, 
embora de necessidade tão Imperativa, 
até hoje não foram efetlvadas. 

Todos esses problemas não devem ser 
esquecidos quando, alegremente, come
moramos mais um aniversário de Olinda, 
que é um patr!môn!o, sem dúvida, não 
apenas dos pernambucanos, mas de todo 
o Brasil. 

Ao longo de nosso mandato, como 
Deputado Federal, tratamos dos seus pro
blemas em oportunidades várias, a tra vês 
da tribuna parlamentar. Oontinuaremos 
a fazê-lo como Senador da República. E 
em momentos alegres como os de hoje, 
participar de suas festas e cantar as suas 
tradições. 

Sinto-me, portanto, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores - perdoem-me este mo
mento sentimental - sinto-me, repito, 
todo Olinda, em Brasília. 

Saúdo-a, daqui, como seu filho adoti
vo, em sua data anlversár!a, e aqui per
maneço como sua voz de Representante, 
atento aos seus anseios e às suas Inquie
tações. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

COmparecem mais os Senhores Se
nadores: 

Milton Cabral - Wil~on Campos 
- Arnon de Mello - Luiz Viana -
João Calmon - Benedito Ferreira -
Oslres Teixeira - Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) -
Não há mais oradores inscritos. 

Finda a Hora do Expediente, pls
sa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 9, de 1975, de autoria 
do Sr. Senador Vasconcelos Torre.3, 
requerendo a transcrição nos Anais 
do Senado das Mensagens do Presi
dente Ernesto Geisel encaminhadas 
ao Presidente de Portugal, General 
Gosta Gomes e aos Lideres dos três 
movimentos de libertação angolanos. 

Em votação o Requerimento. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. Será feita a transcrição so
licitada. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE ERNESTO GEI
SEL, ENCAMINHADA AO PRSJDENTE DE 
PORTUGAL, GENERAL COSTA GOMES, QUE 
SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERI
MENTO N.0 9/75, DE AUTORIA DO SR. 
SENADOR VASCONCELOS TORRES. 

"Desejo expressar a Vossa Excelência 
o regozijo do Governo e povo braslleiro 
pelos resultados alcançados na recente 
reunião entre as autoridades p~rtuguesas 
e os repres~ntantes do povo angolano. o 
acordo entao celebrado vence um desa
fio da História e assinala o empenho de 
.ambas as partes em construir as bases 
para um futuro de íntima colaboração 
que deve inspirar os povos unidos pelÓ 
passado comum. Aproveito a oportuni
dade para renovar a Vossa Excelência 
Senhor Presidente, os protestos da mi~ 
nha mais .alta consideração. Ernesto 
Geisel, Presidente da República Fe
derativa do Brasil." 

Eis a mensagem enviada a Malaeiro 
Savimbi, Presidente da UNITA: 

"0 Governo e o povo braslleiro, na sua 
consciêncLa do alto significado que reves
tiu para o futuro de Angola o acord:> 
concluído entre os Representante de seu 
povo e as autoridades portuguesas, cele
bram o início de uma nova fase na vida 
da Nação irmã. De modo especial, desejo 
expressar .a Vossa Excelência meus ar
den te.s votos para que o povo angolano 
se mantenha unido na sua deliberação 
de assegurar para Angola a posição de 
relevo que lhe corresponde na comuni
dade internacion.al." 

MENSAGEM DO PRESIDENTE ERNESTO GEI
SEL, ENCAMINHADA AOS LlOERES DOS 
MOVIMENTOS DE LIBERTAÇÃO ANGOLA
NOS, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO 
REQUERIMENTO N.0 9/75, DE AUTORIA 
DO SR. SENADOR VASCONCELOS TORRES. 

A mensagem a Holden Roberto, Presi
sidente da FNLA, diz: 

"Ao expressar a satisfação com que o 
Governo e o povo brasileiro registram 
a fellz conclusão do acordo para o pleno 

reconhecimento da independência de 
Angola, desejo fazer chegar a Vossa Ex
celência a certeza de que a Nação Brasi
leira acompanha com seus votos e a sua 
fraterna solidariedade o empenho dos 
representantes do povo angolano em 
.assegurar a unidade, o progresso e a 
soberania da sua pátria". 

A Agostinho Neto, presidente do MPLA 
o Presidente Geisel assim se expressou: 
"Desejo expressar a Vossa Excelência a 
especial satisfação com que o Governo 
e o povo braslleiro verificam ter chegado 
a bom termo a recente conferênci.a entre 
ns autoridades portuguesas e os repre
sentantes do povo angolano. Faço votos 
para que a nação-irmã, no limiar da sua 
independência, encontre na unidade e no 
progresso do seu povo o caminho para o 
seu grande destino". 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 

-Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 10, de 1975, de auto
ria do Senador Va.sconcebs Torres, 
requerendo a transcrição, nos Anais 
do Senado, da Ordem do Dia do Co
mandante da Academia Militar das 
Agulhas Negras <AMAN), General 
Túllo Chagas Nogueira, por ocasião 
da entrega do espadim da turma 
"Integraçã·O Nacional", em 17 de 
dezembro de 1974. 

Em votação o Requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprov.am quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será feita a transcrição solicitada. 

ORDEM DO DIA DO EXMO. SR. COMANDAN
TE DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS 
NEGRAS (AMAN), GENERAL TúLIO CHAGAS 
NOGUEIRA, POR OCASIÃO DA ENTREGA 
DO ESPADACHIM DA TURMA "INTEGRA
ÇÃO NACIONAL", EM 17 DE DEZEMBRO 
DE 1974, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS 
DO REQUERIMENTO N.0 10/75, DE AUTO
RIA DO SR. SENADOR VASCONCELOS TOR
RES. 

Aspirantes da turma "Integração Na
cional'' 

Concretizastes vossos sonhos de jovens, 
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Engalanados com as insígnias que de
finem a vossa situação de Oficiais do 
Exército, ides receber, nesta cerimônia 
consagradora da conquista de um ideal, 
o símbolo de autoridade que a Pátria vo.s 
c;mfere -a espada. 

Sinal de nosso ofício e verdadeira cer
tidão do compromisso que assum!mDs, no 
momento de recebê-la, pronunciareis o 
mesmo solene juramento que fizemos em 
nossa juventude e que agora tornaremos 
a ouvir, sob intensa emoção. 

Na singeleza do gesto de entrega dessa 
arma-símbolo, doces mãos, mãos amigas, 
aparentemente, realizam um ato de ofe
renda de um objeto. Na realidade, pD
rém, o gesto encerra, em sua mudez, uma 
mensagem espirituaL O toque de trê
mulos dedos provoca a integral comu
nhão de sentimentos. Quem dá exprime 
a inabalável confiança em quem recebe. 
A espada, transferida de mãos, só será 
desempenhada, por quem a cingir, na 
efetivação do dever. 

Vínculos como esse, de menor ou maior 
dur.ação, ireis estabelecer em todos os 
instantes de vossa vida. 

Nesta Casa, desde que aqui ingressas
tes - e já são transcorridos quatro ano.s 
- conviestes, em idêntica comunhão de 
pensamentos, com vossos companheiros 
e com vossos Professores e Instrutores. A 
estes últimos coube a nob!litante tarefa 
de vos ajudar nos primeiros passos do 
longo e árduo caminho que tendes de 
percorrer. Sem eles, a partir da vossa 
sagração como Oficiais, ireis prosseguir. 

Estais aptos para es.sa marcha indi
vidual. Não !reis fraudar ,a confiança de 
quem vos entregou o símbolo de mando 
e daqueles que vos prepararam para a 
e~calada que encetareis. 

A frente da fração de tropa que em 
breve vos será confiada, certamente, sa
bereis aplicar, com inteligência e equilí
brio, todos os ensinamentos que absor
vestes. 

Vossos futuros soldados, na grande 
maioria jovens como vós, na simplicidade 
e espontaneidade de comportamento, de
correntes de sua posição social, estarão 
.aguardando de seu novo chefe uma men
sagem, uma Qrientação, um exemplo, um 
tratamento humano, para se entregar, 
ele corpo e alma, à sua llclerança. Com
preendidos, tornam-se, naturalmente, 

disciplinados. Acatam, de forma cons
ciente e com o desejo de cooperar, todas 
as determinações que lhes são feitas. 

Mais importante do que as organiza
ções e as armas, é o material humano 
que as compõe. Os Exércitos só saem 
vitoriosos, quando a coragem moral e a 
devoção brotam da comunhão espiritual 
alcançada entre líderes e liderados. 

Esta, a mensagem derradeira do velho 
solcl.aclo, no último relacionamento que 
faz com os jovens oficiais que ajudou a 
formar. 

Aqui, na Academia Militar, aprendes
tes a obedecer. Ide comandar! 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Está finda a matéria constante d.a 
Ordem do Dia. 

O SR.. ADALBERTO SENA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra. 

O SR.. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Adalberto Sena. 

O SR. .• o\DALBERTO SENA - Sr. Pre
sidente, Srs. Sen.adores, uma das impres
sões - eu diria mesmo misticas - in
cutidas, com mais insistência, no espírito 
do povo brasileiro é a incapacidade do 
poder público em gerir atividades tipica
mente empresariais. 

Essa incompetência, alarde.ada com 
pertinência das mais suspeitas, atinge 
todos os campos em que o Estado busca 
atuar- mesmo aqueles em que a ativi
dade privada é o produto de concessão 
pública. 

O problema é amplo e de proporções 
nacionais, mas, no momento, quero 
prender-me a um aspecto exclusivo de 
Brasília: a situação da TV-Rádio Nacio
nal, a Emissora pioneira do Distrito 
Federal. 

Ao longo de 17 anos, coube sempre 
àquela Empresa a primazia no setor de 
radiodifusão do Distrito Federal, pio
neirismo conquistado e consolidado com 
a produção dos primeiros shows, progra
mas de auditório, transmissões de sole
nidades e eventos - e até mesmo em 
nível internacional, porque a primeira 
transmissão de futebol do exterior, dire
tamente e com equipe própria, coube it 
Rádio Nacional de Brasília. 
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Enfrentando campanhas sistemáticas, 
lutando para r.aclonalizar e reduzir os 
custo.s operacionais, a TV Nacl·onal bus
cou trazer aos brasll!enses, em diversas 
ocaslces, uma alternativa: o esporte, com 
a transmissão .ao vivo dos principais j a
ges noturnos do melo de semana. 

Esse era o único caminho ainda livre 
para a Emissora, que teve seu quadro de 
pessoal drasticamente reduzido nos últi
mcs meses. 

Todos os sacrifícios de quadros e re
cursos foram enfrentados pelos profis
sionais do Canal 3 - muitos com mais 
de 10 anos e até mesmo com tempo de 
casa equivalente à própria vida da Emis
sora. 

Em. a tenta ti v a de voltar .a uma a tivi
dade que, no.s anos anteriores, havia con
seguido levantar o nome e a audiência 
do Canal3 de Brasília. Aos poucos, for.am 
contratad·os patrocinadores, firmou-se o 
hábito nos telespectadores, a transmis
são tornou-se rentável e prometia tor
nar-se lucrativa a curto prazo. 

Mas, da mesma f-orma como cortaram 
tudo no ano nassado, a nova tentativa 
também foi sÜspensa este ano, segundo 
se observa: há vários dia.s não se anun
cia a transmissão de um jogo ao vivo 
pela N.acional - e para quem acompa
nhou o problema em 1974, isso significa 
apenas que a programação foi cortada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: há que 
produzir-se uma programação séria em 
televisão. As Emissoras particulares estão 
cumprindo seu papel, e não há por que 
criticá-las, nesta oportunidade. Mas o 
canal oficial também exige um lugar ao 
Sol, para poder veicular uma programa
ção educativa e positiva. 

Ocorre, entretanto, que, em comuni
cação, se o telespectad-or não adquirir o 
hábito de sintcnlzar o canal, este nunca 
será procurado. E sejamos objetivos: 
ninguém vai ligar um canal de TV Edu
cativa simplesmente em busca de pro
gramas culturais; ou seja, primeiro pre
cisamos induzir o povo a lembrar a exis
tência de um canal para, então, prendê
lo habitualmente. 

Não nos ccorreu até agora o motivo da 
demora na transferência da TV-Rádio 
Nacional de Brasília, do Ministério da 
Fazenda para o das Comunicações. O 

que tem uma Emissora de Rádio e de Te
levisão a ver com as finanças do País? 

Tanto a estruturação atual está erra
da que, até agora, a intenção do Gover
no é transferir a Nacional para o Minis
tério das Comunicações - só que nada 
foi feito ainda de positivo nesse sentido. 

Alguma coisa tem de ser feita para 
melhorar a imagem pública e técnica da 
TV Nacional de Brasília. 

Nem que seja em respeito e homena
gem aos telespectadores, ao princípio da 
educação, da produtividade do Estado e 
do esforço desesperado dos pioneiros que, 
há 17 anos, fincaram uma antena em 
pleno cerrado do Planalto Central, le
vando, pela primeira vez, a todo o Mun
do, a voz de Brasília - a presença do 
novo Brasil que começava a ocupar e in
tegrar seu imenso Território. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presi
dente. <Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREffiA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. Dois assun
tos me trazem hoje à tribuna, para usar 
da paciência e audição de V. Ex. as, os 
quais julgo realmente oportunos e de in
teresse da coletividade nacional. 

o primeiro deles versa sobre uma nota, 
hoje publicada nos jornais, divulgada 
pelo Tribunal de Contas da União, espe
lhando um relatório de um dos ilustres 
Ministros daquela Corte, onde S. Ex.a 
como que reitera uma tecla já bem co
nhecida da nacionalidade, uma tecla que 
tem sido, sem dúvida, motivo de apreen
são para todos aqueles que se preocupam 
com a coisa pública em nosso País - a 
do desprepar-o da Administração Pública 
Brasileira, de modo muito especial em 
relação aos Municípios - que vem sen
do tratada, com muita acuidade, pelo 
Tribunal de Contas da União. 

Ao encerrar o período legislativo, no 
ano passado, trazia eu a esta Casa a mi
nha. preocupação com o desestimulo, ca
da vez mais acentuado, ao exercício da 
vida pública no Brasil. Manifestamos, 
àquela altura, nossa preocupação com a 
remuneração especifica e a remunera
ção sentimental, especialmente a remu
neração emocional, particularizando 
aquilo que mais vale para o homem pú-
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blico: a estima e o respeito popular. A 
nota hoje publ!cada, como que no ro
teiro das nossas apreensões, vem refor
çar os argumentos expendidos por nós 
naquela oportunidade, porque ela retra
ta, sem dúvida, a situação atual, em que 
cada vez mais cs homens de bem têm ra
zão, quando não aceitam a sua indica
ção para o exercício de um cargo pú
blico. 

Há poucos dias, tomamos conhecimen
to, através dos jornais, de que um Pre
feito fora afastado do cargo por ter sido 
acusado de malversar trinta e cinco mil 
cruzeiros antigos, isto é, teria abastecido 
o seu carro num posto de gasolina, e, 
inadvertidamente, essa nota teria sido 
levada a débito da Administração Pú
blica Municipal, quando ele ainda não 
estaria no exercício do cargo de Prefeito. 
Assim, foi ele afastado de seu cargo. 

Vem o Tribunal de Contas, agora -
como disse, numa espécie de rotina, di
vulgando de maneira sucinta essa nota 
a respeito do despreparo da Adminis
tração Públlca -, sem dúvida, desenco
rajar o exercício de cargo público. 

O Sr. Itamar Franco - Permite-me 
v. Ex." um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com 
prazer. 

O Sr. Itamar Franco - Estou escutan
do V. Ex.• com a maior atenção, princi
palmente porque deixe! a Prefeitura do 
meu Município, Juiz de F·cra, para con
correr ao Senado. Conheço bem o pro
blema da Admlnistracão Municipal. 
Creio que o Relatório hÓje apresentado 
pelo Ministro Gallotti, scbre as comu
nas brasileiras, faz com que nos lem
bremos da importância do Municipalis
mo Brasileiro. É justo se diga aqui que, 
a partir de 1966, com a Reforma Tribu
tária n.0 18, a criação do Fundo de Par
ticipacão dos Municípios, os nossos Mu
nlcíp!Ôs tiveram maior poder de exe
cução de obras. Mas nós vimos também 
que, há pouco tempo, o Fundo de Par
ticipação dos Munlciplos foi reduzido em 
5.%. ouvindo V. Ex." e lendo o Relatório 
do Ministro Gallotti, entendemos que 
mais do que nunca devemos reforçar o 
Munlcipallsmo Braslleiro. Achamos que, 
através desses Municípios, poderemos re-
1'ormar a Politica Brn.sileira. E, aprovei
tando a fala de V. EX.•, deixamos nosso 
apelo, para que o Governo faça retornar 
também aos Municípios o valor total do 

Fundo de Participação dos Municípios. 
Multo obrigado a V. Ex." 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Agra
deço, nobre Senador Itamar Franco, a 
oportunidade do seu aparte. 

O Sr. Cattete Pinheiro - Permite 
V. Ex.• um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Ouço, 
com prazer, o nobre Senador Cattete 
Pinheiro. 

O Sr. Cattete Pinheiro - Quanto ao 
despreparo das Administrações Munici
pais, é preciso - entendo - que aten
temos ser conseqüência do subdesenvol
vimento cultural que, lamentavelmente, 
ainda se caracteriza nas nossas áreas 
rurais e na maioria, portanto, dos Mu
nicípios do País. Enquanto não conse
guirmos levar aos Municípios a educa
ção no seu sentido integral, não pode
remos esperar melhor administração. E 
neste ponto é que me parece injusto o 
tanto que se proclama esse despreparo, 
essa incapacidade, sempre tendendo a 
derivar para acusações de desonestidade, 
muitas vezes em caráter verdadeiramen
te pitoresco, como aquele caso que V. Ex." 
acaba de referir. Não poderemos deixar 
de, no Congresso Nacional, nos voltar
mos para aqueles aspectos tão bem lem
brados, antes de nós, pelo Senador Ita
mar Franco. O que está acontecendo 
também, para agravar o quadra, é um 
relativo e progressivo empobrecimento 
do Município Brasileiro. Enquanto não 
levarmos - repito - todos esses recur
sos às nossas áreas mais necessitadas, 
não poderemos atender às exigências que 
a burocracia bras!lelra mais uma vez 
tende a impor. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Agra
deço o aparte de V. Ex. a, nobre Senador 
cattete Pinheiro, sobremodo porque traz 
ao nosso pronunciamento um aspecto 
que nos poderia ter escapado: o daque
les que perseguem a orientação da cen
tralização, de se fazer cada vez mais a 
caminhada para o Estado Unitária, com 
essa pregaçao constante, cem essa poli
tica centralizadora e tendente a agre
gar, nos grandes centros, todos os instru
mentos da cultura e do desenvolvimen
to. Somad·o a essa série de pronuncia
mentos contrários à Administração Mu
nicipal, vem, sem dúvida nenhuma, tu
do isso contribuir para desencorajar o 
desenvolvimento dos Municípios e- por 
que não dizer - a justlflcar os cortes, 
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as reduções da participação dos muni
cípios nos recursos públicos. 

O Sr. Ruy Santos -V. Ex." permite 
um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com 
muito prazer, Senador. 

O Sr. Ruy Santos - Nobre Senador 
Benedito Ferreira, sou h<Jmem do inte
rior e ac<Jmpanho muito de perto a vida 
do interior, mormente do interior brasi
leiro que está acima do que c<Jstumo 
chamar "paralelo da desgraça". Exer
cend<J as suas atribuições, o Tribunal de 
Contas manda examinar as contas mu
nicipais. Duvido, sou capaz de jurar, que 
o Tribunal de Contas tenha conseguido 
apurar, até 'hoje, a não ser excepcional
mente, a de.sonestidade de um Prefeito, 
pois os Prefeitos desonestos, por exem
plo, recebem a Taxa Rodoviária única, 
o Fundo de Participação Social, e lhes 
dão destino diferente. No entanto, fa
zem aquela prestação de contas tão di
reitinho que o TCU não encontra nada 
contra eles. Por <Jutro lado, sendo o Pre
feito despreparado, e servido por um 
funcionalismo também despreparado, 
muitas vezes vem uma prestação de con
tas com irregularidades - falta uma 
nota fiscal, falta isso, falta aquilo. Esse 
Prefeito. que é pessoalmente honesto, e 
muitos deles - até conheço casos no in
terior da Bahia - nem recebem os seus 
subsídios, para deixá-los na Prefeitura; 
esse Prefeito, por uma prestação de con
tas mal feita, é tachado de descnesto. O 
mal é da centralização no Tribunal de 
Contas da União - embora eles tenham 
melhorado muito a sua aparelhagem -, 
é a centralização dessa tornada de con
tas propriamente no papel. O Tribunal 
de Contas olha apenas se está selado, se 
tem urna via, se tem uma neta fiscal, e 
assim por diante. As vezes, o dinheiro 
investido numa viatura, na construção 
de uma obra, isto normalmente ou ex
cepcionalmente - a não ser nos grandes 
Municípi<J.s - é apurado. Assim, o que se 
dá com essa apuração de conta.s pelo 
TCU é que há uma apuração feita na 
C a pi tal por gente que desconhece la
mentavelmente a vida de tcda essa 
imensidão nacional. 

Já que os antigos Tribunais de Contas 
Estaduais tinham a atribuição da torna
da de contas dos Municípi·os, e· eles po
dem errar Igualmente nessa tomada de 
contas - entendo que essas contas, de
pois de aprovadas pelas Câmaras Mu-

nlclpais, mesmo com suas Irregularida
des, deviam passar por uma revisão ou 
por uma auditoria, vamos assim dizer, 
dos Tribunais de Contas locais, para só 
depois virem ao Tribunal de Contas da 
União. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex." me per
mite um aparte? (Assentimento do ora
dor.) Peço licença ao nobre Senador Be
nedito Ferreira, para responder ao ilus
tre Senador Ruy Santos. Parece que há 
uma pequena confusão, ilustre Senador 
Ruy Santos. O Tribunal de Contas da 
União verifica aqueles gastos dos Muni
cípios com as verbas que a União con
cede às comunas brasileiras. Cada Esta
do tem o seu Tribunal de Contas para 
apreciar as contas das Prefeituras. Quer
me parecer que, aí, deveríamos fazer 
duas distinções: a primeira, que vem 
sendo abordada pelo Senador Benedito 
Ferreira no Rela tório do Tribunal de 
Contas da União, relativa, sobretudo, 
àquelas verbas que a União concede aos 
Municípios, como o Fundo de Participa
ção dos Municípios. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex." me perdoe 
interr-omper o seu contra-aparte, e o Sr. 
Presidente me perdoe esta dialogação 
aqui. A apuração do Tribunal de Contas 
da União é quanto ao recebimento des
sas verbas do Fundo de Participação, etc. 
Se a Lei diz que tanto por cento só pode 
ser aplicado e tem que ser aplicado em 
Educação parece que 20% - ... 

O Sr. Itamar Franco - Isto que cha
maríamos de despesas de capital, etc. 

O Sr. Ruy Santos- ... o que se dá -
e estou discutindo com quem está saindo 
do "quente" da Administração Munici
pal- ... 

O Sr. Itamar Franco - De um peque
no Município do interior de Minas. 

O Sr. Ruy Santos- Não! De um gran
de Município. O que se dá é que me.smo 
nessas prestações de contas há muitas 
irregulalidades. Há Prefeitos que têm 
interesse em fazer obras e fantasiam 
aplicação em obras daqueles 20% que, 
obrigatoriamente, por Lei, têm que ser 
para a Educação, e as.sim por diante. De 
maneira que essas verbas de apuração 
- e aí não me exprimi bem - essas 
verbas que o Município recebeu - Taxa 
Rodoviária, Fundo de Participação, etc. 
- porque sei que o Estado apuro. o !CM 
e o canaliza paro. lá - mesmo nisso de-
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via haver apuração e verificação local, 
que é multo mais fácil e menos dispen~ 
diosa do que a feita pelo Tribunal de 
Contas da União, para comprovar a ho~ 
nestidade da aplicação dos recursos. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Lembro aos Srs. Senadores que a pa~ 
lavra se encontra com o Sr. Senador 
Benedito Ferreira, a quem devem ser so~ 
licitados os apartes. 

O Sr. Ruy Santos - Foi uma desapro~ 
priação, Sr. Presidente ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. 
Presidente, embora fira realmente 
o nosso Regimento, conforta~me, sobre~ 
modo, verificar que, nesta Casa, os Re~ 
presentantes das Unidades da Federação 
nesta oportunidade, em trazendo o as~ 
sunto a debate, demonstram, de um mo~ 
do geral, sua preocupação com este pro~ 
blema que tanto nos tem preocupado e 
que, por certo, interessa muito, e muito 
mesmo, aos destinos da nacionalidade. 

Entendi muito bem, nobre Senador 
Ruy Santos, a sua preocupação em en
contrar a fórmula ansiosamente perse
guida por todos nós, que é a de resolver 
o problema. V. Ex.n prognostlc~u uma 
triagem prévia junto às Prefeituras, e 
in loco, neste caso, para que se evitasse 
essa delonga que tanto tortura os pró
prios Gestores municipais e dificulta, 
sem dúvida nenhuma, possam eles pro
duzir a prova mais que necessária para 
demonstrar assim, a lisura com que 
apllcaram os recursos públicos. 

O Sr. Ruy Santos -V. Ex.n me permi
te aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com 
multo prazer. 

O Sr. Ruy Santos - Há outro aspecto 
também, e o Senador Itamar Franco, 
que vem recentemente da Administração 
Municipal, talvez não tenha sentido is
so lá, mas S. Ex.n deve conhecer o pro
blema. As vezes, o Tribunal de Contas 
nãn aceita as contas prestadas por uma 
Administração. Vem outra Administra
ção, até partidariamente, até pessoal
mente adversa da que saiu, e essa n::mt 
Administração fica privada de receber 
o fundo, quando o normal, se terminou 
o mandato daquele Prefeito assim res
ponsável, era a ação contra ele, mas sem 
sacrificar a Municipalidade na não-en
trega do fundn seguinte. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - É 
oportuno o comentário de V. Ex.n, mes
mo porque e.sse é, sem dúvida nenhuma, 
um dos maiores óbices verificados no 
Estado de Gniás. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, inques
tionavelmente, há um aspecto que não 
pode passar desapercebido: a presença 
do técnico no interior. Sabemos, todos, 
do quanto carecem os nossos Municí
pios de contadores hábeis e aptos para 
o exercício de uma boa contabilidade. 
Isso sem volvermos as nossas vistas para 
a carência de técnicos de nível superior 
de modo geral. Até mesmo os técnicos 
de nível médio não são produzidos e, por 
conseqüência, não permanecem em nos
sos Municípios. 

órgãos vinham exercitando papel re
levante na solução desses problemas, e 
que os Governos Estaduais criaram, há 
alguns anos, perseguindo a mesma 
orientação da União. Eram os departa
mentos ou setores de assistência às Ad
ministrações Municipais. De certo tem
po a esta parte, porém, de maneira inex
plicável, parece-me que deixaram de 
existir ou se continuam existindo é de 
maneira muito pálida. Os setores de 
atuação desses departamentos e do nos
so Serviço Nacional de Assistência aos 
Municípios, SENAM, vêm-se distinguin
do c·omo o gr:lnde ausente, e, não obs
tante, poderiam estar prestando esses 
inestimáveis serviços, de interesse do 
contribuinte do País, e, de modo parti
cular e especial, do interesse do próprio 
regime democrático. 

O fato, Sr. Pre.sidente, é que cada vez 
mais percebo, no interior de meu Esta
do, o receio dos homens de bem em acei
tarem a sua indicação para disputa, de 
cargo eletivo. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite 
V. Ex.• um aparte? 

O SR. BENEDITO Fl:RREIRA - Com 
muita honra, nobre Senador. Peço ape
nas que me permita concluir o pensa
mento e, então, com muito prazer ouvi
rei V. Ex.• 

Dizia, Sr. Presidente, que cada vez 
mais sentimos a dificuldade: as melllo
res figuras, homens da melhor estirpe, 
manifestarem o receio de virem a ser 
rldicular!zn,dos, desmoralizados, na n,cei
tn,çií.o do exercício de um cargo público. 
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E, sem dúvida, Sr. Presidente, já me 
queixei aqui, da maneira infeliz com que 
determinados setores de divulgação mui
tas vezes colocam diante da opinião pú
blica - que tanto dependem desses veí
culos de divulgação para formação de 
sua opinião -, colocam pelas metades, 
inadvertida ou propositadamente, cons
truindo meias verdades, e que projetam, 
assim, a figura do homem público, de 
maneira destorcida, privando-nos - no 
caso, como homens públicos - daquilo 
que mais vale, aquilo cjue realmente nós 
buscamos, que é a estima e o respeito 
popular. 

0'1ÇO S. Ex.a, o Senador Lázaro Bar
boza. 

O Sr. Lázaro Barboza - Nobre Sena
dor Benedito Ferreira, V. Ex.a não é ca
paz de imaginar com que prazer eu ouço 
V. Ex." a discutir um dos problemas mais 
sérios, não apenas do nosso Estado, mas 
do Brasil inteiro, creio eu. E vejo que os 
nobres Senadores Cattete Pinheiro, Ruy 
Santos e Itamar Franco apartearam 
V. Ex.", cada um trazendo sua contri
buição para a discussão do problema. O 
episódio há pouco citado por V. Ex." do 
Prefeito, colocado no pelourinho da exe
cração pública pelo suposto desvio de 
trinta e cinco cruzeiros e cinqüenta cen
tavos chegaria a ser hilariante, se não 
fcsse lamentável até. Conhecemos a fun
do o episódio e podemos testemunhar ao 
Senado que aquele Prefeito de Taquaral, 
o Sr. Divino Furtado Carrilho, é um dos 
homens mais íntegros que conhecemos, 
em Goiás. o fato levou, inclusive, o jor
nalista Batista Custódio a escrever um 
editorial no seu jornal protestando con
tra o tratamento que é dado aos Srs. 
Prefeitos sob o título: "Uma honra por 
trinta e cinco cruzeiros." A grande ver
dade é que, de há muito, não se tem 
mais neste País uma preocupação real
mente séria no sentido de prestar assis
tência às desas.sistidas Administrações 
Municipais. Com a reforma tributária, 
de 1966, há pouco citada pelo Senador 
Itamar Franco, os Municípios Brasileiros 
tiveram novo alento. Hoje, quase todos 
estão, novamente, de chapéus nas mãos 
a pedir esmolas. As rendas caíram, fal
tam técnicos para conseguir preparar os 
complicados planos de aplicação das 
verbas que lhe são destinadas e, poste
riormente, prestar contas. o problema 
mais sério de tudo isso é que os Municí
pios estão, todos eles, sujeito~ a três 
focos: o Prefeito Municipal deve prestar 
contas à Câmara Municipal, que, real-

mente, é que tem p.oderes para aprová
las ou rejeitá-las. Tem de prestar con
tas ao Tribunal de contas do Estado 
que, sem atentar, muitas vezes, sem exa
minar com profundidade os problemas 
peculiares a cada Município, especial
mente o da falta de técnicos, invaria
velmente - e isso V. Ex.a poderá veri
ficar nos termos de avaliação, de exame, 
de cada balancete, de qualquer Prefei
tura do Estado de Goiás, todos eles vêm 
com uma soma enorme de quesitos -
invariavelmente, diria eu, se baseia em 
quesitos formais que, muitas vezes, nada 
têm de interessante sequer para c:Jm
provar a aplicação correta, ou não, dos 
recursos públicos. E vem o problema do 
Tribunal de Contas da União, super-ri
goroso na forma, enquanto no plano 
assistencial propriamente dito, de há 
muito praticamente não se faz nada nes
te Pais. De forma que o meu aparte, 
nobre Senador, é para solidarizar-me 
com V. Ex.", pelo seu discurso e trazen
do-lhe meu testemunho também. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Muito 
obrigado, nobre Senador Lázaro Barbo
za. V. Ex.a, por certo, não perde de vis
tas - como também não perdi - que o 
Tribunal de Contas é, por força da nos
sa Constituição, um órgão auxiliar do 
Poder Legislativo e, por certo, caberia 
a nós acionarmos, dentro das nossas li
mitações constitucionais, este órgão 
constitucionalmente nosso auxiliar, para 
que pudesse ele exercitar, cada vez me
lhor, o seu papel. 

De outro lado, o próprio Poder Legis
lativo, com a não-remuneração dos Ve
readores, com o tratamento que vem 
sendo dispensado ao Poder Legislativo de 
modo geral - um fenômeno quase que 
mundial - um tratamento de esvazia
mento, sob alguns aspectos, sem buscar
mos as causas e as razões ou mesmo jus
tificativas para este fenômeno, que seria 
distanciar-nos um pouco do nosso obje
tivo, nesta tarde, nós nos deveríamos 
debruçar, creio, mais objetivamente, es
pecificamente digamos, sabre o proble
ma municipal no que diz respeito à 
própria representação, ao próprio Legis
lativo Municipal que, desestimulado, 
desvalorizado pela sistemático introdu
zida e na limitação de poderes e de atri
buições que foram reservadas aos Ve
readores - a não remuneração - de
sestimulando, muitas vezes, a presença 
dos melhores valores por não possuírem 
eles recursos para comparecer a uma 
disputa ou exercitarem bem o mandato. 
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A depreciação da representação, deses
timulando aqueles que, embora po.ssuin
do recursos, mas receosos de minimizar 
a sua posição social, o seu conceito pe
rante a sociedade, perante a família, ho
je se têm, também, Sr. Presidente, sérias 
dificuldades para conseguir que novos 
valores, homens em condição de melhor 
auxiliarem a Administração Pública Mu
nicipal, aceitem a condição de disputan
tes de um cargo, também, de Vereador. 

Daí porque, Sr. Presidente, sem dúvida, 
é da melhor oportunidade, embora um 
tanto quanto tardia, darmos aos Muni
cípios Brasileiros, darmos àqueles ini
ciantes na escala da pirâmide legislativa 
esse árduo trabalho de legislar, a remu
neração e a oportunidade de arrebanha
rem, também para si, para o seu corpo, 
os melhores valores, seja buscando aque
les que não tenham exercitado pela falta 
de remuneração ou seja aqueles que, 
sentindo-se valorizados com a valoriza
ção do Legislativo Municipal, venham 
voltar a disputar uma cadeira de Verea
dor. 

Sr. Presidente, outro assunto que me 
faz tomar a atenção de V. Ex.a.s, tenho 
podido experimentar, se não na carne, 
mas no próprio bolso, um fenômeno 
que vem afligindo, cada vez mais, a po
pulação brasileira: é o custo do nosso 
transporte aéreo. Ora, teria que me alon
gar muito, dizer da necessidade, cada 
vez maior, que temos do tra?Bpor~e 
aéreo no Brasil. Comentar aqui a Imensi
dão do nosso território para j u.stific~r 
a nossa preocupação, creio que sena 
chover no molhado. Mas a verdade, Sr. 
Presidente, é que todos sabemos ql:!e nes
te final de século, quando todos nos, an
gustiados pelo pouco tempo que nos res
ta- ensinaram-nos assim a entender-, 
todo mundo precisa queimar etapas e 
encurtar distâncias. 

E o que tenho observado, Sr. Presi
dente, é que o custo de uma passagem 
aérea está ficando cada vez mais proi
bitivo. Inegavelmente, Sr. Presidente, 
que estruturamos os custos de operação 
das nossas empresas aéreas, naquele 
período em que viajar de avião era qua
se que uma questão de status. Mas, hoje, 
não é mais o abastado; hoje é todo 
aquele homem válido, é todo aquele !10-
mem út!l que precisa se locomover em 
alta velocidade. A verdade é que tenho 
observado a necessidade de que nós, os 
Legisladores, e de modo especial, o Po
der Executivo, devêssemos nos debruçar 

sobre o assunto e buscássemos raciona
lizar, através de uma legislação enérgi
ca, através de atos objetivos, viéssemos 
a racionalizar, •tornar o nosso transporte 
aéreo consentâneo à nossa realidade 
económico-financeira. Verificamos, Sr. 
Presidente, já que a esta altura, a esta 
década, não se trata mais de afirmação, 
nem de deleite ou de simples busca de 
conforto, mas de uma necessidade impe
rativa do homem moderno, deveríamos 
- como disse e r e pi to - tornar esses 
custos como algo verdadeiramente de 
utilidade pública. 

O que verificamos é a suntuosidade, 
Sr. Presidente, é o gasto supérfluo que 
se verifica nos nossos Aeroportos, onde 
as Companhias, por força da exigência 
de um mercado artificialmente criado 
e sustentado, mantêm uma estrutura 
operacional proibitiva; cada uma delas 
com uma porção de funcionários, muitas 
vezes, para receber um ou dois aviões 
por dia e, em alguns casos, um ou dois 
aviões por semana, mantendo toda 
aquela estrutura operacional. Há casos 
de, em pequenas Cidades, Aeroportos que 
são visitados por três ou quatro Compa
nhias Aéreas e cada uma delas mantém, 
ali, a mesma estrutura. 

As Agências de Venda de Passagens, 
Sr. Presidente, disputando, paradoxal
mente com setores mais remunerativos 
do terciário, os melhores pontos das Ci
dades e mantendo uma aparência sun
tuosa, coco se todos aqueles que ali en
tras.sem, para a compra de um bilhete, 
fossem milhardários - sabemos que a 
grande maioria da população brasileira, 
infelizmente, sequer logra a expectativa 
de nível médio. Mas a verdade é que, pa
ra comprarmos uma passagem aérea, te
mos que nos sujeitar a esses custos, que 
gravam, sem dúvida alguma, o~ nossos 
bilhetes. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREffiA - Com 
muito prazer, nobre Senador Eurico Re
zende. 

O Sr. Eurico Rezende- É fora de dú
vida que o •tema central do seu pronun
ciamento tem toda procedência. O pre
ce do transporte aéreo está atingindo -
êreio que por ser de transporte aéreo -
dimensões espaciais. Estamos já entran
do numa faixa proibitiva. V. Ex." tem 
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razão, quando diz que o cliente do trans
porte aéreo, hoje, não é apeas do status 
social, como antigamente ocorria. Hoje, 
o homem de menor poder aquisHivo 
também tem necessidade, para o seu 
exercício profissional, de utilizar esse 
tip·o de transporte, tendo em vista não 
só as dimensões continentais deste Pais, 
como também, o seu desenvolvimento 
económico, que está criando, cada vez 
mais, esferas de atração, em termos de 
negóci·o, nos pontos mais recuados do 
nosso Território. 

Mas, eu me permito, com •todo respeito 
e com constante cordialidade, discordar 
do argumento, no sentido de que há ex
cesso, ou então, há demasia de empre
gados, nos balções dos nossos Aeropor
tos. A experiência e observação revelam 
o contrário, pelo menos, nos Aeroportos 
que freqüentamos - Aeroporto de Vitó
ria, aeroporto de Belo Horizonte, os dois 
Aeroportos da Guanabara, e o que se 
nota ali, constantemente, é o acúmulo 
de passageiros buscando atendimento 
nos balcões, e a deficiência, pelo menos 
numérica, dos funcionários. Então, per
mita-me discordar de V. Ex.a. Nesse pon
to, V. Ex.a não tem razão; e creio que 
não encontrará quem lhe dê razão, a 
não ser algum Parlamentar - acho que 
e.:se não existe mais, hoje - que viaje 
de trem ou de ônibus. Mas, quem utiliza 
o transporte aéreo tem motivo de re
clamar com relação, via de regra, ao 
mau atendimento nos balcões, das Com
panhias, ou, então, atendimento lerdo, 
que n5.o vem a tempo e a hora. Então, 
o que me parece é que, ao revés de di
minui r os seus funcionários para, com 
isso - como disse V. Ex.a - diminuir o 
custo operacional, as Companhias deve
riam aumentar os seus quadros para um 
atendimento mais prestante e mais rá
pido à sua clientela. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Agra
deço a intervenção, sempre generosa, do 
nobre Senador Eurico Rezende. Mas, Sr. 
Presidente, creio que fui Infeliz, Perse
guindo a síntese, não me fiz entender. 
Preocupava-me e preocupo-me, não em 
piorar o atendimento, mas em raciona
lizá-lo, de maneira tal que ele venha a 
ser económico, no sentido lato da pala
vra. Talvez por divagar um P·Ouco, não 
consegui encadear o raciocínio de ma
neira tal que me fizesse entender. 

Quando eu dizia - e me queixava -
que cada uma das Companhias manti-

nha um quadro próprio, para atender a 
dois, três, quatro aviões, em uma pe
quena Cidade, é evidente que eu não 
aludi as grandes Cidades, comD é o caso 
dos Aeroportos de São Paulo, Belo Hori
zonte, Rio de Janeiro, onde, sem dúvida 
alguma, estão concentrados os maiores 
volumes de passagens e de pessoas a se
rem despachadas. Mas, de qualquer for
ma, creio que há ociosidade, em virtude 
do paralelismo de serviços prestados. E 
até mesmo pela comodidade, pelos hábi
tos que nós adquirimos como passagei
ros, em virtude de pagarmos tanto por 
uma passagem aérea, nós nos sentimos 
no direito de chegar, exatamente, na 
hora e exigir sermos atendidos com pres
teza, o que não ocorre numa estação fer
roviária ou rodoviária. 

Sr. Presidente, minha preocupação 
nãD é casuistica, minha preocupação é 
com a grande maioria daqueles que não 
precisam e não têm necessidade de com
prar este tipo de conforto e não podem 
pagá-lo. É com aqueles passageiros que 
pagam uisque e não tomam uísque; mas 
esse uísque está computado no serviço 
de bordo. É com aqueles passageiros que 
se sentem constrangidos de adentrar as 
Agências de Passagens, pela suntuosida
de que elas apresentam para atender a 
sua clientela. Daí porque dei a colocação 
de que nós deveríamos entender, já no 
Brasil, em virtude das nossas dimensões, 
das nossas distâncias e da realidade bra
sileira, da qual nenhum de nós pode fu
gir, que o serviço aéreo, de modo geral, 
precisa ser revisto nos seus custos e nos 
seus desperdícios para que possamos ter 
um transporte à altura das nossas neces
sidades. 

Na verdade, Sr. Presidente, a ociosi
dade dos jatos de hoje é tamanha que 
pude averiguar, em São Paulo, com uma 
pessoa que trabalha no ramo, que as 
Companhias não têm sequer grande 
preocupação em receber as passagens 
vendidas a crédito, porque, estati.sca
mente, tal é a ociosidade do número de 
lugares vagos nos aviões que, mesmo 
vendendo as passagens a prazo, sem ju
ros - e em grande parte sem ressarci
mento- as Companhias passaram, com 
este tipo de venda a crédito, a receber 
um faturamento muito mais significa
tivo. 

Vê-se pois, Sr. Presidente, que deve
mos admitir, por certo, que os balanços 
dessas Companhias niio apresentariam, 
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se examinados a grosso modo, lucros 
avantajados; talvez até mesmo prejuízos 
eles acusassem. Mas, se os analisássemos 
à luz desse entendimento, verificaría
mos que há multo desperdício, dentro 
daquela terrível filosofia de que o con
sumidor tudo paga. 

Daí, Sr. Presidente, o nosso apelo ao 
sr. Ministro dos Transportes e creio que 
deveria agregar nesta nossa preocupa
ção o Ministro da Aeronáutica - para 
que esses setores, que tanto nos têm en
vaidecido pela dinâmica á!i observada 
nos últimos tempos, se d"sbruçassem, 
também. sobre essas nos.sas preocupa
ções e diligenciassem os meios para que 
o usuário do serviço aéreo em nosso País, 
que cada vez mais é utilizado por quase 
todas as camadas da população, viesse a 
ter esse transporte aéreo - do qual tan
to depende o nosso desenvolvimento -
a preços realmente razoá veis. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden
te. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Marcas Freire) 
-Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Se.ssão, designando para a 

próxima, dia 17, segunda-feira, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 8, de 1975, de autoria do Sr. 
Lourival Baptista, requerendo a trans
criação, nos Anais do Senado, da entre
vista concedida pelo Professor Mário 
Henrique Simonsen, Ministro de Estado 
da Fazenda, à revista MANCHETE, 
através do Jornalista Irineu Guimarães. 

2 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 11, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, requerendo 
a transcrição, nos Anais do Senado, dos 
discursos do Embaixador Antônio Del
fim Netto e do Presidente da França 
Valéry Gircard d'Estaing, por ocasião da 
apresentação das credenciais do novo 
Embaixador àquele chefe de Estado, 
publicados no Jornal do Brasil, em 21 
de fevereiro de 1975. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a sessão às 15 horas e 

50 minutos.) 



10.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 17 de março de 1975 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHAES PINTO 

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

Adalberto Sena - Evandro Carrei
ra - José Esteves - José Lindoso -
Jarbas Passarinho -Renato Franco 
- Helvídio Nunes - Petrônio Por
tella - Mauro Benevides - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Ruy 
Carneiro - Marcos Freire - Wilson 
Campos - Arnon de Mello - Gilvan 
Rocha - Lourival Baptista - Heitor 
Dias - Luiz Viana - Ruy Santos -
Roberto Saturnino - Danton Jobim 
-Itamar Franco - Magalhães Pinto 
- Benedito Ferreira - Lázaro Bar-
boza - Osires Teixeira - Saldanha 
Derzi - Leite Chaves - Evelásio 
Vieira - Lenoir Vargas - Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 32 Srs. Senad·ores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a Ses
são. 

Não há expediente a ser lido. 

Socre a mesa, Requerimentos que se
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.o 98, DE 1975 

Sr. Presidente, 

Nos term8s regimentais, requeiro o de
sarquivamento d·o Projeto de Lei do Se
nado n.0 6, de 1974, de minha autoria. 

Sala das Sessões, em 17 de março de 
1975. - Ruy Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 99, DE 1975 

Sr. Presidente, 
Nos termos regimentais, requeiro o de

sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 58, de 1974, de minha autoria. 

Sala das Sessões, em 17 de março de 
1975. - Ruy Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os Requerimentos lidos serão publica
dos e incluídos em Ordem d·o Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Com a leitura na Hora do Expediente 
da Sessão Ordinária do dia 14 do c·orrente 
e publicação no DCN (Seção II) do dia 
15 do mesmo mês, foram cumpridas as 
formalidades previstas no art. 33 do Re
gimento Interno, tornando-se, assim, efe
tivas e irretratáveis as renúncias dos Srs. 
Senadores Antônio Carlos Konder Reis 
e Geraldo Mesquita. 

Esta Presidência, conforme o disposto 
no art. 35 do Regimento Interno, declara 
vagos os cargos de Senadores pelos Esta
dos de Santa Catarina e Acre, até então 
ocupados pelos Senhores Antônio Carlos 
Konder Reis e Geraldo Mesquita, convo
cando, nos termos do art. 36, § 1.0 , da 
Constituição, combinado c·om o art. 49 
do Regimento Interno, os Suplentes, Se
nhores Otair Becker e Altevir Leal. 

Sua Excelência, o Senhor Altevir Leal, 
já se encontra na Casa e o seu dip1oma 
foi encaminhado à Mesa e será publica
do de acordo com o disposto no Regi
mento Interno. 

É o seguinte o diploma encaminhado à 
Mesa: 



-~ : li 
' ' 

c:. 
·~ .. 
·~ 
·~ ... 
·~ 
~ 

::t 
~ 

.. 
~ 
~ 

...... 
~ 
;.. 
Q .._. ... 
~ ...... 
~ 

...... 
~ .. ... 
Q ... 
~ 

~ 
...... 
~ 

" ~ ...... :;, 

~ 
;.. 

~ < 
~ ~ 

Q o .._. 
~ ... 

;.. o., .._. 
'<'b 

~ ... 
~ ~ 

! 
• l 
' 

!! 1gl 
~jl 

'"U 
~~! 
~~~~ 

' l 

I ! 
I 

,I 
I 
I 
I 

lj 

li 

I 
I 

I. 
I 



-388-

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-· Designo os Srs. Senadores Ruy Santos, 
Roberto Saturnino e Adalberto Sena pa
ra comporem a Comissão que deverá in
troduzir Sua Excelência em plenário, a 
fim de prestar o compromisso regimental. 
(Pausa.) · 

Ac·ompanhado da Comissão, dá 
entrada no recinto o Sr. Altevir 
Leal, que presta, junto à Mesa, o se
guinte compromisso regimental: 
"Prometo guardar a Constituição Fe
deral e as Leis do País, desempenhar 
fiel e lealmente o mandato de Se
nador que o povo me conferiu e sus
tentar a união, a integridade e a in
dependência do Brasil." (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
--Declaro empossado, como representan
te do Estado do Acre nesta Casa, o nobre 
Sr. benador Altevir Leal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, comunicação que será 
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte: 

Em 17 de março de 1975 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 
7.0 do Regimento Interno, que, assumindo 
nesta data a representação do Estado do 
Acre, adotarei o nome parlamentar abai
xo consignado e integrarei a bancada da 
ARE~ A. 

Atenciosas saudações. - Altevir Leal. 

Nome parlamentar: Altevir Leal. 

O SI'. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 

CJncedo a palavr~ ao nobre Senador 
:.H!ri·1al Baptista. 

O SR. LOUIUVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, asslsti, no 
último sábado, à posse do Engenheiro 
Jcsé R:~llemberg Leite à frente do 
Gaverno do Estado de Sergipe, em 
substituição ao Engenheir·o Paulo Barreto 
de Menezes. É uma cerimônia que sem
pre ms propicia oportunidade para bem 
medir a beleza e a naturalldade do regi
me é!emocr:itico. Assistindo à cerimônia, 
veio-me à mente observação reiterada, 

neste Plenário, pelo nobre Senador Jar
bc.s Passarinho, no discurso que aqui pro
nunciou no último dia 7 de março, quan
do fez a bem-humorada afirmativa: 
"Creio que, no Brasil, em toda a sua his
tória, só não se queixou de seu anteces
sor Tomé de Sousa." 

Na observação do eminente Vice-Líder, 
há - bem o sabemos - uma dose de ver
dade, por mais que esta seja lastimável 
nos povos civilizados. Veio-me à lem
brança, precisamente, por testemunhar 
cerimônia em que era flagrante outra 
exceção à triste regra a que aludiu o 
ex-Ministro da Educação e Cultura. 

Assumi o governo de Sergipe em 31 
de janeiro de 1967, sem que jamais vies
se a me queixar ou reverberar meus an
tecessores, preocupado, unicamente, com 
a árdua tarefa que me fora confiada. No 
governo sergipano, fui substituído pelo 
Engenheiro Paulo Barreto de Menezes, 
que, há muito, conhecia e fora mesmo 
dos meus melhores auxiliares, como Di
retor do Departamento de Estradas de 
Rodagem. 

Exerceu S. Ex.• o Governo de forma 
Irrepreensível, reallzando notável obra 
que o há de consagrar na História de 
nosso Estado. No decorrer dos quatro 
anos, durante os quais Paulo Barreto de 
Menezes governou Sergipe, nenhum atri
to, nenhum mal-entendido, nenhum mo
tivo de queixa surgiu entre nós - eu, 
que ·O antecedera, e ele, que me sucedera; 
muito ao contrário, hoje, posso declará
lo com segurança e tranqüil!dade: maio
res são os laços de amizade e admiração 
que me unem ao meu ilustre sucessor. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Ex.• que o interrompa? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
grande prazer, eminente Vice-Lider, Se
nador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - A retifica
ção que V. Ex.• acaba de fazer mais 
uma vez prova o que aprendi cedo e, 
há algum tempo, tive oportunidade de 
expor, também, numa entrevista: que o 
nunca e o sempre conspiram, permanen
tt'mente, contra as nossas afirmativas. 
Um caso de exceção para a frase apenas 
pitoresca que, na verdade, não se com
pletava ai. Eu costumava dizer que o 
único g·overnador que não se queixou de 
seu antecessor foi Tomé de Sousa, mas, 
t:inda assim, corria em tradição que ti-
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nha queixa de um cacique da Bahia. 
(Risos.) Ag.ora, vejo que V. Ex.~ destrói 
essa tese; é a exceção -que, na verdade, 
não a destrói, mas a confirma - e louvo 
que tenha sido esse o comportamento de 
V. Ex."' 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex.", eminente Senador 
Jarbas Passarinho e quero congratular
me com V. Ex."', que me deu a oportu
nidade de inspirar-me naquela frase, pa
ra hoje fazer este pronunciamento. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex.a me 
consente um nparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer, eminente Senador Bene
dito Ferreira. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex.a, 
eminente Senador Lourival Baptista, ve
lho militante das lides políticas, ex-go
vernador, sabe, muito bem, da ânsia que 
possui todo aquele que assume uma res
ponsabilidade séria como sói ser a de 
governador de Estado e, especialmente, 
dos Estados menos aquinhoados, tais as 
necessidades de investimento, tal a an
gústia, tal a apreensão social que os go
vernantes, muitas vezes, se vêem obriga
dos a investir, sacando contra o futuro. 
Mas, graças a Deus, tal a capacidade que 
tem o nosso Brasil de recuperar-se das 
dificuldades que, mesmo aqueles que 
mais lastimam, que mais deploram o 
comportamento de seu antecessor, aca
bam, no final, se convencendo de que o 
óbice era pequeno e, normalmente, deixa 
o Estado mais endividado àquele que vai 
sucedê-lo. Logo, isso é quase que uma 
rotina e não causa mais estranheza àque
les familiarizados com o processo suces
sório. Essa, a observação que gostaria de 
fazer no discurso de V. Ex.a 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou 
muito grato a V. Ex."', eminente Senador 
Benedito Ferreira, por este aparte que, 
cm muito, vem enriquecer o meu pro
nunciamento. 

Soube ele governar o Estado com fir
meza e serenidade, próprias dos homens 
superiores. Desde o primeiro instante, 
assumiu, na sua plenitude, as responsa
bilidades inerentes ao alto cargo. 

Sem jamais procurar Imiscuir-me em 
sua administração, esforcei-me de toda 
forma em prestigiá-lo, permanecendo 
sempre ao seu dispor, como representan
te do Estado nesta Casa. 

Como Tomé de Souza, jamais me quei
xei de meu antecessor; nunca tive motivo 
de queixa contra o meu sucessor. 

Na cerimônia a que assisti em Ara
caju, passando o Governador Paulo Bar
reto de Menezes o c.argo - que tão bem 
exerceu, para bem e honra d·o nosso 
Estado e, de forma especial para o par
tido que Integramos - ao Engenheiro 
Jo3é Rollemberg Leite, que, pela segunda 
vez, cercado da confiança e do apreço 
dos seus coestaduanos, assume a direção 
do Estado de Sergipe; a cordialidade e 
o respeito mútuo foram características 
do ato. 

Faço alusão a tudo isso, Sr. Presidente, 
unicamente por me terem vindo à mente 
estas considerações, quando assistia à 
posse c!o novo Governador de Sergipe, 
recordando-me das palavras aqui profe
ridas pelo eminente Senador Jarbas Pas
sarinho. 

Sr. Preeidente, o Governador Paulo 
Barreto de Mene·zes, conforme tantas ve
zes salientei desta tribuna, fez admirável 
administração em Sergipe. Em todos os 
~etores, suas obras se multiplicaram. 
Adotando um programa próprio, empe
nhou-se em dar continuidade a realiza
ções que tive a ventura de iniciar e não 
pude concluir. Assim é que, hoje, todos 
os municipios sergip.anos dispõem de 
energia elétrica; o Estado dispõe de um 
magnífico sistema de rodovias, que in
terliga todo o seu território. Em Aracaju 
foram construídos, na sua gestão, onze 
ginásios, enquanto no interior f·oram 
c~nstruída.s mais 640 salas de aula, gra
ças ao que a população da Capital não 
se tornou vítima do explosivo cresci
mento ocorrido estes anos, fenômeno pe
culiar a todas as Capitais de nosso País. 
Sergipe dispõe de uma das melhores bi
bliotecas públicas do Nordeste e o pro
fes>orado usufrui dos benefícios e van
tagens de um "Estatuto do Magistério", 
que Estados ricos não possuem até hoje. 
Agricultura, casas populares, abasteci
mento d'água, eletriflcação rural - em 
todos os setores, copiosos os frutos dei
xados pela administraçã·o Paulo Barreto 
de Menezes. 

Não me alongarei, Sr. Presidente, na 
enumeração de tudo o que o Governo 
Paulo Barreto de Menezes pôde empre
ender pelo Estado de Sergipe. Ainda 
mais que incorporarei a este meu dis
curso a íntegra de dois pronunciamentos 
seus: o primeiro é a Mensagem que en-
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caminhou à A.s.sembléia Legislativa de 
Sergipe, na reabertura de seus trabalhos 
neste ano de 1975; e o segundo é o dis
curso proferido no Palácio Olympio Cam
pos, em Aracaju, na tarde do sábado, 15 
de março, durante a cerimônia de ·trans
missão do cargo ao seu sucessor. · ·· 

Mas não posso deixar de salientar pon
to que considero da maior relevância, 
pois um dos maiores benefícios que o 
Movimento de e4 prapiciou a Sergipe, na 
gestão do Governa-dor Paulo Barreto dE' 
Menezes, foi assegurada, em todo o Es
tado, a paz social - a tranqüilldade da 
família sergipana. A pacificação da fa
mília sergipana constituiu, seja-me per
mitido .aqui recordar, meta prioritária do 
programa de ação política por mim ado
tacto quando assumi o Governo de Ser
gipe. 

Quero ressaltar, porém, como um de
ver de justiça histórica, que todas essas 
realizações do Governo Paulo Barreto de 
Menezes contar,am com os recursos do 
Governo Federal e com o apoio cons
tante dos eminentes Presidentes Garras
tazu Médici e Ernesto Geisel. 

Auspiciosa para Sergipe e o meu Par
tido me parece a harmonia que se pa
tenteou na cerimônia de posse do novo 
Governador de Sergipe, entre ele e seu 
antecessor, existindo cordial amizade, 
dando-nos a certeza de que Sergipe con
tinuará a viver idêntica fase, dentro de 
uma continuidade de esforços para o seu 
pleno desenvolvimento e a preservação 
da paz social. 

O~>ncluo, Sr. Presidente, solicitando que 
sejam considerados partes integrantes 
deste meu discurso os pronunciamentos 
feito.s pelo Governador Paulo Barreto de 
Menezes, conforme cópias que anexo a 
este. (Muito bem! Pabnas. O orador é 
cumprimentado.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO: 

Preâmbulo da Mensagem à Assem
bléia Legis~a.tiva, apresentada pelo 
Governador Paulo Barreto de Mene
zes, no dia 1.0 de março de 1975. 

"GOVERNO DE SERGIPE 
MENSAGEM 
Senhor Presidente, Senhores Depu
tados, pela última vez na condição 
de Governador do Estado, compare-

ço a esta Casa para, cumprindo dls
pa.:litivo constitucional, traçar para 
os Senhores Deputados, com as li
nhas clars.s e concisas que a respon
sabilidade nos impõe, um quadro de
monstrativo da realidade estadual e 
das providências de ordem politica e 
administrativa que foram adotadas 
pelo Executivo, com o objetivo de as
segurar o desenvolvimento do Estado 
e o bem-estar dos sergipanos. 

Cumpre-1M inicialmente destacar 
que o Estado vive uma fase em que 
todos os Indicadores válidos revelam 
que tranqüilamente podemos enca
rar o futuro com fundamentado oti
mismo. 
Pela Reforma Administrativa que se 
implantou efetivamente no Estado, 
as Secretarias, .assim como os órgãos 
da Administração Indireta, estão to
dos capacitados de ser instrumentos 
idóneos a uma integrada ação go
vernamental. 
A receita do E.stado, entre os anos de 
1970 e 1974, cresceu em cerc.a de 325 
por cento, de acordo com o boletim 
da Assessoria Económica do Ministé
rio da Fazenda. Tomando por base o 
ano de 1969 e fixando-se o índice 100 
para aquele ano, a evolução do ICM 
em Sergipe a tingiu o índice de 195,5 
em dezembro de 1974, superior ao de 
qualquer Estado do Nordeste, maior 
que o índice médio do País e inferior 
apenas a de dois Estados brasileiros. 

Embora a conjuntura internacional 
não favoreça a idealização de pers
pectivas brilhantes p.ara a expansão 
da economia mundial e, reconheci
damente, estejamos mesmo vivendo 
um período caracterizadamente de 
transição, onde toda a antecipação 
de resultados futuros constitui uma 
temeridade, o Br:asil não foi, graças 
às acauteladoras providências do Go
verno Federal, atingido em larga es
cala pelos reflexos da crise que pra
ticamente atinge todo o mundo. As
sim, é perfeitamente lícito admitir 
que continuaremos ,apresentando 
uma elevada taxa de crescimento. 

Sergipe, podemos afirmar, tem con
dições de cooperar com o Brasil pa
ra enfrentar a crise econômica In
ternacional, que tem como uma das 
princip.ai.s características a escassez 
e conseqüente elevação de preços das 
matérias-primas básicas. 



-391-

Ressentind·o-se o País do ónus pro
vo~ado pela importação de produtos, 
CUJOS preços consideravelmente au
mentados vieram desequilibrar a nos
sa balança de pagamentos, tornou
se evidente que a necessidade de 
substituir importações altamente 
gravosas surgia com nítido caráter 
de urgência. Dessa forma, o Governo 
do eminente Presidente Ernesto Gel
sei adotou, desde o seu início, quando 
a crise internacional já estava es
boçada, uma filosofia de agilização 
de providências administrativas, ten
do em vista acelerar ao máximo a 
execução de determinados proj e tos. 
Tivemos assim a grande satisfação 
de ver definidos, no decorrer do últi
mo ano, projetas de transcendental 
importância p.ara o desenvolvimento 
de Sergipe e do Brasil. 
Todos os estudos de natureza técnica 
e económica, que foram tempestiva
mente elaborados pelo meu Governo, 
se revelaram plenamente válidos, 
pois que as definições anunciadas 
no Plano Federal constituem uma 
confirmação de todas as possibilida
des ali apontadas para o aproveita
mento dos recursos minerais sergi
panos. 
Definida a exploração do potássio, 
estabelecida uma estratégia de açã·o 
para a montagem de um complexo 
mineral petroquímica em Sergipe, no 
qual se incluem ainda a criação de 
unidades de uréia e amônia, de bro
mo, soda e magnésio metálico, temos 
assim abertas as mais amplas pers
pectivas para o futuro. Com relação 
à usina de barrilha, projeto conside
rado básico e mesmo imprescindível 
para Sergipe, podemos agora, depois 
de ouvirmos a posição clara do Pre
sidente Geisel sobre o problema, 
quando fomos recebidos em audiên
cia por Sua Excelência no dia 12 do 
mês próximo passado, confiar no 
funcionamento daquela grande in
dústria, em Sergipe, até o final da 
presente década. 
Assegurada .a utilização econômica 
das imensas potencialidades minerais 
do Estado e garantido o crescimento 
da produção petrolífera, principal
mente da plataforma continental, 
par.a Sergipe se afiguram bastante 
promissoras as perspectivas para os 
anos vindouros. A inclusão do nosso 
Estado em posição de maior desta-

que no eixo mineral petroquímica do 
Nordeste, especificado no II Plano 
Nacional de Desenvolvimento nos 
dará a condição de área altamente 
industrializada nos próximos anos e 
no final da década, colocará a renda 
per capita do sergipano entre as mais 
elevadas do Brasil. 

O meu governo, que se encontra em 
fase de conclusão, vê assim cumpri
da uma meta pela qual nos batemos 
desde o início do mandato articulan
do providências, condenando ações, 
estabelecendo, com a precisão indis
cutível de abalisados estudos técni
cos, a viabilidade para os proj e tos 
reclamados sensibilizando os setores . ' r7sponsaveis p,ara o problema e mo-
tivando a consciência social do Es
tado para a questão, que começou a 
ser debatida, mais amplamente e a 
nível elevado, com a realização do 
1.0 Simpósio sobre Aproveitamento 
dos Recursos Minerais de Sergipe. 
Assim, o governo do Estado desem
penhou o seu papel, fez o que estava 
ao seu alcance e encontrou por parte 
das autoridades federais a maior 
compreensão e a maior receptivi
dade. 

Cuidando do futuro, o governo não 
se descuidou do presente. Ao con
cluir o seu mandato, dispõe Sergipe 
de uma infra-estrutura aparelhada 
e, em diversos setores, levamos con
siderável vantagem sobre vários ou
tros Estados nordestinos. Com a exe
cução do programa rodoviário, único 
setor para o qual o governo contraiu 
empréstimo no estrangeiro, Sergipe 
disporá de uma boa rede rodoviária, 
estando interligados, pelas rodovias 
asfaltadas, os principais centros eco
nómicos do Estado. Entre as rodovias 
asfaltadas, cumpre destacar, pela 
sua importância, a duplicação da 
pista de Atalaia, as que fazem liga
ção a Itabaiana, a Buquim, a Siriri, 
a Riachão do Dantas, a Simão Dias 
e Japoatã, enquanto que está con
cluída a rodovia ligando Lagarto a 
Campo do Brito, não pavimentada, 
mas que exigiu, pela complexidade 
da sua construção, consideráveis re
cursos. Nessa rodovia encontra-se a 
mais importante obra de arte do sis
tema !Odoviário sergipano, a ponte 
com vao total de 250 metros, de vão 
livre central, de 100 metros em viga 
reta sobre o Rio Vaza Barris. 
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No setor educacional, constatando-se 
que o principal problema reside no 
explosivo crescimento da demanda 
de matrículas, foi dada uma especial 
ênfase à construção de ginásios e es
colas. Nesse particular, vale acentuar 
que somente em Aracaju foram cons
truídos onze novos ginásios e em to
do o Estado mais seiscentas e qua
renta salas de aula. É evidente que, 
ao ser prcmovida uma expansão des
sa ordem, não se pode esperar que 
tudo funcione com uma sincrônic.a 
perfeição. A rede escolar cresceu ex
traordinariamente e, justamente por 
ter crescido muito, pode apresentar 
algumas falhas em setores onde o 
funcionamento a níveis desejados de 
eficiência ainda não tenham sido ,al
cançados. o principal, porém, foi as
segurado, poi.s se nos omitíssemos 
diante da necessidade de adequar o 
crescimento físico da rede escolar à 
demanda sempre maior de matrí
culas, estaríamos hoje vivendo um 
problema dos mais graves, com mi
lhares de estudantes sem possibili
dades de encontrar matrículas, em 
virtude da saturação da rede escolar. 
Numa valorização à cultura, veio 
Sergipe possuir a melhor biblioteca 
do Nordeste. E como coroamento, o 
Estatuto do Magistério veio colocar 
Sergipe na vanguarda de muitos Es
tados brasileiros. 
Quando assumimos o governo em 
1971, na ocasião em que o Estado 
mais uma vez vivia o terrível drama 
de uma prolongada estiagem, identi
ficamos de início a extrema fragili
dade da economia rural, fator que 
contribuía fortemente para um níti
do desequilíbrio entre a oferta de 
mão-de-obra e a capacidade de ab
sorvê-la pelo mercado de trabalho. 
Estabelecemos, assim, uma política 
de .ação voltada para o fortalecimen
to do sistema cooperativista no inte
rior do Estado, e, ao fim de quatro 
anos de trabalho, tivemos a satisfa
ção de ver Sergipe citado pelo Minis
tro da Agricultura, Alisson Paulinelll, 
como um exemplo a ser seguido pelos 
demais Estados. 
As cooperativas implantadas em vá
rios município.s, além de contribuí
r~m consideravelmente para o au
mento da produção agrícola, assegu
ram ho,ie emprego para milhares de 
trabalhadores rurais. A criação de 

um sistema cooperativista sólido no 
interior e a ampliação de obras pú
blicas especialmente na Capital, en
tre a.s quais se incluem casas popu
lares, que a COHAB/SE construiu em 
termos absolutcs mais do que qual
quer outrD Estado nordestino, torna
ram possível a oferta ampla de tra
balho, especialmente para a mão-de
obra não especializada. Em conse
qüência, Sergipe apresenta hoje, no 
contexto da região norde.stina, uma 
situação privilegiada, pois aqui se 
ressentem os empresários da carên
cia de mão-de-obra, revelando esse 
fato que o desemprego entre nós não 
constitui hoje problema de muita 
gravidade. 
ND .setor do abastecimento de água, 
·O Estado ,apresenta igualmente uma 
invejável situação. Sistemas de abas
tecimento foram implantados em vá
rio.s municípios e somente naqueles 
onde problemas técnicos de maior 
monta surgiram.) tornou-se necessá
ria uma alteraçao nos prazos de en
trega c.as obras o 

Sendo hoje um dos Estados mais 
ene·rgizados do Nordeste, Sergipe dis
põa de um sistema de eletrificação 
abrangendo todas as sedes de muni
cípios, enquanto que a eletriflcação 
rural foi um programa que recebeu 
notável impulso. 
Assistimos atualmente à plena reto
mada do processo de industrializa
ção, havendo mesmo, em relação ao 
setor secundário da nossa economia, 
uma visível reversão de expectati
vas, pois saímos de uma fase em que 
o desestimulo e a descrença eram 
dominantes para uma etapa nova 
em que as Iniciativas se multipli
cam. O Distrito Industrial acha-se 
consolidado e apresentando Indús
trias já em functonamen to e outras 
em fase de conclusão, enquanto as 
bases para a Instalação do Distrito 
Industrial de Estância estão lança
das. A Indústria de Turismo se ex
pandiu e várias unidades hoteleiras 
foram construídas e outras se en
contram em construção. 

Como ponto de apoio do desenvolvi
mento ressalto o papel desempenha
do pelo Banco do Estado de Sergipe, 

Sentindo a Importância ·da ação do 
Banco é que meu Governo se preo
cupou em dar condições para que o 
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seu capital e seus depósitos obtives
sm substancial aumento, ciente de 
que estas providências redundariam 
em benefício das nossas fontes gera
doras de riquezas. Para tanto, devi
damente autorizado pela Assembléia 
Legislativa do Estado, alienamos ... 
3.588.250 ações da PETROBRAS, de 
propriedade do Estado de Sergipe, 
carreando recursos da ordem de Cr$ 
8.592.123,81, com a específica desti
nação de aumento do capital do 
banco. Encontramos o banco com ·O 
capital de Cr$ 2.860.000,GO, deixamos 
com Cr$ 15.000.000,00 já integrali
zac!os e com recursos suficientes pa-
ra atingir o capital de Cr$ ....... . 
25. coo. ooc,oo. 
O setor de telecomunicações, onde 
gravíssimas deficiências se apresen
tavam, começa agora a igualar-se 
aos mais modernos existentes no 
País. A TELERGIPE, primeira subsi
diária criada pela TELEBRAS e em
presa da qual o Estado par.ticipa 
acionariamente, irá concluir, em se
tembro próximo, o novo sistema de 
telecomunicações para Aracaju e al
guns municípios do interior do Es
tado. 
Diante da nova realidade que se 
configura, quando se evidencia que 
a produção do Estado, especialmente 
oriunda do setor secundário, irá 
crescer consideravelmente, eviden
cia-se a necessidade de uma rápida 
solução para o problema do porto, 
pois, sem a garantia do escoamento 
marítimo da produção, os projetas 
existentes ficaroo Irremediavelmen
te comprome.tidos. Nesse particular, 
fizemos recentemente um pronun
ciamento na SUDENE, no qual enu
meramos as providências que ha
víamos tomado junto às autoridades 
federais e solicitamos a interferên
cia daquele órgão para, na condição 
de coordenador, assumir as respon
sabilidades pelo encaminhamento do 
problema, junto aos diversos se tores 
aos quais está afeto. 
O meu governo não se preocupou 
somente com os problemas económi
cos. Foram asseguradas, em todo o 
Estado, a paz social e a tranqüilida
de da família sergipana. Procurei 
sempre governar sem protecionismo 
de grupos, orientando minhas ações 
através de um critério de absoluta 
isenção, sem permitir Injustiças e 
sem tolerar desmandos, procurando 

ser traço de união e nunca fator de 
discórdia, devendo ressaltar, por de
ver de justiça, que sempre c·ontei com 
a decisiva colaboração das áreas po
liticas. 

Ao apresentar esse quadro da con
juntura estadual, calcado firmemen
te em dadvs realistas, e que equiva
le, praticamente, a uma .prestação 
de contas diante dos Senhores Depu
tados, cumpre-me reconhecer que, 
sem a decidida e leal colaboração 
da Assembléia Legislativa, não me 
teria sido possível a .execucão plena 
das metas objeti'(adas. IgÚalmente, 
por um dever de JUSUça, devo acen
tuar a colaboração que sempre re
cebi do Senhor Vice-Governador do 
Estado, Adalberto Moura, cujo espí
rito público e lealdade a toda prova 
posso testemunhar, do Poder Judi
ciário, dos Prefeitos do interior, dos 
Comandantes Militares da Marinha 
Exército e Aeronáutica, e, especial~ 
mente, a compreensão e o estímulo 
que nunca me faltaram do povo ser
gipano. 

Devo acentuar também o extraordi
nário apoio que recebi do eminente 
Presidente Emílio Médici e dos seus 
ministros, apoio este que teve plena 
continuidade no Governo do emi
nente Presidente Ernesto Geisel. 
Sem o apoio recebido dos órgãos 
federais, sem o entr·osamento e a 
compreensão existentes, na realida
de não teríamos atingido as nossas 
metas. 
Esboçado em linhas gerais o quadro 
que espelha a realidade de Sergipe 
é que submeto à apreciação dos Se
nhores parlamentares, na abertura 
desta Legislatura, que se inicia sob 
os melhores auspícios e estimulada 
pelas maiores esperanças da gente 
serglpana, quero expressar aqui a 
minha confiança na ação que será, 
a partir do dia quinze de março, de
senvolvida pelo Doutor José Rollem
berg Leite, futuro Governador de 
Sergipe, cuja vida pública constitui 
um penhor da esperança que nele 
depositam todos os serglpanos, e pe
lo Vice-Governador, Doutor Antônio 
?outello, por cuja dedicação integral 
a causa do Estado foi um dos gran
des auxiliares do meu governo. 
O documento no qual mais deti
damente encontrarão os Senhores 
Deputados subsídios mais amplos 
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para uma análise da situação atual 
do Estado espero possa também ser
vir como elemento da avaliação do 
trabalho que foi desenvolvido por 
um governante que não aspira à 
nenhuma honraria, ou à nenhuma 
homenagem, a não ser aquela que 
será prestada pelo julgamento justo 
da ação administrativa, que desen
volveu com o objetivo único de cum
prir o inarredável dever patriótico 
para o qual foi convocado. 

Guardei, com profundo reconheci
mento, a confiança que em mim de
positaram o General Emílio Garras
tazu Médici e o General Ernesto 
Geisel, cuja ação patriótica à frente 
dos destinos do Brasil nosso povo 
jamais esquecerá. 
Sou muito grato à representação 
federal do Estado, não podendo dei
xar de destacar o amigo de todas as 
horas, meu e de Sergipe, o Senador 
Lourival Baptista. 
Não olvidarei a colaboração dos re
presentantes do povo na Assembléia 
Legislativa, que modo especial ao 
Deputado Djenal Tavares de Quei
r·oz, Líder do meu partido e do meu 
governo, por cuja dedicação à causa 
pública Vossas Excelências fizeram 
justiça, escolhendo-o para a Presi
dência desta augusta Casa. 
Sou reconhecido ao Poder Judiciário, 
tão importante no equilíbrio dos Po
deres, pela cordialidade e pela har
monia com o Executivo. 
Aos Chefes Militares da Região e de 
Sergipe, o meu grande agradecimen
to pela constante colaboração, sem
pre visando à tranqüilidade e ao 
progresso de minha terra. 
Agradeço de coração a dedicaç!to do 
prefeito da Capital, dos secretários 
de Estado, dos dirigentes de autar
quias, sociedades de economia mis
ta, empresa pública e f'!ndação, a 
cujo trabalho e dedicaçao devo o 
mell'J:~r do meu governo. 
Não .poderia esquecer os servidores 
públicos, por cuja ação o meu go
verno me dá a tranqü!l!dade que ora 
possuo. 
É de justiça ressaltar a colaboração 
dos órgãos federais e das Prefeitu
ras Municipais, nesta união de es
forços em prol do Estado. 
Sou reconhecido à Imprensa, pelo 
seu importante trabalho na vida ho-

dierna e pela sua vontade de servir, 
especialmente nos seus pronuncia
mentos construtivos. 

Ao povo sergipano, tão dignamente 
representado pelos nobres Depu
tados, o agradecimento da confian
ça depositada e a tranqü!l!dade de 
não ter medido esforços rpara o seu 
bem-estar, paz e melhoria de vida. 

Senhores Deputados, tudo fizemos 
ao nosso alcance para que Sergipe 
crescesse dentro do nosso grande 
Brasil. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO GOVERNA
DOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 
QUANDO DA TRANSMISSÃO DO CARGO 
DE GOVERNADOR DO ESTADO, EM 15 DE 
MARÇO DE 1975. 

"Há quatro anos, aqui no Palácio 
Olympio Campos, assumia o gover
no em uma fase caracterizada por 
grandes dificuldades. Uma estiagem 
inclemente fazia sentir os seus efei
tos desastrosos sobre toda a eco
nomia do Estado, delineando para o 
futuro perspecti·vas pouco promisso
ras. No quadriênio anterior, o Go
vernador Lourival Baptista, impri
mindo à sua administração um ritmo 
de inusitado dinamismo, dera a 
Sergipe os elementos básicos de uma 
infra-estrutura que criara as condi
ções essenciais para o desenvolvi
mento. Circunstâncias conjunturais 
e aleatórias, porém, fizeram desa
parecer, quase por completo, o justo 
otimismo que marcara a administra
ção anterior, cedendo lugar a graves 
preocupações, diante do quadro que 
se configurava, revelando a extrema 
fragilidade da economia do Estado 
que praticamente fora desarticulada 
com a seca. 
Recebendo o governo das mã·os do 
Doutor João de Andrade Garcez, que 
sucedera ao digno Governador Leu
rival Baptista, para complementar o 
período do seu mandato, pude dar 
continuidade, nos primeiros meses 
da minha administração, a um qua
se desesperado esforço pelo soergui
mento rápido da economia sergipa
na. Por um dever de justiça, cabe 
aqui ressaltar o .tra:balho que foi 
realizado pelo Governo João de An
drade Garcez, na mob!l!zação dos 
Instrumentos indispensáveis e ur
gentes para o eficiente combate aos 
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calamitosos efeitos de uma das mais 
longas secas que já se abateram so
bre Sergipe. 
O esforço no sentido da ·Plena reto
mada do desenvolvimento revelou
se desde logo bem sucedido. Com 
pouco tempo, conseguimos devolver 
ao Estado o ·clima de ot!m!smo in
dispensável à execução dos grandes 
proj e tos do se to r públic·o e da Inicia
tiva privada. 
Não teríamos conseguido, porém, al
cançar os nossos objetivos, não fora 
o constante apoio que recebemos do 
eminente ex-Presidente da Repúbli
ca, Emílio Garrastazu Méd!c!, e de 
seus a uxil!ares. 
No fim da jornada, tenho a cons
ciência tranqüila do dever cumpri
do. Ao transmitir o cargo ao Gover
nador José Rollemberg Leite, o faço 
com a serena convicção de quem não 
deixou em nenhum momento e em 
nenhuma ·circunstância de fazer o 
necessário em defesa dos interesses 
do Estado. Não aspiro ao aplauso 
unânime, à consagração uníssona. 
Homem sem ambições, tendo alcan
çado o mais elevado cargo público 
do Estado, desejo apenas que a se
renidade de um julgamento impar
cial se sobreponha à renitência das 
críticas desfigurantes e, a respeito 
do quadr!ênio que hoje se encerra, 
se faça apenas j ustlça. 
Ao deixar o governo, tenho a plena 
convicção de que Sergipe se encon
tra hoje muito melhor aparelhado 
administrativa, social e economica
mente p·ara enfrentar os gra·ves de
safios que o desenvolvimento Impõe. 

Conseguimos romper as barreiras 
que se antepunham à Industrializa
ção do Estado, com surgimento de 
indústrias no Distrito Industrial e 
em vários municípios; assistimos a 
um promissor Incremento dos Inves
timentos no setor secundário, e te
mos a certeza de que a produção e 
a pr.odutlvldade agrícola cresceram 
bastante. Por outro lado, as defini
ções já encaminhadas, relativas à 
utilização econôm!ca das nossas ri
quezas minerais, abrem as mais am
plas perspectivas de desenvolvimen
to, assegurando a Sergipe alcançar, 
ainda na presente década, um está
gio comparável aos Estados brasilei
ros mais densamente Industrializa
dos. 

Ao despedir-me, na condição de go
vernador do generoso povo serglpa
no, que soube em todos os momen
tos man!f estar o calor do seu afeto 
e a largueza da sua compreensão, 
desejo render graças a Deus pelas 
bênçãos que derramou sobre o meu 
governo e sobre Sergipe, nesses qua
tro anos da minha administração, 
transmitindo também aqui o meu 
maior e mais profundo reconheci
mento ao eminente Presidente da 
República, Ernesto Ge!sel, ao Poder 
Legislativo, ao Poder Judiciário, às 
autoridades militares aqui sediadas, 
aos representantes das confissões re
ligiosas, à ARENA, ao Tribunal de 
Contas, às classes produtoras, à ju
ventude e a todos, enfim, que parti
ciparam e colaboraram para o êxito 
do meu governo. 
Por duas vezes, sem nenhuma per
turbação de ordem, num clima de 
perfeita paz e de trabalho, se reali
zaram eleições durante o meu go
verno. 
Cumprindo o meu dever, as contas 
d·o governo foram devidamente 
prestadas à Assembléia Legislativa. 
Nesta hora de emo~;ão, mas de 
tranqüilidade, volto o pensamento 
cheio de gratidão para a minha 
equipe de governo, tão solidária e 
capaz, e para os funcionários públi
cos do Estado de Sergipe, que tanto 
cc·operaram com o meu governo. 

Levo a gratidão desses abnegados 
auxiliares e da lealdade do Vice
Governador Adalberto Moura. Sinto
me feliz por vê-lo substituído por 
outro homem capaz, um dos grandes 
auxiliares çle meu governo, o Doutor 
Antônio Ribeiro Soutello. 

A imprensa falada, escrita e à TV, 
Canal 4, todo o meu reconhecimen
to pela cooperação com o meu go
verno. 
Ao meu digno sucessor, o Engenhei
ro José Rollemberg Leite, quero en
se.i ar os maiores êxitos. Faço votos 
a Deus para que o ilumine e o ajude 
a desempenhar as elevadas e difí
ceis tarefas que terá pela frente. 
Estou convicto, porém, de que a ex
periência, o espirita público e o alto 
descortino do Governador José Rol
lemberg Leite são credenciais sufi
cientes que o fazem merecedor da 
!rrestrita confiança dos serg!panos, 
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e constituem elementos valiosos para 
que o quadriênio que agora se inicia 
seja marcado pelas mais profícuas 
realizações." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Finto) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- (Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, os jornais de ontem dão-nos 
notícias de que estaria sendo ultimado 
um estudo para a implantação de um 
distrito industrial aqui em Brasília. 

Na verdade, Sr. Presidente, no ano 
atrasado, tívemcs oportunidade de apre
sentar, na Comissão do Distrito Federal, 
um estudo que realizamos, por determi
nação do Sr. Senador cattete Pinheiro, 
Presidente da Comissão do Distrito Fe
deral, em cujos dados, inspirados e re
b\Lscados num trabalho da CODEPLAN, 
creio que demonstramos, naquela oportu
nidade, exaustivamente, a inviabilidade 
económica e, sobretudo, a inconveniência 
sob o aspecto politico-administrativo de 
que aqui se viesse a implantar um dis-
trito industrial. · 

Mas, Sr. Presidente, eis que agora, se
gundo a notícia já aludida, intentam 
novamente e, desta feita por determina
çã,o do Governador Elmo Serejo, para que 
se desenvolva um projeto de instalação 
de um pólo industrial na cidade-satélite 
de Ceilândia, em Brasília, já em fase fi
nal, feita a topografia da área, além das 
sondagens. 

Sr. Presidente, salientamos a necessi
dade, na oportunidade aludida, de que se 
buscasse, antes de tudo, a otimização de 
fatores, vez que continuamos a entender 
ser totalmente impossível uma indús
tria rentável, uma indústria exeqüível, 
no Distrito Federal, ser criam mais um 
setor que venha a agravar, sobremodo, 
os cofres da União. 

Em verdade, Sr. Presidente, o Brasil 
todo pagou e continua pagando para que 
viéssemos a ter aqui, no Planalto Cen
tral, a realização do sonl1o de grandes 
brasileiros que, no passado, acalentavam 
a idéia da interiorização do desenvolvi
mento e, de modo especial, nos últimos 
anos, os maiores da nossa República en
tenderam que se fazia urgente, mais que 
urgente, a libertação do poder central 
das pelas e limitações a que ele estava 
sujeito, em virtude das pressões sofridas 
no antigo Distrito Federal. 

Temos afirmado que os Presidentes da 
República, nos últimos anos da época em 
que tínhamos a Capital na Cidade do 
Rio de Janeiro, limitavam-se à triste con
dição de meros Prefeitos do antigo Dis
trito Federal. E com a idéia de Brasília, 
com sua construção, pela qual todos pa
gamos e continuamos a pagar, passou o 
interior brasileiro, inqüestlonavelmente, 
a gczar dos bafejas da Administração 
Central e a assistir-nos, nós, os deserda
dos d·o interior, até então à presença de 
um efetivo e constante desenvolvimento. 

Vão industrializar Brasília, Sr. Presi
dente, como que para confirmar que so
mos, invariavelmente, o País do fato 
consumado, a pretexto de que as corren
tes migratórias, que demandaram Bra
sília e que continuam demandando pre
cisam aqui de uma oportunidade de 
trabalho. Já demonstramos exaustiva
mente, repito, que mão-de-obra que aqui 
se quer aproveitar é absoluta e 
totalmente desqualificada. Não vejo, 
pois, como criar, em Brasília, uma in
dústria competitiva e sem favores fis
cais e creditícios se nem mesmo se dispõe 
de mão-de-obra qualificada. Não temos 
matéria-prima; não temos sequer ener
gia elétrlca, senão através de importação, 
e, no entanto, a pretexto de solucionar 
o problema hoje existente, chega-se à 
conclusão de que a solução é criar um 
distrito industrial. 

Há que se perguntar, Sr. Presidente: 
a solução preconizada estancaria as cor
rentes migratórias para o futuro? Cre
mos que não, e, sem dúvida alguma, ao 
que iremos assistir, para desgraça de 
Brasília e de todo o Brasil, será a pres
são social afligindo e angustiando o po
der central, de modo particular e especia
líssimo, vez que não há sequer fatores 
económicos para jiLStificar tamanho sa
crifício. 

A frustração da nacionalidade, Sr. Pre
sidente, dos quase deserdados do interior, 
da Amazônia e do Nordeste, que pagaram 
e continua.m pagando, se concretizado 
esse objetivo, creio que ncs deixará, sem 
dúvida alguma, de maneira esquiva, na 
História do nosso País. Tanto é verdade, 
Sr. Presidente, que nesta casa foi reali
zado um seminário, patrocinado pela 
Comissão do Distrito Federal, para o 
qual foram convidadas altas figuras de 
nosso País, de modo especial o arquiteto 
Lúcio Costa, para prestar depoimento e 
indicar soluções para os problemas urgi
dos, a maioria deles lamentavelmente 
pela nossa incúria, entre eles o problema 
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social com a mão-de-obra utilizada na 
construção civil. 

E o que disse Lúcio Costa na comissão? 

"Houve essa inversão: a população 
não quis voltar, apesar de todas as 
previsões na época estabelecidas e 
planejadas para que, pelo menos, 
um terço da população regressasse, 
outro terço fosse absorvido pela pró
pria at!vidade local e, finalmente, o 
terço restante fosse absorvido em 
at!v!dades agrícolas, pois era uma 
pllpulação de antecedentes rurais. E 
a NOVACAP, de início, teve o cuida
do de estabelecer convênios com o 
Ministério da Agricultura para criar 
fazendas-modelo na periferia do 
Distrito Federal, do Plano-Pi1oto, pa
ra absorver exatamente esse contin
gente populacional. Sucede que o 
plano multo sensato desvaneceu-se, 
não foi levado avante, lamentavel
mente, cDmo tantas vezes oc·orre em 
nosso País." 

Sr. Presidente, eis aqui um fato con
creto através do qual se buscava a solu
ção para o problema. Não se at!vou esse 
fato, o qual não foi CDncret!zado por co
modismo, por certo, e esse comodismo e 
essa incúria permitiram que uma popu
lação, que deveria estar em tomo de 
quinhentos mil habitantes, num período 
bem superior, já atingisse a setecentos 
mil. Aí está •O problema agravado. Outras 
autoridades, ouvidas naquela oportuni
dade, aludiram ao problema, exam~nan
do-o quase todas lamentando nao se 
agisse com mais energia, no sentido de 
impedir o agravamento dos problemas 
sociais de Brasília. 

o Presidente do Instituto dos Arqu!te
tos do Brasil, também ouvido na 
ocasião, salienta alguns aspectos bem 
Interessantes. Diz S. Ex.a especialmente 
no que diz respeito acs !móveis do Dis
trito Federal: 

"Hoje, grande parte dos imóveis re7 residenciais do Plano-Piloto esta 
ocupada por pessoas sem qualquer 
vínculo com as atlvidades funcionais 
ou órgãos do governo. Para funda
mentar o que foi dito acima - pros
segue aquela autoridade - não será 
precisD fazer tabelas, para confron
tar o valor dos aluguéis, que são 
sabidos com os salários mínimos vi
gentes.' Importante é saber, para 
não subestimar a situação, que 
atualmente existe um corretor de 

!móveis para cerca de m!l habitan
tes. 

Aí está, Sr. Presidente: permitimos o 
desenvolvimento de um setor terciário 
sem nenhuma sustentação, haja vista o 
caso do comércio de Brasília, com lDji
nhas absolutamente inadequadas em vir
tude das suas dimensões, raziilo por que, 
hoje, verificamos o comércio em Brasília 
pressionando no sentido de que se deva 
industrializar Brasília para que possa 
faturar mais e melhor. Daí porque, Sr. 
Presidente, assistimos, diuturnamente, 
ao volume crescente de protestos, à ins
tabilidade económico-financeira do co
mércio, ao artificialismo, à falta, talvez, 
de coragem para resolver o problema. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que todos nós 
vamos pagando para ter Brasília. E a 
verdade de que se paga tanto para ter 
Brasília - e aqui temos um gráfico de
veras interessante - é o seguinte fato: 
setor talvez menos dotado da adminis
tração do Distrito Federal é o da agri
cultura - vez que essa ativ!dade quase 
não existe aqui no Planalto - e nós ve
rificamos que, no período examinado de 
1968 a 1974 as dotações governamentais 
para o Estado de. Minas G~rais, . c·om 
área de mais de se1scentos mil quilome
tras quadrados, foram da ordem de 
trezentos e sessenta e seis milhões de 
cruzeiros e no mesmo período, para Bra
sília com 'cinco mil e oitocentos quiló
metros quadrados, a dotação alcançou 
cerca de cento e sessenta milhões, em 
números redDndos. 

Sr. Presidente, todos nós temos pago 
caro e a disposição, creio eu, de todo~ os 
brasileiros de todos os quadrantes e a 
de continuar pagar caro, se preciso for, 
para que tenhamos Brasilla nos moldes 
e no estilo para os quais ela foi criada. 
No entanto o que se verifica, apesar dos 
técnic·os da' CODEPLAJ.~ aludirem aos re
sultados do seminário e ressaltarem, co!ll 
toda a honestidade, que este semina
rio aconselhava medidas que seriam, de 
modo especial, a implantação de centros 
Industriais em cidades próximas ao Dis
trito Federal, para conter o fluxo migra
tório da mão-de-obra não especializada 
e neste sentido, o Governo Federal des
tacou verba no valor de 1,6 bilhões de 
cruzeiros para prover essas cidades da 
infra-estrutura necessária; mas, Sr. Pre
sidente, percebe-se, aí, que este seminá
rio foi, sem dúvida nenhuma, um 
esforço que engrandece o Senado e, de 
modo particular, a Comissão do Distrito 
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Federal, carreando, para aqui, para se
rem ouvidos, aqueles que tinham auto
ridade para falar sobre Brasília. 
Esse seminário chega a essas con
clusões, publicam-nas e as encaminham 
a S. Ex.", o Governador Elmo Serejo. 
No entanto, somos agora surpreendidos 
com esta noticia que, se confirmada, ine
gavelmente é contristadora. 

Sr. Presidente, é meu propósito des
bruçar-me melhor sobre o assunto e aqui 
trazer dados, trazer estatísticas, a exem
pl~ do que fizemos quando da elabora
ção do nosso relatório. 

O Sr. Os:res Teixeira- Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com 
muito prazer. 

O Sr. Osires Teixeira - V. Ex." está, 
nobre Senador Benedito Ferreira, ferin
do, nesta segunda-feira, um assunto que, 
a par de ser palpitante, é de desdobra
mento econômico da mais alta impor
tância para Brasília, para o Estado de 
Goiás, para o Estado de Minas Gerais e 
pJra o Estado da Bahia, além de refletir 
uma posição séria dos problemas sociais 
de Brasília. É verdade, não é segredo 
para ninguém, que a fonte inspiradora 
da instalacão de Brasília foi exatamente 
a de criar na Federação uma unidade 
capaz de, sem pressões sociais, decidir o.s 
destinos da Pátria. Toda a tentativa que 
se fez, que se está fazendo, como V. Ex." 
diz, e que se fará no sentido da indus
trialização de Brasília é para que se 
criem na nova Capital fontes de pressões 
e2ciais capazes de trazer tumultos e 
dificuldades para a administração do 
País. Lembro-me, curiosamente, quando 
V. Ex." profliga contra a instalação de 
novas indústrias em Brasília, que S. Ex.", 
o Sr. Governador Elmo Serejo de Farias, 
para surpresa minha, anuncia essa 
sua posição, já que, em conversa co_:n 
S. Ex.", ele já me houvera dito que na·~ 
tinha nenhuma intenção de fazê-lo, 
senão num acordo e num estabelecimen
to de interesses comuns de governos do 
Distrito Federal, de Minas Gerais e d~ 
Estado de Goiás. Lembro-me de que V. 
Ex." disse ter o Governo anunciado a 
implantação - para usar a terminolo
gia correta - de um distrito industrial 
em Ceilândia. Ceilândia que, a rigor, não 
pertence sequer ao Governo da União; 
Ceilândia sobre a qual existe divergência 
de ordem jurídica até em tJrno do do
mínio da terra. E disse, curiosamente, 

porque V. Ex." defende que o domínio da 
terra, de todos os 5. 800 km2 é inteira
mente da União, quando o ponto de vis
ta pessoal nosso é exatamente o contrá
rio. É evidente que a posição, acredito, 
anunciada pelos jornais não deve ser, a 
rigor, a posição exata do Governador 
Elmo Serejo de Farias, homem cioso, ci
ente e consciente de suas resp,onsabili
dades como dirigente de Brasília, em
bora vindo da implantaçã,o de um dos 
maiores núcleos industriais deste País, 
Aratu. S. Ex." se convenceu, por 
certo, de que Brasília não é cidade in
dustrial; de que Brasília não pode nun
ca ser uma nova Aratu; de que Brasília 
é, notória e nitidamente, uma cidade de 
características administrativas. Tenho a 
certeza de que técnico, e bom técnico que 
é S. Ex.", vai seguir as conclusões do 
Seminário sobre os problemas de Brasí
lia e, mais do que isso, seguir as conclu
sões a que chegaram os técnicos da 
CODEPLAN que, exatamente ao contrá
rio do que se anuncia nos jornais, or
dena e sugere a instalação de núcleos 
industriais em cidades próximas a Bra
~ília, para conter o fluxo migratório que 
cria e, a cada dia que passa, aumenta os 
problemas sociais de Brasília. Quer~ 
acreditar que as notícias que os jornais 
trazem não refletem a exata posição de 
S. Ex." Não creio, permita-me confessar 
a V. Ex.", que o Governador Elmo Serejo 
pense em instalar um distrito industrial 
em Brasília: isso seria contrariar o bom 
sens,o e, ao que me consta, S. Ex.a o tem 
em dose que reputo alta. Muito obrigado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre 
Senador Osires Teixeira, a par dos meus 
agradecimentos, a minha rogativa a,~s 
céus para que V. Ex." esteja certo, que 
funcione perenamente esse bom senso, 
porque em Brasília, sem dúvida nenhu
m 'l, seja pela falta de bom senso, seja 
por omi,ssão, o que temos assistido é um 
verdadeiro desastre para os ,obj etivos 
com os quais a nossa Capital foi criada. 

V. Ex." alude ao problema fiduciário, 
a,o problema imobillárlo. um dos fatos 
que me levou, àquela época, a estudar, 
n, preocupar-me tanto com o problema, 
fel. inegavelmente, conseguir evitar que 
Yi<:sse a ocorrer em Brasilia aquilo que 
ocorreu com o antigo Distrito Federal. 
D:lí, n minha intransigência, não só pJr 
estar convencido de ser ,o mais correto, 
por estar convencido de que estaria. eu 
defendendo o po.trimônlo público quando 
vindica v a, com base nos preceitos cons
titucionais e legislação em vigor, a do-
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mlnilidade não dos 5. 800 km2, mas dos 
14.400 km2 reservados pela Constituição 
de 1891. o que eu tentava impedir não 
era o valor intrínseco da terra, não 
eram prejuízos de ordem material e ime
diatos para a União. Acho que à União 
não interessa o domínio da terra; inte
ressa que ela exerça sua função social, 
intere.ssa que a terra produza, que esteja 
nas mãos daqueles que a façam produ
zir. 

Mas minha preocupação, Sr. SenadDr 
Osires Teixeira - e volto a reafirmar 
nesta oportunidade - é de que a es
peculação imobiliária, a pulverização em 
Loteamentos de toda essa área do Dis
trito Federal, no caso dos 14.400 km2, 
viesse a ocorrer - que desgraçadamente 
já vem ocorrendo- e para tanto basta 
voltarmos nossas vistas para os muni
cípios circunvizinhos, no cas·o de Luziâ
nia, especificamente. Sobrevoando essa 
área, verifica-se um sem-número de lo
teamentos que ali estão surgindo e que 
irão, sem dúvida nenhuma, amanhã, 
constituir problemas sérios para a admi
nistração central. 

Sabe V. Ex.a, como sabemos todos nós, 
que não sã·o os mais af.ortunados da 
sorte, não são os mais bem aquinhoados 
economicamente que compram esses ti
pos de terreno, esses tipos de loteamen
to. São exatamente aqueles que, inadver
tidamente, imaginam, por estarem 
mais perto do Poder Central, mais pertD, 
p~r assim dizer, dos bafejas palacianos, 
possam encontrar o lenitivo para as suas 
dificuldades ec·onômico-financeiras. 

O meu receio funda-se naquilo que es
tou vendo: as minhas apreensões de en
tão, desgraçadamente, hoje são mais um 
fato concreto, mais um fato consumado. 
Esses loteamentos existem nã·o só nas di
visas de Luz!ânia, mas quase que por 
tod·os os lados que circundam o Distrito 
Federal, ou seja, 5.800 km2; e o que se 
percebe é que são loteamentos e mais lo
teamentos com, aparentemente, multas 
vendas e muitos negócios. 

Mas, Sr. Pre;idente, dizia eu que era 
meu propósito, em outra oportunidade, 
trazer ao debate, a este Plenário, 
maiores e melhores dados e elementos 
para que pudesse a Casa formar um juí
zo, e que possamos dar - a exemplo do 
que já foi feito através da Comissão do 
Distrito Federal- a S. Ex. a, Governador 
Elmo Serejo de Farias, que sei possuidor 
de bom senso, subsídios à sua adminis
tração e possa S. Ex.a refluir para aquela 

posição que, sem dúvida nenhuma, é a 
esperada por todos os brasileiros e, de 
modo particular, pela gente do interior. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR.. P&ESIDENTE (Magalhães Pin
to) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Ruy Santos. 

O SR.. RUY SANTOS - (Sem revisão 
do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senado
res, venho falar, neste instante, pessoal
mente. O que vou dizer reflete apenas o 
que sinto como representante do povo 
baiano. 

Lamento, Sr. Presidente, não poder fa
zer, como o nobre Senador Lourival Bap
tista, o elogio do governador que deixa 
o go·.rerno. E há de compreender o Se
nado por que não possD fazê-lo. Prefiro 
ater-me às esperanças da Bahia, quanto 
ao governo que surge. E a minha atitu
de, nãD é a de homem que alguma vez 
na vida voltou-se preferentemente para 
o sol nascente. 

É opinião de quem conhece o g.over
nador que se empossou; é opinião de 
quem conhece o seu temperamento; de 
quem acompanhou a sua vida. A Bahia, 
Sr. Presidente, e o Senado hão de permi
tir - e o meu temperamento não é de 
trazer questões locais para ele - hão de 
compreender por que a Bahia hoje se 
sente feliz. 

Cheguei hoje de Salvador, para onde 
me transportei no sábado apenas para 
assistir à posse do Professor Roberto 
Santos. 

O Professor Roberto Santos é descen
dente de duas importantes famílias bala
nas: a família Figueira e a família 
Santos. E seu sobrenDme Santos nada 
tem a ver com o meu. A Bah!a tem 
"Sant·os" demai.s, donde até ter eu es
tranhado que se procurasse ferir uma 
"batalha" particular com Pernambuco 
para trazer mais santos para a Bahia ... 

Roberto Santos é uma das melhores 
expressões de inteligência e de cultura 
da Bahia, de capacidade de trabalho 
comprovada. E aqui estão dois Senadores 
que podem dar esse testemunho, porque 
privaram com ele: o Senador Jarbas 
Passarinho, que, quando Ministro da 
Educação, contou com a colaboração de 
Roberto Santos no Conselho Federal de 
Educação, colaboração que acredito te
nha sido preciosa, e o Senador Luiz 
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Viana, que o teve como Secretário da 
Saúde. 

O Sl". Jarbas Passarinho - Permita 
V. Ex.a que o interrompa? 

O SR. RUY SANTOS - Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Aliás, não 
haveria necessidade de ser chamado para 
dar meu testemunho, porque o dei, no 
Senado ... 

O SR. RUY SANTOS - Não tive e.sse 
propósito ... 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nem atri
buo isto a V. Ex." Apenas quero expli
car, por que é espontâneo o meu teste
munho. Porque - como dizia na frase 
que foi interrompida - dei, esse test.e
munho no momento exato, quando aqui 
discutíamos com o então Líder Nelson 
Carneiro a escolha de alguns governado
res para os Estados brasileir·os. Tive opor
tunidade, então, de revelar quanto eu 
passei a admirar o Pr·ofessor Roberto 
Santos. Primeiro, em conta to não muito 
duradouro, porque ele estava em término 
de reitorado, na Bahia, e eu chegava a;o 
Ministério, mas o suficiente apesar ~~a 
exigüidade do tempo, para ter uma !deta 
exata das dimensões do Dr. Roberto 
Santos como educador e como adminis
trador. Isso fez com que eu me batesse, 
de maneira indireta - que era a única 
viável no caso - para que, vindo o Con
selho Federal de Educação para o Distri
to Federal - que era o seu lugar devido 
- tivesse ele a oportunidade de, pelos 
seus pares, ser eleito seu presidente. A 
presença do Dr. Roberto Santcs na Pre
sidência do Conselho Federal de Educa
ção foi tão vaUosa para mim que eu 
digo, sem a menor ponta de modéstia -
porque falsa modéstia é uma forma ve
lada de imcdéstia - que devo muito do 
êxito pessoalmente alcançado no Minis
tério da Educação, durante o período do 
Presidente Médici, à proficiência, à alta 
compostura do Professor Roberto Santos, 
ao seu conhecimento, que eu me arris
caria dizer inexcedível, no campo da 
Educação brasileira e, particularmente, 
à fiscalização que ele soube fazer com 
energia, sem violência, no campo do en
sino superior. Por isso crej,o realmente 
que V. Ex.a, traduz!nd·o o pensamento 
da Bahia e dos baianos, faz completa 
justiça, quando coloca uma esperança de 
realização admirável de.sse governo. 
Porque, se ele tiver de depender do cará
ter, da capacidade administrativa com
provados do atual governador, com cer-

teza a Bah!a terá muito a lucrar no seu 
quatriên!o. 

O SR. RUY SANTOS - Muito obriga
do a V. Ex." 

O Sr. Luiz Viana - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. RUY SANTOS - Pois não. 

.. O Sr. Luiz Viana - Reiterando o 
aparte do nosso eminente colega Sena
dor Jarbas Passarinho, gostaria tam
bém de dizer que V. Ex." é extraordina
riamente feliz com as cportunas pala
vras que está proferindo a propósito do 
eminente governador da Bahia, o Pro
fessor Roberto Santos. Realmente, pela 
sua capacidade, pelo seu trabalho, pelo 
seu conhecimento dos problemas públi
cos do nosso Estado, o Pl'ofessor Roberto 
Santos ascende ao Governo cercado não
semente da simpatia; mas, sobretudo, 
da confiança e da esperança de todos os 
baianos. 

O SR. RUY SANTOS - Obrigado a 
V. Ex.a 

Quero me pegar a uma referência do 
eminente Senador Jarbas Passarinho, a 
compostura do Professor Roberto San
tos. Além de inteligência, de capacidade 
e de eficiência, precisávamos, para fide
lidade às melhores tradições da Bahia, 
de compostura no governo do Estado. 

Isso me faz lembrar trecho das "Me
mórias de Agr!p!no Grieco", em que ele 
faz referência a um político, se não me 
falha a memória, de Campos, que pro
movia manifestações a si mesmo. Diz 
Agr!pino Grieco: "Eram manifestações 
"espontâneas", em que esse político era 
carregado a tanto por ombro. . . "Mani
festações" que, lamentavelmente, ainda 
são promovidas. 

Estou certe de que é um homem de 
compostura, da dignidade de vida que 
vem do lar, porque privei de perto com 
o lar de Roberto Santos. Fui um amigo 
quase fraternal de Edgar Santos, que foi 
Reitor da Bahia, que foi Ministro, uma 
das melhores figuras humanas e de ma!·cr 
sensibilidade política que conheci no meu 
Estado. 

De maneira, Sr. Presidente, que as es
peranças da Bahla estão voltadas, com 
razãoO, para o governo que se Instala. E 
ao pedir a V. Ex.n coOnsldere parte do 
meu discur.so as palavras pronunciadas 
pelo GovernadoOr Roberto Santos, ao as-
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sumir o governo, não fujo ao prazer e a 
oportunidade de destacar para. o Senado 
este trecho: 

"No campo social, esmerar-se-á o 
governo estadual que ora. se instala 
em acompanhar a nova ênfase atri
buída pelo Presidente Ernesto Geisel 
aos programas de valorização do ho
mem, os quais desvendam ambiciosas 
perspectivas de ampliação e aprimo
ramento do esforço nacional, no to
cante à educação, ao treinamento 
profissional, ao saneamento à assis
téncia. médica., à nutrição, à habita
ção, à integração social e ao desen
volvimento social urbano." 

Mas a sensibilidade do homem público 
não ficou aí. Como administrador que 
vai ser, poderia ter ficado aí. Mas ele 
continua: 

"Mas não é apenas no campo social 
que cumpre valorizar o homem, se
não também pelo acatamento à dig
nidade da pessoa. humana., individu
almente considerada. No apreço e 
no respeito à condição de criatura. 
humana a que faz jus qualquer dos 
nossos concidadãos, reconheço con
dição essencial ao clima de paz e de 
concórdia. que melhor condiz com a 
índole do laborioso povo baiano e 
com as nossas mais caras tradições." 

As tradições da Bahia são, realmente, 
de apreço à dignidade da. pessoa humana, 
do respeito ao cidadão. Eu assisti, no dia 
da posse, à bancada do MDB acerclr-se 
do Gcvernador e dizer-lhe: 

"Sr. Governador, meu Partido tem 
uma posição, mas nós queremos di
zer a. V. Ex.n que esta posição, adver
sa. ao Partido que o elegeu, não im
porta em neg::tr a V. Ex a o direito, 
que é dever nosso "- dizia -" de 
ajudar a administração do Estado" ... 

Respondeu o Professor Roberto Santos: 

"É isso que espero de V. Ex."5 

Não quero elogios, não quero voto 
gratuito da sua Bancada. Quero a 
critica construtiva. E o que asseguro, 
também, é que respeitarei os direitos 
de v. Ex.•s - de Partido e de re
presentantes - na Assembléia Le
gislativa, nas Câmaras Municipais 
ou nas Prefeituras. 

O Sr. Roberto Saturnino- Permite-me 
V. Ex.n um aparte? 

O SR. RUY SANTOS - Ouço o Líder 
Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino- Estou ou
vindo, com toda atenção que merece, o 
discurso de v. Ex.n A esta altura gosta
ria de acrescentar que, em relação não 
só ao Governador Roberto Santos, da 
Bahia, mas a diversos outros que foram 
empossados anteontem, a posição do 
MDB é de restrição, como sabem todos 
os nobres Senadores e toda a Nação, res
trições aos processos e aos métodos pelos 
quais foram esses governadores esco
lhidos. Não obstante essas restrições, per
cebemos intenções de dar ênfase aos as
pectos sociais e políticos nos pronuncia
mentos de todos, praticamente todos os 
governadores empossados no último dia 
15. E esse fato, um fato novo, eminente
mente renovador dentro da. linha poli
tica dos Governadores dos diversos Esta
dos, é para nós também um fato muito 
auspicioso. Gostaríamos de deixar aqui 
registrado o nosso aplauso à forma pela 
qual esses governadores - particular
mente o Governador Roberto Santos -
se referiram aos aspectos económicos, 
sociais, principalmente, e políticos, as
pectos humanísticos de um modo gera~ 
colocando realmente o homem, a pessoa 
humana como alvo principal do progra
ma que pretendem desenvolver no seu 
período governamental. Desta forma, as
socio-me às palavras, às referências elo
giosas que V. Ex. a faz ao Governador Ro
berto Santos, embora não o conhecendo 
pessoalmente e, por isso mesmo, não po
dendo dar, com toda propriedade, c meu 
depoimento, como o fizeram os nobres 
Senadores Jarbas Passarinho e Luiz 
Viana. De qualquer maneira, associo-me 
a essas referências, e compartilho, com 
especial destaque das intenções, manifes
tadas expressamente por esse governa
dor, de dar à pessoa humana, à dignida
de da pessoa humana, ênfase toda espe
cial no seu programa de governo. 

O SR. RUY SANTOS - Agradeço a 
V. Ex.n, Sr. Líder. Sei que o pensamento 
do MDB é, de fato, este, dentro do seu 
propósito de ajudar o desenvolvimento 
do Brasil e contribuir para propiciar o 
melhor bem-estar ao povo brasileiro. 

Sr. Presidente, vim à tribuna para. li
geiras palavras, apenas para deixar ex
presso o contentamento da Bahia e prin
cipalmente as esperanças do seu povo 
quanto ao governo que se Instala.. 

O Sr. Osires Teixeira - Permite 
V. Ex.n um aparte? 
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O SR. RUY SANTOS -Pois não. Já 
ia terminar. 

O Sr. Osires Teixeira. - Percebi que 
V. Ex.n chegava ao fim do seu pronun
ciamento, mas me permiti Interrompê-lo. 
Pode até parecer estranho a V. E.x.n que 
um goiano interfira no seu discurso, 
quando fala do seu governador. É que, 
quando o Sr. Roberto Santos exercia as 
altas funções de Presidente do Conselho 
Federal de Educação, travei conheci
mento com S. Ex.n e pude reconhecer em 
sua pessoa no trato dos mais sérios pro
blemas deste País, que são os problemas 
de Educação, aquilo definido pelo nobre 
Senador Jarbas Passarinho e endossado 
por v. Ex.n: homem de compostura lrre
prochável, de dedicação exemplar, qua
lidades que, sem dúvida nenhuma, alia
das à sua inteligência, são três elemen
tos capazes de fazê-lo um grande gover
nador para a grande Bahia de V. Ex.a 

O SR. RUY SANTOS - Multo obri
gado, nobre Vice-Líder. 

Nossas esperanças ainda são maiores, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque 
Roberto Santos, além de competente, ca
paz e inteligente, é um homem de deter
minaçã-o. E estou certo que S. Ex." exe
cutará com o maior esforço, aplicando 
todas as suas horas em favor da Bahia, 
da sua grandeza e da retomada das me
lhores tradições da nossa gente. (Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimen
tado.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RUY 
SANTOS EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO NO ATO DA POSSE DO 
GOVERNADOR ROBERTO SANTOS 

Nascido e educado na Bahla, preso por 
indestrutívels laces afetivos à minha 
terra e à minha· gente, recebo o cargo 
de governador do Estado com a alma 
cheia de gratidão pelas repetidas de
monstrações de apreço e confiança que 
tenho recebido dos meus conterrâneos. 
No desempenho de tão honrosa missão, 
dedicar-me-e! ao serviço da Bahla e dos 
baianos com o mesmo integral devota
mento com que procurei marcar o exer
cício das funções públicas anteriormente 
a mim atribuídas. 

Nesta hora solene, diante do genero
so povo baiano que acorreu em massa 
para participar da tradicional cerimônia 
em que novo governador assume o co
mando político e administrativo do Es
tado, cumpre-me interpretar a posição 

em que se situa a Bahia, no contexto 
dos fenômenos de ordem politica, eco
nômica e social que têm caracterizado 
a recente evolução histórica da Nação 
brasileira. Na memorável campanha que 
precedeu as eleições de novembro últi
mo, pude colher, pela intensa troca de 
idéias com os eleitores de todos os re
cantos do Estado, subsídios atualizados 
e valiosos para a exata compreensão das 
aspirações do povo de minha terra. Por 
todo o extenso caminho percorrido, senti 
então a confiança inabalável do povo 
baiano na figura do eminente estadista, 
o Presidente Ernesto Geisel, assim como 
a adesão convicta da mesma gente aos 
princípios da Revolução de Março de 
1964, sobre os quais se baseiam as dire
trizes politic·o-partidárias da Aliança 
Renovadora Nacional. 

Favorecida por peculiaridades geo
gráficas, entre as quais vale ressaltar a 
presença do petróleo e do gás natural 
em quantidades comercialmente_ explo
rá·veis no seu subsolo, a regiao que 
abrange Salvador e o Recôncavo baiano 
se tornou sede do intenso programa de 
industrialização que entra em fase de re
dobrado vigor, com a implantação do 
pólo petroquímica do Nordeste. Embora 
em ritmo de desenvolvimento da menor 
intensidade, também o interior do Esta
do se tem beneficiado pelas condições 
propícias à dinamização da economia 
nacional reinantes por todo o País na 
última década. 

O vigor excepcional do surto do pro
gresso na Capital e no território adja
cente obrigará o governo estadual no 
próximo quatrlênio a empregar o m~
lhor dos seus esforços, para que se nao 
acentue demasiadamente a despropor
ção entre os padrões de vida e as opor
tunidades de emprego da área metropo
litana de Salvador, em confronto com as 
demais regiões do Estado. 

Grandes oscilações têm marcado fases 
sucessivas da história da Bahla, nos 
quatro séculos transcorridos desde que 
o Bra.sil começou a integrar-se na cha
mada "Civllizaçã-o Ocidental". Durante 
ma!s de duzentos anos daqui se irradiou 
para o restante da colônia o poder polí
tico originado na metrópole portuguesa. 
Foi reconhecidamente das mais destaca
das a contribuição das hostes baianas 
às lutas pela independência política do 
Brasil e pela definitiva demarcação d~s 
suas fronteiras meridionais. Logo apos 
constituído o Brasil em nação soberana, 
de dimensão continental, viveu a Bahla 
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longo período em que foi intensa a par
ticipação dos seus homens públicos nas 
grandes decisões pertinentes aos desti
nos da Pátria. Se muitos dos nossos an
tepassados, desde os tempos colonais, co
nheceram vida faustosa, assegurada pela 
pujança da agricultura e do comércio 
regionais a seu tempo, gerações tiveram 
de enfrentar as limitações e as dificulda
des de recessão ou da estagnação da 
economia local. 

Identifica-se, na consciência coletiva 
do povo da Bahia, justificado orgulho 
pela riqueza histórica dos feitos das ge
rações que nos precederam. Sobre este 
nobre sentimento se firma sólida sen
sação de confiança no futuro, que de 
certo há de trazer o continuado desen
volvimento das nossas potencialidades 
nos campos económico, polític·o e social. 

No campo da política, prestigiada nes
te Estado pela vitória brilhante nas elei
ções de novembro último, permanecerá 
como instrumento de concretização das 
aspirações do povo baiano a Aliança Re
novadora Nacional, a cujos quadros per
tencem os quatro últimos governadores, 
desde o General Juracy Montenegro Ma
galhães, que a Bahia admira pelas de
monstrações de bravura cívica e pelas 
notáveis qualidades de administrador, 
sucedido por Antônio Lomanto Júnior, 
que emprestou ao cargo feitio de grande 
dinamismo, enquanto revelava capaci
dade rara de comunicação com as mas
sas, a cujo mandato se seguiu o de Luiz 
Viana Filho, de quem bastará dizer que 
as realizações no governo do Estado as
seguraram espetacular votação nas re
centes eleições para a representação 
baiana no Senado Federal, e que foi, por 
sua vez, substituído pelo meu predeces
sor imediato, Antônio Carlos Magalhães, 
a quem a Bahia deve obras de grande 
porte no exercício da Prefeitura de Sal
vador e no do governo do Estado. 

No campo da economia, atendendo às 
diretrizes gerais constantes do II Plano 
Nacinal de Desenvolvimento, o gover
no estadual empenhar-se-á profunda
mente na modernização da agricultura 
tradicional, incentivará a ampliação da 
área cultivada do Estado, promoverá o 
aproveitamento integrado de grandes 
bacias hidrográficas, entre as quais se 
Incluem as dos Ri·os São Francisco e Pa
raguassu, cuidará do melhor aproveita
mento dos nossos recursos minerais, 
estimulará o desenvolvimento da agroin
dústria, manterá em ritmo de grande 
dinamismo as atividades económicas ur-

banas pelo aproveitamento dos efeitos 
motrizes da indústria, particularmente 
do ramo petroquímico, e do turismo, flo
rescente na região de Salvador, ao tem
po em que procurará incrementar as 
indústrias de pequeno e médio portes 
que despontam em cidades do interior. 

No campo social, esmerar-se-á o go
verno estadual que ora se instala, em 
acompanhar a nova ênfase atribuída 
pelo Presidente Ernesto Geisel aos pro
gramas de valorização do homem, os 
quais desvendam ambiciosas perspecti
vas no tocante à educação, ao treina
mento profissional, ao saneamento, à 
assistência médica, à nutrição, à habi
tação, à integração social e ao desenvol
vimento social urbano. Mas não é ape
nas no campo social que cumpre valori
zar o homem, senão também pelo aca
tamento à dignidade da pessoa humana, 
individualmente considerada. No apreço 
e no respeito à condição de criatura hu
mana a que faz jus qualquer dos nossos 
concidadãos, reconheço condição essen
cial ao clima de paz e de concórdia que 
melhor condiz com a índole do laborioso 
povo baiano e com as nossas mais caras 
tradições. 

Para a realização dos planos de ação 
governamental, integrado pela esplêndi
da equipe de secretári·OS que logo assu
mirá os respectivos cargos, o novo exe
cutivo estadual há de convocar a cada 
instante a participação dos represen
tantes do povo no Poder Legislativo e 
nas Prefeituras Municipais e há de pres
tigiar ao máximo o Poder Judiciário. 

Ao encerrar estas palavras, as primei
ras que dirijo à Bahia na condição de 
seu governador, quero lançar o meu 
apelo veemente a todos os baianos, da 
Capital e do interior, sem distinção de 
qualquer natureza, no sentido de que 
emprestem a sua colaboração e o seu 
apoio à ação do governador e dos seus 
auXiliares, a fim de, com a graça de 
Deus, alcançarmos juntos dias de pros
peridade maior para todos os nossos 
conterrâneos e de felicidade que se re
par.ta entre todos os lares, desde os que 
abrigam os mais poderosos aos q11e ser
vem de teto aos mais humildes dos inte
grantes do abençoado povo da minha es
tremecida terra natal. 
(Diário Otlclal - Salvador - Tcrçn-telrn, 18 de 
ffiQI'ÇO úe 1975,) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, projetas de lei que 
serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 



- 404-

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N .0 19, de 1975 

Altera a red.ação do art. 1.0 da Lei 
n.0 3. 738, de 4 de abril de 1960. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Substituam-se as palavras 
"funcionário c1vil", constantes do art. 1,0 
da Lei n.0 3. 738, de 4 de abril de 1960 
por "servidor público". ' 

Art. 2° - Retroagirão os efeitos desta 
lei à data da promulgação da Lei 
n.0 3. 738, de 4 de a.bril de 1960. 

Art. 3.0 - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publlcação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 

É de supor-se até a desnecessidade da 
apresentação do presente projeto, vez 
que a Lei n.O 3. 738, de 4 de abril de 1960 
que concede pensão a viúvas de milita-' 
res ou funcionários civis atacadas de 
moléstias graves, é de profunda solida
riedade humana, e não poderia conter 
nenhuma cláusula discriminatória. 

Entretanto, tal não vem acontecendo 
por figurar na lei já referida a expres-' 
são funcionário, interpretada em caráter 
restrito e por isso não alcançando as 
viúvas dos antigos empregados da União 
falecidos antes de receberem, por equi~ 
paração, o título de funcionários. 

Tais viúvas, não obstante as doenças 
que as consomem, não possuem meios 
de subsistência que lhes permitam acom
panhar com alguma serenidade o desen
volvimento insidioso da moléstia de que 
são portadoras e que, fatalmente, as fa
rão sucumbir. 

No Tribunal de Contas da União o 
P,!'Oblema. )á foi levantado e, por extén
sao, as vmvas de extranumerários equi
parados a funcionários em 1946, pêlo Ato 
das Disposições Constitucionais Transi
tórias, já foram contempladas com a 
ansiada pensão. 

Faltam, apenas, às viúvas daqueles ser
vidores falecidos antes da citada equi
paração e que, deixadas em extrema po
breza, estão atingidas com doenças da 
maior gravidade, tais como tuberculose 
ativa, alienação mental, neoplasia ma
ligna, cegueira, lepra, paralisia ou car
diopatia grave. 

O governo do Presidente Geisel tem 
como um dos objetivos principais o ho
mem, daí por que o presente projeto de 
fundo solidário e humano, se enquadrar 
perfeitamente naquele princípio gover
namental. O programa de ação do par
tido a que pertenço, Ação Renovadora 
Nacional (ARENA), estabelece o prima
do da defesa do homem e é, por isso, 
que, como seu soldado, tomo tal inicia
tiva. 

Sala. das Sessões, 17 de março de 1975. 
- Jose Esteves. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 3. 738, 
DE 4 DE ABRIL DE 1960 

Assegura pensão especial à viúva 
de militar ou funcionário civil ata
cada de tuberculose ativa, alienação 
mental, neoplasia maligna, ceguei
ra, lepra, paralisia ou cardiopatia 
grave. 

Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1.0 - É assegurada pensão espe
cial, na base do vencimento mensal do 
marido, à viúva de militar ou funcio
nário civil atacada de tuberculose ativa 
alienação mental, neoplasia maligna' 
cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatiá 
grave e que não tenha economia própria. 

§ 1.0 - A pensão será deferida em 
qualquer época, desde que constatada 
a moléstia. 

§ 2.0 - A pensão instituída neste 
artigo não é acumulável com quaisquer 
outros proventos recebidos dos cofres 
públicos. 

(As Comissões ele Constituição e Jus
tiça, Serviço Público Civil e ele Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 20, de 1975 

Dá nova redação ao a.rt. 33 do De
creto-Lei n.0 199, de 25 de fevereiro 
de 1967. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Dê-se ao art. 33 do Decre
to-Lei n.0 199, de 25 de fevereiro de 1967, 
a seguinte redação: 

"Art. 33 - O Tribunal de Contas tem 
jurisdição própria e privativa sobre 
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as pessoas e matérias sujeitas à sua 
competência, a qual abrange todo 
aquele que arrecadar ou gerir di
nheiros, valores e bens da União ou 
pelos quais esta respondam os admi
nistradores das empresas públicas e 
sociedades de economia mista, bem 
como, quando houver expressa dis
posição legal, os administradores das 
entidades da Administração Indireta 
ou de outras entidades." 

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Justificação 

Presentemente, o art. 33 do Decreto
Lei n.o 199, de 25 de fevereiro de 1967, 
tem a seguinte redação: 

"Art. 33 - O Tribunal de Contas 
tem jurisdição própria e privativa 
sobre as pessoas e matérias sujeitas 
à sua competência, a qual abrange 
todo aquele que arrecadar ou gerir 
dinheiros, valores e bens da União 
ou pelos quais esta responda, bem 
C·omo, quando houver expressa dis
posição legal, os administradores 
das entidades da Administração In
direta ou de outras entidades." 

Daí, por que o Tribunal de Contas da 
União, em sua Súmula n.0 5, firmou, a 
respeito, o seguinte entendimento: 

"As sJc!edades de economia mista, 
salvo disposição expressa em lei, 
não estão sujeitas à prestação de 
contas perante o Tribunal de Con
tas." 

No mesmo sentido manifestou-se o 
Consultor-Geral da República, através 
do Parecer n.0 1.113, de 12 de abril de 
1971, publlcado no Diário Oficial de 15 
de maio do mesmo ano, a saber: 

"No que concerne às sociedades de 
economia mista, também entendo 
como o Dr. Luiz Gallotti, a fiscaliza
ção do Tribunal exercer-se-á haven
do disposição de lei nesse sentido, 
por Isso que, na hipótese, não se po
de ter como público o património 
respecttvo (que é misto), aplicando
se, assim, o art. 33 do Decreto-Lei 
n.o 199/67." 

Embora de longa data a doutrina te
nha fixado o conceito de sociedade de 
economia mista e de empresa pública, 
sua definição já faz parte do Direito 
Positivo brasileiro, a partir do advento 

do Decreto-Lei n.0 200, de 1967, cujos 
arts. 4.o e 5.0 dizem: 

"Art. 4.0 - A Administração Federal 
compreende: 
I - a Administração Direta, que se 
constitui dos serviços Integrados na 
estrutura administrativa da Presi
dência da República e dos ministé
rios; 

II - a Administração Indlreta, que 
compreende as seguintes categorias 
de entidades, dotadas de personall
dade j urídlca própria: 

a) autarquias; 
b) empresas públicas; 
c) sociedades de economia mista. 
§ 1.0 - As entidades compreendidas 
na Administração Indireta conside
ram-se vinculadas ao ministério em 
cuja área de competência estiver 
enquadrada sua principal atividade. 
§ 2.0 - (Revogado pelo art. s.o do 
Decreto-Lei n.o 900, de 29-9-69). 

Art. 5.0 - Para os fins deste decre
to-lei considera-se: 

I - autarquia - o serviço autôno
mo, criado por lei, com personali
dade jurídica, .património e receita 
próprios, para executar atlvidades 
típicas da administração pública, 
que requeiram, para seu melhor fun
cionamento, gestão administrativa e 
financeira descentralizada; 

II - empresa pública - a entidade 
dotada de. personalidade jurídica de 
Direito Privado, com património pró
prio e capital exclusivo da União, 
criada por lei para exploração de 
atlvldade económica que o governo 
seja levado a exercer por força de 
contingência ou de conveniência 
administrativa, podendo revestir-se 
de quaisquer formas admitidas em 
Direito; 

III - sociedade de economia mista 
- a entidade dotada de personali
dade jurídica de Direito Privado, 
criada por lei para exploração de 
atividade económica, sob forma de 
sociedade anónima, cujas ações com 
direito a voto pertençam, em sua 
maioria, à União ou à entidade da 
Administração Indlreta. 

~ 1.0 - No caso do Inciso III, quan
do a atlvidade for submetida a re-
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gime de monopólio estatal, a maio
ria acionária caberá apenas à União, 
em caráter permanente. 

§ 2.0 - O Poder Executivo enqua
drará as entidades da Administra
ção Indireta existentes nas catego
rias constantes deste artigo." 

Portanto, ainda que compondo a cons
telação de entidades da Administração 
Indireta, as empresas públicas e socie
dades de economia mista integram a 
Administração Federal. Daí, a pertinên
cia da chamada "Declaração de São 
Paulo", documento que representou as 
conclusões dos representantes dos Tri
bunais de Contas reunidos em São Paulo, 
em congresso, no ano do Sesquicente
nário da Independência do Brasil, nestes 
termos: 

"2 - É essencial ao regime demo
crático que o controle de qualquer 
gestão pública se exerça por órgão 
externo à Administração - o Tri
bunal de Contas - instituição autó
noma para auxílio ao Poder Legisla
tivo, estruturado e garantido como 
magistratura superior. 

3 - A descentralização administra
tiva e o desdobramento das ativl
dades do Estado, por Intermédio das 
empresas públicas, sociedades de 
economia mista e outras entidades, 
não devem constituir empecilho pa
ra quebra do princípio universal de 
prestação de contas dos dinheiros 
públicos, embora o controle se exer
ça sob regime especial. 

4 - Nada Impede que a fiscalização 
das empresas públicas, sociedade de 
economia mista e demais entidades 
se realize sem prejuízo da dinâmica 
que lhes é peculiar." 

Estes, os fundamentos da presente 
proposição. 

Sala das Sessões, em 17 de março de 
1975. - José Esteves. 

LEGISLAÇII.O CITADA 

DECRETO-LEI N.0 199, 
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União e dá 
outras providências. 

o Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 9.0, 

§ 2.0, do Ato Institucional n.0 4, de 7 de 
dezembro de 1966, decreta: 
• •••• o o o o. o •••• o o •• o •• o. o o ••••• o o o •• o ••• 

CAPíTULO II 
Da Jurisdição 

Art. 33 - O Tribunal de Contas tem 
jurisdição própria e privativa sobre as 
pessoas e matérias sujeitas à sua com
petência, a qual abrange todo aquele 
que arrecadar ou gerir dinheiros, valo
res e bens da União ou pelos quais esta 
responda, bem como, quando houver ex
pre3sa disposição legal, os administrado
res das entidades da Administração In
direta ou de outras entidades. 

Parágrafo único - A jurisdição do 
Tribunal de Contas abrange também os 
herdeiros, fiadores e representantes dos 
responsáveis. 

(As Comissões de Constituição e Justi
ça, Serviço Público Civil, Legislação So
cial e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
os projetes serão publlcados e, a seguir, 
remetldos às comissões competentes. 
(Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que se
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 100, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 164, de 1974. 

Sala das Sessões, em 17 de março de 
1975. - Adalberto Sena. 

REQUERIMENTO 
N.0 101, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.o 128, de 1974. 

Sala das Sessões, em 17 de março de 
1975. - Adalberto Sena. 

REQUERIMENTO 
N.0 102, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.O 40, de 1973. 

Sala das Sessões, em 17 de março de 
1975. - Adalberto Sena. 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
Os requerimentos lidos serão incluídos 
em Ordem do Dia, nos termos regimen
tais. 

Terminado o período destinado ao Ex
pediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 8, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Lourival Baptis
ta, requerendo a transcrição, nos 
Anais do Senado, da entrevista con
cedida pelo Professor Mário Henri
que Simonsen, Ministro de Estado 
da Fazenda, à revista Manchete. 

Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 11, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Vasconcelos Tor
res, requerendo a transcrição, nos 
Anais do Senado, dos discursos do 
Embaixador Antônio Delfim Netto 
e do Presidente da França Valery 
G!scard d'Estaing, por ocasião da 
apresentação das credenciais do no
vo embaixador àquele chefe de Es
tado, publicados no Jornal do Brasil,. 
em 21 de fevereiro de 1975. 

O SR. PR:i!:SIDENTE (Magalhães Pin
to) - Presentes 33 Srs. Senadores. Não 
há quorum para deliberação. Em conse
qüência, os itens n.os 1 e 2 da pauta 
flcam adiados para a próxima Sessão. 

Há oradores inscritos. Concedo a pa
lavra ao nobre Sr. Senador Osires Tei
xeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA- (Sem re
visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, parece termos, nesta segunda
feira, uma tarde de assuntos locais. 

Antes era o nobre Senador Benedito 
Ferreira, falando de Brasília; a seguir, o 
querido Senad·or Ruy Santos, da Bahia; 
e, agora, venho eu, com assunto do meu 
Goiás. 

Conquanto assuntos desta naturez1. 
não slgn!f!q uem para o plenário e até 
- por que não dizer? - lamentavelmen
te para a imprensa temas importantes, 
a verdade é que alguns deles - e não 
me refir·o evidentemente nos meus -
têm conotações das mais sérias e desde-

bramentos do.> mais importantes para a 
vida da República. 

Aproveito, pois, a tarde dos problemas 
locais para trazer a este plenário dois 
assuntos que, se não causam repercus
são, são importantes para o meu povo. 
Por isso, cumpro o dever de trazê-lo ao 
conhecimento do País. 

Inaugurou-se, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, não faz 15 dias, na capital do 
meu Estado, o Estádio de Futebol Serra 
Dourada, com capacidade para cerca de 
80 mil pessoas, feito com os requisitos da 
mais moderna técnica de construção, 
constituindo-se no mais moderno estádio 
de futebol do Brasil dos nossos dias, num 
Estado onde o povo é aficcionado do fu
tebol e representa, em termos de renda 
no campenoato nacional de futebol, a 
quinta arrecadação brasileira. 

No entanto, aproximam-se o momento 
e o dia em que se reunirão o Sr. Minis
tro da Educação e a COnfederaçflo Bra
sileira de Desportos, para decidir quais 
os Estados que terão um, dois, três ou 
mais representantes no campeonato na
cional. Então, uso esta tribuna para en
dereçar uma solicitação ao Sr. Ministro 
da Educação, Senador Ney Braga, e ao 
Presidente da confederaçáio BrE si! eira de 
Desportos, Almirante Heleno Nunes, para 
que, atentado ao aspecto da renda que 
dá Goiás no campeonato nacional, aten
tando ao aspecto de que, num esforço 
gigantesco, o governo de Goiás deu àque
le Estado e ao Brasil o mais moderno 
e.stádio esportivo, coloquem não-somente 
aquele time já escolhido para participar 
do campeonato' nacional - o Goiânia 
Esporte Clube - mas também escolham 
outro - o Goiás Esporte Clube. E, se 
menciono o Goiás Esporte Clube é porque 
esse time já participou do campeonato 
nacJ.onal e, portanto, se credenciou ao 
direito de continuar, a par de ter-se sa
grad·o segundo colocado no campeonato 
goiano de futebol. 

Parece, Sr. Presidente, à primeira vis
ta, uma solicitação que sequer caberi9. 
fazê-la da alta tribuna do Senado da 
República. Mas, da alta tribuna do Se
nado da República discutem-se os pro
blemas que interessam diretamente ao 
povo; da alta tribuna do Senado da Re
pública discutem-se os problemas que 
interessam a todas Unidades da Federa
ção. E o povo goiano precisa ver o seu 
time no campeonato nacional. Daí por
que endereço este apelo através da Mesl 
do Senado. 
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O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex." um aparte, nobre Senador Oslres 
Teixeira? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Com 
muita honra, nobre Senador Jarbas Pas
sarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Acl10 que 
V. Ex." foi particularmente feliz quando 
chamou a atenção para o fato de que o 
assunto deveria ser tratado neste plená
rio com a cautel::t devida, para não pa
recer que o plenário se apequena ou se 
apouca diante da natureza do problema 
que V. Ex." traz ao nosso conhecimento. 
Na verdade, ele é um problema político 
- e veja V. Ex." como são curiosas as 
coisas. Ainda hoje - creio que hoje -
esse grande polltólogo brasileiro, que é 
·O cronista Carlos Castello Branco, dizia, 
ao final do seu artigo, na sua coluna diá
ria, que estava encerrada a fase da cons
trução dos estádios pelos governadores 
braslleir·os e que todos já tinham con
cluídas as suas construções durante o 
governo anterior. Há um equívoco de 
s. Ex." porque o Estado d·o Pará ainda 
não conseguiu concluir o seu. Prova vel
mente estará dentro das atribuições do 
novo governo fazê-lo agora. 

Mas, eu, quando Ministro da Educa
cão, fui muito combatido, não pela nobre 
Oposição, não pelo MDB do meu Estad~. 
mas até pelas famosas dissensões Inter
nas da unificada ARENA, com relação 
a não ser, como Ministro da Educação, 
construído o estádio, que não era tarefa 
do Ministro da Educação. V. Ex." está 
dizendo que G·oiás acabou de fazer um1. 
inversão pelo seu próprio estádio. E rrão 
cabia ao Ministro da Educação, só por
que era paraense, colocar no Pará, em 
sistema de exceção absoluta, meios de
rivados do governo federal para a cons
trução do estádio. Mas, se V. Ex." me 
permite - e também que não se quebre 
o tom solene que esta Casa deve ter, e 
tem sempre -, eu gostaria de dizer que 
embora sabendo e ouvindo que há dis
cussões com respeito à construgão do 
Estádio Serra Dourada - se não me 
engano este é o nome -, uns achando 
que foi oportuna e outros, Inoportuna, 
creio que essa discussão, desde ontem, 
passou a ser absolutamente descabida, 
pois o Flamengo coonestou a sua cons
trução, com a primeira grande vitória 
que obteve no seu campo de futebol. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA- AgradeçQ, 
nobre Senador. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex." me per
mite um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Ruy Santos - Uma retiflcação 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho: a 
primeira grande vitória foi a do selec!o
nado golano contra o selecionado por
tuguês, na Inauguração do estádio. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Realmente. 
Se V. Ex." me permite, nobre Senad::Jr 
Oslres Teixeira, fazer uma dlscussã·o pa
ralela, acolho a lição do nobre líder Ruy 
Santos, mas com reserva, porque quis re
ferir-me à primeira grande vitória de 
um quadrangular. Até aqui não tinha 
havido. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - F'eitas 
as retificações, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, agradeço os apartes dos nobres 
Senadores Ruy Santos e Jarbas Passa
rinho. S. Ex.", o Senador J.arbas Passa
rinho, naturalmente, com multa cate
goria, e de cátedra, fala que o problema 
do futebol é político. S. Ex.", como Mi
nistro da Educação, deu uma ênfase ex
cepcional ao esporte neste Pais. Fez 
mais do que isso: criou a consciência da 
importáncia do esporte no desenvolvi
mento da juventude, disseminou praças 
de esporte nos quatr.o quadrantes do 
Brasil e talvez só não tenha feito em 
favor do esporte o estádio do Pará, que 
certamente ·O seu nobre e novo gover
nador o fará. 

Outro assunto, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, Igualmente local, me traz à 
tribuna. Não faz multo reclamávamos a 
retirada, do centro da cidade de Aná
polls, da estação ferroviária local. Ar
gumentávamos, então, que se foi impor
tante, no passado, a estação ferroviária 
se sediasse exatamente na praça princi
pal, para dar até - por que não dizer? 
- um tom poética à cidade, com a mo
dificação da antes Santana dos C.ampos 
Ricos, de casinhas brancas com janelas 
azuis, numa metrópole séria, consciente 
do seu desenvolvimento, transformando
se dia a dl.a numa cidade Industrial, tor
nava-se hoje importante que se tirasse 
do centro da cidade a estação ferroviá
ria. 

Não sei se em função do apelo ou em 
função de gestões outras, a verdade é 
que o assunto está sendo cuidado pelo 
Departamento Nacional de Estradas de 
Ferro e pela Rede Ferovlárla Centro-
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Oeste. A estação ferroviária está sendo 
construída no local próprio, para permi
tir que Anápolls continue a ser, real
mente, o ponto terminal da estrada de 
ferro Viação Férrea Centro-Oeste e um 
dos grandes pólos de desenvolvimento 
de Goiás, sem quebr.ar o ritmo desenvol
vimentista da cidade. 

Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
chega-me a notícia de que a mesma Via
ção Férrea Centro-Oeste pretende - e 
não sei por que razões - fechar algu
mas estações ferr<~vlárlas, ao longo do 
trech·o goiano, uma delas na cidade de 
Três Ranchos, no Sul do meu Estado. 
Quero endereçar, via desta tribuna, ao 
Presidente da Rede Ferroviária Federal, 
pedido para que examine detidamente o 
problema. Porque, no exato momento em 
que se dá ênfase às ferrovias neste País, 
n<~ ex.ato momento em que se aprova um 
plano qüinqüenal ferroviário da mais al
ta agressão e com investimentos maciços, 
no momento em que se anuncia a con
trataçã.o, para glória dos brasllelros e 
para o encantamento dos mineiros, da 
construção da ferrovia do aç.o, não se 
pode, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
pensar-se em fechar humildes, pequenas 
e, talvez, até com p.ouca expressão eco
nómica, estações ferr.oviárias, ao . ~ong:J 
da velha Estrada de Ferro de GOlas -
hoje Viação Férrea Centro-Oeste- cuja 
importância já está perfeitamente inse
rida no contexto económico, social e até 
- por que não dizer? - inserida no 
contexto cultural de cidades g<~ianas co
mo Três Ranchos. 

O Sr. Benedito Ferreira - Pe·rmite V. 
Ex." um ap.arte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - V. Ex." 
me desculpe, mas eu já ouvira o nobre 
Senador Lázaro Barboza me pedir um 
aparte. Como se trata do primeiro com 
que S. Ex.11 me honra, eu me permitiria 
ouvir S. Ex.11 e, em seguida, c<~ncederei 
o aparte a V. Ex." 

O Sr. Benedito Ferreira- Aguardo p.a
cientemente. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Ouço 
V. Ex.11, nobre Senador Lázar<~ Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza - Nobre Sena
dor Osires Tolxe!lra, indubitavelmente, 
V. Ex.11 é um cavall1eiro. Eu tinha saíd·O 
do plenário quando v. Ex." anunciou 
sua brllhante oraçii<~. No que tange ao 
prcL·lema da estrada de ferro, tão bem 
colocado por V. Ex.", eu me parabenizo 

com o seu lúcido pronunciamento. Não 
pretendo, exatamente, interromper <1 no
bre Senador, mas quanto ao primeiro tó
pico da sua oração, em que V. Ex." se 
congratula com o governo de Goiás, pe
la c:m.struçã<~ do Estádio Serra Dourada, 
infelizmente não posso ser da mesma 
opinião de V. Ex." Eu queria apenas di
zer que, daqui a poucos dias, ocuparei 
a tribuna d<~ Senado Federal par.a, com 
mais profundidade, analisar, também sob 
<~ ângulo da Op<~sição, a construção do 
famoso Estádio Serra Dourada. Sinto
me com plena autoridade para fazê-lo, 
p<~is, no decorrer da minha campanha 
eleitoral, eu o combati. Cheguei, inclu
sive, a afirmar que, na antlgüidade ro
mana, a máxima e1:a: "pão e circo"; em 
Goiás, dava-se o circo e negava-se o 
pão. De forma que, eminente Senador, eu 
queria apenas tecer esse parêntese e di
zer que, nos próximos dias, e.spero ter a 
cportunldade de ab<~rdar, com profundi
d.ade, o problema. Multo obrigado. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Agradeço 
ao nobre Senador Lázaro Barboza a sua 
intervenção que, inqüestionavelmente, 
enriquece o meu discurso; e enriquece 
porque tem a conotação especial do ho
mem que se deslocou do seu gabinete 
para vir a este plenári·o negar, perante 
este Senado Feder.al e a Nação, a va
lidade de um estádio esportivo para o 
povo d<~ meu Estado. 

S. Ex.n que conquistou com uma bri
lhante votação - diga-se de passagem 
- um mandato de Senador da Repúbli
ca terá, sem dúvida alguma, condições e 
multo tempo p.ara explicar ao seu povo 
e aos seus eleitores porque se coloca c<~n
tra o esporte em Goiás, porque se coloca 
contra uma obra que vem valorizar o 
e.sporte em Goiás, porque se coloca con
tra a grande maioria dos g<~lanos, que 
c~n.st!tuem a quinta renda do Br.as!l. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permita-me 
v. Ex." uma outra observação, nobre Se
nador? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Ouço-o 
com multo prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza - Senad·Or Os!
rcs TE·ixeira, eu não me coloco contra o 
esuorte e nem contra .a maioria atiSo
luta da opinião pública em nosso Estad<~. 
E tanto - veja V. Ex.n - que, abordan
do o tema pela televisão em Goiás, di
zendo clara e abertamente ser contra a 
construção do Estádio Serra Dourada, 
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nos moldes em que ela foi executada, eu 
o fiz de forma clara e meridiana e, mes
mo assim, consegui sair com uma gran
de votação: a maior e a mais consagra
dora que um homem público já teve em 
Goiás. Veja V. Ex.n que o Serra Dourada 
não é tão popular assim, entre os geia
nos. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Serve a 
F.flrmação de V. Ex.a para reiterar, pu
blicamente, .a sua posição contra o es
porte. E eu disse: V. Ex.n terá oito lon
gos anos para tentar justificar, perante 
a opinião pública goiana, essa sua po
sição contra o esporte; essa sua posição 
centra o Estádio Serra Dourada. 

O Sr. Lázaro Barboza - V. Ex.a me 
permite uma nova intervenção? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA- Com mui
to prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza - Senador Osi
res Teixeira, quero, mais uma vez, dei
xar claro que não somos contra o espor
te. Mas, somos contra, nobre Senador, 
quando um governo de Estado deixa o 
se-u povo morrer à míngua, por falta de 
hospitais e de assistência médica, como 
ora ocorre no interior de Goiás; deixa 
os modestos funcionários sem receber 
~eus vencimentos meses a fio e sacrifica 
as finanças do Estado para construir um 
autódromo, que está fechado há dois 
ano.s. Até hoje, Já só se fez uma única 
corrida. E constrói o Estádio Serra Dou
rada, obra monumental, gigantesca e 
grande como as pirâmides do Egito, mas 
completamente Inútil, em termos de va
lorização do homem e em termos de va
lorização de Goiás. Quanto ao esporte, 
nós o defendemos. Caminhamos, o tem
po todo, de braços dados com a juven
tude de Goiás. E tanto é verdade - V. 
Ex.a disso tem conhecimento - que pu
demos carrear a votação de, pelo menos, 
95% da juventude universitária de Goiás. 
Então, não queira V. Ex.n levar as coi
sas para ângulo diferente. Não somos 
contra o esporte; pelo contrário, o in
centivamos, mas entendemos que exis
tem prioridades que não devem ser es
quecidas pelos governos. E é por isso 
que pretendemos, respondendo oportu
namente ao discurso de V. Ex.n, fazer 
uma abordagem pr·ofunda deste pro
blema, para conhecimento da Nação e 
do Senado da República. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Bem dls
,;e, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Se-

nadar Jarbas Passarinho, que futebol é 
assunto político. A intenção que tínha
mos de solicitar do Sr. Ministro da Edu
cação e ao Presidente da Confede·ração 
Brasileira de Desportos a inclusão de 
mai.s um time goiano no campeonato 
nacional, lamentavelmente não recebeu 
o apoio e a cobertura do eminente Se
nador Lázaro Barboza. Todavia, V. Ex.n, 
enfático, falando alto e bom som, diz 
que nã-o é contra o esporte; ao contrá
rio, é a favor do esp·orte, mas é contra 
o estádio, onde .se faz o esporte. São os 
contra-sensos das afirmações de S. Ex.n, 
que tem - continuo a afirmar - oito 
longos anos para explicá-los ao povo 
goiano. 

O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex.n me 
dá licença para um .aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Só me 
permita terminar e responder ao nobre 
Senador Lázaro Barboza. Darei depois, 
cem prazer, o aparte a V. Ex.a 

Quando S. Ex.a diz que o governo do 
Estado de Goiás deixou problemas .alta
mente prioritárlns para construir o es
tádio, S. Ex.a não está revelando uma 
verdade à Nação. S. Ex.n está escamo
teando, para os interesses da Oposição, 
uma verdade que deve ser dita alto e 
em l::om .som. O Go""ernad-or Leonino 
C.aiado fez com que Goiás crescesse, du
rante os quatro anos da sua administra
ção, a uma taxa superior à taxa do cres
cimento brasileiro. S. Ex.n criou, em ter
mos de reprodução de riqueza, um dos 
maiores programas de.ste P.ais, que é o 
Goiás-Rural, como o maior parque de 
máquinas agrícolas da América do Sul. 
S. Ex.n construiu, graças a esse Goiás
Rural, mais de quatro mil quilómetros 
de estradas vicinais; S. Ex. a construiu 
e pavimenbu mais estradas do que pra
ticamente todos os governos anteriores; 
S. Ex."' promoveu a instalação de uma 
Central de Sementes, para distribuir no 
Sul, no Norte, no Leste e no Oeste, com 
o objetivo de beneficiar a agricultur.a; S. 
Ex.n criou condições para a implantação 
de sémen de reprodutores importados, 
cem o objetivo de melhorar a pecuária. 

O Sr. L:izaro Barboza - Permite V. 
Ex."' uma observação? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - S. Ex."' 
cuidou da saúde do povo, instalando e 
equipando postos de saúde ao longo de 
te do o Estado de Goiás. 
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Não se pode fazer - e nem se permite 
que se faça, a esta altura -uma Injus
tiça a esse governo. Nosso objetivo, 
quando viemos a esta tribuna, não era 
d.efendê-lo; era simplesmente mencio
nar um fato, para reivindicar para Goiás 
aquilo a que ele tem direito e que o 
eminente Senador Lázaro Barboza, elei
to com a maioria brilhante que obteve, 
não teve o cuidado, sequer, de endossar, 
o que prova, evidentemente, que S. Ex." 
não tem nenhum Interesse para com o 
esporte. 

Ouço V. Ex.", Senador Benedito Fer
reira. 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Se
nador Osires Teixeira, já não sei mais de 
que V. Ex." trata; se é de futebol ou da
quilo que nos fala mai.s de perto, que é 
a nossa estrada de ferro. Por uma coin
cidência histórica que ainda hoje co
mentávamos - embora sendo nós três 
originários de uma região talvez a mais 
pobre eleitoralmente do Estado, por es
sas coincidências, por essas fatalidades 
para as quais não temos maiores expli
cações, somos todos daquela pobre e pe
quena região politico-eleitoral que é o 
Sul do Estado, colocada ao longo da Es
tra de ferro Goiá.s, hoje Viação Férrea 
Centro-Oeste. Na verdade, o nobre Se
nador Lázaro Barboza deixou que se lhe 
e:;capasse a oportunidade de, ao seu lado, 
vindicar junto ao Ministro da Viação e 
aos dirigentes da Viação Férrea Centro
Oeste maior cautela na eliminação das 
possivelmente deficitárias estações. É 
verdade que a politica séria que se vem 
fazendo no Br2sil, no sentido de morali
zar as nossas ferrovias, tem feito com 
que ramais sejam eliminados e até mes
mo estradas de ferro inteiras, como é o 
caso da Estrada de Ferro Bragança, isto 
o que tanto deve ter machucado S. Ex." 
o já antológico Senador Jarbas Passari
nho; não só mitológico mas também an
tológico (risos), porque nos parece que 
não podemos falar nesta Casa sem citá
lo, o que é bom, pois Isto traz S. Ex." à 
liça e como que enriquece cada um dos 
discursos aqui proferidos. Mas, a Estra
da de Ferro Bragança, por ser deficitária, 
foi eliminada. Creio que a esta altura, 
quando há a preocupação de melhorar 
sensivelmente os nossas estradas de fer
ro e dar-lhes aquela estrutura ec-onômlca 
de que vêm carecendo há tantos e tantos 
nr.os, em busca de sua economlcldade, 
seria multo prudente que se acautelassem 
mais na eliminação dos trechos, das es-

t,tções, dos ramais e até mesmo das es
tradas, de vez que o aprimoramento do 
serviço viria despertar, de novo, nos an
tigos usuários, aquele interesse que vem 
faltando e cuja ausência, conseqüente
mente, tem tornado as nossas antigas 
estrdas de ferro deficitárias. Creio eu que 
é o caso específico de Três Ranchos, que 
não é servido por nenhuma rodovia as
faltada e tanto depende da estrada de 
ferro, sua via de escoamento e comunica
ção. Uma vez melhorada a ferrovia - co
mo vão melhorar de fato, creio, as nos
sas estradas de fero - virá, sem dúvida 
nenhuma, a ser rentável aquela estação. 
Logo, são válidos o seu apelo e a sua 
preocupação, que espero encontre a res
sonância, a receptividade nos gestores 
responsáveis pelo setor. Parabéns a V. 
Ex.• porque, no exercício de suas obriga
ções, de suas atribuições, defende um 
assunto que fala tão de perto a toda a 
Bancada de Goiás nesta Casa e, de modo 
particular, também, ao Senador Lázaro 
Barboza. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Concede V. 
Ex. a um novo aparte, Senador Osires Tei
xeira? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Ouço com 
muita honra V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Passarinho - Realmente, 
parece que nenhum de nós aqui presentes 
a esta Sessão poderíamos ter previsto o 
rumo que o discurso de V. Ex.• tomou. 
E eu não me arrependo, absolutamente, 
de ter dado um tom chistoso ao primeiro 
aparte com que, de algum modo, contri
buí para o <;liscurso de V. Ex." As con
tribuições devem eer t:-madas no sentido 
algébrico e não no aritmético - pode 
ser que a minha contribuição tenha sido 
n~gativa. Mas quando V. Ex." fala, real
mente, que nos assistia razão ao declarar 
que esporte é política, eu gostaria de sa
lientar, desde logo, que não sou o dono 
da frase e nem do pensamento. Esp·orte 
é tão eminentemente político e tão carac
terizadamente político que todos nós co
nhecemos o papel que regimes totalitâ
ri·os, por exemplo, atribuem ao esporte 
para as competições internacionais, como 
forma de prestígio. Ninguém precisa di
zer para nós - já não me refiro ao 
Bras!! - mas a outros grandes países da 
América Latina que, também. dentro da 
nossa pobreza, nos damos áo luxo de 
dividir entre grandes e pequenos - en
tão, os famosos quatr·o grandes, que se
riam o México, a Argentina, o Brasil e, 
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de algum modo, a Venezuela, principal
mente agora no reino do petrodólares, 
que todos e:sses países têm menores 
resultados em competições esportivas 
olímpicas, por exemplo, do que a peque
nina ilha de Cuba. Para provar que há 
um interesse eminentemente politico li
gado à questão do desporto, sobretudo 
-· como eu disse antes - quando ele 
pretende traduzir a excelência de um 
regime, através do resultado de uma 
competição, o que eu gostaria de trazer 
M discurso de V. Ex.a e aos apartes dos 
eminentes Senadores por Goiás - se me 
permitem - é uma reflexão sobre o 
assunto. E não o faço partidariamente 
- faço--o como homem preocupado, como 
todos nós, com o problema das priorida
des que cabem a qualquer governante de 
uma região subdesenvolvida estabelecer. 
Disse uma vez o então Ministro Hélio 
Beltrão - e eu nunca mais esqueci a 
frase - que o nosso drama, no Brasil, es
tava em que nós tínhamos que repartir 
a. escassez. E a repartição da escassez, 
geralmente, não agrada, ou pelo menos 
não consegue agradar a todos; às vezes, 
nem a repartição da riqueza, quanto mais 
a da escassez... Ora, na medida, por 
exemplo, em que V. Ex.a diz que o único 
serviço que não prestei ao esporte, possi
velmente, teria sido o de não ter cons
truido o estádio do Pará, não me cabe a 
censura e, repito, era eu um Ministro 
brasileiro, não um delgeado. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA- Não o fiz 
com esse sentido, Excelência. 

O Sr. Jarbas Passarinho - É que estou 
com receio de que V. Ex.a me coloque, 
também, no r-ol daqueles que são contra 
<1 esporte no Pará. (Risos.) Se! que não 
passaria de uma frase de V. Ex.a e multo 
fraterna, sobretudo, mas eu não poderia 
agir, lá, como um mandatário, apenas, 
do povo paraense para construir um es
tádio, a expensas, completamente, do te
souro nacional. Agora, devo dizer uma 
coisa a V. Ex.a: evidentemente, fosse eu 
governadoi!" do Estado, por exemplo, seria 
bem provável - e o digo com o risco 
que corremos todos nós diante da impor
tância do esporte como motivação de 
massa - que se eu tivesse dado uma 
prioridade diferente no caso do Estado do 
Pará - não me imiscuo no do Estado 
de Goiás -, a construção daquele estádio, 
como se pretendia no Pará, àquela épo
cn. -, o que se queria em. criar para lá 
- um Estado mais pobre que o de V. Ex. a, 
mais pobre que Goiás, suponho eu, pelo 

menos, se renda estadual é um parâme
tro, precário que seja, de comparação a 
de Goiás é maior do que a do Pará -
eu teria, provavelmente, me Inclinado 
por outro tipo de aplicação das escassas 
poupanças do Estado e não ficado com 
o projeto de um estádio, como o foi 
inicialmente, para cem mil espectadores. 
Ora, grandes estádios da Guanabara -
acho que nenhum Estado disputa com a 
Guanabara a primazia do amor pelo fu
tebol -, grandes estádios da Guanabara, 
repito, assistiram a campeonatos finais 
com o Maracanã, talvez, apresentando 
trinta, quarenta, c!nqüenta mil pessoas; 
de maneira que cem mil pessoas me pa
reciam exagero para o Estado do Pará. 
E eu, propriamente, nã.a me recusei a 
participar da sua construção. O que fiz, 
apenas, foi proporcionar ajuda aos clu
bes, no Brasil inteiro, Indistintamente, 
para que eles pudessem fazer essa dispu
ta. Ai está provada a minha filiação 
clubística não só a determinad-o clube 
mas, também, o meu am.ar pelo esporte. 

Está presidindo à nossa Sessão o emi
nente Senador Magalhães Pinto, que 
construiu um famoso estádio em Minas 
Gerais, um dos poucos de que eu não ouvi 
chamar pelo aumentativo do seu patro
cinador ou construtor; lá se chama Mi
neirão. No nosso caso especial, creio Mi
nas Gerais suportava, precisamente, isto, 
porque se tratava de uma distribuição 
ou uma alocação de recursos. Penso, 
igualmente, ter tido o eminente QQver
nador Leonino Caiado o mesmo cuida
do que teve o Governador mineiro, cons
truindo o estádio dentro de um critério 
de prioridade justificável com o ponto 
de desenvolvimento do Estado de Goiás. 
Ocorre, porém, nobre Senador, que, entre 
o Estado do Pará - por exemplo -
construir um estádio para cem mil pes
soas e ter proporcionado aos clubes meios 
p:::.ra que eles construíssem estádios para 
trinta e cinco ou quarenta e cinc-o mil 
pessoas, mesmo que esses estádios fos
sem particulares, eu preferi a segunda 
solução. Aí, sim, entro no assunto que 
me parece o mais sério daqueles que V. 
Ex.a citou aqui. É quando V. Ex.a- por 
exemplo - faz um apelo ao Ministro da 
Educação e Cultura para a inclusão de 
m:tis clubes de Goiás no campeonato na
cional. É uma questão de filosofia de 
esporte ou de governo. Há os que, por 
exemplo, não aceitam o campeonaro na
clonai de maneir::t alguma. Acham que o 
cnmpeonato nacional é um desperdício, 
um erro, e o combatem. Eu costumu.va 
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classificá-lo CDmo o Projeto RondDn do 
futebol brasileiro. 

Estamos tendo hoje a posse de um 
eminente CDlega pelo Acre, o nobre Se
nador Altevir Leal. O Acre não chegou a 
ver, por exemplo, um dos grandes club~s 
de São Paulo, dD RI~ de Janeiro, de Mi
nas Gerais de Pernambuco, do Rio ' . -Grande do Sul ou do Parana, porque nao 
fDI Incluído no campeonaro nacional, 
uma vez que não possuía estádio, embD~a 
o governador se esforçasse por constrm
lc . O errado estava, talvez, no suporte 
logístico ou no planejamento das viagens, 
que faziam com que os jogadores viajas
sem mais do que preliassem. Desde que 
se corrigisse esse erro, que me parecia 
mais um erro de forma do que de subs
tância, o campeonato naclon~l !~:figura
va-se-me de extrema importanc1a para 
ver-se, por exemplo, um Flamengo, um 
Palmeiras, um Vasco, um Botafogo, um 
Santos, enfim, clubes de grande Impor
tância ... 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - E o que 
diziam de Goiás, também, nobre Se
nador? 

O Sr. Jarbas Passarinho - Sim, mas 
aí vamos ser modestos, o Goiás, o Pais
sandu e o Remo estão numa segunda 
categoria. Mas, de qualquer_ m_odo, os 
grandes clubes nacionais estao JOgando 
na cidade de V. Ex.n., em Belém d·o Pará, 
em Manaus, na área do Mato Grosso, o 
que me parece extremamente Importante, 
não só como emulação, mas, até mesmo 
como uma forma de despertar aquelas 
áreas para uma melhor prática daquele 
esporte. Essa, a despretensiosa colabora
ção que eu queria trazer a V. Ex.n, dizen
do que o problema, no cerne, é uma dis
cussão entre prioridades, onde aplicar 
essas prioridades. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. 
Ex.n uma observação? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA- Ouço V. 
Ex.• 

O Sr. Lázaro Barboza - Nobre Sena
dor, são tantas as observações que tenho 
feiro ao seu discurso ... 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - TDdas 
elas multo me honram, nobre Senador. 

O Sr. Lázaro Barboza - . . . que não 
precisaria voltar à tribuna do Senado 
Federal para analisar especificamente o 

problema do Estádio Serra Dourada. O 
nobre Senador Jarbas Passarinho enfo
cuu multo bem o problema. Não se trata 
de ser a favor ou contra o esporte. Favo
rável ao esporte, todos nós o somos, es
pecialmente ao futebol. É um problema 
de prioridades. V. Ex.•, naturalmente, leu 
pelos jornais e, mais d·o que Isso, tomou 
conheclmenro, por fontes do próprio go
verno, de que o Estádio Serra Dourada 
cusrou o equivalente - embora os núme
ros não tenham sido dados em cruzeiros 
-- à construção de quatrD e mela super
quadras-sul, com todos os melhoramen
tos daqui de Brasília, ou de onze centros. 
administrativos, como os do nosso Estado. 
O Centro AdministrativD de Goiás, como 
sabe V. Ex.•, f·oi iniciado no governo do 
então Coronel Mauro Borges Teixeira e, 
ao longo de oito anos, permaneceu o es
quelero ali na Praça Cívica, dando-lhe 
até um aspecto sinistro, porque diziam 
os ex-governadores, Marechal Ribas Jú
nior e Otávio Lage de Siqueira, que o 
Estado de Goiás não dispunha de meios 
para concluir aquela obra, embora ela 
fosse das mais necessárias. Então, nobre 
Senador, nem esrou a ameaçar o estádio, 
nem V. Ex.a está em condições de afirmar 
que sou contra o esporte. O estádio está 
pronto. Fomos contra a forma como foi 
construídD. Mns, no momento em que V. 
Ex.a ocupa a tribuna do Senad·o, para 
sensibilizar o Conselho Nacional de Des
portos a dar atenção a Goiás, coloco-me 
igualmente ao lado de v. Ex. a A obra está 
pl'onta e, comD dizia o nobre Senador 
Roberto Saturnino, referindo-se à ponte 
R!o-Niteról: "Não podemos dinamitá
la." Eram estas as observações que que
ria fazer, Excelência. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, permito-me res
pJnder um a um aos apartes, e, a seguir, 
terminarei. 

Nobre Senador Benedito Ferreira: V. 
Ex.n, talvez, em dez ou doze palavras, te
nha colocado o problema da estrada de 
f(·rro com maior propriedade do que eu 
o fiz, ao longo de todo o meu pronuncia
mento. 

De faro, o que se prccura e o que se 
nretende da Viação Férrea Centro-Oeste 
é o estudo cuidadoso e acurado do pro
blema para que, se de um lado se devam 
ter cuidados e preocupações, para que 
e~te ou aquele ramal dê rendimento -
se é verdade que se devam ter cuidados 
para que esta ou aquela estação tenha 
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a rentabilidade suficiente - por outro 
é também importante e fundamental que 
o poder público se situe na condição de 
poder público e não de empresa, e se ana
Usem aqueles aspectos enfocados por V. 
Ex.'', no caso específico de Três Ranchos. 
Cidade situada, eu diria, em um canto do 
Sul do Estado, sem acesso rodoviário de 
primeira grandeza, se não tiver a estação 
ferroviária ficará, sem dúvida alguma, 
bloqueada economicamente e até - re
pito - bloqueada do ponto de vista so
cial. Quem de nós, homens do interior 
não conhece a importância que tem á 
estação ferroviária na vida social e 
cultural das cidades? Multo obrigado pe
lo aparte de V. Ex." 

Ao ouvir, com a atenção com que sem
pre ouço, o nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, pareceu-me que S. Ex.8 equivo
cou-se com o que teria eu afirmado antes. 
Realmente, não tive a intenção de colo
cá-lo contra o esporte do Pará; tam
pouco disse que S. Ex." devera ter cons
truído o estádio no Estado do Pará. O 
que afirmei é que S. Ex." deu cobertura 
ao esporte nos quatro quadrantes do País 
e ao Estado do Pará entenderia cons
triur o seu estádio, como o fez o governo 
do Estado de Goiás. Não disse que enten
d~ria construir, e sim estudar, porque 
na verdade, longe de mim querer dita; 
normas de comportamento ao governa
dor do Pará, muito menos dizer que, den
tro das prioridades, o esporte devesse ser 
colocado, no Estado do Pará, antes de 
programas educacionais, antes de pro
gramas de saúde ou antes de qualquer 
outro programa, porque dessa forma es
taria, então, f.ormulando a hipótese de 
ser, nas definições, multo a gosto e sabor 
de V. Ex.", aquilo que não é, mas se supõe 
que seja, para ver como seria se fosse. 
Na verdade, não tenho conhecimento pa
ra ver como seria se fosse, no Pará. o 
que posso afirmar a este plenário e à 
Nação é que dentro das prioridades gaia
nas, dentro dos problemas goianos - é 
bem verdade que os problemas educacio
nais, os problemas de saúde e os proble
mas de saneamento básico não estão re
solvidos; mas é bem verdade que, dentro 
das prioridades, era preciso que tivesse 
um governo com coragem para enfrentar 
e construir o Estádio Serra Dourada, co
mo o fez o Governador Leonino Calado 
que também teve a coragem de pega; 
aquele esboço, ainda há pouc·o menci·ona
do pelo nobre Senador Lázaro Barboza 
que passou por dois governos só no se~ 
esqueleto, para terminar a sua CQnstru-

ção e transformá-lo, indiscutivelmente, 
no centro admlnistratlvD que abriga to
das as Secretarias do Estado. 

Ao classificar D Estádio Serra Dourada 
como uma obra igual às pirâmides do 
Egito, uma obra faraónica, V. Ex.", nobre 
Senador Lázaro Barboza, está prestando 
um serviço e fazendo o elogio ao ex-Go
vernador Leonino Caiado, um homem 
que teve a coragem, o desassombro e o 
rasgo de enfrentar dificuldades, e cons
truir o Serra Dourada, obra que se cons
titui o orgulho dos goianos - e aí per
doe-me - queira V. Ex." ou não, o mais 
moderno estádio de esportes do Brasil. 
O estádio abrigou, no Quadrangular em 
que, para glória do Ministro Jarbas Pas
sarinho, venceu o Flamengo, nos quatro 
jogos sucessivos, superlotação. E real
me!lte ficará superlotado sempre que lá 
est1verem presentes equipes da impor
tância de um Flamengo, de um Paissan
du, e de outras tantas que existem por 
este Brasil afora. Sem dúvida nenhuma 
está aprovado, pela opinião pública o 
Estádio Serra Dourada. ' 

O Sr. Jarbas Passarinho -Permite V. 
Ex."? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Com mui
to prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Antes que 
e!ltremos no emaranhado das concep
çoes equivocadas, é preciso deixar, em 
homenagem ao discurso de V. Ex.", mui
to clara a minha participação: eu não 
julguei o caso de Goiás- e nem V. Ex." 
disse que julguei, nem mesmo isso me 
atribuiu o nobre Sr. Senador Lázaro Bar
boza -, apenas fiz remissão a um pas
sado recente que não é de quatro anos 
como pode parecer àqueles que não co~ 
nhecem o assunto relacionado com o Pa
rá; é um passado de oito an:s. E quando 
falei na questão das prioridades que de
vem ser estabelecidas, foi apenas me lou
vando num final de frase de V. Ex." que 
eu suponho ter ouvido, e a Taquigrafia 
terá registrado: "Talvez um único ser
viço que nãD haja prestado tenha sido 
a construçã-o do estágio do seu Estado." 
Essa, a frase que precisava, de minha 
parte, ficar bem esclarecida, a menos 
que eu me tenha equivocado realmente. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Eu a fa
lei isoladamente, como conclusão de uma 
série de outras. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Mas reco
nheço que lhe devo, inclusive, um agra-
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deciment<J muito cordial, pelo testemu
nho que V. Ex.• dá, com a insuspeição 
que lhe é peculiar, do esforço realizado 
durante o governo do Presidente Mé
dici nesse campo e, desgraçadamente, 
algumas veze.s utilizado por inimigos de 
S. Ex.• e do governo, para dizer que ele 
se preocupava mais com estádios de fu
tebol do que com as responsabil!dades de 
estadista. Até isso também se ·ouve, como 
contrapartida. Apenas, o que me caberia 
dizer, precisamente, era isto: em primei
ro lugar, em relação ao Estado do Pará, 
o projeto original era para mais de cem 
mil lugares. Pareceu-me excessivo, exa
gerado e incompatível com a pequenez 
orçamentária do Estado. Segundo: não 
me parecia que devesse caber a mim, 
como Ministro da Educação, eventual
mente tal, a responsabilidade de cons
truir aquilo que o Estado, pelas suas pou
panças, não construiu. E V. Ex.•, neste 
ponto, colocou muito bem o problema. 
Todos os estádios foram construídos pe
los próprios tesouros estaduais. E nisto 
nenhuma censura cabe ao Governador 
Leonino Caiado. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Agradeç:J, 
nobre Senador, o aparte de V. Ex.• como, 
evidentemente, agradeço os apartes que 
multo me honraram dos nobres Senado
res Benedito Ferreira e Lázaro Barboza. 

Pretendia dizer, Sr. Presidente, para 
encerrar minhas palavras, e responder 
aos sucessivos apartes do nobre Senador 
Lázaro Barboza - e aí cabe um p:trên
tese: não tenho boa memória e qu::tse 
sempre minhas citações não coincidem 
com a dos autores, corretamente - que 
me lembrei de que a posição hoje assu
mida por S. Ex.•, enfática e reiteradas 
vezes manifestada, da impropriedade da 
construção do Estádio Serra Dourada, 
possa ser comparada a certo fato que 
ocorreu. Aqui me refiro ao Presidente Ri
chard Nixon. Na corrida espacial, os rus
sos tentavam explicar ao mundo que era 
um absurdo e uma insensatez o uso de 
pessoas nas naves espaciais tripuladas 
q11e chegavam à Lua - se mandavam 
meros robôs! Perguntado se aquilo tra
duzia uma verdade, o Presidente Nixon, 
salvo engano, teria respondido: 

"Não se preocupem, um dia os russcs 
irão mandar pessoas à Lua." 

(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pin
to) - concedo a palavra ao nobre Se
nact.or Wllson Campos. 

O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, cumprindo a pro
me.ssa feita a este plenário, na Sessão do 
dia 5 do carente, tra(,\'o, ao conhecimento 
dos meus dignos pares, o memorial que 
acabo de encaminhar à Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa. 

Requeiro à Mesa, nesta oportunidade, 
e na forma regimental, seja o mesmo di
vulgado no Diário do Congresso Nacional, 
com os documentos anexos (onze do
cumentos). 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Palmas.) 

Memorial a que se refere o Sr. Senador 
Wilson Campos em seu discurso: 

Ex.mo Sr. Presidente e demais membros 
da Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado Federal. 

I - Introdução 

Atingido em minha honra, por um 1 
"carta-calúnia", de autoria do Sr. Car
los Alberto Menezes de Sá, divulgada pela 
imprensa, mal iniciado o recesso parla
mentar, t<Jmei, imediatamente, duas ini
ciativas: 

a) distribuir nota aos órgãos de di
vulgação do meu Estado, ressaltando que 
promoveria, em tempo háb!l, as medidas 
legais contra o caluniador (fls. 4 e 5 do 
Processo Parlamentar) ; 

b) telegrafar ao Presidente da ARENA, 
Senador Petrônio Portella, e ao Presi
dente do Senado Federal, Marechal 
PauLo Torres. manifestando-lhes meu 
de.sejo de 'integral apuração dos fatos 
(fls. 8 e 9 do Processo Parlamentar). 

2. Acusado de praticar um crime que 
n§.o cometera, sobretudo um delito infa
mante, não podia limitar-me à primeira 
pr:Jvidência, a única aconselhada pelos 
mais cautelosos políticos, mas queria dar 
a-os meus pares as primícias da inves
ti gaçã<J, para firmar d!retrizes no sen
tido de que o Congresso não hiberna 
durante o recesso parlamentar. 

Omisso o Regimento, quanto à criação, 
nas férias do Congresso, de Comissão 
Parlamentar de Inquérito - ou qualquer 
outra que lhe faça as vezes - ad rcfe
rcndum do plenário, não é o Senado Fe
deral, no entanto, uma Casa omissa. 

Por isso, desloquei-me para Brasíl!a e, 
compreendendo o meu propósito, bem 
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como atendendo ao conselho do nobre 
líder da Maioria, o Presidente do Sena
do Federal, dispensando qualquer con
sulta a assessores, numa interpretatio 
de jure constituendo, nomeou Comissão 
de Inquérito Preliminar, para esclareci
mento da denúncia. 

3. Jamais, em qualquer processo, teve 
o acusador tão longas franquias, a par
tir do livre comparecimento, deslocando
se o órgão sindicante para o foro da sua 
residência. Igualmente, não ocorreu qual
quer cerceamento à defesa. 

Estava atingido o meu primeiro obje
tivo: do dilúvio de lama lançada sobre 
m;nha honra, nenhum salpico atingira 
o Parhmento do meu País. 

4. Eu, que tivera, antes de qualquer 
outr·o, a iniciativa de pedir instauração 
de inquérito parlamentar, fui tratado, 
pela imprensa, numa campanha clara
mente dirigida, como um marginal da 
politica. Antes mesmo de colhidas as 
provas, por uma comissão de cujo traba
lho isento ninguém duvidou, muitos jor
nais, servidos pela mesma agência no
ticiosa, haviam proferido, em editoriais, 
com ou sem assinatura, a minha senten
ça condenatória. 

Parecia-me, entretanto, excusado falar 
sobre a prova, antes que a colhesse, na 
totalidade, a Comissão de Inquérito. Do 
meu acusador, já dissera o suficiente, na 
primeira nota confiada à imprensa (Doe. 
n.0 1). Também já esclarecera quanto 
aos entendimentos com ele mantidos 
(Doe. n.0 2); desde quando o conhecera, 
apresentado, em 1972, pelo Sr. Osias 
Mendonça, então candidato da ARENA-2 
à Prefeitura de Moreno (Doe. n.0 3). 

5. Encerrados os trabalhos da Comis
são e tomando conhecimento de t:Jdas as 
acusações e documentos c·onstantes do 
processo, julgue! oportuno: 

a) ingressar com a queixa-crime con
tra o caluniador, perante a Just!ca Cri
minal de Pernambuco (Doe. n.o 4); 

b) apresentar à Comissão de Consti
tuição e Justiça do Senado Federal este 
memorial, tão sucinto e objetivo quanto 
possível, demonstrando a manifesta im
procedência das acusações. 

Se raríssimos jornais, dos muito.s que 
me Infamavam, publicaram, na íntegra, 
0 documento por mim apresentado à Jus
tiça, estou certo de que este memorial, 
a ser distribuído a todos os meus pares, 

merecerá, dos meus insuspeitos julgado
res, a atenção plena imposta pela eqüi
dade à voz da defesa. 

É tempo de passarmos à matéria de 
fato, para ampla e necessária análise, 
j uríd!ca e ética, deste revoltante episó
dio. 

II - O Pleito do Cotonifício Moreno 
junto ao BANDEPE 

6. O Coton!fício Moreno pleiteou do 
B~nco do Estado de Pernambuco S.A. 
(BANDEPE), em abril de 1974, uma fi
ança no valor de Cr$ 20.000.000,00 (vin
te milhões de cruzeiros) para um em
préstimo a ser concedido por banco 
privado, dentro da linha de crédito 
autorizada pela Resolução n.0 63, do 
Banco Central do Brasil. 

O pleito foi examinado em reunião da 
Diretoria, realizada no dia 20 de junho 
de 1974, com o· seguinte despacho: 

". . . a Diretoria condicionou a apro
vação da .operação consoante deci
sã·:J final de e>tudo a ser realizado 
pelo Diretor da Carteira de Crédito 
Geral, sendo a proposta retirada de 
pauta." (Doe. n.o 5.) 

Reexaminado o pleito pelo BANDEPE, 
na reunião de 27 de julho de 1974, con
cluiu sua diretoria pela Insuficiência das 
garantias oferecidas, enquanto o Presi
dente Antônio Pereira Pinto sugeria a 
reestruturação total da empresa, através 
de projeto a ser encaminhado ao BNDE, 
pelo Fundo de Modernização e Reapare
lhamento de Indústrias. E o pedido, em 
face do parecer da Carteira Geral de Cré
dito, foi indeferido, por unanimidade 
(Doe. n.o 6). 

7. Em agosto do ano passado, o c~
tonifício Moreno pleiteou o reexame da 
matéria, solicitando a redução da fiança 
para Cr$ 12 . COO. 000,00 (doze milhões de 
cruzeiros), deferido esse novo pleito, em 
sessão de 8 de agosto de 1974, tendo em 
vista: 

a) a substituição quase total do pes
soal da administração e a redução das 
despesas administrativas, com a dispensa 
de pessoal ocioso; 

b) a instituição de novas linhas de 
produção, capazes de aumentar a renta
bllidade da empresa; 

c) a redução do passivo, mediante 
compcsição com novos credores e di-
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minuição do preço de venda dos esto
ques; 

d) a seleção de fregueses e atração de 
novos para a venda de sacaria; 

e) a redução da fiança de vinte mi
lhões para doze milhões de cruzeiros. 

Impôs o BANDEPE_ as seguin~e~ condi
ções para n, reallzaçao do negocio: 

I - não se responsabilizaria pelos en
cargos financeiros, reajustes cambiais e 
comissões; 

II - a empresa llqüidaria junto ao 
banco valores levantados através de pro
missórias e parcelas vencidas, bem como 
juros e acessórios atrasados na CREDEN, 
apresentando aval dos Diretores e res
pectivas esposas; 

III - a empresa traria ao conheci
mento prévio do BANDEPE a minuta do 
contrato a ser realizado com o banco 
financiador; 

IV - a empresa daria ao BANDEPE 
procuração irrevogável e irretratável, 
para receber diretamente do banco fi
nanciador os valores liqüidados, na for
ma do item II, mais a comissão anteci
pada de 1,5% (um e meio por cento) ao 
semestre, além da comissão de fiscaliza
ção (grifei); 

V- o BANDEPE manteria o limite ro
tativo de cinco milhões de cruzeiros, an
teriormente concedid·o, apenas para des
conto de duplicatas <Doe. n.0 7). 

8. Vistos esses três documentos, de
ve-se ressaltar: 

a) não se tratava de um empréstimo 
a ser concedido pelo BANDEPE, mas de 
um simples compromisso de fiança, para 
a operaçã-o crediticia que o cotonifício 
contrataria com estabelecimento bancá
rio particular; 

b) entre as exigências feitas pelo 
BANDEPE, na sessão de 8 de agosto de 
1974 está incluída a do pagamento de 
uma' comissão de 1,5% <um e meio por 
cento) sobre o valor da fiança. 

Tal comissão, variável de um a três por 
cento cobrada pelos estabelecimentos de 
crédito em operações de fiança, é perfei
tamente legal. 

9. Advirta-se, ademais, que, n~ caso 
do Cotonifício Moreno, a concessao da 
fiança não chegou a concretizar-se, vis-

to como a empresa interessada não 
atendeu às exigências contidas na ata 
de 8 de agosto de 1974, não apresentando 
sequer, para exame, a minuta do contra
to a ser celebrado com o banco parti
cular, compromisso bilateral a que o 
BANDEPE deveria vincular-se, por força 
da fiança.. 

10. Basta lembrar o seguinte trecho, 
publicado em negrita, na nota oficial 
divulgada pelo BANDEPE, no dia 7 de 
janeiro de 1975: 

"O certo, porém, é que a fiança não 
não chegou a ser concedida, porque 
as exigências acima enumeradas não 
foram atendidas pelo Cotonifício 
Moreno, que nem sequer cheg·OU a 
apresentar a minuta do contrato de 
empréstimo a ser celebrado com o 
banco particular, contrato esse ao 
qual o BANDEPE poderia vincular-se 
na qualidade de fiador." 

11. No item 6 da referida nota, mos
trando mais uma inverdade do meu 
acusador, em relação a um "adianta
mento" de Cr$ 3. 000.000,00 (três milhões 
de cruzeiros), até a contratação da ope
ração. a Diretorla do BANDEPE declara 
que seria "mesmo juridicamente impo~
sível o adiantamento por cJnta da fi
ança", para concluir: 

"O que ocorreu na verdade foi um::t 
simples operação de desconto de tí
tulos." (Doe. n.o 8.) 

Nunca o caluniador desmentiu essa 
nota oficial do BANDEPE. 

III - A "Carta-Calúnia" e o Depoimento 
do Caluniador 

12 o As acusações contra mim, na 
"carta-calúnia", estão expressas nos se
guintes tópicos: 

"O Senador, então, me perguntou se 
. eu nã·o venderia o controle acionário 

da fábrica." 
••• o o • o ' •• o • o •••• o •••••••• o o o • o ••••• 

"O Senador então me disse: "Carlos 
Alberto, o seu projeto só será apro
vado pela Carteira de Crédito Espe
cial se você der uma "bola" de 1% 
sobre o valor total do financiamento 
pretendid·o. Quero, também, acertar 
com você seu apoio à candidatura do 
meu filho Carlos Wilson para Depu
tado Federal e, também, uma ajuda 
para a campanha no valor de Cr$ 
200.000,00, fornecidos parceladamen
te," 
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"Resolvi então falar com o senador 
Wilson Campos, disposto a aceitar a 
sua proposta (dar uma "bola" de 1% 
sobre o valor de nosso pleito e apoiar 
a candidatura do seu filho, Carlos 
wllson, para Deputado Federal)." 
o ••• o •• o ••••••••••• o • o •••••• o •••••• o 

"No dia seguinte, encontrei-me com 
o Senador no Grande Hotel. O Sena
dor então me disse: "Você está aper
riado porque quer, pois já podería
mos ter resolvido o problema do co
tonifício há toda vida." Novamente 
o Senador voltou a insistir na possi
bilidade de venda do controle acio
nário do cotonifíclo, dizendo o mes
mo que teria um grupo para c8mprar 
as minhas ,ações e que pagaria pelas 
mesmas a importância de Cr$ .. , . 
5. DOO. 000,00. Discordei com a prop8s
ta definitivamente e pedi então ao 
Senador para aparecer em Moreno, 
a fim de acertarmos o assunto da 
propina e da candidatura de seu fi
lho a Deputado Federal. Combina
mos então que, no dia seguinte, Wil
son iria tomar café em minha resi
dência para o acerto final. Na ma
nhã do dia seguinte, saí de casa logo 
cedo para não receber o Senador, 
deixei um recado com o vigia de mi
nha casa que se o Senador apare
cesse avisasse que eu me encontrav,a 
na fábrica. Levei comigo o grava
dor." (Doe. n.0 9) 

13 . A1:. acusações foram confirmadas, 
no depoimento à Comissão Parlamentar 
de Investigação, nos seguintes termos: 

"Que nesse momento o Senad·or Wil
son Campos disse .ao declarante: 

"Carlos Alberto, o seu pleito só será 
aprovado se você der uma bola de 
1% do valor da liberação ao BAN
DEPE"; que o Senador Wilson Cam
pos não disse quem seria o Interme
diário do recebimento dessa propi
na pelo BANDEPE; que nesta opor
tunidade o Senador Wilson C,ampo~ 
disse ao declarante que nos grandes 
pleitos processados no BANDEPE 
sempre havia OC·orrêncla de "bola"; 
que na ocasião, o Senador Wilson 
Campos citou várias empresas que 
tiveram seus pleitos ,aprovados me
diante propina, mas o declarante se 
recorda apenas de duas: ASA - Alu
mínio S/A e o Grupo Serur; que o 
declarante respondeu ao Senador 
que iria pensar sobre o assunto da 

concessão da propina e que oportu
namente lhe daria uma resposta; 
que logo em seguida o Senador Wil
son Campos perguntou ao declaran
te, digo, se este não esta v a disposto 
a vender o contr·ole acionárlo do co
tonifício, tendo o depoente respon
dido negativamente; que o Senador 
insistiu, mas, o declarante recusou-se 
a aceitar a negociação"; 
••• o • • • • • • • • • • • • o •••••••••••••• o ••• 

"que o declarante convidou o Sena
dor para se encontrar com ele, na
quela mesma manhã, no bar do 
Grande Hotel; que lá tomaram duas 
doses de uisque, conservando sobre 
o problema do cotonifício; que, nes
sa oportunidade, o Senador Wilson 
Campos voltou a focalizar a proposta 
de compra do controle acionârio da 
referida empresa; que o declarante 
perguntou ao Senador quem estava 
interessado na aquisição do aludido 
controle acionário, obtendo do mes
mo a resposta que se tratava de um 
grupo composto do próprio Senador 
e dos Senhores Romero do Rego 
Barros, .Alvaro da casta Lima, Ro
mildo Leite e Mauricio Fernandes, 
sendo que este último seria o sócio 
capitalista; que a compra seria em 
torno de cinco milhões de cruzeiros; 
que, após manifestado o interesse pe
la transferência do controle acionâ
rio, o declar.ante pediu ao Senador 
que amt•os voltassem ao assunto da 
"propina", objeto da conserva verifi
cada na residência do depoente em 
Moreno; que o Senador respondeu 
que, para a ultimação da op.eração, o 
declarante deveria fazer as seguintes 
concessões: pagar a quantia corres
pondente a 1% do valor da opera
ção, quantia destinada ao BANDE
PE; duzentos mil cruzeiros para fi
nanciamento da campanha do filho 
do Senador, então candidato a Depu
tado Federal e apoio político do de
poente em favor do referido candi
dato; que o Senador advertiu que 
nenhum pagamento deveria ser feito 
por intermédio de cheque e sim em 
dinheiro, isto é, em espécie; que, ato 
contínuo, o Senador disse ao decla
rante que iria no dia seguinte, às se
te horas da manhã, tomar café em 
sua residência em Moreno, e que o 
declarante providenciasse para aque
la oportunidade um encontro com o 
prefeito e os vereadores do municí
pio, vinculados à ARENA, a fim de 
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ser combinado o atlvamento da cam
panha eleitoral do filho do Senador; 
que, quando o Senador Wilson Cam
pos solicitou as referidas propinas, o 
declarante respondeu dizendo que 
concordava em dá-las, mas o fez 
tã·o-somente estrategicamente, de 
vez que era seu propósito documen
tar a ilicitude e jamais manifestar 
aquiescência; que er.a propósito do 
depoente no dia da programada vi
sita à sua residência do Senador 
provocar a repetição da proposta des-
te e gravá-la" .................... . 

"que o grav.ador começou a rodar 
cerca de cinqüenta segundos antes 
da entrada do Senador no escritório 
da fábrica, onde ambos passaram a 
conversar; que, nessa interlocução, 
atr.avés de perguntas, o declarante 
obteve, na gravação, resp.osta do Se
nador comprovando as propostas ilí
citas deste feitas nos dois contatos 
pe.ssoais que ambos tiveram ante
riormente." (Fls. 21 e segs. do Pro
cesso Parlamentar) 

14. Dessas denúncias, repontam três 
acusações, a saber: 

a) a de pretender eu comprar, para 
um grupo, o controle acionário da em
presa em dificuldades financeiras; 

b) a de solicitar ajuda financeira pa
ra a campanha eleitoral do meu filho; 

c) a de intermediar o pag.amento de 
"propina" exigida para a concessão da 
fiança pelo BANDEPE. 

As exigências teriam sido feitas, quan
do o pedido de fiança de Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) estav,a pen
dente de solução. 

Pretendeu-se a comprovação dessas 
acusações, através da prova testemunhal 
e da versão gráfica de uma fita magné
tica grav.ada. 

IV - A Prova Testemunhal 

15. Em relação à primeira acu~ação 
- pretender comprar para um grupo o 
controle acionário da empresa - não 
trouxe o acusador qualquer prova teste
munhal à colação. 

Enquanto isso, pessoas apontadas co
mo interessadas na transação desmen
tem categoricamente as assertivas do le
viano acusador. 

o Sr. Romero do Rego Barros Rocha 
diz textualmente: 

"que jamais teve intenção, por si ou 
terceiros, de se tornar acionista do 
cotonifício Moreno S/ A, e que não 
recomendaria tal transação .a ne
nhuma pessoa de sua amizade." (fls. 
27-G do Processo Parlamentar). 

Já o Sr. Alfredo Maurício Fernandes 
acentua, em seu depoimento: 

"que, jamais, tomou qualquer provi
dência, ou manteve entendimento de 
qualquer natureza ou mesmo nunca 
teve a idéia de adquirir controle 
acionário ou mesmo qualquer quan
tidade de acões do Cotonifício More
no S/ A ou· qualquer outro cotonifí
c!o sediad·O em Pernambuco ou for.a 
desse Estado; que jamais o Senador 
Wilson campos procurou interessar 
o declarante no referido negócio nem 
qualquer outro negócio, llmitando-se 
ambos a manter simples contato de 
relacionamento pesso,al e social; que, 
igualmente, nenhuma pessoa jamais 
procurou interessar o dep·oente no 
aludido negócio." (Fls. 41 do Proces
so Parlamentar) 

16 . Allás, custa a crer que tal ope
raçã.o se tenha tentado, senão na ima
ginação do acusador. Uma oferta de Cr$ 
5.000.COO,OO (essa cifra é dele) haveria 
de seduzir um industrial aflito que, no 
mês seguinte, vendeu todas as ações da 
empresa por Cr$ 1. 057.500,00 (um mi
lhão, cinqüenta e sete mil e quinhentos 
cruzeiros), conforme contrato de 18 de 
agosto de 1974. (Doe. n.0 10) 

V - A Fita. Magnética 
17. Dos fatos que o denunciante ale

ga, apresenta como prova um9: fi~a mag
nética, único pretendido apolo as suas 
,acusações. Vale assinalar, desde logo, a 
fragilidade dessa prova bem como as re
servas com que é recebida pelo Direito, 
dada a insegurança de que se reveste. 

Tal gravação, como foi imaginada, n.as 
condições em que se deu e para os fins 
utllizados, compromete fundo a idonei
dade do seu autor. Ela foi astuciosa
mente preparada, eu, .ardllosamente, 
atraído, e o diálogo preconcebidamente 
conduzido. Vale dizer: foi obtida por 
meios criminosos, o que, por si só, re
vela a sua imprestabllidade jurídica. 

Com efeito, a gravação, que o acus.a
dor diz ter feito e do modo como diz 
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que a fez, adredemente preparada, é, an
tes de tudo, resultado de um ato, segun
do os nossos costumes, moralmente re
provável. 

Quando alguém capta a confiança de 
outrem, com quem conversa a sós, para 
gravar-lhe as palavras, ditas em sigilo, 
para depois levá-lo à exectação públi
ca, pratica um ato imoral, ou na lingua
gem do povo, uma traição. 

Como, pois, depositar confiança no ex
pediente da imoralidade, na palavra de 
quem pratica a felonia? 

Além disso, o ato imoralmente prati
cado constitui um ilícito penal. 

Ao particular não cabe o poder de 
prepar.ar flagrante, de figurar conforme 
a l!nguagem do Direito P'enal como 
agente provocador. Para tal fim, e ainda 
dentro das condiçõe$ que limitam a ação 
do próprio poder policial, é indispensável 
a autorização do poder público. 

De que autoridade pública recebeu o 
Sr. CarJ.os Alberto a autorização para 
preparar flagrante, para agir como 
agente provocador? 

Para os particulares, diz a moderna 
doutrina jurídica, é necessário que ii 
lo-ro intervento sia giustificato da una 
ordine della publica autoritá. (Frances
co Autolisei, "Manua!e di Diritto Pena
le", Parte generale, Milano, 1963, pág. 
422). Sem a autorização legítima, o par
ticular - no caso o Sr. Carlos Alberto 
- pratica o crime de usurpação da fun
ção pública. 

Outr.a não é a opinião do eminente 
jurista italiano Giuseppe Bettlol, para 
quem gli agenti della polizia hanno l'ob
bligo di perseguire reati "perpetrati", 
nin giá di suscitare piú o meno malig
namente, azioni delittuosa per fini con
siddetti leciti. E a maggior ragio·ne ciõ 
val.e per il privato individuo" ( Giuseppe 
Bettiol, "Dirltto Pena!e", Parte genera
le, ottava ed!zlone rlveduta e a!iglorna
ta, Padova, 1973, pág, 549). 

18. Mesmo, ad argumentandum, que 
o .ato da gravação em exame não se ca
racterizasse como ato de "agente pro
vocad·or", ainda assim constituiria um 
"ato ilícito", porque praticado clandesti
namente, sub-reptlclamente. A clandes
tinidade e a violência, já sabiam os ro
manos, viciam os fatos jurídicos. Em 
substancioso trabalho publicado nos "Ar-

quivos do Tribunal de Alçada" do Estado 
da Guanabara (vol. 10, pág. 11 .a 24) 
sob o título "A dimensão jurídica da fita 
magnética", Hermano Duval ensina que 
as gravações "sub-reptícias, mediante 
c.aptações clandestinas, por melo de apa
relhos ocultos ou disfarçados", são gra
vações ilícitas (pág. 21) . 

Que valor probante, na esfera do DI
reito, tem uma gravação de tal natu
reza? 

Princípio comum a todas as prov.as, 
pena!.s e civis, é que elas devem ser lí
citas. Provas ilícitas não são juridica
mente provas, não valem como provas. 
Ouça-se a palavra autorizada de um 
processuali.sta moderno, Gustavo Hum
berto Rodriguez R., que, em seu tratado 
"Pruebas penales colombianas", Tomo I, 
Bogotá, 1970, depois de afirmar que a li
citude é princípio comum ,a todas as pro
vas, penais e civis (páginas 41 a 44), 
ensina: 

"Por otra parte, Ia prueba debe ser 
lícita. La licitud de una prueba exige 
la satisfacción de una serie de re
quisitos de forma y de fondo, extrín
secos e intrínsecos. Los tr.atadístas 
coinciden en afirmar que son extrin
secos todos aquellos que se ref!eren 
a formalidades sobre cuando, cómo y 
dónde debe ofrecerse y practicarse 
la prueba; e intrínsecos los que exl
gen que toda prueba debe estar 
exenta de vícios en su conformac!ón 
(dolo, erro r, violenc!a). Devi.s Echan
dia agrega la inmoralldad en el me
dia mismo", "como seria la recons
trucción de un delito sexual o de una 
unión extramatrimon!al para esta
blecer la concepclón" (página 43). 

Que efeito.s jurídicos e morais tem 
uma gravação penalmente !lícita, clan
de.stina e destinada a ameaças e chan
tagem? 

O que é ilícito não tem validade e o 
que nã·o tem validade um só e único 
efeito pode ter: .a nulidade. Prova !lícita 
é prova nula. Ouça-se o processuallsta 
acima citado: 

"La lnldone!dad acarrea !neflcacla 
jurld!ca; la lllc!tud, en cambio, se 
.~.anc!ona con nul!dad. La ll!cltud es 
la mlsma "lnmaculaclón" de la pru
eba, de que habla el argentino Ayar
rngaray, según cita de Devis Echan
dla." (página 44) 
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Sem licitude, portanto, ,a prova é nula 
em todos os campos do Direito. E nula 
tanto no processo penal como no :pro
cesso civil; tanto no processo trabalhista 
quanto no inquérito administrativo se
ja este realizado na esfera executiva 
judiciária ou parlamentar. ' 

19. Não é minha intenção fugir, to
davia, ao exame dessa prova, com apoio 
nos argumentos jurídicos acima invoca
dos. Admitindo, tão-somente para argu
mentar, a versão oficiai da fita, reser
vo-me a análise, no Juízo criminal com
petente, do seu pretendido valor proban
te, bem como da técnica pericial apli
cada. 

Advirta-se que a tradução da fita gra
vada teve mais de uma versão, apare
cendo, sempre, acréscimos ou omissões 
nos diálâogos, na divulgação pela im
prensa. Também há discrepância entre 
a versão que lhe deu, inicialmente, a 
Comissão ( fls. 76 a 82 l e aquela apre
sentada pelo Perito Carlos Éboli (fls. 118 
a 137), sendo de notar que o meu de
poimento foi prestado antes do exame 
pericial. ( fls. 63 a 73 l . 

Diga-se de passagem que o Departa
mento de Polícia Federal revelou sua 
impossibilidade técnica em realizar a pe
r.ícia, limitando-se a informar: 

" ... há notícias de que o Dr. Carlos 
de Melo Éboli, Perito Criminal .apo
sentado". . . "estaria qualificado a 
realizar a perícia ... " (fls. 89-Al. 

O meu difícil silêncio, somente raras 
vezes interrompido, resultou da neces
sidade de aguardar, serenamente, a con
clusão dos trabalhos da Comissão de In
vestigação Preliminar. 

20. Como válida, para o exame da 
matéria, no Pretória ~arlamentar, está 
sendo admitida a versao oficial do Se
nado Federal, após o trabalho do Perito 
Carlos de Melo Éboli. 

Divulgada pela imprensa, inserida no 
bojo do processo - apesar de proposi
tadamente ignorada por muita gente -
com os trechos mais inaudíveis proje
tados na televisão com o "back-ground" 
da leitura, pr.aticamente todos a conhe
cem, embora não seja pequeno o nú
mero dos que se recusam a analisá-la: 
no contexto, no conteúdo lógico dos pe
ríodos, no estilo direto das citações e até 
mesmo nos constrangidos silêncios. 

21. Eis as conclusões inarredáveis 
que qualquer pessoa isenta pode tir.ar da 
leitura da fi ta: 

a) Em nenhuma oportunidade se ouve 
qualquer referência, por . mais vaga, à 
compra do controle acionario da empre
sa. 

b) Igualmente, não se fala, em ne
nhum trecho, em ajuda financeira para 
a campanha de Carlos Wilson. Seu nome 
não foi pronunciado uma só vez por 
mim, nem pelo interlocutor. Nem séquer 
me indaga o autor da grav.ação: "Como 
vai seu filho?" Não se fala, ao menos, 
em eleição, em campanha eleitoral, em 
votos, em partidos, em candidatos. 

Ora, se a gr.avação da conversa visava 
- como afirma o caluniador - a com
provar as propostas que eu lhe teria 
feito, como admitir-se nada se dissesse 
sobre aquela vantagem, de interesse mais 
imediato para mim, ou seja, a ajuda 
financeira para a eleição do meu filho? 

Ressalte-se que, se o Sr. Carlos Alberto 
não tomou sequer ,a iniciativa de provo
car o assunto, é claro que tal assunto 
não foi evidentemente tratado em con
versa anterior. Por isso mesmo, a fita 
gravada, além de não provar a acusa
ção, serve para desmenti-la. 

Como se vê, no tocante às duas pri
meiras acusações (compra do controle 
acionário do cotonifício e solicitação de 
dinheiro p.ara a campanha política do 
meu filho), nada existe mesmo, quer na 
prova testemunhal, quer na versão grá
fica da fita.· 

22. Resta, portanto, examinar se os 
diálogos, mantidos entre mim e o Sr. 
Carlos Alberto, provam a Intermediação 
do pagamento de "propina" para a con
cessão da fiança. 

Impõe-se uma resposta negativa. 

Eis o trecho da fita, considerado cru-
cial (fls. 121 e 122): 

"CA- Mas, Wilson, é difícil você en
contrar uma pessoa que transmita 
aquilo que você está sentindo. Ain
da ontem fui conversar com Pinto, 
(ruídos) e disse: "Pinto, por favor, ue 
queria que você abrisse o jogo e dis
sesse o que é que tem aí, o que foi 
que houve com o nosso :pleito que 
não foi aprovado e até hoje vai pra 
tal Carteira, vai para tal Carteira. 
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Naquele dia que você conversou co
migo, disse se eu desse uma bola de 
duzentos mil cruzeiros, seria ime
diatamente ... 
W - Pois é. Foi o que o banco me 
disse quer dizer, o que tava, o que 
eles me disseram é que, é que de
pendia do parecer de, de Ney, certo? 
CA- Certo. 
W- Mas veja que o parecer de Ney, 
se você lê, é uma obra-prima, em 
favor da fábrica. 
CA - Certo. Agora, olha o, o, Wil
son, numa altura dessa eu dou até 
quinhentos mil. 
W - Me conta a conversa que você 
teve com o Pinto. 

CA - Não, o Pinto disse a mim que 
agora está botando culpa no Banco 
Central." 

Antes da análise desse trecho em sua 
inteireza como um todo, de.staque-se, 
desde logo, que toda a dificuld:;.de ~e in
terpretaçã.o do documento res1de JUSta
mente na ausência daquilo que se de
nomina de unidade empática do diálogo. 

Há "linha empática" num diálogo 
quando os que dele participam falam 
com a mesma convicção e o mesmo in
teresse numa "fusão de sentimentos". 
(João Mendes, in "Enciclopédia Luso
Brasileira de Cultura", Vol. 7, pág. 419). 

Na fi ta, inexilste a linha empá.tica, 
porque, enquanto eu procuro ~l?resentar 
soluções honestas para as dlflCuldades 
do Cotonificio Moreno, o meu interlo
cutor cuida, apenas, de montar uma ar
madilha para comprometer a mim, ao 
BANDEPE, a seus Diretores e a alguns 
clientes. 

Daí, toda a dificuldade surgida na 
análise do documento; dai, porque parte 
da imprensa se deixou envolver numa 
manobra política semelhante à da "Car
ta Brandi", de triste memória. 

23. O meu !ntelocutor relata um diálo
go que teria mantido com Pinto, como 
trata o Sr. Antônio Pereira Pinto, Di
reter-Presidente do BANDEPE e pessoa 
de Inatacável honorabilidade. 

Ora, se quis denunciar proposta de 
"bola" observa-se pela inteira leitura • • desse trecho do diálogo, que ela teria 
partido não de mim, mas da pessoa a 

quem o meu interlocutor se referia, em 
estilo direto de citação, dessas que, usu
almente, na escrita, são colocadas entre 
aspas. 

Minha resposta não pode ser tomada 
como confirmação de coisa nenhuma. A 
preposição pois- palavra não significa
tiva - não assume significado, mas 
compõe um simples expletivo, na expres
são pois é, equivalente ao "pcis pois" do 
linguajar lusitano. 

Quando meu interlocutor coloca a so
lução do seu pleito naqueles termos de 
um diálogo em que não acreditei - por 
saber da inteireza de caráter do Diretor
Presidente do BANDEPE -, eu apenas 
me reporto à solução normal, à audiên
cia de um órgão técnico, citando "o pa
recer de Ney", 

Acresce ainda que, no aludido periodo, 
eu faço um reparo imediato, traduzido 
no uso da expressão "quer dizer", o que 
importa, de modo inequívoco, numa res
salva explicativa. Eis a minha resposta: 

"W - Pois é. Fiel o que o banco me 
di.sse, quer dizer, o que tava, o que 
eles disseram é que dependia do pa
recer do Ney, certo? 
CA- Certo." 

24. Logo em seguida, o Sr. Carlos 
Alberto declara que está disposto a dar 
até quinhentos mil cruzeiros. Interrom
po-o, de modo tal que ele não chega a 
dizer a quem quer dar essa importância. 
Não manifesto o mínimo interesse por 
esse assunto. 

Se ele estava ali - como mentirosa
mente alega - para confirmar a inter
mediação do pagamento de uma "propi
na" de duzentos mil cruzeiros; e eu pró
prio estava ali, como também mentirosa
mente alega, para o "acerto final" desta 
"propina", e claro que, se eu estivesse 
realmente comprometido com tal solu
ção, seria sensível a uma proposta de ele
vação da pretendida vantag.em !licita. 

Nada, porém, foi por mim confirmado 
nesse particular, tanto que, revelando 
desinteresse total, me limitei a dizer logo 
em seguida: "Me ccnta a conversa que 
você teve com o Pinto", conforme se lê 
na versão gráfica da fita. 

25. Adiante, no diálogo, eu lhe per
gunto (fls. 129): 

"Qual é a necessidade para resolver 
o seu problema? Você pediu vinte 
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milhões e eles estão achando que não 
podem dar, não é isso?" 

A partir dessa observação, todo o meu 
empenho, manifestado no diálogo, é no 
sentido de enccntrar s·olução para a si
tuação aflitiva do Cotonifício Moreno, 

O texto oficial da fita é bastante ex
pressivo, no sentido de que a fiança de 
vinte milhões não estava mais sendo 
objetivo de cogitações. 

Passamos a discutir operações no va
lor de oito milhões de cruzeiros, quando 
indaguei ao meu interlocutor se não eram 
"frias" as duplicatas a apresentar como 
garantia. 

Enfim, uma solução honesta para o 
problema, sem que eu falasse, em qual
quer oportunidade, no pagamento de 
vantagem ilícita a mim ou a terceiros. 

26. Se até a véspera da gravação -
como alega o caluniador -- eu lhe tives
se assegurado que a fiança de vinte mi
lhões de cruzeiros lhe seria concedida 
mediante o pagamento de uma "propina" 
de um por cento; se a gravação visava a 
comprovar, além de outras, tal exigên
cia; como justificar-se que eu confessas
se a Impossibilidade de obter fiança? Por 
que eu iria sugerir outra solução para o 
problema? 

A resposta a essas Indagações está em 
que nós falávamos duas línguas: ele, a 
da "bola", da "propina", do suborno; eu, 
a da honesta solução da sua crise fi
nanceira. 

27. Diz o meu acusador, na sua "car
ta-calúnia", ter-lhe eu afirmado que vã
rias firmas deram "bola" ao BANDEPE, 
citando o Grupo SERUR e a ASA. 

É de salientar, porém, que, na versão 
gráfica da fita, nessa parte, não empre
gou mais o Sr. Carlos Alberto a palavra 
bola porém, isto sim, o termo dinheiro. 
Nesse sentido, indispensável se torna re
petir o trecho da gravação (fls. 126): 

"CA -- Quer dizer, são essas coisas 
todas não é Wilson? Agora você ve
ja, se fcr por questão de dinheiro, 
o Grupo SERUR não deu um por 
cento da l!beração dele, para apro
var aquele pleito? Não foi um por 
cento?" 

Na fita, antes que a minha resposta, 
quanto ao Grupo SERUR, fosse ccmple
tada, ele me interrompeu, de chofre, ln-

dagando se também o Grupo ASA tinha 
dado um por cento. 

Minha resposta, Imediata, categórica, 
foi: 

"Não sei. (fls. 126) 

Referind·o-se a dinheiro, palavra que 
c·onsta versão gráfica, é intuitivo que o 
termo empregado corresponde mesmo à 
comissão regularmente cobrada pelos 
estabelecimentos bancários, em se tra
tando de operação de fiança, como se 
verifica, aliás, da ata do BANDEPE re
ferente à reunião realizada no dia 8 de 
agosto de 1974, quando, para concessão 
da fiança ao Cotonlfício Moreno, foi exi
gido o pagamento de uma comissão de 
um e melo por cento para o banco. 

28. Note-se que o próprio Sr. Carlos 
Alberto, no seu depoimento afirma: 

". . . que o Senador Wilson Campos 
não disse quem seria o intermediário 
do recebimento dessa propina para 
o BANDEPE." 

Então, se não há beneficiário pessoa 
física, "propina" para um estabeleci
mento de crédito, pessoa jurídica, só 
pode ser entendida como a comissão por 
ele ccbrada, para garantir-se de riscos 
da operação de aval ou fiança. 

29. Finalmente, o caso do bilhete so
bre a eleição do Sr. Osias Mendonça para 
a Prefeitura de Moreno. 

Trata-se de peça não citada na "car
ta-calúnia", mas incluída no depoimen
to do meu acusador (fls. 24); 

Como já expliquei, em discurso profe
rido na Sessão plenária de 5 do corrente 
mês, cuja entrega a esta comissão foi 
requerida pelo nobre Senador Eurico Re
zende naquele bilhete, que deveria estar 
na po's.se do seu destinatário, mas parece 
ter sido interceptado no cotonificio, pelo 
Sr. Carlos .1\.lberto, apenas lhe mandei 
dar notícia do cronograma de desem
bolso da ARENA-2, de Moreno, na cam
panha eleitcral de 1972. 

O meu interlocutor não honrou o com
promisso total, mas contribuiu, financei
ramente, para a eleição daquele funcio
nári·o do cotonifício. A ajuda foi 
contab!l1zada pelo partido e submetida, 
oportunamente, à consideração da Jus
tiça Eleitoral, conforme C·omprovou, em 
seu depoimento, o Prefeito de Moreno. 
(fls. 47 a 48) 
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VI - O Decoro Parlamentar 

30. Todos os atos humanos recebem, 
na ordem jurídica, uma valoração de 
licitude ou de !licitude, não exlstinto, 
portanto uma terceira classe de atas 
que não seriam nem licitas, nem Ilícitos. 
Assim um ato do homem, perante o DI
reito, 'ou é licito, ou !licito. Teriius non 
datur. 

As valorações são feitas em cada ramo 
do Direito - Civil, Penal, Constitucio
nal etc - podendo um só ato receber 
duas ou mais valorações em dois ou mais 
ramos do Direito, o que acontece, por 
exemplo, cem o homicídio, que é, a um 
tempo, Ilícito civil e ilícito penal. Como, 
porém, a ordem juridica é uma unidade, 
o que é licito, em um determinado ramo 
do Direito, é lícito perante o Direito C·Omo 
um todo, e o que é Ilícito, em um deter
minado ramo do Direito, é, igualmente, 
ilícito perante o Direito como um todo. 

Se, por conseqüência, um ato é civil
mente ilícito, não se torna penalmente 
licito por não ser disciplinado pelo Di
reito Penal, mas penalmente irrelevante; 
ou seja, não sancionado com pena. Igual
mente, o ilícito civil pode não configu
rar ilícito penal. Assim, o dano culposo 
é civilmente Ilícito e penalmente indi
ferente. 

Ainda por conseqüência, quando um 
ato é valorado como !licito em um de
terminado ramo do Direito, não pode 
ser apreciado como licito em outro ramo 
do Direito, porque o que é licito ou ilíc~to 
num setor jurídico particular, tambem 
o é perante o Direito como_um todo: um 
setor jurídico particular nao pode ir de 
encontro ao Direito como um todo. Por
tanto o que foi valorado com ilícito, no 
Direito Civil, ao ser disciplinado pelo 
Direito Penal, tem de ser considerado 
também ilícito, e vlce-versa. 

Na apreciação judicial, o que se consi
dera como lícito, em sentença penal, é 
licito noutras esferas do Direito, quando 
nelas é judicialmente apreciado. Veja-se 
o art. 65 do Código de Processo Penal. E! 
o que se considera !licito também o e 
noutras esferas do Direito. Veja-se o 
art. 63 do Código de Processo Penal. 

Desse modo, na valoração do Direito 
Parlamentar, um ato, que não constitua 
crime, pode ser c.cnsiderado !licito parla
mentar, como, por exemplo, a falta de 
decoro parlamentar. E, quando o ato em 
tese constitua crime, mas existe sentença 

penal absolutória, ou despacho de arqui
vamento de Inquérito, ou julgamento da 
extinção da punibilidade, a valoração do 
ato como Ilícito é admissível noutras 
esferas do Direito. A propósito, os arts. 
66 e 67 do Código de Processo Penal. 

O que não é admissível é considerar 
como falta de decoro parlamentar um 
ato que foi praticado no exercício regu
lar do Direito, no estrito cumprimento 
do dever legal, em legítima defesa, ou em 
estado de necessidade. A propósito, o art. 
65 do Código de Processo Penal. 

Até aqui, o domínio das valorações, o 
campo dos atos valorados. 

Ag·ora, uma palavra sobre a existência 
dos próprl.cs atos. 

Conforme o art. 66 do Código de Pro
cesso Penal, reconhecida a inexistência 
material do ato, no juízo penal, tal ato 
não pode ser apreciado, noutras esfer!IS 
do Direito, como licito ou !licito, e nao 
o pode simplesmente porque não existiu. 

E quando cabe o rec·cnhecimento da 
inexistência material do ato? 

Desde que não haja prova de sua exis
tência. Essa, a moderna doutrina pro
cessual penal: sem sua prova, os fatos 
não existem. Prova, sem dúvida, plena, 
cabal, que satlsfaca a exigência do art. 
386, I, do CódlgÓ de Pl'O•cesso Penal. 
Quando a prova não plena, ou seja, quan
do o ato não ficar suficientemente pro
vado, o disposto a aplicar é o do art. 386, 
II, do Código de Processo Penal. 

Sobre a afirmativa de que sem prova 
os fatos não existem, ouça-se um pro
cessualista estrangeiro: 

"a) Princípios comunes. - Entre 
estes mencionamos los slgulentes: 
Prímero: Sin su prueba, los hechos 
no existen" (Gustavo Humberto Ro
driguez R. "Pruebas penales colom
bianas", tOmo I, Bogotá, 1970, página 
41). 

E sobre a afirmativa de que, sem prova 
suficiente, o dispas! tlvo a aplicar é o 
do art. 386, II, do Código de Processo 
Penal, ouça-se um processualista nacio
nal: 

"Se o fato, por outro lado, não ficar 
suficientemente provad·O, o Juiz ab
solverá o réu", por não haver prova 
da existência do fato. 
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"Na hipótese", embora não se tenha 
demonstrado a inexistência do fato, pro
va também não se conseguiu de que real
mente foi praticado: funciona, aí o in 
dubio pro rco, se pouco convincente a 
prova, ou a regra de que actoris non pro
bante reus "absolvitur" (José Frederico 
Marques," Elementos de Direito Proces
sual Penal", volume III, 2." edição, 1970, 
Forense, página 39). 

No caso presente, trata-se de que lne
xistem os ates Imputados, constituindo 
crime e ofensa ao decoro parlamentar. A 
sua IneXistência está plenamente prcva
da. Foi apresentada a gravação como 
prova de sua eXistência e a gravação 
prova justamente o contrário: a inexis
tência dos ates imputados. Prova plena, 
suficiente da Inexistência dos a tos impu
tados. 

Sendo assim, tanto é impossível uma 
valoração de tais ates como crime, quan
to à valorização deles como ofensa ao 
decoro parlamentar. Verificada a sua 
inexistência no Juízo Criminal, jamais 
poderão eles servir de suporte a um Juízo 
de ilícito parlamentar. E se, ad argumen
tandum, tal juízo parlamentar precedes
se a sentença penal que os julgasse Ine
xistentes, seria inconsistente tal juízo 
porque, na hipótese, não se estaria apre
ciando o conteúdo ou mérito de um ato 
administrativo, mas a própria existência 
material do fato sobre o qual incidiu o 
juizo administrativo de mérito, ou nou
tras palavras, a valoração administrativa 
e parlamentar. 

31. A palavra decoro é dessas que 
abrem um amplísslmo campo semântico. 

Procedente do adj etivo latino decorus, 
ou do substantivo decorum, a este o No
víssimo Dlccionárlo Latino-Portuguez". 
de F.R. dos Santos Saraiva (8." edição, 
Garnler, 1924) dá o seguinte conteúdo 

"Decorum, s.ap.n. Decência, conveni
ência, decoro. 
Diferentia honesti et decori. Cic. DI
ferença entre o honesto e o decoro. 
Decorwn imperii. TAC." 
As conveniências da suprema auto
ridade." 

Dos múltiplos sentidos semânticos do 
vocábulo, aponta Frei Domingos de 
Souza, no seu "Thesouro da Llngua Por
tugueza", (Porto, 1873), os seguintes: 

"Decóro, s.m. (do latim decorus). 

Decência, dignidade, circunspecção, 
gravidade, mostras de virtude, de 
modéstia, de boa educação. Honra, 
acatamento, respeito, veneração que 
se deve a alguém pela sua dignidade, 
sexo, etc. Guardar o decoro, ofender 
o decoro." 

Mestre Aurélio Buarque de Holanda, 
no seu "Pequeno Dicionário da Língua 
Portuguesa" <Civilização Brasileira -
Rio, 2." edição) assinala o verbete: 

"Decoro, s.m. Decência; honra; pun
donor; beleza moral, resultante da 
honestidade; conformidade do estiLo 
com o assunto." 

A a~álise desses conceitos revela que 
a noçao de decoro deve inserir-se num 
contexto social, de inter-relacionamento 
humano. Ao que parece, dificilmente al
guém ofende ao próprio decoro senão 
por um fenômeno psicológico vizinho à 
patologia, como o adolescente que corre 
ao confessionário, depois da prática, no 
recesso de sua intimidade, de uma falta 
que lhe parecesse pecaminosa, embora 
sem qualquer testemunha. 

A falta. de decoro é, quase sempre, 
ofensiva a outrem. 

No meu diálogo com o Sr. Carlos Al
berto, usei expressões que, tomadas iso
ladamente, são palavrões; mas ele não 
se ofendeu, não se sentiu atingido em 
seu dec·oro, por nenhuma delas. 

Ele, sim, é que atingiu o meu decoro, 
violando meu direito à Intimidade, ao 
divulgar, ·em toda a imprensa do País, 
um diálogo confidencial, quando usei ex
pressões Impróprias, embora dicionariza
das, que quase todos pronunciam em am
bientes íntimos. 

Aliás, o jurista Pontes de Miranda, 
nosso mais eminente constitucionalista, 
ouvido pelo Jornal do Brasil, em janeiro, 
logo depois da divulgação da "carta
calúnia" e da primeira versão gráfica da 
fita, declarou a imprestabllidade dessa 
prova. 

Diz aquele matutino, no seu "Lance Li-
vre" (12-1-75, 1.0 Caderno, pág. 10): 

"O jurista Pontes de Miranda já en
trou no mérito da fita do Caso Mo-. 
reno. Para ele, a gravação não prova 
nada contra o Sr. Wilson Campos. 
Pelo contrário, prejudica o Industrial 
Carlos Alberto, que violou uma inti
midade." 
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Com aquelas expressões, que o meu 
caluniador recebeu como amigáveis -
tanto que, depois delas, me convida a 
tomar café - teria eu ofendido ao de
coro parlamentar? 

A resposta há de ser claramente ne
gativa. 

Outr·os disseram palavrões mais con
tundentes, no recinto da Câmara, no 
velho Palácio Tiradentes, ou no Palácio 
d·o Congresso, em Brasília, sem que nin
guém jamais as considerasse atentató
rias ao decoro parlamentar. 

32. o único processo de ofensa ao 
decoro, na história do nosso Parlamento, 
ocorreu na Primeira Legislatura, quando 
apareceu, na revista O Cruzeiro, uma 
fotografia do Deputado Barreto Pinto, de 
casaca e cuecas. 

No decorrer da investigação parlamen
tar, alegou o acusado que fora surpreen
dido pelo fotógrafo, não tinha intenção 
de ver publicada aquela imagem. 

Entretanto, meses depois, publicando 
suas memórias no Diário da Noit~ re
velava intenções de desmoralizar o Par
lamento, divulgando a seguinte infor
mação: 

"Loura, morena, artigo nacional e 
estrangeiro, tais mulheres (provarei, 
senhores) têm evitado haja número 
nas Comissões Parlamentares." 

O Deputado Barreto Pinto foi, em nota 
oficial, desligado da Bancada do PTB e, 
a requerimento do Deputado Hermes Li
ma, teve o seu mandato cassado, pelo 
voto de mais de dois terços do Plenário 
(Ruy Santos, O Poder Legislativo, suas 
virtudes e seus defeitos, Brasília, 1972). 

33. Gomo demonstrei, o uso de pala
vrões, entre dois amigos, na intimidade, 
não pode ser considerado ofensa ao de
coro parlamentar, pelo simples fato de 
tê-los proferido um senador. 

Dizem os melhores tratadistas que, 
fora do Parlamento, o seu representante 
só ofende ao decoro por procedimento 
público desregrado: embriaguez, Incon
tinência de conduta, ofensa ao Poder 
que representa. (V. Miguel Reale. De
coro Parlamentar e Cassaçito de Man
dato Eletivo, in "Revista de Direito Pú
blico", Editora RT., vol. 10, págs. 88 a 
93). 

Esse mesmo autor, ao examinar a exi
gência do quorum de dois terços, para a 

medida extrema de cassação, acentua: 
(idem, pág. 90). 

"Dai a excepcionalidade do remédio 
cujo caráter obsoleto é reconhecido 
pela maioria dos autores, exatamen
te pelo perigo de abusos que enseja, 
inclinando-se a legislação e a dou
trina cada vez mais para outros pro
cessos de apuração de responsabili
dade, no caso de infraçã,o de deveres 
politiws, conferindo-se ao Parla
mento a função de "denunciar", mas 
não a de "julgar" os próprios pa
res." (Cf. Biscaretti di Ruffia, "Di
ritto Constituzionale", Napoles, 1965, 
7.a edição, pág. 404 e segs.). 

34. Saliente-se, finalmente, que o Re
gimento Interno do Senado Federal não 
apresenta aquela definição de decoro 
parlamentar prevista no § 1.0 do art. 35 
da Constituição, restando, como única 
figura definida constitucionalmente, 

" ... o abuso das prerrogativas asse
guradas a-o congressista ou a percep
ção, no exercício do mandato, de 
vantagens ilícitas ou imorais." 

Isto não se provou, como demonstrei 
e mais claro ficará no julgamento da 
queixa-crime que promovi, contra o ca
luniador, no foro de Pernambuco. 

VII - Conclusões 

a) As acusações não resistem a uma 
análise sistemática. 

b) Nenhum sofisma consegue trans
formar a versão oficial da fita magné
tica em prova das acusações c·ontidas na 
"carta-calúnia". 

c) A prova testemunhal é irrelevante. 
Se um concunhado depõe por ouvir di
zer, a.s demais pessoas, ouvidas pela Co
missão, negaram, peremptoriamente, as 
alegações caluniosas do Sr. Carlos Al
berto. 

d) Atuei, no caso, objetivando encon
trar uma fórmula para salvar a empre
sa de uma falência, cujas repercussões 
sociais seriam as mais desastrosas, pois 
provocaria o desemprego de centenas de 
famílias. Procedi na defesa do interesse 
coletivo, convicto de que, assim o fazen
do, exercia uma atividade inerente à m\
nha qualidade de representante do povo. 

Daí porque aguardo, confiante, a de
cisão da Comissão de Constituição e Jus
tiça do Senado, como, na justiça comum, 
a exemplar punição do caluniador. 



-427-

Estas, senhores Senadores, são as in
formações prévias que me comprometi, 
no Plenário do Senado, a encaminhar a 
essa Egrégia Comissão. 

Brasil!a, 17 de março de 1975. -
Wilson Campos. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. WIL
SON CAMPOS, EM SEU DISCURSO: 

DOC.N.0 1 

Revoltando, profundamente, com a 
carta publicada na Imprensa pelo Sr. 
Carlos Alberto Menezes Sá, sinto-me no 
dever de prestar os esclarecimentos de
vidos ao povo pernambucano, não tanto 
em atenção à pessoa do caluniador, mas 
pel·o compromisso que tenho para com 
esse povo, que me honrou como seu re
presentante no Senado da República. 

Facilmente se poderá constatar a mo
tivação das levianas acusações que me 
foram Imputadas: o desespero do empre
sário fracassado, diante da Iminente fa
lência da empresa que tão mal dirige, 
como, aliás, ficou claro na sua própria 
carta-calúnia. 

A manifesta improcedência das acusa
ções será facilmente comprovada pela 
análise, serena e objetlva, dos fatos re
almente ocorridos, como passo a expor. 

Já em abril de 1973, fui procurado pelo 
Sr. Prefeito do Município de Moreno, 
Osias Mendonça, para tomar conheci
mento da crise financeira que o Coto
nifícl-o Moreno S.A. atravessava. 

Objetlvando encontrar uma fórmula 
para salvar a empresa de uma falência, 
cujas repercussões sociais seriam as mais 
desastrosas, pois provocaria o desempre
go de centenas de famílias, concordei em 
manter entendimentos com a direção da
quele cotonificlo, pois, assim procedendo, 
na defesa do Interesse coletlvo, estava, e 
estou convicto, de que exercia uma ati
vldade Inerente à minha qualidade de 
representante do povo. 

Com esse objetlvo, mantive alguns 
contatos com o autor da leviana carta
calúnia, na presença do Sr. Prefeito do 
Município de Moreno, ficando então ln
formado de que o cotonifício pleiteara 
a concessão, pelo BANDEPE, de uma fi-

ança no valor de Cr$ 20.000.000,00, para 
emprestimo a ser celebrado com banco 
particular. 

Procurei, assim, a dlretorla d-o BAN
DEPE, na pessoa do seu Presidente, a 
quem expus a situação da empresa, fl
cand.o então esclarecido que tuclo depen
deria da apresentação de um projeto, 
c-ontendo um relatório circunstanciado 
das reais condições da empresa e das ga
rantias oferecidas, além do atendimento 
de outros requisitos. 

Transmiti essas exigências ao Sr. Car
los Alberto, no mês de junho de 1974, 
sendo este o último contato que mantive 
com aquele empresário. 

Posteriormente, tomei conhecimento 
de que esse pedido havia sido negado e 
depois renovado, com redução da fiança 
para Cr$ 12.000. 000,00. Soube, ainda, que 
esta última fiança não cheg·ou a ser con
cedida,· porque a empresa não atendeu 
às exigências do BANDEPE. 

Não é justo nem razoável que o calu
niador pretenda encobrir a sua incom
petência na direção dos negócios da sua 
empresa mediante a utilização de pNces
s-o.s caluniosos, visando a compr-ometer o 
meu passad-o de empresári-o e homem pú
blicD, digno do mandato que legitima
mente conquistei. 

No momento, cabe-me apenas repelir 
publicamente, e com a maior veemência, 
todas as acusações caluniosas assacadas 
contra a minha pessoa pelo Sr. Carlos 
Alberto. Promovere!, em tempo hábil, as 
medidas legais C·ontra o caluniador, pe
rante a Justiça Criminal. 

Tenho a certeza de que o pr{)nuncia
mento final da Justiça não decepciona
rá os meus amigos, o meu Partido e ·Os 
pernambucanos, confirmando, assim, a 
lisura do meu procedimento como cida
dão e homem público. 

Fique tranqülla a opinião pública do 
meu Estado que voltarei ao assunto e lu
tarei, sem desfalecimento, até que a ver
dade seja restabelecida e a Justiça pre
valeça na sua ação saneadora e punitiva 
contra o detrator. 

Irei até o fim, com serenidade e de
terminação, disposto a considerar como 
pretórios no julgamento da minha con
duta todas as Instâncias da Justiça bra-
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slleira e o Senado da República, no qual 
represento Pernambuco. 

Brasília, 4 de janeiro de 1975. - Wil
son Campos. 

DOC. N.0 2 

Conhecimento 

Tomei conhecimento das imputações 
caluniosas do meu gratuito agressor por 
intermédio de matéria simultaneamente 
divulgada em todo o País, com caracte
rística de uma só procedência redatorial. 
Tratava-se de texto, que se dizia calcado 
em gravação de fita magnética, de um 
diálogo meu com o denunciante. Nunca 
mantive diálogo que me comprometesse 
e só tenho conhecimento dessa fita atra
vés dos jornais. 

Nunca ouvi qualquer reprodução de 
tal fita e só se existir, me pronunciarei 
sobre ela' na Comissão Parlamentar de 
Inquérito, que espero seja constituída, 
para apurar toda a verdade, ou em qual
quer outra que, para tal fim, se cons
titua. 

Encontros 
Conheci o Sr. Carlos Alberto em 

1972, por ocasião ~o último pleito muni
cipal quando apmei, em Moreno, a elei
ção do atual Prefeito, funcionário do co
tonificio daquela cidade. Por solicitação 
do Prefeito Osias Gomes de Mendonça, 
tomando conhecimento da situação difí
cil em que se encontrava a empresa, 
ameacados de desemprego mais de mil 
operários, para evitar uma crise social 
naquele Município é que passei a suge
rir medidas capazes de debelar a crise. 
Tivemos vários encontros, no contonifí
cio, no BANDEPE e, certa feita, no 
Grande Hotel. 

Compra 

1Jamais pretendi c~mp:rar ou agen
ciar a venda daquele cotonifício. Embo
ra tenha sido e seja empresário, nunca 
exerci nem pretendo exercitar qualquer 
atividade industrial, em que não tenho 
experiência. Principalmente enquanto 
durar o meu mandato, cujo cumprimen
to me exigiu até exonerar-me de algumas 
atividades privadas. 

Intermediação 
- Nunca sugeri ao Sr. Carlos Alberto 

nomes para a transferência do controle 
acionárlo do Cotonifício Moreno, nem 
jamais fui procurado por quem quer que 

estivesse interessado nessa aquisição. Em 
nenhum momento citei o nome das pes
soas a que ele se refere, segundo o noti
ciário constante dos jornais. As empre
sas por ele citadas, se alguma transação 
fizeram com o BANDEPE, devem ter pro
cedido de modo legal, dado o reconheci
do conceito das me.smas, dos seus diri
gentes e do banco citado. 

Interesse 

Sempre me interessei pelos proble
mas empresariais do meu Estado, em 
nome do seu próprio desenv·olvimento. 
Quem pretender prova do que afirmo, 
basta ler os meus pronunciamentos, na 
tribuna do Senado, sugerindo mais aten
cão do Governo para as atividades indus
triais do Nordeste, ou pedindo providên
cias para a solução de crises eventuais. 

Confiança 

Não recebi, até hoje, qualquer amea
ça à minha segurança, sequer por tele
fone, mas, apenas, manifestações de so
lidariedade. Não tenho o que temer, mas 
somente em quem confiar: na Justiça do 
meu País e no julgamento da Casa Con
gre.ssual a que sirvo. Já consti~uí advo
gado em Recife o Professor Br1to Alves, 
para processar ~ caluniador e espero que 
o Senado constitua Comissão Parlamen
tar de Inquérito, ou Comissão Especial, 
que possa funcionar no recesso. N.as ~o
missões que f·orem criadas ou na J ustlça 
competente, tratarei da ~efesa do meu 
nome. Não me devo mamfestar sobre o 
processo-crime de cal~nia, ademais ~el~s 
suas amplas implicaçoes de ordem JUrl
dica, pelas instituições atingidas: no 
meu caso, o Senado Federal; no do Go
vernador o Executivo Estadual, além de 
um banco oficial, necessariamente f~sca
lizado pelo Banco Central, e de varias 
pessoas de reconhecida probidade. Cer
tos aspectos do escândalo preparado po
dem até ser examinados pelos juristas 
sob o prisma da Lei de Segurança Na
cional. 

Brasília, 9 de janeiro de 1975. - Wil
son Campos. 

DOC. N.0 3 
Declarações do Sr. Osias Gomes de 

Mendonça, Prefeito 1\!unicipal 
de Moreno 

Tive citado o meu nome, em declaração 
do Senador Wilson Campos, a propósito 
da denúncia veiculada na Imprensa, pelo 
Sr. Carlos Alberto Menezes, Diretor-Pre-
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sidente do Cotonlfíclo Moreno, sediado 
em meu município, onde trabalham mais 
de mil operários, dele totalmente de
pendentes para a sobrevivência de suas 
famílias. Tive conhecimento, por Inter
médio daquele seu diretor, das dificul
dades financeiras que aquela empresa 
atra~essava, pondo em risco a segurança 
economica de centenas de conterrâneos 
meus, e, como Prefeito do Município 
s~nti-me na obrigação de evitar, se pos~ 
stvel, uma crl3e capaz de prejudicá-los 
com a cessação de atlvidades da empre~ 
sa. A pedido do Sr. Carlos Alberto Me
nezes, coloquei-o, várias vezes, em con
tato com o Senador Wilson Campos, pre
senciando as entrevistas dos dois em 
que se analisavam sugestões para debe
lar a crise da empresa. Em nenhum des
ses encontros, em que era patente o es
forço do Senador Wils·on Campos no 
sentido de superar os problemas do' co
tonifícío, para evitar-se o desemprego 
daqueles operários, ouvi qualquer pro
posta do Sr. Carlos Alberto Menezes, no 
sentido de oferecer vantagens financei
ras a quem solucionasse a crise da sua 
empresa. Igualmente, o Senador Wilson 
Campos, nesses contatos, jamais sugeriu 
qualquer tipo de compensação, mesmo 
política, pelas suas sugestões e interve
niência. Aliás, todo meu interesse, no 
caso, bem como do ilustre homem públi
co, visava, pura e simplesmente, a evitar 
uma crise social em meu Município, com 
tantas famílias dependentes da sobrevi
vência do Cotonlfíclo Moreno. Esta, em 
nome da verdade, a nossa participação 
em gestões que, por iniciativa do seu 
principal Interessado, se transformariam 
num rumoroso caso político, que vem 
deslustrar as tradições do nosso Estado. 
procurando ferir a honorabilidade de 
um dos nossos mais prestantes homens 
públicos. 

Também é de meu c·onheclmento que 
o eminente Governador Eraldo Guelras 
promoveu démarches, no sentido de evi
tar o fechamento daquela empresa, no 
que foi secundado pela direção do 
BANDEPE, a partir d·o pleito do Sr. Car
los Alberto Menezes junto àquele esta
belecimento. 

Era tudo quanto me sentia obrigado, 
como pernambucano e Prefeito de More
no, a esclarecer, como satisfação à opi
nião pública e como testemunha da mo
ralidade admlnl3trativa e da inatacabi
lidade de nossos governantes e políticos. 

Recife, 5 de janeiro de 1975. - Osias 
Gomes de Mendonça. 

DOC. N.0 4 

Antônio de Brito Alves 
Advocacia Criminal 

Ex.mo Dr. Juiz de Direito da Vara 
Crime da Capital. 

Wilson de Queiroz Campos, brasileiro, 
casado, comerciante, exercendo o man
dato de Senador pelo Estado de Per
nambuco, residente em Brasília, vem 
perante V. Ex.a, por Intermédio dos 
advogados constituidos na procuração 
anexa (Doe. n.0 1), com fundamento no 
art. 30 do Código de Processo Penal, ofe
recer queixa-crime contra Carlos Alber
to Menezes Sá, brasileiro, solteiro, atual
mente sem profissão conhecida, residen
te à Rua dos Navegantes, n.0 447, 
ap. 1.101, em Boa Viagem, nesta cidade 
por haver cometido os crimes de calúnia 
e difamação, previstos nos arts. 138 e 
139 do Código Penal, pelos motivos que 
passa a expor: 

1 - No dia três (3) de janeiro do cor
rente ano, o querelante tomou conheci
mento, através dos meios de comunica
ção social, de um documento de autoria 
de Carlos Alberto Menezes Sá, rotulado 
de carta-denúncia, que, segundo o seu 
autor, fora por ele próprio encaminhado 
a determinadas autoridades civis e mi
litares, residentes no Recife, bem como 
a parentes e amigos seus, no dia nove 
(9) de outubro de 1974. (Doe. n.0 2). A 
mencionada carta, fez juntar um envó
lucro contendo a cópia de uma fita mag
nética, cuja finalidade precípua era, na 
afirmativa do denunciante Carlos Alber
to, a de comprovar, de modo pleno e 
Inequívoco, as acusações que formulara 
contra o querelante. 

Protestou, de logo, o querelante a sua 
Inocência, através de nota publicada na 
Imprensa desta Capital, taxando de car
ta-calúnia aquele documento, além de 
haver tomado, ao mesmo tempo, a ini
ciativa de solicitar ao Presidente do 
Senado da República a instauração de 
uma Comissão Parlamentar para apu
rar os fatos que lhe foram Imputados 
falsamente, tudo isso já do domínio 
público. 

2 - O querelado Implorou a ajuda do 
querelante para que o Cotonifíclo Mo
reno S. A., do qual era, à época, dire
tor-presldente, não fechasse as suas 
portas, deixando no desemprego e na 
miséria centenas de operários. Como ho
mem público, Interessado nos problemas 
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de sua terra e de sua gente, atendeu o 
querelante aos reiterados e dramáticos 
apelos do querelado, razão pela qual dele 
sempre recebia o tratamento de "queri
do amigo" e de "meu Senador". 

Mas não demorou muito para que o 
querelado revelasse seu verdadeiro ca
ráter, sua vocação de falso delator. Tan
to isso é verdade que armou ele um es
quema, montou uma armadilha, com o 
objetivo de gravar uma conversa que te
ria com a pessoa a quem tratava sob 
mestrança de amizade e de quem já re
cebera, nas horas difíceis, apoio e com
preensão. o querelado representou bem 
o papel de Judas da era tecnológica. 
Muito natural que para . tanto tenl1a 
usado uma fita magnética, em lugar do 
símbolo histórico da traição. 

Todavia, no escândalo que produziu, o 
feitiço encomendado terminou mesmo 
virando contra o triste feiticeiro. Ao in
vés de provar contra o querelante, a gra
vação, traiçoeiramente obtida, incrimina 
o querelado. 

3 - Com efeito, no seu depoimento 
perante a Comissão Especial do Senado, 
reportando-se ao encontro que teria 
ocorrido no Grande Hotel, nesta cidade, 
assevera Carlos Alberto Menezes Sá: 
"que o Senador respondeu que, para a 
ultimação da operação, o declarante de
veria fazer as seguintes concessões: pa
gar quantia correspondente a 1 o/o do 
valor da operação, quantia destinada ao 
BANDEPE; duzentos mil cruzeiros para 
financiamento da campanha do filho do 
Senador, então candidato a Deputado 
Federal e apoio politico do depoente em 
favor do referido candidato." (Depoi
mento de Carlos Alberto Menezes Sá; 
Doe. n.0 3). Tais propostas, conforme diz 
o querelado, ficaram comprovaclas na 
fita de que se utilizou, imoral e traiço
eiramente, valendo, pois, a gravação 
para ele como sustentáculo firme e ir
refutável de suas acusações. 

Pois bem: a versão gráfica da fita 
original dada pelos peritos designados 
pela Comissão Especial do Senado, cons
titui, por si só, uma prova suficiente de 
que o querelado cometeu mesmo os cri
mes de calúnia e difamação contra o 
querelante. 

Realmente, na versão gráfica oficial 
da fita, diz, a certa altura, Carlos 
Alberto: 

"CA - Mas, Wilson, é difícil você 
encontrar uma pessoa que transmi
ta aquilo que você está sentindo. 

Ainda ontem eu fui conversar com 
Pinto, (ruído) e dis.se: Pinto, por fa
vor, eu queria que você abrisse o 
jogo, dissesse o que é que tem aí, 
o que foi que houve com o nosso 
pleito que não foi aprovado, e, até 
hoje, vai pra tal Carteira, pra tal 
Carteira. Naquele dia que você con
versou comigo, disse se eu desse 
uma bola de duzentos mil cruzeiros, 
seria imediatamente" (Versão grá
fica oficial da fita; Doe. n.0 4). 

A análise gráfica, gramatical e lógica 
do trecho, fielmente reproduzido, revela 
que a imputação não se dirige ao quere
lante, evidentemente. Se, porventura, tal 
acusação dissesse mesmo respeito ao 
querelante, é intuitivo que o querelado 
- tão prevenido como estava para re
gistrar as alegadas propostas ilícitas, a 
ponto de haver instalado, sorrateiramen
te, um microfone e um gravador - te
ria feito, no derradeiro período do trecho 
acima transcrito, uma referência direta, 
expressa, ao nome do querelante. 

Para excluir, desde logo, quaisquer 
insinuações maledicentes, é preciso di
zer que em se tratando, como se tratava, 
de uma concessão de fiança pleiteada 
pelo Cotonifício Moreno S.A. junto ao 
BANDEPE, a cobrança de comissão pelo 
banco nas operações de fiança não é ato 
sequer censurável pelo Banco Central. 
Embora soubesse disso muito bem, o 
querelado, visando tão-somente a pro
dução do escândalo, deu a entender, de 
modo capcioso, nas suas repetidas de
clarações, que se tratava de uma "bola", 
quando sabia ser a comissã·o devida re
gularmente ao BANDEPE, consoante se 
vê, aliás, da ata da reunião da Diretoria 
desse estabelecimento, realizada no dia 
8 de agosto de 1974, durante a qual foi 
aprovado o pleito do Cotonifício Moreno 
S.A., relativo à importância de doze mi
lhões de cruzeiros. 

4 - Mas, não é só. Outra acusação 
falsa assacou o querelado contra o que
relante, ao afirmar, reiteradamente, que 
este lhe solicitara, no último encontro 
entre ambos havido no Grande Hotel, 
como condição para a aludida operação 
bancária, "a importância de duzentos 
mil cruzeiros para financiamento da 
campanha do filho do Senador, então 
candidato a Deputado Federal". 

Assim procedendo, o querelado impu
tou, falsamente, ao querelante, a prá
tica de fato definido como crime, ou 
scj a, precisamente o delito previsto rto 
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art. 299 do Código Ele i torai. Diz, com 
efeito, o artigo Invocado: "Dar, Merecer, 
prometer, solicitar ou receber, para si 
ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou 
qualquer outra vantagem para obter ou 
dar voto e para conseguir ou promover 
abstenção, ainda que a oferta nã·o seja 
aceita: pena, reclusão até quatro anos e 
pagamento de quinze dias-multa". 

Na ação de solicitar, trata-se de um 
crime formal, que se aperfeiçoa com a 
simples solicitação. 

Caso houvesse na imputação caluniosa 
sequer um indício de verossimilhança, o 
próprio bom senso indica que a gravação 
produzida jamais poderia silenciar a res
peito. Porém esse silêncio tem voz contra 
o querelado. 

Em nenhum trecho da versão gráfica 
oficial da fita, do começo ao fim, existe 
referência alguma, acerca dessa acusa
ção caluniosa do querelado ao querelan
te. Nem ao menos o nome do filho do 
querelante foi pronunciado na gravação. 

É possível admitir-se que o querelado, 
que se ocultara sob o disfarce de um 
expediente tã-o ardiloso e se prevenira 
tito intencionalmente, para registrar 
quaisquer palavras que pudessem com
prometer o querelante, não l11e provo
casse, durante toda a conversa, nenhuma 
resposta sobre a Importância de duzentos 
mil cruzeiros para financiamento da 
campanha politica do seu filho? 

O silêncio completo da gravação, nesse 
sentido, comprova a existência do delito 
de calúnia cometido pelo querelado, 
quando imputou, falsamente, ao quere
lante o fato definido como crime no art. 
299 do Código Eleitoral. 

5 - Mesmo que fosse possível aventar
se a hipótese, aqui formulada apenas ad 
argumcntandum de que o fato imputado 
falsamente não configura o crime defi
nido no art. 29!l do Código Eleitoral, ain
da assim a conduta do querelado não 
deixaria de ser criminosa, uma vez que 
realiza o tipo da difamaçãa de que trata 
o art. 139 do Código Penal vigente, pois, 
procedendo como procedeu, imputou ao 
querelante a prática de fatos evidente
mente ofensivos à sua reputação. 

6 -Ante o exposto, ouvido previamen
te o Dr. Promotor Público.. para obser
vância dos arts. 45 e 46, § 2.0 , do Código 
de Processo Penal, o querelante pede a 

v Ex.a que se digne de receber a pre
sente queixa-crime, citando-se, em se
guida, Carlos Alberto Menezes Sá para 
o Interrogatório e atas processuais sub
seqüentes, C·om a intimação regular das 
partes, até a decisão final da ação penal 
privada, com a condenação do querelado, 
nas sançõe.s cominadas nos arts. 138 e 139 
do Código Penal. 

Rol de Testemunhas 

1) Dr. Ãlvaro Gonçalves da Costa Lima, 
reside à Rua Conde de Irajá, n.0 691, nes
ta cidade; 

2) Deputado Carlos Moura de Moraes 
Veras, residente à Rua Padre Carapucei
ro, n.O 617, ap . .13, em Boa Viagem, nesta 
cidade; 

3! Dep~tado José Mendonça Bezerra, 
residente a Rua Professor Mario de Cas
tro, n.0 284, nesta cidade; 

4) Brigadeiro Aldo Pinho Alves resi
dente à Avenida Conselheiro Aguiar, n.0 

2. 707, ap. 1, nesta cidade; 

5) Dr. Agostinho Serrana de Andrade, 
residente à Av. Beira-Mar n.o 1.129, em 
Olinda, neste Estado. 

Recife, 28 de fevereiro de 1975. - An
tonio de Brito Alves - Evcrardo da 
Cunha Lana. 

DOO. N.0 5 

Ata da Quadragésima Septuagésima 
Segunda (472.a) Reunião da Dirctoria do 
Banco do Estado de Pernambuco S/A 
(BANDEPE), realizada no dia 20 de ju
nho de 1974. 

Aos vinte (20) dias do mês de junho de 
mil novecentos e setenta e quatro 0974), 
no edifício-sede do Banco do Estado de 
Pernambuco S/ A - BANDEPE, realizou
se a 472."' reunião da Diretoria, sob a 
presidência do Dr. Antônio Pereira Pinto, 
presentes os senhores diretores das Car
teiras de Crédito Industrial, Crédito Ge
ral e de Operações Especiais; ausente o 
Sr. Diretor da Carteira de Crédito Rural, 
por se encontrar em missão de serviço 
no Sul do Pais. Declarando aberta a ses
silo, o Sr. Presidente iniciou sua pauta, 
comunicando à Dlretorla, llaver sido en
cmninllada, no dia vinte (20) do mês de 
maio próximo passado, uma solicitação 
ao Banco Central do Brasil, referente a 
transferência da Agência CEASA para 
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o bairro de Boa Viagem, permanecendo 
naquela Central um Posto de Serviço. 
Ressaltando a importância que o Gover
no Federal vem imprimindo às Centrais 
de Abastecimento, conviu ser mais indi
cada a instalação de uma agência em 
lugar de um Posto de Serviços, propon
do, nesse sentido, o encaminhamento de 
uma nova solicitação ao Banco Central 
do Brasil, através do Sr. Diretor da Car
teira de Crédito Rural, Sr. José de Mo
raes Pinho, durante a sua permanência 
na Capital Federal; submetido o assunto 
à deliberação da Diretoria, foi a propo
sição aprovada por unanimidade. A se
guir solicitou a homologação da Direto
ria, no que foi atendido, para o Ofício 
ref. DIPRE-124/74, dirigido ao Sr. Pre
sidente da Companhia de Eletricidade de 
Pernambuco - CELPE, referente à ope
ração de financiamento a ser realizada 
através da CREGE, no montante de Cr$ 
4. 000. 000,00 (quatro milhões de cruzei
ros), para a construção do e<iifíci,o-sede 
da referida Companhia. Obtiveram apro
vação as resoluções citadas a seguir, res
pectivamente à numeração recebida: 
19/74 - Determina o rateamento do lu
cro líquido apurado semestralmente, nos 
meses de junho a dezembro, pela Cartei
ra de Crédito Rural com as Agências que 
operam em crédito rural, proporcional às 
a,plicações a cargo de cada unidade; 
20/74 - aprova a reformulação estrutu
ral e funcional do Registro da CREDIN; 
22/74 - aprova a reformulação funcio
nal e estrutural nas Agências Centro, Es
peciais e de P Categoria, referente à 
área de Tesouraria, elíminando as fun
ções gratificadas de Tesoureiro e Coorde
nador de Caixas, ao mesmo tempo em 
que cria os órgãos de Seção de Tesoura
ria, os Serviços de Tesouraria e os de 
Coordenação de Caixas, determinando 
que seus exercen tes se.i am reclassificados 
no Quadro Especial de Administradores 
- Q.E.A; 21/74 - aprova a estrutura 
organizacional da Gerência de Câmbio 
- GECAN, subordinada à Carteira de 
Crédito Geral, estabelecida no mesmo ní
vel de Gerência de Carteira; 23/74 -
cria a função gratificada de Analista de 
P:rojetos Industriais, incorporando-a à 
Tabela VI do Regulamento Interno de 
Pessoal. Em seguida, o Sr. Presidente 
apresentou requerimento da Cooperativa 
Agropccuária de Lajedo, solicitando o 
nbatilnento de Cr$ 12.379,52 (doze mil, 
trezentos e setenta e nove cruzeiros, cin
qUenta e dois centavos) sobre o débito 
de Cr$ 26.620,00 (vinte e seis mil, seis-

centos e vinte cruzeiros), corresponden
te a principal, juros e acessórios e 
custas advocatícias cobradas pelo Ban
co; de acordo com o parecer do Sr. Di
reter da CRERU, foi autorizada a liqui
dação da pendência pelo valor de Cr$ 
19.500,00 ( dezenove mil e quinhentos 
cruzeiros) . Obteve aprovação a proposta 
df: liqüidação do débito do Sr. Demóste
nes José de Carvalho, relativamente ao 
valor total de Cr$ 40.351,99 (quarenta 
mil, trezentos e cinqüenta e um cruzei
ros, noventa e nove centavos), autoriza
de, ad referendum à diretoria, pelo Sr. 
Diretor da Carteira de Crédito Rural, 
pela quantia de Cr$ 35.000,00 (trinta e 
cinco mil cruzeiros), correspondente a 
principal, juros e comissões, custas e des
pesas pagas e a pagar, mais verba hono
rária. Foi autorizada a despesa dt: Cr$ 
7. 500,00 (sete mil e quinhentos cruzei
ros), em favor da Empresa de Publici
dade Castelão Ltda., referente a exibi
ção de anúncio do BANDEPE pelo perío
do de 1 (um) ano, em documentário, a 
cores, sobre o complexo industrial de 
Pernambuco. Finalizando sua pauta, o 
Sr. Presidente passou a palavra ao Dire
tor da COESP. Inicialmente, solicitou a 
aprovação da proposta do Cotonifício Mo
r«.>no S/ A, referente ao pedido de uma 
fiança no valor de Cr$ 20.000.000,00 (vin
te milhões de cruzeiros); a Diretoria con
dicionou a aprovação da operação con
soante decisão final de estudo a, ser rea
lizada pelo Diretor da Carteira de Crédi
to Geral, sendo a proposta retirada de 
}lauta. Com a comissão de 3% ao ano 
foram aprovadas as seguintes concessões 
ele fianças:- Cr$ 1.390.000,00 <um mi
lhão, trezentos e noventa mil cruzeiros) 
em favor de SETE - Sociedade de Ser
viços Técnicos Especializada Ltda., para 
aquisição de equipamento e acessórios de 
perfuração de poços artesianos, com re
cursos do FAE e BNH, tendo como garan
tia notas promissórias de emissão da So
ciedade e a vai dos Diretores, condiciona
do, no entanto, à confecção da ficha ca
dastral da Sociedade e de seus dirigen
tes; - Cr$ 4.500.000 (quatro milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) em favor da 
Sociedade Imobiliária Vera Cruz Ltda., 
para reforço de capital de giro, através 
de garantia real, representada pelo Edi
fício Maurício de Nassau, notas promis
sórias de emissão da Sociedade e aval 
dos seus diretores. Relativamente à au
torização RECON concedida pela Direto
rla, em sua 469.n reunião, para financia
mento no valor de Cr$ 1.000.000,00 (um 
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milhão de cruzeiros) em favor da Imo
biliária Sampaio Ltda., o Sr. Dlretor da 
Carteira de Operações Especiais comuni
cou o cancelamento da mesma, em vista 
da Impossibilidade de ser realizada a 
operação. Usou da palavra, a seguir, o 
Sr. Dlretor da Carteira de Crédito Indus
trial que obteve aprovagão unânime para 
os seguintes pleitos.- FRANÇA & CIA. 
LTDA. - solicitação de crédito no valor 
de Cr$ 780.3.13,00 (setecentos e oitenta 
mil, trezentos e treze cruzeiros), sendo 
concedido Cr$ 762.000,00 (setecentos e 
sessenta e dois mil cruzeiros), com re
cursos do BNB/SUDENE, de acordo com 
o Parecer 84174, para inversões fixas e 
capital de giro, com garantia de hipoteca 
cie Conjunto Industrial e bens dos sócios; 
- CIA DE INDUSTRIALIZAÇAO DO 
LEITE DE PERNAMBUCO - CILPE -
solicitação de crédito, com recursos do 
FINAME, no valor de Cr$ 457.197,00 
(quatrocentos e cinqüenta e sete mil, 
cento e noventa e sete cruzeiros), sendo 
concedido Cr$ 328.037,00 (trezentos e 
vinte mil e trinta e sete cruzeiros), para 
inversões fixas, com garantia de aliena
ção fiduciária; - MóVEIS DEMESTRE 
S/ A, solicitação de crédito no valor de 
Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhen
tos mil cruzeiros), através dos recursos 
do BNH/SUDENE, sendo concedido Cr$ 
1. 655.000,00 (um milhão, seiscentos e 
cinqüenta e cinco mil cruzeiros) para in
versões fixas e financeiras, com garan
tia de hipoteca, penhor cedular e alie
nação fiduciária. A pauta da CREGE foi 
aprovada de acordo com os pareceres da 
Carteira, e vai adiante discriminada: li-
mite de crédito no valor de Cr$ ..... . 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) 
para GEOTESTE LTDA., utilizável a cri
tério da Diretoria, e mediante boas ga
rantias e continuidade de compensações 
ao nível da assistência recebida; - VAS
CONCELOS PEDROSA & CIA. - crédito 
concedido em caráter especial no valor 
de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzei
ros), utilizável exclusivamente em des
conto de duplicatas de seu endosso, con
tra sacados devidamente selecionados, 
independentemente da continuidade das 
atuais reciprocidades; - CASAS CIAS -
empréstimo de Cr$ 600.000,00 (seiscentos 
mil cruzeiros) em promissórias, com ven
cimentos para 60, 90 e 120 dias; -ELIAS 
DE OLIVEIRA LIMA S/ A - Indústria & 
Comércio - homologação do limite ex
tra de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cru
zeiros), para desconto de duplicatas. 
Novamente com a palavra, o Senhor Pre-

sidente aprBSentou trabalho elaborado 
pelo Núcleo de Estudos e Planejamento 
Econômico - NEPLE, deste Banco, em 
que fiaou evidenciada a necessidade de 
instalação de agências nas cidades de 
São Paulo e Brasílla. Quanto a São 
Paulo, é importante ressaltar que sendo 
aquela Capital o maior centro industrial 
do Pais, está ligada a Pernambuco pelas 
inúmeras indústrias que aqui se insta
laram, vez que aquele Estado é o maior 
contribuinte dos depósitos destinados à 
SUDENE entre outras vantagens, como 
sejam a de captação de recursos e tran
sações bancárias que beneficiariam este 
banco e, conseqüentemente, o Estado. No 
que concerne a Brasília, é óbvio reco
nhecer a sua importância, como Capital 
Federal, centro de decisões da politica 
econômico-financeira nacional. Face a 
esses argumentos e outros que estão in
clusos no referido estudo, o Senhor Pre
sidente propõe que se encaminhe ao Ban
co Central do Brasil, solicitação para ins
talação daquelas agências. Em votação, 
fol a proposta aprovada. E nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a reu
nião e lavrada a presente ata que, lida 
e aprovada, vai por mim assinada e pelos 
Diretores presentes. Dela se extraem 
quatro cópias para fins de arquivo con
fidencial das Carteiras deste Banco. Re
cife, 20 de junho de 1974. - Maria An
gela Morais Ayres, Secretária - Antônio 
Pereira Pinto, Dlretor-Presidente -
Áureo Howard Bradley, Diretor da Cart. 
de Créd. Ondl. - Hélio Dias de Assis, 
Diretor da Cart. de Créd. Geral - Ro
mero do Rego Barros Rocha, Diretor da 
Cart. de Oper. Espec. 

DOC. N.0 6 

Ata da quadringentésima septuagésima 
terceira (473.") reunião da Diretoria 
do Banco do Estado de Pernambuco 
S/A (BANDEPE), realiza.da no dia 27 

. de junho de 1974. 

As doze (12: 00) horas do dia vinte e 
sete (27) do mês de junho do ano de 
mil novecentos e setenta e quatro 0974 l, 
no edifício-sede do Banco do Estado de 
Pernambuco S/A - BANDEPE, reali
zou-se a 473.a reunião da Dlretoria, pre
sentes os senhores diretores das Cartei
ras de Crédito Rural, Crédito Industrial, 
Crédito Geral e de Operações Especiais. 
Dando Inicio aos assuntos de sua pauta, 
o Sr. Presidente apresentou, à consld~
ração da Dlretoria, ofício do Conselho 
de Desenvolvimento de Pernambuco -
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CONDEPE, propondo a realização de um 
programa de financiamento pelo BAN
DEPE, para a realização de cursos de 
pós-graduação para pessoal técnico per
tencente a órgãos públicos; o assunto 
foi considerado merecedor de estudo, a 
ser feito pela CREGE, condicionando-se 
sua aprovação ao parecer final do DI
reter da Carteira. Em seguida, foi apro
vada resolução, determinando a distri
buição com os funcionários de gratifi
cação, na base de 1/6 (um sexto'! elos 
provent·os percebidos neste 1.0 seme~
tre, podendo o Sr. Presidente conceder, 
em casos especiais, gratificação i;Xtraor
dinária, segundo os critérios de mereci
mento, eficiência e assiduidade; esta 
resolução tomou o número 24/74. Tam
bém foi aprovada resolução, que tomou 
o número 25174, determinando que 30% 
(trinta por cento) do resultado das ope
rações de Open Market realizadas pela 
agência Rio de Janeiro, sejam incluídos 
na sua receita, devendo os seus efeitos 
retroagirem a 1.0 de janeiro de 197<!. 
A CREDIN obteve apr-ovação unânime 
para os seguintes financiamentos: ... 
Cr$ 6. 788. 8uo,oo <seis milhões, setecen
tos e oitenta e oito mil, oitocentos cru
zeiro.s) em favor da Empresa PLAGON 
S/A - Plásticos Goyana do Nordeste, 
através dos recursos do FIPEME, com 
garantia de hipoteca, penhor cedular e 
alienação fiduciárla; Cr$ 2. 000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros) em favor da 
Tecelagem de Etiquetas Guerry, para 
inversões fixas e capital de giro, atra
vés dos recursos do PEB/FUNDECE; 
Cr$ 666.362,52 (seisc.entos e sessenta e 
seis mil, trezentos e sessenta e dois cru
zeiros, cinqüenta e dois centavos) em 
favor de C. Maranhão S./A - Com. e 
Ind. de Carnes e Conservas, para inver
sões fixas, com garantia de alienação 
flduciária. De acordo com as análises 
apresentadas pela CRERU, foram apro·· 
v a dos os seguintes pleitos: Rosa Maria 
Fernandes Prazeres - financiamento no 
valor de Cr$ 72. COO,OO (setenta e dois 
mil cruzeiros), para aquisição de 1. 600 
(um mil e seiscentos) sacos de farelo, 
destinados ao Imóvel rural denominado 
"Granja Mau Refúgio", através de nota 
de crédito rural; Gutemberg Borba da 
Silva - financiamento no valor de 
Cr$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito 
mil cruzeiros), para tra•tos culturais, 
através de cédula rural plgnoratícia, 
com garantia de Carta de Retenção das 
safras de 74/75 e 75/76; Pedro Welling
ton Telles Sampaio - c ré di to no valor 
de Cr$ 1.161. 562,00 <um milhão, cento 

e sessenta e um mil, quinhentos e ses
senta e dois cruzeiros), através dos re
cursos da GECRI/PESAC, para Investi
mento e custeio rural, com garantia 
hipotecária da Fazenda Santo Antônio; 
Telêmaco Cavalcantl Pessoa- financia
mento no valor de Cr$ 100.000,00 <cem 
mil cruzeiros), através de cédula rural 
pignoratícla, para aquisição de 70 (se
tenta) garrotes para engorda, destina
dos ao imóvel rural denominado "Fa
zenda Massaranduba". A pauta da 
COESP constou de apenas um pleito, 
tendo sido aprovada a operação RECON 
de fiança no valor de Cr$ 1. 200.000,00 
(um milhão e duzentos mil cruzeiros), 
em favor do Textifício Santa Maria Ltda., 
para concretização de um contrato com 
a Companhia Brasileira de Entreposto 
e Comércio - COBEC, com a garantia 
de alienação fiduciária, mediante a no
meação de fiel deposHário. Usou da pa
lavra, a seguir, o Sr. Diretor da CREGE, 
que obteve aprovação unânime para as 
seguintes operações: limite de crédito no 
valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil 
cruzeiros), em favor da New-Lar -
Móveis e Utilidades, sendo Cr$ lOO.OOO,CO 
(cem mil cruzeiros) em duplicatas e 
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzelro.s) em 
promissórias; financiamento extra no 
valor de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de 
cruzeiros) em favor de Madeira Sinté
tica, condicionado a existência dos 
recursos de encaixe da Carteira, para 
desconto em notas promissórias; Cr$ 
1. 000.000,00 (um milhão de cruzeiros) 
em favor de Micro!He do Nordeste, para 
desconto de notas promissórias; Cr$ 
600.L0c,OO (seiscentos mil cruzeiros) em 
favor de Alumínio S/A - Extrusão e 
Laminação - ASA, para desconto de 
notas promissórias; Cr$ 250.000,00 (du
zentos e cinqüenta mil cruzeiros) em fa
vor do Clube Náutico Capibaribe, para 
desconto em notas promissórias, com a 
garantia de 50% (cinqüenta por cento) 
das quotas oriundas das partidas de fu
tebol, a serem realizadas durante o pe
ríodo de 29-6-74 a 17-7-74, mais a inter
veniência da Federacão Pernambucana 
de Futebol, na qua!ldade de avalis·ta; 
Companhia de Mecanização Agrícola de 
Pernambuco - COMAPE - redução da 
taxa de juros para 1% (um por cento) 
ao mês, sobre o débito de Cr$ 382.908,93 
<trezentos e oitenta e dois mil, novecen
to.s e oito cruzeiros, noventa e três cen~ 
ta vos). Em atendimento à solicitação 
do Sr. Presidente, relativamente a um 
estudo sobre o pleito do CO'tonifício Mo
reno S./A, apresentado pela COESP na 
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472." reumao, o Diretor . da CREGE 
transmitiu à Diretoria seu parecer da 
seguinte forma: "A Empresa apresentou 
uma solicitação de fiança no valor de 
Cr$ 20.000. OLO,OO (vinte milhões de cru
zeiros), que apreciada inicialmente pela 
CREDIN evidenciou a impossibilidade de 
atendimento, considerando, principal
mente os seguintes pontos básicos: 1 -
a evolução do capital da pleiteante apre
sentava uma sHuação estacionária, numa 
análise de apreços constantes, já que os 
incrementos realizados foram oriundos 
de correção de seu ativo imobilizado; 
2 - a Empresa responde por três nnan
ciamentos junto a CREDIN, apresentan
do resgate com noventa (90) dias e um 
débito em atraso de ordem de Cr$ ... 
122.000,00 (cento e vinte e dois mil cru
zeiros); 3 - na CREGE também paga 
seus compromissos habitualmente com 
atraso e, grandemente dos tHulos des
contados, têm sido substituídos; 4 -
grande parte de seu equipamento pode 
ser considerado obsoleto, exigindo ele
vado contingente de mão-de-obra e 
acarretando um baixo índice de produ
tividade e com alto custo operacional; 
5 - o capital de giro existente na em
presa é inteiramente de ·terceiros; 6 -
tem sido observado prejuízo financeiro 
nos últimos exercícios, o qual ultima
mente foi minimizado pela inclusão em 
sua receita do produto da desmobiliza
ção dos bens armas e ativo fixo; 7 -
as garantias oferecidas são insuficientes 
para realizar a operação dentro das 
normas operacionais do Banco, haja 
vista o comprometimento de parte do 
seu património, a supervalorização das 
evalizações dos seus imóveis e equipa
mentos, na maioria constituídos de má
quinas já obsoletas. Em 12 de junho 
próximo passado, a empresa apresentou, 
à COESP, novas informações adicionais 
ao pleito anteriormente formulado. Uma 
análise superficial desses novos elemen
tos, em função do que estudou a CRE
DIN, revela a impossibilidade da exe
cução do programa de produção, tendo 
em vista sua semelhança com o inicial
mente apresentado, cuja inviabilidade 
foi constatada na análise da CREDIN, 
face à limitação e.stabelecida pela ca
pacidade do equipamento, notadamente 
na preparação de fiação. A empresa es
t:i atualmente com todas as suas vendas 
de tEcidos finos •totalmente paralisnda.s, 
em face da retração do mercado interno 
e externo". Pedindo a pal::wra, o Sr. 
Presidente achou ponderável as argu
mentações do Dirctor da CREGE, suge-

rindo que sejam promovidos entendi
mentos com a Empresa, no sentido de 
ser feito um estudo para a reestrutura
ção total da mesma, através de um 
projeto a ser encaminhado ao Banco 
Nacional d·o Desenvolvimento Económico 
- BNDE, pelo Fundo de Modernização 
e Reaparelhamento de Indústrias -
FMRI. Em face do parecer da CREGE, 
a Dire•toria indeferiu, por unanimidade, 
a proposta do Cotonificio Moreno S/ A. 
E nada mais havendo a tratar, foi en
cerrada a reunião e lavrada a presente 
ata, que, lida e aprovada, vai P·or mim 
assinada e pelos Diretores presentes. 
Dela se extraem quatro cópias para fins 
de arquivo confidencial nas Carteiras do 
Banco. Recife, 27 de junho de 1974. -
Maria Ângela Morais Ayres, Secretária 
- Antônio Pereira Pinto, Diretor-Pre
sidente - José de Moraes Pinho, Diretor 
da Cart. de Créd. Rural- Áureo Howard 
Bradley, Diretor da Cart. de Créd. Ind. 
- lléiio Dias de Assis, Diretor da C ar t. 
de Créd. Geral - Romero do Rêgo Bar
ros Rocha, Diretor da Cart. de Oper. 
Espec. 

DOC. N.0 7 

Ata da quadringentésima septuagésima 
nona (479.a) reunião da Diretoria do 
Banco da Estado de Pernambuco S/ A 
(BANDEPE), realizada no dia 8 de 
agosto de 1974. 

Aos oito (8) dias do mês de agosto de 
mil novecentos e setenta e quatro (1974), 
no edifício-sede do Banco do Estado de 
Pernambuco S/ A - BANDEPE, reali
zou-se mais uma reunião da sua Dlre
toria, com a presença dos Senhores Di
relatores: Antônio Pereira Pinto, Diretor
Presidente; José de Moraes Pinho, Dire
tor da Carteira de Crédito Rural; Aureo 
Howard Bradley, Diretor da Carteira de 
Crédito Industrial; Hélio Dias de Assis, 
D!retor da Carteira de Crédito Geral; 
e Romero do Rêgo Barros Rocha, Dire
tor da Carteira de Operações Especia1s. 
o Senhor Presidente, dando início aos 
trabalhos, apresentou à consideração dos 
presen te.s carta da Comissão Organiza
dora do Congresso Nacional de Procura
dores do Estado, solicitando colaboração 
financeira do Banco para fazer face aos 
encargos do Congresso, a realizar-se no 
período de 27 a 31 de outubro do cor
rente ano, sob o patrocínio d·o governo 
do Estado e da Procuradoria-Geral da 
Fazenda. A Diretoria, por unanimidade, 
re.sclveu atender o pleito, autorizando 
donativo no valor de Cr$ 30.000,00 (trln-
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ta mil cruzeiros). Considerando a ne
cessidade de melh<lr orientar a política 
crediticia do Banco, a Diretoria resolveu 
suspender, até posterior deliberação, a 
concessão de novo "Cheque Forte" e de
terminar que, salvo em condições excep
cionais, a critério da Diretoria, na sua 
renovação, seja rig·orosamente observado 
o saldo médio do cliente ou saldo de 
ações. Tendo em vista a inauguração de 
novas agências foi aprovada resolução 
criando 3 (três) vagas durante o cor
rente exercício, no Quadro Técnico -
Q. T., na Carreira Júnior, na Classe Ini
cial, Cargo Técnico Agrícola - T. A. 
Ainda com a palavra, o Senhor Presi
dente comunicou aos demais companhei
ros de mesa que, com referência à lo
cação da área do Edifício Marmotel que 
foi ofertada ao Banco para localização 
da Agência Metropolitana Boa Viagem, 
assunto tratado em reunião de 25 de ju
lho findo, nos entendimentos mantidos 
pelo Banco com os proprietários daquele 
imóvel ficou acertado o seguinte: a) 
aprovação do anteprojeto de instalação 
que acompanhou a Carta n.0 938/74; b) 
aluguel no valor correspondente a 27 
salários mínimos desta região, só apli
cável a cada doze (12) meses, a contar 
do termo inicial do prazo do contrato; 
c) prazo de quatro (4) anos; e d) in
denlzação das despesas efetuadas pelos 
proprietários com serviços de decoração 
que foram autorizados pelo Banco. O as
sunto recebeu aprovação unânime da 
Diretoria. Com a palavra o Diretor da 
Carteira de Crédito Industrial apresen
tou sua pauta que recebeu aprovação e 
que constou dos seguintes financiamen
t<Js: Cr$ 5~0. 000,00 (quinhentos mil cru
zeiros), com recursos do FUNDECE, para 
a Usina Serro Azul, destinado a capital 
de giro, com garantia fidejussória; Cr$ 
1.381. 500,00 (um milhão, trezentos e oi
tenta e um mil e quinhentos cruzeiros), 
com recursos do BNB/SUDENE, para 
Aurilnorte Ind. Comércio de Petroquí
mica e Plástico Ltda., destinada a ca
pital de giro e inversões fixas, garantido 
por hipoteca cedular do imóvel indus
trial, Inclusive as benfeitorias projeta
das; e Cr$ 1.080.000,00 (um milhão e 
oitenta mil cruzeiros), também com re
cursos do BNB/SUDENE, para Curtume 
L. Monteiro S/ A, destinado a capital de 
giro, garantido por hipoteca cedular. A 
pauta da Carteira de Crédito Rural que 
também recebeu aprovação unânime, 
constou de três financiamentos com re
cursos do GECRI/PESAC. O primeiro 
para Frederico Andrade de Moraes Pi-

nheiro, no valor de Cr$ 485.796,00 (qua
trocentos e oitenta e cinco mil, setecen
tos e noventa e seis cruzeiros) para in
vestimento e custeio rural, garantido 
por hipoteca; o segundo para Luiz Gon
zaga de A. Carvalho, no valor de Cr$ 
491.040,00 (qua•t.r\lcentos e noventa e um 
mil e quarenta cruzeiros), para custeio 
agrícola, garantido por hipoteca da 
Granja Aragarças. O último, no valor 
de Cr$ 599.386,00 (quinhentos e noventa 
e nove mil, trezentos e oitenta e seis 
cruzeiros), para Liberdade Agro Indus
trial S/ A, destinou-se a custeio rural, 
garantido por aval e penhor. Os traba
lh<Js tiveram prosseguimento com a 
pauta da Carteira de Operações Espe
ciais recebendo aprovação um financia
mento RECON, para Luiz Gonzaga An
drade Vasconcelos, no valor de Cr$ ... 
360.000,00 (•trezentos e sessenta mil cru
zeiros) para construção de seis (6) ca
sas residenciais, para comercialização, 
com garantia hipotecária. As liberações 
ficarão condicionadas à conclusão do 
laudo de avaliação. Com referência à 
solicitação do Cotonifício Moreno S/A, 
de fiança no valor de Cr$ 12.000. 000,00 
(doze milhões de cruzeiros) em operação 
de financiamento com recursos do exte
rior, a Dire toria, considerando o parecer 
da CREDIN e tendo em vista: a) mu
dança, quase total, da Administração da 
empresa, por pessoas mais experientes 
no ramo; b) redução de despesas admi
nistrativas ocasionada pela dispensa de 
grande quantidade de empregados des
necessári·os ao novo programa de tra
balho; c) nova orientação técnica no 
sentido de fabricação de sacaria, flane
la, telas para enfardamento, etc. - pro
dutos aceitos amplamente no mercado 
- que proporcionem melhoria na ren
tabilidade da empresa; d) diminuição do 
seu passivo, através de composição com 
credores, e através da venda de grande 
parte do seu estoque a preços mais re
duzidos; e) solução com compradores 
que, por questão de preços e prazo de 
faturamento, devolviam duplicatas; f) 
novos contratos efetuados, para venda 
de sacaria, com empresas de porte como 
SANBRA, Cooperativa dos Usineiros de 
Pernambuco, Cooperativa dos Uslneiros 
de Alagoas, Alimonda S/ A, etc., que 
propiciam maior tranqüllldade no es
coamento da produção da empresa; 
4) conhecimento prévio da minuta de 
contrato a ser realizado entre o banco 
financiador e a empresa; 5) procuração 
irrevogável e irretratável da empresa ao 
BANDEPE para receber diretamente do 
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Banco financiador os valores menciona
dos no item 2, mais a comissão anteci
pada de 1,5% ao semestre; 6) pagamen
to da comissão de fiscalização de 3% 
a.a., semestral e antecipadamente. A 
Diretoria mantém o limite ro•tatlvo de 
Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cru
zeiros), concedido anteriormente à fir
ma, exclusivamente para desconto de 
duplicatas. E nada mais havendo a tra
tar, foi encerrada a reunião e lavrada 
a presente ata, que, Ilda e achada con
forme, vai por mim assinada e pelos 
Diretores presentes. - Selma Vilar de 
Carvalho, Secretária da Diretorla -
Antônio Pereira Pinto, Diretor-Presiden
te - José de Moraes Pinho, Diretor da 
Cart. de Créd. Rural - Aureo Howard 
Bradley, Diretor da Cart. de Créd. Ind. 
- Hélio Dias de Assis, Diretor da Cart. 
de Créd. Geral - Romero do Rêgo Bar
ros Rocha, Diretor da Cart. de Oper. 
Espec. 

DOC. N.0 8 
GOVERNO DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
S.A. - BANDEPE 

Sociedade de Capital Aberto -
Registro GEMEC/RCA/73/356 

C.G.C. 10.866.788 

NOTA OFICIAL 
(Republicada por ter sido omitida a parte final 
do Item s.o, que vai agora publicada em negrlto) 

A Diretoria do Banco do Estado de 
Pernambuco S.A. - BANDEPE, tendo em 
vista as acusações publicadas pelo indus
trial Carlos Alberto Menezes, envolvendo 
decisões tomadas por esta instituição 
oficial de crédito, componente do siste
ma financeiro do Estado de Pernambuco, 
vem, por determinação do Ex.mo Sr. Go
vernador do Estado, na qualidade de re
presentante majoritário deste Banco, o 
Estado de Pernambuco, informar, a bem 
da verdade, os seguintes fatos: 

1.0 - No dia cinco (5) de abril de 
1974, subscrevendo carta pelo Cotonlfício 
Moreno S.A., o industrial Carlos Alberto 
Menezes solicitou deste Banco do Estado 
de Pernambuco S/ A. a aprovação de uma 
fiança bancária no valor de Cr$ ..... . 
20.000.000,00 (vln te milhões de cruzei
ros), com a qual poderá obter em banco 

privado uma linha de crédito pela Reso
lução 63 do Banco Central do Brasil. 

2.0 - O assunto foi analisado em reu
nião da Diretoria do BANDEPE no mês 
de junho, sendo levado pelo dlretor da 
COESP, Carteira de Operações Especiais, 
Dr. Romero do Rego Barros Rocha, que 
solicitou a aprovação da proposta do Co
tonifício Moreno S.A. referente ao pe
dido de uma fiança no valor de Cr$ ... 
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzei
ros). A Dlretorla condicionou a aprova
ção da operação à conclusão de estudo a 
ser realizado pelo Dlretor da Carteira de 
Crédito Geral. 

3. 0 - Ainda no mês de junho, em no
va reunião da Diretoria, o Diretor da 
CREGE (Carteira de Crédito Geral), Dr. 
Hélio Dias de Assis, Informou à Diretorla 
que a empresa apresentou uma solici-
tação de fiança no valor de Cr$ ..... . 
20.000.000,00 (vinte milhões de cruzei
ros), que, apreciada inicialmente pela 
CREDIN (Carteira Industrial), eviden
ciou a Impossibilidade de atendimento, 
considerando, principalmente, entre ou
tros motivos de segurança da operação, 
os seguintes: a evolução do capital da 
pleiteante apresentava uma situação es
tacionária, numa análise de preços cons
tantes, já que os incrementos realizados 
foram oriundos de correção de seu atlvo 
imobilizado; a empresa respondia por 
três financiamentos junto à CREDIN, 
apresentando resgate com noventa (90) 
dias de atraso e um débito da ordem de 
Cr$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil 
cruzeiros); na CREGE também pagava 
seus compromissos habitualmente com 
atraso e, grande parte do.s títulos des
contados têm sido .substituídos; o capital 
de giro existente na empresa era Inteira
mente de terceiros; foi observado pre
juízo financeiro nos últimos exercícios, 
o qual ultimamente foi minimizado pela 
inclusão em sua receita do produto de 
desmobilização dos bens de seu atlvo 
fixo; as garantias oferecidas eram insu
ficientes para lastrear a operação den
tro das normas operacionais do Banco, 
haja vista o comprometimento de parte 
do seu patrimônio. 

Informou ainda aquele Diretor que, em 
12 de junho próximo passado, a empresa 
apresentou à COESP novos dados adicio
nais ao pleito anteriormente formulado. 
Uma análise desses novos elementos, em 
função do que estudou a CREDIN, reve
lou, porém, a imposslbllldade da execução 
do programa de produção, tendo em vis-
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ta sua semelhança com o Inicialmente 
apresentado, cuja Inviabilidade foi cons
tatada na análise da CREDIN, face à 
limitação estabelecida pela capacidade 
de equipamento, notadamente na prepa
ração de fiação. Esclareceu ainda que a 
empresa estava com todas as suas ven
das de tecidos finos totalmente parali
sadas, em face da retração do mercado 
Interno e externo. Em face do parecer 
da CREGE, a Diretorla indeferiu, por 
unanimidade, a proposta de Cotonifíclo 
Moreno S.A. 

4.0 - Em agosto, o industrial Carlos 
Alberto Menezes s·olicitou desta Diretoria 
o reexame do pleito do Cotonifício Mo
reno S.A., solicitando a redução da fian
ça, agora para Cr$ 12.GOO.OOO,OO (doze 
milhões de cruzeiros). 

5.0 - Em face da nova solicitação da 
empresa e após o devido exame pelos se
tores técnicos do banco, a Diretoria, con
siderando o parecer da CREDIN e tendo 
em vista: a) mudança, quase total, da 
administração da empresa, por pessoas 
mais experientes no ramo; b) redução 
de despesas administrativas oca.si·onada 
pela dispensa de grande quantidade de 
empregados desnecessários ao novo pro
grama de trabalho; c) nova orienta
ção técnica no sentido de fabricação de 
sacaria, flanela, telas para enfardamen
to etc. - produtos aceitos amplamente 
no mercado -, que proporcionou melho
ria na rentabilidade da empresa; d) 
diminuição do seu passiv·o, através de 
composição com credores e através da 
venda de grande parte de seu estoque; 
e) solução com compradores que, por 
questão de preços e prazo de faturamen
to, devolviam duplicatas; f) novos 
contratos efetuados, para venda de .sa
caria, com empresas de porte, que pro
piciariam maior tranqüilidade no escoa
mento da pl.'odução da empresa; g) 
redução do valor da fiança solicitada, de 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
zeiros> para Cr$ 12.000.000,00 (doze mi
lhões de cruzeiros>; e considerando, ain
da, ser o empréstimo a longo prazo, típi
co para saneamento financeiro, que re
dundaria no soerguimento da empresa, 
evitando o seu fechamento e normali
zando .sua a tlvldade; considerando que 
as garantias reais oferecidas eram su
ficientes para Iastrear a operação, con
cordou em aprová-la, obedecidas todas 
as seguintes condições: 1) concessão 
de fiança de até Cr$ 12.000.000,00 (doze 
milhões de cruzeiros) sem responsab!II-

dade pelos encargos financeiros, comis
sões, reajustes cambiais ou quaisquer ou
tras despesas que ultrapassem aquele 
valor: 2) liquidação, junto a este 
Banco, dos valores levantados através de 
notas promissórias e de parcelas venci
das, e juros e acessórios atrasados na 
CREDIN; 3) aval dos diretores da em
presa e respectivas esposas; 4) co
nhecimento prévio da minuta de contra
to a ser realizado entre o banco finan
ciador e a empresa; 5) procuração 
irrevogável e irretratável da empresa ao 
BANDEPE para receber diretamente do 
banco financiador os valores menciona
dos no item 2; 6) pagamento da co
missão de fiscalização seme.stral e an
tecipadamente. A Diretoria manteve o 
limite rotativo de Cr$ 5.000.000,00 (cinc.o 
milhões de cruzeiros), concedido ante
riormente à firma, exclusivamente para 
desconto de duplicatas. 

O certo, porém, é que a fiança não 
chegou a ser concedida, porque as exi
gências acima enumeradas não foram 
atendidas pelo Cotonifício Moreno, que 
nem sequer chegou a apresentar a mi
nuta do contrato !le empréstimo a ser 
celebrado com o banco particular, con
trato esse ao qual o BANDEPE poderia 
vincular-se na qualidade de fiador. 

6.0 - Em relação ao "adiantamento" 
de Cr$ 3. 000.000,00 (trê.s milhões de cru
zeiros>, "até a contratação da operação" 
alegado pelo industrial Carlos Alberto 
Menezes, a Diretoria do BANDEPE tem a 
informar não ser, também, verídica esta 
afirmativa. No ca.so os empréstimos se
riam concedidos por bancos particulares, 
figurando o BANDEPE como mero fia
dor, sendo mesmo juridicamente impos
sível adiantamento por conta de fiança. 
O que ocorreu na verdade foi uma ope
racão de de.sconto de títulos. Posterlor
ménte, examinando a situação da em
presa Cotonifíci-o Moreno S.A., a Dlreto
ria decidiu, em setembro, suspender tais 
descontos, os quais foram restabelecidos, 
depol.s, com redução do limite de Cr$ ... 
5. 000.000,00 (cinco milhões de cruzei
ros), para Cr$ 3. 000.000,00 (três milhões 
de cruzeiros), apenas para desc·ontos de 
duplicatas. 

7.0 - Finalmente, é de lamentar que 
o Sr. Carlos Alberto Menezes tenha tra
zido a público, e de forma destorcida, 
fatos relativos às operações internas de 
sua empresa, que deveria ter mantido 
cm sigilo, forçando esta Diretorla, com 
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os esclarecimentos acima prestados, a 
restabelecer a verdade. 

Recife, 6 de j aneíro de 1975. 

Antônio Pereira Pinto - Diretor-Pre
sldente. 

José de Moraes Pinho - Diretor da 
Carteira de Crédl to Rural. 

Aureo Howard Bradley - Diretor da 
Carteira de Crédito Industrial. 

Hélio Dias de Assis - Diretor da Car
teira de Crédito Geral. 

(Jornal do Brasil - 7-1-75.) 

DOO. N.0 9 

A ÍNTEGRA DA CARTA 

E a seguinte a íntegra da carta envia
da pelo industrial Carlos Alberto Mene
zes Sá ao General Moacir Potiguara, 
Comandante do IV Exército: 

"Neste momento, acabo de assinar 
uma carta dirigida ao Bandepe 
(Banco do Estado de Pernambuco 
S.A.), comunicando minha pretensão 
de renúncia do controle acionário 
do Gotonifício Moreno S.A., bem co
mo a renúncia do cargo de presiden
te da r.eferida indústria. 

"Quero neste momento deixar bem 
claro os motivos que me levaram a 
tal decisão. 

"Desde o mês de janeiro de 1974 
toda a indústria têxtil nacional vem 
passando por uma crise, nunca vista 
antes no setor. Crise .esta que se 
agrava mês a mês. 

"Prevendo tal situação, pedi aos 
meus auxiliares que fizessem de 
pronto um levantamento da empre
sa. De posse deste estudo, resolvi en
caminhar aos bancos oficiais um 
pleito, para poder atender às ne
cessidades da companhia e também 
ficar com parte destes recursos ob
tidos para capital de giro. 

"Os pleitos foram entregues ao 
Banco do Brasil S.A. e Banco do Es
tado de Pernambuco S.A. (conforme 
documento em meu poder). 

"A operação seria na ordem de 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros) . 

"Para esta operação, a fábrica se 
comprometeria em dar Cr$ ....... . 
33.000.000,00 (trinta e três milhões 
de cruzeiros) de garantias r~ais 
(prédios, terrenos, maquinaria). 

"O Banco do Brasil S.A., logo que 
recebeu nosso pleito, determinou uma 
comissão composta por um enge
nheiro <Dr. Fernando Matos) encar
regado da parte de avaliar os bens 
oferecidos à outra parte da comissão 
para fazer uma perícia contábil e 
também · verificar as necessidades 
reais da empresa .e analisar a sua 
capacidade de pagamento. Após um 
mês aproximadamente de estudo, os 
técnicos entregaram ao Banco do 
Brasil S.A. os seus pareceres. Os bens 
oferecidos foram aceitos. 

"Aproveitando a análise das ga
rantias reais feita pelo Banco do 
Brasil S.A., apressei-me em entregar 
a mesma ao Banco do Estado de 
Pernambuco S.A., visto que o seu 
avaliador é o mesmo do Banco do 
Brasil (Eng.o Dr. Fernando Matos). 

"O Bandepe também nomeou uma 
comissão para verificar e analisar a 
capacidade de produção da fábrica, 
custos, capacidade de pagamento 
etc. 

"Decorridos 60 dias da entrega do 
no.sso pleito, fui ao Banco do Estado 
de Pernambuco S.A. ter um entendi
mento com o Dr. Romero do Rego 
Barros ( dlretor da Carteira de Cré
dito Especial), onde havíamos entre
gue nosso pleito, para saber do mes
mo se a diretoria do Banco já havia 
tomado conhecimento da análise 
feita pelos técnicos. 

"O Dr. Romero, então, na presença 
do Dr. Ney, chefe da equipe de aná
lise, e o Dr. Atiógenes Affonso Fer
reira nosso funcionário, Informou
me que o nosso pleito havia sido 
aprovado, em princípio, pela direto
rla do Banco, dependendo, apenas 
de uma análise dos bens oferecidos 
como garantia, para contratação da 
operação. Solicitei então ao Dr. Ro
mero que me desse uma carta di
zendo da resolução que a diretorla 
havia tomado aprovando o nosso 
projeto. 

"Como disse anteriormente que a 
avaliação dos bens do Cotonificio 
oferecidos para esta operação ti
nham sido avaliados pelo Banco do 
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Brasil S.A. e que o avaliador (Dr. 
Fernando Matos) era também ava
liador do Bandepe, fiquei tranqü!lo. 

"Resolvi então tirar xerox da car
ta do Bandepe e encaminhar aos 
meus fornecedores pedindo aos mes
mos uma prorrogação dos títulos que 
estavam para vencer pelo prazo de 
60 dias. 

"Fiz também uma carta ao Banco 
do Brasil S.A. desobrigando o mesmo 
de dar prosseguimento à análise ~o 
nosso projeto em face da aprovaçao 
do Bandepe." 

"Decorridos alguns dias, fui pro
curado em minha residência em Mo
reno pelo Senador Wilson Campos, 
que se fazia acompanhar do Dr. Ro
mero do Rego Berros e do Sr. João 
Colaço. Conversamos sobre diversos 
assuntos. Em dado momento, o Dr. 
Romero disse ter um compromisso 
ao qual não poderia faltar, porém o 
Senador Wilson ficaria comigo, para 
conv.ersar alguns assuntos ... 

"Fiquei a sós com o senador. Fui 
então interpelado pelo mesmo sobre 
o andamento do nosso pleito no 
Banco do Estado de Pernambuco 
S.A. Disse ao senador que o mesmo 
já havia sido aprovado. O senador, 
então, me perguntou se eu não ven
deria o controle acionário da fábri
ca. Fiz ver ao senador que durante 
quase cinco anos lutei sem tréguas 
para não só levantar a empresa, mo
dernizando quase todo o seu aqui
pamento, para desta forma termos 
condições de competir não só no 
mercado interno como também no 
mercado externo, com nossos con
correntes. Fiz ver também ao sena
dor que a diretoria do Cotonifício 
havia investido nos anos de 1972 e 
1973 Cr$ 14.000.000,00 (quatorze mi
lhões de cruzeiros), sendo que, desta 
importância, 70 por cento com re
cursos da própria empresa e 30 por 
cento com recursos de instituições 
financeiras. 

"O senador então me disse: "Car
los Alberto, o seu projeto só será 
aprovado pela Carteira de Crédito 
Especial se você der uma "bola" de 
1 por cento sobre o valor total do 
financiamento pretendido. Quero, 
também, acertar com você seu apoio 
à candidatura do meu filho Carlos 
Wilson para deputado federal e 
também uma ajuda para a campa-

nha no valor de Cr$ 200.000,00 (du
zentos mil cruzeiros) fornecidos 
parceladamente." 

"Fiquei surpreso com a proposta 
do senador, porém disse ao mesmo 
que iria estudar e que dentro de al
guns dias lhe daria uma resposta. 

"No dia seguinte, fui ao Banco do 
Estado de Pernambuco S.A. falar 
com o Dr. Romero do Rego Barros 
para sentir do mesmo se havia al
gum problema com o nosso projeto. 
O Dr. Romero então me disse que a 
comissão técnica havia achado al
guns erros no nosso pleito. Solicitei 
então uma entrevista com a comis
são técnica que havia feito a análise 
do nosso projeto. Fizemos uma reu
nião na presença do Dr. Romero, Dr. 
Ney (chefe da equipe de análises) e 
do Dr. Sebastião Barreto Campello, 
então na época diretor industrial do 
Cotonifício Moreno S.A. 

"0 erro encontrado no nosso pro
jeto pela comissão técnica foi o se
guinte: alegava a referida comissão 
que a fábrica só teria condições de 
produzir 2.5CO.OOO metros/ano. E 
nós havíamos colocado no projeto 
que a capacidade de produção da 
fábrica era de 1.200.000 metro/mês. 
O Dr. Sebastião Barreto Campello, 
diretor industrial do Cotonifício Mo
reno S.A., tomando a palavra fez ver 
ao Dr. Romero e ao chefe da equipe 
de análises, Dr. Ney, que o erro que 
eles haviam encontrado poderia ser 
da comissão técnica e não do Coto
nifício Moreno S.A. e que a referida 
indústria teria capacidade de produ
zir até 1. 600. 000 metros de tecidos, 
corrigindo alguns pontos de estran
gulamento. Dr. Romero do Rego 
Barros decidiu mandar novamente a 
mesma comissão para apurar de fato 
quem estava com a razão. Dias depois 
a referida comissão chegou à con
clusão que realmente a fábrica tinha 
condições de produzir 1. 200.000 me
troS/mês. Resolvido o problema da 
capacidade de produção surgiu novo 
impasse: comercialização e preço 
dos produtos de nossa fabricação. A 
famosa comissão técnica do Dr. Ro
mero alegava agora que os preços 
dos nosso produtos estavam major~
dos em 30 por cento. Levamos entao 
para o Dr. Romero as notas fiscais 
e os pedidos para fazer prova àquela 
comissão técnica que nós é que es
távamos com a razão. Provamos en-
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tão perante àquela comissão que não 
tínhamos majorado nossos preços no 
projeto. 

"Resolvi então falar com o Sena
dor Wilson Campos, disposto a acei
tar a sua proposta (dar uma bola 
de 1 por cento sobre o valor de nosso 
pleito e apoia.r a candidatura do seu 
filho, Carlos Wilson, para deputado 
federal). No dia seguinte, me encon
trei com o senador no Grande Hotel. 
O senador então me disse: "Você es
tá aperreado porque quer, pois já po
deríamos ter resolvido o problema do 
Cotonifício há toda vida." Novamen
te o senador voltou a insistir na. pos
sibilidade ·de venda do controle acio
nário do Cotonifício, dizendo o mes
mo que teria um grupo para com
prar as minhas ações e que pagaria 
pelas mesmas a importância de CrS 
5. 000.000,00 (cinco milhões de cru
zeiros). Discordei com a proposta de
finitivamente e pedi então ao se
nador para aparecer em Moreno a 
fim de acertarmos o assunto da. pro
pina e da candidatura do seu filho 
a deputatlo federal. 

"Combinamos então que, no dia 
seguinte, ele, Wilson, iria tomar café 
em minha residência para o acerto 
final. Na manhã do dia seguinte saí 
de casa logo cedo para não receber 
o Senador. Deixei um recado com o 
vigia de minha casa que se o Sena
dor aparecesse avlssasse que eu me 
encontrava na fábrica. Levei comigo 
um gravador e instalei no meu escri
tório a fim de gravar o diálogo man
tido entre mim e o Senador, caso no 
futuro fosse preciso mostrar aos ór
gão federais e ao próprio Governo 
como funciona a Carteira de Crédi
to Especial do Banco do Estado de 
Pernambuco S.A." 

"O Senador apareceu na fábrica. 
Gravei toda a conversa. Tirei várias 
cópias da fita. O destino destas có
pias é para as autoridades deste 
País. Acredito que as autoridades fe
derais tomarão alguma medida, pois 
o Governo Estadual nada fez, ape
nas o Governador Eraldo Guelras, 
depois de ouvir a fita, me pediu para 
ter calma e não divulgar o do
cumento em meu poder. Se compro
meteu comigo que mandaria anali
sar novamente o nosso pleito e apro
var de !mediato. Disse então ao Go
vernador: que não desejaria que o 

projeto fosse aprovado por imposi
ção e, sim, queria que fosse apro
vado se a fábrica fosse rentável e 
tivesse capacidade de pagar o em
préstimo solicitado. 

"Dois dias depois da conversa com 
o Governador, o pleito foi aprovado. 

"Fui então ao Banco do Estado de 
Pernambuco ter um entendimento 
com o presidente, Dr. Antônio Pe
reira Pinto. Fiz uma exposição ao 
mesmo da situação dramática em 
que estava vivendo a empresa, in
clusive a esta altura com titulas pro
testados, situação dramática pela 
"tabelinha" Wilson X Romero. Disse 
ainda ao presidente que da mesma 
maneira que estes dois corruptos ti
nham procurado extorquir dinheiro 
da minha empresa, fizeram com di
versas firmas que tiveram seus pro
jetas aprovados na Carteira de Cré
dito Especial. 

"Devido então à difícil situação fi
nanceira e também já sem crédito 
por ter títulos protestados solicitei 
do presidente do Bandepe um adian
tamento no valor de Cr$ 3. 000.000,00 
(três milhões de cruzeir<Js) para re
solver, ou melhor, atender os pro
blemas mais imediatos. Este adian
tamento seria liquidado com a libe
ração dos recursos quando da con
tratação da operação, já aprovada 
por aquele banco. O presidente, Dr. 
António Pinto, deferiu favoravel
mente a minha proposta, fazendo 
apenas uma ressalva, que as libera
ções deste adiantamento seriam de 
Cr$ 500.000,00 (quinhent<Js mil cru
zeiros) semanais. Concordei. 

"A esta altura, já não conseguia 
dirigir a empresa, precisava de uma 
pessoa que pudesse me ajudar. Re
solvi então admitir um sócio. Vendi 
50 por cento do controle acionário 
aos irmãos Victor Araujo. Fui junta
mente com António Ol!nto Victor de 
Araujo aos bancos para apresentá
lo como meu sócio. Fui ao Banco do 
Estado de Pernambuco, falei com o 
presidente, fiz ver ao mesmo que 
aquele grupo que estava ingressando 
na sociedade tinha investido a im
portánc!a de Cr$ 4. 000. 000,00 (qua
tro milhões de cruzeiros l. Por este 
motivo, queria também reduzir o va
lor do empréstimo solicitado àquele 
banco. Ao invés de Cr$ 20. 000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) só !ria-
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mos precisar de Cr$ 12.000.000,00 
(doze milhões de cruzeiros). 

"Na presença do representante do 
. novo grupo o presidente do Bandepe 
afirmou estar de pé a fiança, bem 
como o adiantamento de Cr$ ..... 
3. 000.000,00 (três milhões de cruzei
ros) até a contratação da operação. 

"Nos foi adiantado Cr$1. 750.000,00 
(um milhão, setencentos e cinqüen
ta mil cruzeiros). Eis que o presi
dente do Banco do Estado de Per
nambuco S.A. adoece, passando a 
presidência para o Sr. Morais Pinho. 

"Com o novo presidente em exer
cício, as coisas se modificaram bas
tante. O presidente em exercício 
juntamente com a diretoria decidiu 
nã·o mais operar com o Cotonifício 
Moreno S.A., alegando que toda a 
cidade do Recife já havia tomado 
conhecimento do escândalo que en
volvia a Carteira de Crédito Especial 
e o Cotonifício Moreno S.A. 

"Fui então à residência do Dr. 
Antônio Pinto juntamente com o Dr. 
João Roma e na presença do mesmo 
disse que passaria o controle acio
nário total da fábrica e renunciaria 
à presidência para desta forma não 
deixar o Banco do Estado de Per
nambuco S.A. e a diretoria numa si
tuação vexatória causada pelo dire
tor da Carteira de Crédito Especial 
e o Senador Wilson Campos. O Dr. 
Antônio Pinto alegou então que na
da poderia fazer por estar afastado 
da presidência por motivos de saúde. 

"Resolvi procurar o Governador 
eleito, José de Moura Cavalcânti, e 
expliquei ao mesmo a grave situação 
do Cotonifício Moreno S.A. O Gover
nador Moura Cavalcânti disse nada 
poder resolver por ser Governador 
de fato mas não de direito e me pe
diu que procurasse falar com o Go
vernador Eraldo Guelras e insistisse 
junto ao mesmo para tomar provi
dências da grave situação, fazendo 
ver ao mesmo que o fechamento da 
fábrica representaria o desemprego 
de 1.400 operários, gerando assim 
um clima de intranqüilidade no mu
nicípio e talvez até de subversão. 

"Procurei no mesmo dia o Gover
nador Eraldo Guelras, o mesmo se 
encontrava em Pal:í.cio, porém não 
me recebeu, pediu que eu falasse 
com o Vice-Governador Barreto 

Guimarães, expliquei então ao Sr. 
Barreto Guimarães toda a situação, 
o qual já era conhecedor. O Vice
Governador prometeu levar ciência 
ao Governador Eraldo Gueiros e to
mar as providências neces.sárias pa
ra o não fechamento da fábrica. 
Nenhuma providência foi tomada. 

"Estou neste momento levando ao 
conhecimento de V. S." dos fatos já 
narrad·o.s para que tome as providên
cias cabíveis que o caso requer, bem 
como no sentido de manter a ordem 
e a tranqüllidade da população na 
cidade de Moreno, visto que a esta 
altura a situação do cotonifíci·o é 
insustentável. 

"Quero também esclarecer a V. S." 
e às autoridades do País os benefí
ci·os que fiz à cidade do Moreno: 

"1) Resolvi o problema habita
cional da cidade vendendo cerca de 
790 casas da fábrica a·os seus operá
rios por preços acessíveis e de acordo 
com a renda familiar (através do 
BNH); 

"2) Moreno era uma cidade ilha
da, pois dista 30 km de Recife e não 
tinha meios de comunicação. Fiz 
doação das açõe.s da Empresa Tele
fônica do Moreno, da qual o Coloni
fício é o maior acionista, à Prefei
tura do Moreno para desta forma a 
Telpe poder encampar a mesma, 
dando assim à cidade meios de co
municação; 

"3) Fiz doação de um prédio à 
Prefeitura para a mesma poder doar 
ao Bandepe, a fim de que aquele es
tabelecimento de crédito pudesse 
instalar uma agência na cidade do 
Mcreno (primeira agência bancária 
da cidade); 

"4) Doei um terreno para a Se
cretaria de Educação, para a mesma 
construir um ginásio (já em funcio
namento); 

"5) Doei um prédio com área 
aproximada de 1. 000 m~ para um 
colégio, também em funci·onamento; 

"6) Criei uma escola para os fi
lhos dos oper:í.rlos, a qnal é mnntlda 
pela fábrica (em pleno funciona
mento). 

"Aí e.st:í., pois, Sr. General, todo o 
meu e.sforço, não .só no sentido de 
soerguimento ela empresa que em .. 
prega cerca de 1. 400 oper:í.rlos, como 
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também os benefícios trazidos para 
a cidade do Moreno. 

"Aqui me despeço, na certeza de 
que V. S.G como Comandante do IV 
Exército tomará as devidas provi
dências ao exposto acima. 

"Cordialmente 
"Carlos Alberto Meneses Sá 
"E.T.: Quero ressalvar que os 

diretores do Bandepe, Sr.s. Antônio 
Pereira Pinto, Dr. Morais Pinho, Dr. 
Hélio de Assis e Dr. Aureo Bradley, 
são homens dignos e honrados, que 
para mim merecem todo respeito e 
consideração." 

(O Globo - 3-1·75.) 

DOC. N.0 10 
CONTRATO DE OPÇÃO 

Pelo presente instrumento particular 
do Contrato de Opção de Compra, de 
50% (cinqüenta por cento) das ações do 
Cotonifício Moreno S . A., de um lado 
como primeiro ccntratante o Sr. Carlos 
Alberto de Menezes Sá, brasileiro, sol
teiro, industrial, residente na cidade do 
Recife, capital do Estado de Pernambu
co, e do outro lado como segundo con
tratante o Dr. Antônio Olinto Victor de 
Araújo, brasileiro, casado, industrial e 
residente na cidade de Olinda, também 
neste Estado, inscritos no cadastro de 
Pessoas Físicas d·o Ministério da Fazen
da, respectivamente sob os n.0s 018328244 
e 001701864, tem justo e contratado o 
seguinte: 

CLAUSULA PRIMEIRA- O primeiro 
contratante concede ao segundo contra
tante opção, Irrevogável e irretratável 
!Pelo prazo de 90 (noventa) dias conta
dos da data de assinatura da presente 
opção, para a ccmpra de 50% (cinqüen
ta por cento) das ações do cotonifício 
Moreno S.A., de que o primeiro contra
tante é proprietário, pelo preço e quan
tia certa de Cr$ 1. 000.000,00 (hum mi
lhão de cruzeiros). 

CLAUSULA SEGUNDA - O preço pac
tuado na presente opção será pago ao 
primeiro contratante, desde que a mesma 
venha a ser exercida, da seguinte ma
neira: 

a. a importância de Cr$ 500.000,00 
(quinhentos m!l cruzeiros), à vista no 
ato da assinatura do contrato de com
pra e venda de ações; 

b. a impcrtãncia de Cr$ 500.000,00 
(quinhentos m!l cruzeiros) em dez (10) 
prestações mensais, iguais e sucessivas 
do valor Cr$ 50.000,00 (cinqüenta m!l 
cruzeiros) cada uma, as quais serão re-

presentadas por 10 (dez) notas promis
sórias de idênticos valores e que serão 
emitidas no ato da assinatura do refe
rido contrato de c-ompra e venda das 
ações, vencendo-se a primeira, trinta 
(30) dias após a referida assinatura e as 
demais sucessivamente; 

PARAGRAFO úNICO- Referidas no
tas promissórias serã·o em! tidas pelo se
gundo contratante Antônio Olinto Victor 
de AraújQ e avalizada pelo mesmo e pe
lo Sr. Carlos Thadeu Victor de Araújo. 

CLAUSULA TERCEIRA - O segundo 
contratante poderá desistir do exercí
cio da presente opção no caso de o Co
tonifício Moreno S.A., não vir a rece
ber financiamento por parte da rede 
bancária em termos compatíveis com as 
necessidades da indústria, dentro do pra
zo de noventa dias já indicados; 

CLAUSULA QUARTA- Excercendo a 
opção, o segundo contratante assumirá 
todo o passivo contáb!l do Cotonifício 
Moreno S.A., bem como os juros, mul
tas, correção monetária e outras respon
sabilidades incidentes sobre o referido 
passivo contábi!, se porventura houver; 
não se responsabilizando por outros dé
bitos, não constantes do passivo conta
bi!zado, porventura existente, o que se
rá de inteira responsabilidade do pri
meiro contratante; 

CLAUSULA QUINTA - TQdos os cré
ditos que o primeiro contratante detém 
em conta corrente no Cotonifíclo More
no S. A., serão transferidos gratuitamen
te para o segundo contratante, uma vez 
exercida a opção; 

CLAUSULA SEXTA- O primeiro con
tra:tante se compromete a, exercida esta 
opção, transferir ao segundo contratan
te a totalidade das ações da Têxtil In
dustrial Moreno S.A. - TEXIMO, e que 
não sejam pertencentes ao Gotcnifício 
Moreno S. A. e ao Sr. Waldemar de Ho
landa Vasconcelos, livres de quaisquer 
ônus e pagamento. 

CLAUSULA SÉTIMA- Uma vez con
cedido o financiamento dentro do prazo 
de 90 (noventa) dias já indicado e em 
valor compatível com as necessidades do 
Cotonifício Moreno S.A. terá o segun
do ccntratante o prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias, contados da liberação 
do financiamento concedidQ, para assi
nar o contrato de compra e venda de 
ações, efetuar o pagamento da 1." (pri
meira) parcela prevista na letra "A" da 
Cláusula Segunda da presente opção, 
bem como, emitir o.s títulos previstos na 
letra "B" da mesma Cláusula Segunda; 
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PARAGRAFO úNICO - No ca.so do 
financiamento previsto nesta Cláusula 
ser liberado em parcelas, contar-se-á o 
prazo de 30 (trinta) dias, previsto no 
ca.put desta Cláusula, a partir da libe
ração da 1." (primeira) parcela. 

CLAUSULA OITAVA - O primeiro 
contratante se compromete, também, 
exercida esta opção, transferir ao 2.0 (se
gundo) contratante a totalidade das co
tas-partes da Imobiliária Moreno Ltda., 
que não sejam pertencentes ao Cotoni
ficio Moreno S. A., livres de quaisquer 
ônus e pagamento. 

E, por e.starem assim justos e acorda
dos, assinam a presente opção em 4 (qua
tro) vias de igual teor e forma para um 
só fim do direito, na presença das tes
temunhas presenciais, ficando eleito pa
ra dirimir quaisquer dúvidas, o foro da 
cidade do Recife, capital do Estado de 
Pernambuco. 

Recife, 17 de outubro de 1974. - Car
los Alberto Menezes Sá - Antônio Olin
to Victor de Araújo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pin
to) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Altevir Leal. 

O SR. ALTEVffi LEAL - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, é com a mais viva 
emoção que, pela primeira vez, assumo 
esta augusta tribuna. 

Difícil é suceder a um homem da es
tirpe do Senador Geraldo Mesquita, a 
quem tanto deve o nosso Estado do Acre. 

Eleito g.overnador, pode-se preconizar 
um governo austero e voltado para o de
senvolvimento mercê de seus dotes de 
dinamismo, correção e sensibilidade poli
tica. 

Por outro lado, multo honroso é para 
mim ocupar um lugar ao lado de v. Ex.as, 
em um momento tão histórico para a 
nossa Pátria. Estamos vivendo a era da 
transição neste Pais, sob a égide do emi
nente Presidente Geisel, que tanto pro
pugna pela distensão politica, o que sig
nifica um marco na nossa história. 

Devo declarar, neste momento, que 
aqui venho, antes de mais nada, com a 
maior humildade, beber os ensinamentos 
que esta Casa nos concede, eis que, a 
meu ver, o Congresso Nacional é a maior 
Universidade: aqui temo.s oportunidade 
de debater, e conseqüentemente, conhe
cer todos os problemas existentes no 
Brasil, e perquirir as suas soluções: aqui, 
aprendemos quai.s os pontos comuns e as 
divergências regionais; aqui, é onde me-

lhor se aprende que o Brasil é realmente 
um continente, dada a sua diversifica
ção cllmá ti c a, económica e social. 

Sr. Presidente, este pronunciamento 
eu não poderia deixar de fazê-lo: repre
senta não só uma saudação a meus ilus
tres pa·res como também uma profissão 
de fé em nossa.s Instituições, em nossa 
Democracia. 

Oriundo de pequeno Grande Estado, 
nossa missão é desafiante: o Acre de tu
do precisa. Pequeno estado - fisicamen
te - é dotado de um potencial econó
mico dos mais ricos, o que o torna um 
grande Estado. Mas, há que tirá-lo des
sa condição de simples potencial, e ex
plorar e distribuir toda a sua riqueza, a 
fim de que ela reverta em benefício dos 
acreanos e de todo o Brasil. 

Aqui estarei, sempre, a solicitar me
didas e atitudes que venham a coicear 
o nosso Estado entre aqueles que mais 
possam contribuir para o engrandeci
mento do Brasil. 

Os nossos problema sócio-econômicos 
estão muito bem delineados no II Plano 
Estadual de Desenvolvimento do Estado 
do Acre, já elaborado pelo Governador 
eleito Geraldo Mesquita. 

Tal plano já nos dá uma idéia do que 
será o gcvemo, dando ênfase ao setor 
privado que funcionará em estreita co
laboração com os órgãos públicos. 

Pela concepção deste plano, que tem 
seu fulcro no binómio Integração -De
senvolvimento, está ele fadado a levar 
o Estado do Acre a uma posição princi
pal no universo brasileiro, como lhe ca
be. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para fi
nalizar, quero pedir a compreensão de 
todos e o apoio dos meus pares para que 
bem possa exercer o mandato que me 
foi confiado pelo grande povo acreano. 

Era o que tinha a dlze·r. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pin
to) - Tem a palavra o ncbre Senador 
Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - (Sem re
visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, antes de entrar no assunto para 
o qual solicitei a palavra, cumpre-me, em 
nome da Liderança do Movimento De
mocrático Brasileiro, trazer a nossa sau
dação ao Senador Altevlr Leal, na cer
teza de que S. Ex.n, nesta Casa, conosco, 
há de propugnar pela defesa dos altos 
Interesses da Nação naquele sentido que, 
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nós do MDB, entendemos - o Senado 
Federal como povo em sua regionallda
de, em sua condição local de vida. 

Mas, Sr. Presidente e srs. Senadores, 
motivo alheio à minha vontade impedi
ram-me que estivesse presente em Belo 
Horizonte na posse do Governador Au
reliano Chaves. Ccnheci S. Ex.a, quando 
Engenheiro na cidade de Itajubá, quan
do eu, também Engenheiro, executava 
obras para o Departamento Nacional de 
Saneamento. Desejo a S. Ex.a o Gover
nador Aureliano Chaves as maiores fe
licidades, na certeza de que sobretudo, 
como disse S. Ex.a, há de assumir aque
la vocação siderúrgica das Minas Gerais, 
desse Estado que exporta minério e cada 
vez mais empobrece. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ainda 
nesta semana, terei opo-rtunidade, nesta 
Casa, de falar sobre o imp<~sto único 
sobre minério, e o que acontece em re
lação a Minas Gerais; mostrar também 
o significado desse imposto, face à ar
recadação tributária nacional. 

Estou certo de que o Governador Au
reliano Chaves, além de olhar para os 
desníveis regionais, os desníveis espaciais 
de desenvolvimento, que irá verificar no 
Estado de Minas Gerais, há de assumir 
essa vocação siderúrgica. Há pouco, lem
brava o Senador OSires Teixeira o pro
blema ferroviário brasileiro Lembrou, in
clusive, a Ferrovia Belo Horizonte-São 
Paulo, chamada "Ferrovia do Aço", pre
conizada nessa carta de intenções do Go
verno Federal, ou seja, no II Plano Na
cional de Desenvolvimento Económico. 

Estamos certos, então, Sr. Presidente 
- é o nosso desejo sincero, nesta Casa -
de que realmente essa vocação siderúr
gica de Minas Gerais encontrará o maior 
apoio do Governador Aureliano Chaves. 

Muito Obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pin

to) - Não há mais oradores Inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores a Sessão 

do Congresso Nacional, às 18 horas e 30 
minutos, no plenário da Câmar.a dos 
Deputados, destinada à leitura de men
sagens. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão. 

Designo para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 8, de 1975, de autoria do Sr. 

Senad<~r Lourival Baptista, requerendo a 
transcrição, nos Anais do Senado, da en
trevista concedida pelo Profess<~r Mário 
Henrique Simonsen, Ministro de Estado 
da Fazenda, à revista Manchete, através 
do jornalista Irineu Guimarães. 

2 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 11 de 1975 de autoria do Sr. 
Senador Vasconcel<~s Torres, requerendo 
a tr.anscriçáo, nos Anais do Senado, dos 
discursos do Embaixador Antônio Del
fim Netto e do Presidente da França 
Valéry Giscard d'Estaing, por ocasião da 
apresentação das credenciais do novo 
embaixador àquele Chefe de Estado, pu
blicados no Jornal do Brasil, em 21 de 
fevereiro de 1975. 

3 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 15, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Nels<~n Carneiro, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 76, de 1974, de sua autoria, 
que suprime expressões do art. 566 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

4 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 11, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 78, de 1974, de sua autoria, 
que altera a redação do art. 449 da 
Consolidação d.as Leis do Trabalho. 

5 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.o 17, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 79, de 1974, de sua autoria, 
que acrescenta parágrafo ao .art. 115 da 
Lei n.o 1. 711, de 28 de outubro de 1952. 

6 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 33, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Virgílio Távora, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado, 
da pale.stra proferida pelo Professor Má
rio Henrique Simonsen, Ministro de Es
tado da Fazenda, na Confederação Na
c~onal da Indústria, em 14 de fevereiro 
do corrente ano. 

O SR. PRESIDENTE (l\iagalhács Pin
to) - E.stá encerrada ,a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 40 
minutos.) 



u.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
· em 18 de março de 1975 

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

A1l 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
José Lindoso - Cattete Pinheiro 
- Jarbas Passarinho - Renato 
Franco - Alexandre Costa - José 
Sarney - Helvídio Nunes - Petrô
nio Portella - Mauro Benevides -
Wilson Gonçalves - Agenor Maria 
- Dinarte Mariz -- Ruy Carneiro -
Marcos Freire - Wilson Campos -
- Arnon de Mello - Luiz Cavalcan
te - Gilvan Rocha - Lourival 
Baptista - Heitor Dias - Luiz 
Viana - Ruy Santos - D:irceu Car
doso - Eurico Rezende - Roberto 
Saturnino - Danton Jobim - Nel
son Carneiro - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Franco Montoro 
- Oreste.s Quércia - Benedito Fer
reira - Lázaro Barboza - Osires 
Teixeira - Saldanha Derzi - Leite 
Chaves - Evelá.sio Vieira - Lenoir 
Vargas - Daniel Krieger - Paulo 
Brossard - Tais o Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto) - A lista de presença acusa o 

comparecimento de 45 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro 
aberta a Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER 

N.0 1, de 1975 
da Comissão de Rcdação, apre

sentando a rcdação do vencido, para 
o turno Suplementar elo Substituti
vo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n.o 74, de 1974 (n.0 578-A/72, 
na Casa de orig·em). 

Relator: Sr. Orestes Quércia 
A Comissão apresenta a redação do 

vencido, par.a o turno Suplementar do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de 

Lei da Câmara n.0 74, de 1974 (n.0 578-A, 
de 1972, na Casa de origem), que regula 
o exercício da profissão de Propagandis
ta e Vendedor de Produtos Farmacêu
ticos, e dá outras providências. 

S.ala das Comissões, em 18 de março 
de 1975. - Danton Jobim, Presidente -
Orestes - Quércia, Relator - Renato 
Franco - José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 1, de 1975 .. 

Redação do vencido, para o turno 
Suplementar do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara 
n.0 74, de 1974, (n.0 578-A/72, na 
Casa de origem). 
Substitua-se o Projeto pelo seguinte: 

Regula o exercício da profissão de 
Propagandista e Vendedor de Produ
tos Farmacêuticos e dá outras pro
vidências. 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Considera-se Propagandista 
e Vendedor de Produtos Farmacêuticos 
aquele que exerce função remunerada 
nos serviços de propaganda e venda de 
produtos químico-farmacêuticos e bioló
gicos, nos consultórios, residências, em
presas, farmácias, drogarias e estabele
cimentos de serviços médicos, odontoló
gicos, médico-veterinários e hospitalares, 
públicos e privados. 

Parágrafo único - Considera-se, ain
da, Propagandista e Vendedor de Produ
tos Farmacêuticos aquele que, além das 
atividades previstas neste artigo, realiza 
promoção de vendas, cobrança ou outras 
.atividades acessórias. 

Art. 2.0 - O Propagandista e Vendedor 
de Produtos Farmacêuticos somente po
derá exercer função diferente daquela. 
para a qual for contratado, quando, pre
viamente, e com a sua anuência expres
sa, proceder-se à respectiva anotação na 
Carteira Profissional. 

Parágrafo único - O Propagandista e 
Vendedor de Produtos Farm.acêuticos, 
chamado a ocupar cargo diverso do 
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constante do seu contrato, terá direito à 
percepção do salário correspondente ao 
novo cargo, bem como a vantagem do 
tempo de serviço, para todos os efeit,os 
legais, e, aind,a, ao retorno à função an
terior com as vantagens outorgadas à 
função que exercia. 

Art. 3."- É vedado o exercício da pro
fissão de Propagandista e Vendedor de 
Produtos Farmacêuticos ao menor de 18 
(dezoito) anos. 

Art. 4.0 - As infrações à presente Lei, 
para as quais não esteja prevista pe
nalidade específica, serão punidas de 
acordo com ,os critérios fixados, para 
casos semelhantes, na Consolidação das 
Leis os critérios fixados, para casos se
mell1an tes, na Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Art. 5.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 6." - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

PARECER 
N.0 2, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Lei d<>. Câmara n.0 114, de 1974 (n.o 
2.307-C/70, na Casa de origem). 

Relator: Sr. Renato Franco 

A Comissão apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n.0 114, de 
1974 (n.0 2.370-C/70, na Casa de ori
gem), que acrescenta alínea ao art. 514, 
caput, da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 
5. 452, de 1.0 de mai,o de 1943. 

Sala das Comissões, em 18 de março 
de 1975. - Danton Jobim, Presidente -
Renato Franco, Relator - Orestes Quér
cia - José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 2, de 1975 

Redação final do Projeto de Lei 
da Câmara n." 114, de 1974 (n.0 

2.307-C/70, na Casa de origem), que 
acrescenta alínea ao art. 514, "ca
put", da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.0 5. 452, de 1.0 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, 1.0 - O art. 514, caput, da Conso
lidação dus Leis do Trabo.ll1o, aprovucta 

pelo Decreto-Lei n. 0 5. 452, de 1.0 de maio 
de 1943, passa a vigorar acrescido de 
mais uma alínea, com a seguinte reda
ção: 

"Art. 514 - ..................... . 

d) . sempre que possível, e de acordo 
com as suas possibllidades, manter 
n9 ~eu quadro de pessoal, em con
vemo com entidades asslstenciais ou 
por conta própria, um assistente so
cial com as atribuições específicas 
de promover a cooperação operacio
Il:al. na empresa e a integração pro
flssJonal na classe." 

Art. 2.0 
- Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

PARECER 
N.O 3, de 1975 

da Comissão de Redaçáo, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Lei da. Câmara n.0 45, de 1974 (n.0 

1. 690-B/73, na Casa. de origem). 

Relator: Sr. José Lindoso. 

A Gomissão apresenta a redação final 
do Projeto de Lei da Câmara n.o 45, de 
1974 (n.0 1. 690-B/73, na Casa de ori
geml, que dá nova redação ao art. 1.0 
do Decreto-Lei n.0 102, de 13 de janeiro 
de 19~7, 9ue dispõe sobre a distribuição 
gratulta a magistratura e magistério es
pe?ializado das publicações do Supremo 
~nbunal Federal, e dá outras providên
cias. 

Sala das Comissões, em 18 de março 
de 1975. - Danton Jobim, Presidente -
José Lindoso, Relator - Renato Franr." 
- Orestes Quércia. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 3, de 1975 

Redação final do Projeto de Lei da 
Câmara n.0 45, de 1974 (n.o 1.690-B/ 
73, na_ Casa de origem), que dá nova 
redaçao ao art. 1." do Decreto-Lei 
11.0 102, de 13 de janeiro de 1967, que 
f:Uspõe sobre a distribuição gratuit? 
a magistratur:11 e magistério espe
cializado das publicações do Supre
mil Tribunal Federal, e dá outras 
providências. 

O Congre.sso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 1.0 do Decreto-Lei n.o 
102, de 13 de janeiro de 1967, que dispõe 
sobre a distribuição gratuita à magis-
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tratura e magistério especializado das 
publicações do Supremo Tribunal Fe
deral, e dá outras providências, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1.0 
- Fica o Serviço de Do

cumentação do MiniStério da Jus
tiça incumbido de adquirir e distri
buir, gratuitamente, à magistratura 
federal, estadual e dos Territórios 
Federais, ao magistério especializa
do, ao Ministério Público da União, 
do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Estados, às bibliotecas e às 
entidades internacionais as publica
ções concernentes às decisões do Su
premo Tribunal Federal, de acordo 
com plano organizado por esse Tri
bunal." 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

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

Sobre a mesa, requerimentos que se
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 103, de 1975 

Sr. Presidente: 

Requeiro, na forma regimental, a 
transcrição nos Anais do Senado, do dis
curso do Almirante Floriano Peixoto Fa
ria Lima, por ocasião de sua posse no 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
em 15 de março de 1975, e publicado no 
Jornal do Brasil em 16 de março do 
corrente. 

Sala das Sessões, em 18 de março de 
1975. -Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.0 101, de 1975 

Sr. Presidente: 

Requeiro, na forma regimental, a 
transcrição nos Anais do Senado, do dis
curso do Excelentíssimo Ministro da Jus
tiça, Sr. Armando Falcão, na ocasião 
em que deu posse ao novo Governador 
do Estado do Rio de Janeiro em 15 de 
março de 1975, e publicado no Jornal 
do Brasil de 16 de março do corrente. 

Saio. das Sessões, em 18 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 233, § 1.o, do 
Regimento Interno, os requerimentos se
rão submetidos ao exame da Comissão 
Diretora. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 
REQUERIMENTO 

N.0 105, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367, do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

53, de 1972. 
Sala das Sessões, em 18 de março de 

1975. - Nelson Carneiro. 
REQUERIMENTO 
N.0 106, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367, do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

45, de 1974. 
Sala das Sessões, em 18 de março de 

1975. -Nelson Carneiro. 
REQUERIMENTO 
N.0 107, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367, 
do Regimento Interno, requeiro o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado 
n.O 68, de 197 4. 

Sala das Sessões, em 18 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 108, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367. 
do Regimento Interno, requeiro o desar
quivamento do Projeto de Lei do Sena
do n.0 83, de 1974. 

Sala das Sessões, em 18 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO 
N.0 109, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367, do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado 
n.o 121, de 1974. 

Sala das Sessões, em 18 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Estes requerimentos serão publicados 
e incluídos em Ordem do Dia, nos ter
mos do disposto no art. 279-II-c-11 do 
Regimen t·o Interno. 

Sobre a mesa, Projetas de Lei que 
serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
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São lidos os seguintes: 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N.0 21, de 1975 
(COMPLEMENTAR) 

"Dispõe sobre a aposentadoria por 
velhice dos beneficiários do Progra
ma de Assistência ao Trabalhador 
Rural, alterando o art. 4.0 da Lei 
Complementar n.0 11, de 25 de maio 
de 1971." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Dê-se ao art. 4.0 da Lei 

Oomplementar n.O 11, de 25 de maio de 
1971, a seguinte redação: 

"Art. 4.0 - A aposentadoria por ve
lhice corresponderá a uma prestação 
mensal equivalente a cinqüenta por 
cento do salário mínimo de maior va
lor vigente no País, e será devida ao 
trabalhador rural que tive.r comple
tado 65 an-os de idade, quando do se
xo masculino e 60 anos de idade 
quando d·o sexo feminino." ' 

Art. 2.0 - Os encargos decorrentes 
de.sta Lei serão atendidos com os recur
sos de que trata o art. 15 da Lei Com
plementar n.0 11, de 25 de maio de 1971. 

Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
No direito previdenciário brasileiro o 

instituto da aposentadoria por velhice 
surgiu com a aprovação do Regulamento 
da antiga Caixa de Aposentadoria e Pen
sões da Estiva CIAPE) feita através do 
Decreto n.0 4.264, de 19 de junho de 1939. 

Posteriormente, antes da uniformiza
ção da legislação previdenciária, o bene
fício foi estendido aos segurados do Ins
tituto dos Comerciários (Decreto-Lei n.o 
2.122, de 9 de abril de 1940), aos do 
Institut.o de Aposentadoria e Pensões dos 
Empregados em Transportes e Cargas 
(Decreto n.0 22.367, de 27 de dezembro 
de 1946), aos das Caixas de Aposentado
rias e Pensões (Decreto n.0 26.778, de 14 
de junho de 1949) e aos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriá
rios (Decreto n.0 31.547, de 6 de outubro 
de 1952). 

A partir da Lei Orgânica da Previdên
cia Social, que estabeleceu no·rmas idên
~icas para todas as instituições de segu
ro social então existentes (mais tarde 
unificadas por eleterminaçfto do Decreto
Lei n.0 72, ele 21 ele novembro ele 1966, no 

INPS), a aposentadoria por velhice pas
sou a ser concedida a todos os segurados 
da previdência social, estabelecida natu
ral e distinção relativamente ao sexo. 
Para os segurados do sexo masculino a 
aposentadoria passou a ser concedida ~os 
65 anos de idade e para os do sexo fe
minino aos 60 anos de idade, segundo o 
art. 30 da Lei n.0 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, preceito ainda hoje mantido nos 
termos do art. 8.0 da Lei n.0 5.890 de 8 
de junho de 1973, atualmente reguladora 
da matéria, como se verifica de sua 
transcrição: 

"Art. 8.0 - A aposentadoria por ve
lhi~e será concedida ao segurado que, 
apos haver realizado 60 (sessenta) 
contribuições mensais, completar 65 
(sessenta e cinco) anos de idade 
quando do sexo masculino, e 60 (ses~ 
senta) anos de idade, quando do fe
minino, e consistirá numa renda 
mensal calculada na forma do § 1.o 
do art. 6.o desta Lei." 

O mesmo já ocorria, largamente, na le
gislação estrangeira. Na Grã-Bretanha, a 
aposentadoria as 65 anos de idade era 
abreviada para as mulheres que atingis
sem 60 anos, o que já sucedia na União 
Soviética, registrando-se idêntica redução 
de cinco anos no limite de idade na Itá
lia e no Japão, onde os homens se apo
sentavam, por velhice. aos 60 e as mu
lhe.res aos 55 anos de idade. 

Surpreendente e injustificadamente, 
entretanto, a Lei Complementar n.O 11, 
de 1971, promulgada dez anos depois des
conheceu a evolução ·ocorrida, na ~até
ria, tanto no campo da legislação estran
geira, quanto na esfera da própria legis
lação brasileira de proteção aos traba
lhadores urbanos, deixando de fazer va
riar a idade para aposentadoria em fun
ção d·O sexo do trabalhador. 

Ora, justamente a atividade agrícola é 
a que se pratica sob condições inteira
mente desfavoráveis, provocando, prema
turamente, o desgaste físico dos que a 
exercem e, por isso, com muito mais ra
zão, deveria observar os preceitos antes 
longamente referid·os. 

Daí o presente projeto que, modifican
d·o a redação do art. 4.0 da Lei Comple
mentar n.0 11, de 1Q71, manda que o 
FUNRURAL conceda a aposentadoria por 
velhice aos trabalhadores que atingiram 
G5 anos de idade e às trabalhadoras que 
chegaram a 60 anos de idade. 

Em cumprimento ao disposto no pará
grafo único do art. 165 do texto consti-
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tucional, o art. 2.0 da pmposição indica 
a fonte de custeio do encargo·, que são 
as receitas normais do FUNRURAL com
provadamente, assinale-se, suficientes. 

Sala das Sessões, em 18 de março de 
1975. - José Sarney, ·· 

LEGISLAÇli.O CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N.O 11 
DE 25 DE MAIO DE 1971 

Institui o Programa de Assistência 
ao Trabalhador Rural e dá outras 
providências. 

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

Art. 4.0
- A aposentadoria por velhice 

ocrresponderá a uma prestação mensal 
equivalente a 50% (cinqüenta p.or cento) 
do salário mínimo de mai·or valor no País, 
e será devida ao trabalhador rural que 
ti v~:.r completado 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade. 

Parágrafo único - Não será devida a 
aposentadoria a mais de um componente 
da unidade familiar, cabendo apenas o 
be •. eficio ao respectivo chefe ou arrimo. 

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

Art, 15 - Os recursos para o custeio do 
Pr.~grama de Assistência ao Trabalhador 
Rural provirão das seguintes fontes: 

I - da contribuicão de 2% (dois P·Or 
cento) devida pelo produtor, sobre o va
lor comercial dos produtos rurais, e re
colhida: 

a) pelo adquirente, consignatário ou 
cocperativa que ficam sub-rogados, para 
e.s.se fim, em todas as obrigações do pro
dutor; 

b) pelo produtor, quando ele próprio 
industrializar seus produtos ou vendê-los 
no varejo, diretamente ao c-onsumidor. 

II - da contribuição de que trata o 
art. 3.0 do D.creto-Lei n.0 1.146, de 31 
de dezembro de 1970, a qual fica elevada 
para 2 6% (dois e seis décim-os por cen
to), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos 
por cento) ao FUNRURAL. 

§ 1.0 -Entende-se como produto rural 
t.odo aquele que, não tendo s-ofrido qual
quer pr·ocesso de industrialização, prove
nha de ·O·rigem vegetal ou animal, ainda 
quando haja sido submetido a processo 
de beneflci~.mento, assim c-ompreendido 
um processo primári·o, tal c-omo descaro
çament·o, pi! agem, descascamento ou lim
peza e outr-os do mesmo te-or, destinado à 
preparação de matéria-prima para pos
terior industrializaçã-o. 

§ 2.0 
- O recolhimento da contribui

ção estabelecida no item I deverá ser 
feito até o último dia do mês seguinte 
àquele em que haja ocorrido a operação 
de venda ou transformação industrial. 

§ 3,0 A falta de recolhimento, na épo
ca própria, na contribuição estabelecida 
no item I sujeitará, automaticamente, o 
contribuinte à multa de 10% (dez por 
cento) por semestre ou fração de atraso, 
calculada sobre o montante do débito, 
a correção monetária deste e aos juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês 
s-obre o referido montante. 

§ 4.0 - A infração de qualquer disposi
tivo desta Lei C.omplementar e de sua 
regulamentação, para a qual não haja 
penalidade expressamente cominada, 
conforme a gravidade da infração, su
jeitará o infrator à multa de 1 (um) a 
10 (dez) salários mínimos de maior va
lor no Pais, imposta e cobrada na forma 
a ser definida no regulamento. 

§ 5.0 - A arrecadação da contribuição 
devida ao FUNRURAL, na forma do ar
tigo anterior, bem assim das correspon
dentes multas impostas e demais comi
nadas legais, será realizada, preferen
cialmente, pela rede bancária credencia
da para efetuar a arrecadação das con
tribuições devidas ao INPS. 

§ 6.0 -As contribuições de que tratam 
os itens I e II serão devidas a partir de 
1.0 de julho de 1971, sem prejuízo do re
C·olhimento das contribuçiões devidas ao 
FUNRURAL, até o dia imediatamente 
anterior àquela data, por força do dis
p.osto no Decreto-Lei n.0 276, de 28 de 
fevereiro de 1967. 

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

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça, Legislação Social, Serviço Público 
Civil e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 22, de 1975 

Restabelece o critério de conta
gem em dobro do tempo de licença
prêmio para aposentadoria pelo 
INPS, alterando a redação do § 9.0 

do art. 10 da Lei n,0 5. 890, de 8 de 
junho de 1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Dê-se ao § 9.0 do art. 10 da 

Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 1973, a 
seguinte redação: 

"§ 9.0 - Será computado o tempo 
intercalado em que o segurado esteve 
em gozo de auxilio-doença ou apo-
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sentadoria por invalidez, o em que 
haja contribuído na forma do art. 
9.0 da Lei n.0 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, e, em dobro, o tempo de 
licença-prêmio não gozada." 

Art. 2.0 - Serão os encargos desta Lei 
atendidos com as receitas normais do 
INPS. 

Art. 3.0 - Entrará esta Lei em vigor 
na data de sua publicação. 

Justificação 
Desde 1952 estabelece o Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União, 
na forma de seu art. 117, que para efeito 
de aposentadoria será contado em dobro 
o tempo de licença especial que o fun
cionário não houver gozado. 

A norma só passou, retardatariamen
te, a ser aplicada em favor d·Os segu
rados do INPS com a promulgação, a 26 
de agosto de 1960, da Lei Orgânica da 
Previdência Social, por determinação 
destes dispositivos: 

"Art. 32 - A aposentadoria por tem
po de serviço será concedida aos 30 
(trinta) anos de serviço, no valor 
correspondente a: 
I - 80% do salário de benefício, ao 
segurado do sexo masculino; 
II - 100% do mesmo salário, ao se
gurado do sexo feminino." 

§ 6.0 - Para os efeitos deste artigo, 
computar-se-á em dobro o prazo de 
licença-prêmio não utlllzada." 

Inexplicavelmente, contudo, a nova 
disciplinação legal da matéria (art. 10 
da Lei n.O 5.890, de 8-6-73) não contem
plou a hipótese, num Inadmissível retro
cesso, tornando desigual, em prejuízo dos 
segurados do INPS, o critério de cômpu
to de licença-prêmio não gozada para 
efeito de aposentadoria, entre os servi
dores públicos e os que prestam servi
ço às empresas privadas. 

O presente projeto que indica a fonte 
de custeio necessária, em obediência ao 
que dispõe o parágrafo único do art. 169 
do texto constitucional, restabelece por 
Isso, mediante modificação do § 9.o do 
art. 10 da Lei n.o 5. 890, de 1973, a Igual
dade de tratamento, como nos puece 
rigorosamente justo, em matéria de con
tagem em dobro do tempo de licença
prêm11l entre funcionários e segurados 
do INPS. 

Sala das Sessões, 18 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇ.lf.O CITADA 

LEI N.0 5.890, 
DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislação da Previdência 
Social e dá outras providências. 

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

"Art. 10 - ........................•. 
§ 9.0 - Será computado o tempo in

tercalado em que o segurado esteve em 
gozo de auxílio-doença ou aposentadoria 
por Invalidez, e o em que haja contri
buído na forma do art. 9.0 , da Lei n.0 

3807, de 26 de agosto de 1960. 
•• o •••• o. o o ••••••• o o o. o •• o •••••••••••• 

LEI N.o 3.807, 
DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
(Lei orgânica da Previdência So

cial.) 

Art. 9.0 - Ao segurado que deixar de 
exercer emprego ou atlvidade que o 
submeta ao regime desta Lei é facultado 
manter a qualidade de segurado, desde 
que passe a efetuar em dobro, o paga
ment::> mensal da contribuição. 

§ 1.0 - O pagamento a que se refere 
esse artigo deverá ser iniciado a partir 
do segundo mês seguinte ao da expira
ção do prazo previsto no art. 8.o e não 
poderá ser interrompido por mais de 
doze meses consecutivo, sob pena de per
der o segurado essa qualidade. 

§ 2.0 - Não será aceito novo pagl
mento de contribuições, dentro do prazo 
do parágrafo anteri·or, sem a prévia in
tegralização das quotas relativas ao pe
ríodo interompido. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Legislação Social, de Serviço 
PúblioJ Civil e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os projetas lidos serão publicados 
e remetidos às Comissões competentes. 

Encontra-se na Casa o Senhor Otair 
Becker, suplente convocado da represen
tação do Estado de Santa Catarina, em 
virtude da renúncia do Senador Antônio 
Carlos Konder Reis, eleito Governador 
daquele Estado. 

O diploma de Sua Excelência foi en
c~minhado à Mesa e será publicado de 
acordo com o disposto no Regimento In
terno. 

É o seguinte o diploma encaminhado 
à Mesa. 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA. CATARINA 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA declara eleito Suplente 
de Senador da República, Para o mandato· a iniciar-se no dia 31 de Janeiro de 1971, o cidadão 

Otai~ Beeket 
de acôrdo com o• resultados da eleição realizada em 15 de novembro da 1970. conatantes da respectiva ata. 

cujo extrato abaixo se transcreve: 

•Foram oa seguintes os resultados da eleição para o Senado Federal: ALIANÇA RENOVADO~ 

NACIONAL - .futôHio rarlos J:onder Heis c Ot:dr Dcclwr - 509.127 _(quinhentos e nove mil. cento e vinto e sete); 

!enoir l'a:rnas :Ierrcira c (ieHésfo de .fflrnuda !ins - 469.983 (quantrocentos e sessenta a nove mil. navocentos e 

o;tenta e três:) MOVIMENTO DEMOCRATICO .BRASILEffiO - flomeu Scbaslião .1\'cres e ,'\'ifo Helio - 25l25S 

(duzentoS e ~assenta e um nú.l. duzentos e cinquenta ~ cinco votos;) votos em branco 517.196 (quinhentos e 

dezassete nül. cento e noventa e seis;) votos anul~dos - 54.465 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oe~enta 

e cinco;) Cédulas Onicaa a. menos - 14 (quatorze) ... 

Florian6polis. 7 de jnneiro de 1971 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Designo os Srs. Senadores Petrôn!o 
Portella, Franco Montoro e Leno!r Var
gas, para comporem a Comissão que 
deverá introduzir S. Ex.a no Plenário, a 
fim de que preste o compromisso regi
mental. (Pausa.) 

Acompanhado da Comissão, dá en
trada no recinto o Sr. Otair Becker, 
que presta, junto à Mesa, o seguinte 
C·omprom!sso regimental: 

"Prometo guardar a Constituição 
Federal e as Leis do País, desempe
nhar fiel e lealmente o mandato de 
Senador que o povo me conferiu e 
sustentar a União, a integridade e a 
Independência do Brasil." (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Declaro empossado, como represen
tante do Estado de Santa Catarina 
nesta Casa, o nobre Sr. Senador Otair 
Becker. 

Sobre a mesa, comunicação que será 
lida pelo Sr. 1.0 -Secretár!o. 

É lida a seguinte 

COMUNICAÇAO 

Em 18 de março de 1975. 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, à vista do disposto no art. 
7.0 do Regimento Interno, que, assumin
do nesta data a representação do Estado 
de Santa Catarina, adotarel o nome par
lamentar abaixo consignado e integrarei 
a bancada da ARENA. 

Atenciosas saudações. - Otair Becker. 

Nome parlamentar: Otalr Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores ao usar pela pri
meira vez da palavra nesta Augusta 
Casa e ao assomar, agora, à tribuna, gos
taria de informar a V. Ex.ns que os quase 
cinco m!lhões de votos que recebi dos 
meus coestaduanos foram dados a um 
paulista sem tradição secular de qua
trocentos anos, mas a um descendente 
de imigrantes italianos, nascido num pe
queno município quase perdido no mapa 
do meu Estado. Se mereci votação tão 
consagradora, verdadeira manifestação 

plebisc!tár!a, é que o esclarecido e lúcido 
eleitorado de São Paulo, longe de pro
curar em mim raízes genealógicas per
didas no tempo, viu em mim o porta
voz de seus anseios e suas aspirações, 
através das mensagens e da bandeira do 
MDB, que levei a todos. 

O resultado das urnas foi, assim, uma 
tomada de posição audaciosa do eleito
rado paulista, que deitou por terra todos 
os castelos de cartas erigidos através de 
propaganda sistemática e "projetas
impacto" de tanta sonoridade e nenhum· 
efeito. O Partido Oficial, em cant!lena 
cansativa, endeusava "obras" e "realiza
ções", nascidas multas delas da !mgi
nação, e fazia dos governantes nomeados 
pequenos deuses infalive!s. Certos de que 
tudo estava no melhor dos céus, assim 
se apresentaram os candidatos do Parti
do Oficial. O MDB, por seu lado, como 
um Verdadeiro Partido, apresentou-se 
unido e com programa definido, propon
do mudança radicais e imediatas, apre
sentando soluções e apontando erros. A 
balança pendia, a cada dia, Inexoravel
mente, para o nosso lado, e os do outro 
Partido, ao se verem perdidos, em todos 
os seus escalões, partiram para uma des
vairada campanha de retaliação pessoal. 
De enterrados que estavam, soterraram
se mais ainda. 

Assim, a manifestação de São Paulo 
foi um repúdio ao abstrato, um não so
noro a uma montanha de coisas erradas 
ou não bem definidas. E muitos do Par
tido Oficial procuraram, como único le
nitivo, esconder o verdadeiro sentido d1. 
derrota e minimizá-la. Foi um não à 
malfadada política económica, tanto 
mais odiada porquanto era justamente 
nela que se respaldava o "m!lagre" que 
nunca houve. 

Um povo não se manifesta em vão. E 
·quando se manifesta maciçamente, do 
norte ao sul do País, após dois meses 
apenas de campanha, contra anos e anos 
de entorpecência publicitária, é que nem 
tudo vai bem no Reino da Dinamarca. 

Foi uma sintonia bras!leira: a sinto
nia dos homens das ruas e dos campos. 
o homem simples e sofrido do sertão 
nordestino usou o mesmo diapasão do 
homem das terras mais evoluídas do sul. 
E, tal qual as correntes ígneas que se 
formam nas entranhas da terra, o mes
mo ideal, as mesmas intenções explodi
ram na vulcânica demonstração de 15 de 
novembro. E cabe a nós do MovimentJ 
Democrático Brasileiro, mensageiros d:J. 
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esperança de todos eles, lutar para que 
essa mesma esperança se torne, de fato, 
uma realidade. Por Isto, com serenidade 
e com destemor, batalharemos sempre, 
nesta tribuna ou fora dela, na mesma 
praça, no mesmo banco e na mesma rua, 
Indiferentes a provocações e ad vertên~ 
cias tolas, para não trairmos a nós mes
mos e não trairmos a confiança que em 
nós foi depositada. 

Tudo aquilo que o MDB denunciou de 
distorcido no campo económico continua. 
Todos sabem que continua. E por que 
continua é que a nossa pregação não pa
rou nos comícios e nem vai parar até 
que as injustiças sejam sanadas. Os er
ros da política salarial continuam. Os 
erros da política habitacional continuam. 
Continua a desnacionalização do País 
através do envolvimento tentacular dos 
trustes. Os erros do calamitoso acúmulo 
de riquezas nas mãos de poucos con
tinuam. O poeta, não mais em versos 
mas em prosa, afirma: "E as riquezas 
da Fazenda, é mister concentrá-las antes 
de se pensar em distribuição, senão 
atrapalha toda a contabilidade". Estas, 
as palavras do personagem Juvenal, e 
esta a sua filosofia contábll, tal qual a 
filosofia con tábll do Brasil. 

Não discuto as boas Intenções do Go
verno, do atual Governo. e creio mesmo 
em suas preocupações. Mas o fato é que 
as pálidas medidas tomadas neste setor 
nada trarão de positivo, uma vez que o 
problema, por ser profundo, deverá ser 
encarado e solucionado em profundida
de, embora, para tanto, enfrente ele 
borrascas contrárias. 

Se f.alei que o povo se manifestou em 
particular, contra a política económica 
do Governo, longe estou de afirmar que 
outros fatores, fortemente preponderan
tes, e quem sabe com igual medida, não 
entraram como Ingredientes para a der
rota do Partido do Governo e do Gover
no. A vitória da Oposição foi a legitima
ção de todo um conjunto de teses polí
tico-económicas que diferem e se opõem 
inteiramente às do Partido oficial. 

O povo cansou e se enfastiou da figu
ra do político que homologa o que se lhe 
determina que assim faça. O povo can
sou do político que f.ala e fala dos "mi
lagres" e das benesses do Executivo e 
pouco ou nada fala do Poder ao qual 
pertence. O povo cansou do político que 
a tudo diz amém e assim seja. O povo 
cansou do político que tem medo da sua 
posição de verdadeiro Parlamentar e tor-

nou o Poder Legislativo, por isto mesmo 
tímido e omisso. O povo viu, sentiu, pres: 
.sentiu, descobriu e concluiu que, no Par
tido oficial, com santas exceções, muitas 
nesta casa, estavam esses políticos. Não 
quiseram eles - esses políticos - saber 
se era ou não injusta a polítlc.a salarial; 
se era ou não injusta a política habi
tacional. Não quiseram saber se a ju
ventude permanecia calada e intimida
da. Não quiseram saber se a classe cul
tural se sufocava sob uma censura ca
nhestra e medieval. Aprov.avam tudo e 
sempre, sem contestação ou discussão, 
sem um mínimo de atenção à Oposição, 
às carreira.s, a toque de caixa, como para 
se ver livre de problemas incómodas. O 
Partido do Governo fez cam que o Poder 
Legislativo não fizesse praticamente 
nada e nãa permitiu que .a Oposição fl
zcs.se. E a Oposição nada mais queria 
senão que se fizesse luz e se fizesse dia. 
Por isto mesma, a ARENA, de Partido 
político que deveria ser, transfarmou-se 
em agremiação homologatórla de tudo 
que, do Executivo, lhe caisse às mãos. 

O Sr. Luiz Viana - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. ORESTES QUltRCIA - Pois 
não, Senador. 

O Sr. Luiz Viana- Desejaríamos saber 
o que V. Ex.a pensa .sobre o II Plano de 
Desenvolvimento do General Gelsel, pois 
é o que vai, realmente, levar o Brasil à 
condição de grande potência .até 1979. 
V. Ex.a está voltado para o passado, em
bora tenha feito uma campanha - e 
uma campanha brilhante - voltada 
para o futuro, como nós estamos volta
dos para o futuro, cuidando do homem 
brasileiro, para que ele, por uma nova 
política salarial, já anunciada e iniciada 
pelo Presidente Gelsel, adquira melhores 
condições de vida e participe mais da 
rlqueza do Brasil. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Agra
deço o parte de V. Ex.a 

Enganam-se as que esperam que o 
Movimento Democrático Brasileiro venha 
a alter.ar uma linha. do seu programa, 
do.s seus Ideais, e trair, de alguma ma
neira, os compromissos assumidos com o 
povo. O MDB, como porta-voz dessa 
Imensa maioria popular, vem para esta 
legislatura com uma grande responsa
bilidade, visando a alcançar as mudanças 
e.speradas, que estão no seu programa, 
e que são do desejo da Nação. 



-455-

Enganam-se os que se julgam cap.azes 
de mudar o nosso comportamento. Da 
nossa parte ele é e será este aqui, e que 
foi o mesmo que, na nossa vida pública, 
nos fez conhecidos do povo. Somos de 
palavras clar.as e definidas. Não será 
com subterfúgios que se chegará à ver
dade e, quando estivermos longe dela, 
reco~heceremos de público e de público 
saberemos penitenciar-nos. 

Não aceitamos, por princípio, melas 
verdades e nem que nos digam até onde 
deveremos chegar, que disto sabemos 
todos nós d.a Oposição e muito bem. 

Acreditamcs que a redemocratização 
do País não pode ser protelada. 

O Sr. Osires Teixeira - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. ORESTES QUtRCIA - Com 
mui to prazer. 

O Sr. Osires Teixeira - V. Ex." vem 
a esta Casa, realmente, com uma auto
ridade fantástica; vem, como altamente 
disse V. Ex.", com mais de cinco milhões 
de votos dos paulistas. Veja V. Ex.a que 
nós somos tão modestos, que raramente 
pensamos em termos de milhões de vo
tos. Somos de um Estado pobre, em que 
todos os eleitores do Estado, só agora 
acreditar o Plenário todo, gostaria de 
saber o que pensa o povo paulista -
pela voz de V. Ex." - do Governo, na 
sua politica de energia, que exerce e 
pratica no momento; o que pensa o povo 
paulista da preocupação do Governo 
com a reformulação e implantação do 
Plano Nacional da Saúde; o que pensa 
o povo paulista da nova politica do Ban
co Nacional da Habitação, quando se 
preocupa em fazer, para o homem de 
baixo salário, a infra-estrutura, nos pla
nos e nas vilas habitacionais e baixar, 
como vem baixando, os juros, e a cada 
dia que passa, ao contrário do aumento 
com a correção monetária, baixam as 
prrstações das casas populares. Gosta
riamos de saber o que pensa o povo, os 
cinco milhões que V. Ex." representa, da 
politica corajosa, séria, que o Governo 
vem desenvolvendo no campo da energia 
nuclear. Gostaríamos ,enfim, de saber o 
que pensa São Paulo a propósito da po
litica ,agropecuária do Governo, mas a 
politica que se faz agora, dos planos que 
se estabelecem e se implantam para o 
futuro. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA- Pois não. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como 
continuação do meu discurso e resposta 
a S. Ex.", em nome do povo o MDB pro
clama que só com o fim do estado de 
exceção poderá a N.ação reencontrar o 
seu caminho. Reafirma a sua posição de 
imediata revogação do AI-5, do Decreto
Lei n.o 477, e outras medidas que tais. 

O sr. Petrõnio Portella - Permite V. 
Ex." um aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - De
fende a implantação do estado de direi
to, com ,ampla reforma constitucional. 
Tem V. Ex.a o aparte. 

O Sr. Petrõnio Portella. - Perdoe V. 
Ex." estar a interromper a voz repre
Jentativa de cinco milhões de eleitores. 
Mas espero que esses cinco milhões de 
eleitcres tenham ouvido de V. Ex." não 
um hino ao abstrato, que é a marca do 
seu discurso dessa tribuna, mas ,a defesa 
objetiva de teses que não fiquem sim
plesmente nos enunciados vagos que 
marcaram o discurso de V. Ex.", ao lado 
de expressões pouco generosas para com 
os seus adversários não felizes no pleito 
de 15 de novembro. 

O SR. ORESTES QUtRCIA - Agrade
ço o aparte de V .Ex.", ilustre Líder da 
ARENA, p.ara dizer que durante a minha 
estada aqui, como Senador repr~sentante 
de São Paulo, procurarei cumpnr o com
promisso que assumi com o povo do Es
tado de São Paulo reiterando sempre_ a 
tese que o MDB prega: de restau_:açao 
democrática, de melhor distribuiçao de 
riquezas, de um estilo melhor, de uma 
classe polític.a altaneira que realmente 
saiba conduzir os destinos de um povo. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me 
honra com um aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Pois não. 

O Sr. Eurico Rezende - O que está a 
caracterizar o discurso de V. Ex.a - e 
esteja cert? de que, mais do que impres: 
são essa e a certeza generalizada - e 
qu~ até ,agora V. Ex.", atravé.s, concessa 
venia da empáfla, não se digna a descer 
da aita pirâmide dos seus milhões de 
votos para começar a sua política de 
restauração democrática. V. Ex.11 no seu 
pronunciamento disse que o nobre ,altivo 
povo bandeirante o remeteu a esta Casa 
para o grande debate democrático. Isto, 
se não me falha a memória. E o aplauso 
a esse propósito de V. Ex.n Mas, no ins
tante em que V .Ex.", ouvindo três apar-
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tes, não se digna de compor o debate 
democrático, cai, evidentemente, em re
gime de contradição. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Ag;ade
ço o aparte de V. Ex." E gostana de 
destacar - já que V. Ex." sall~ntou, e o 
nobre Líder do Governo tambem, o as
pecto de ter sido eu ele! to com quase 
cinco milhões de votos - que me consi
dero um Senador da mesma forma q~e 
V. Ex." ou qualquer Senador deste Pais 
aqui representando cada um seu res
pectivo Estado. Sem nenhuma preten
são de querer superar ninguém. Apenas 
venho representando o meu Estado e 
assomo pela primeira vez à tribuna para 
dizer aquilo que penso e que o povo do 
meu Estado gostaria que eu disSesse, sem 
nenhuma empáfia, mas com absoluta ho
nestidade para comigo mesmo e para 
com o povo que me elegeu. 

O Sr. Petrônio Portella - Com a devi
da licença de V. Ex.", é um minuto ~ó. 
Nós, da Maioria, v.amos aguardar os dis
cursos anunciados por V. Ex.", para dar
lhes a resposta cabível. Por enquanto, 
vamcs considerar este que V. Ex." neste 
momento profere, como uma declaração 
de ln tenções. 

O SR. ORESTES QUtRCIA - Cada 
um é juiz, Excelência, do próprio pen
samento e da própria intenção. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o MDB 
proclama a volta da soberania do Poder 
Jud!ciárlo, o recurso ao habeas corpus 
em tJda sua plenitude, como defesa con
tra as .arbl trariedades. 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex." 
um aparte, Senador Orestes Quércia? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Pois não. 

O Sr. José Sarney - Vejo, Senador 
Orestes Quércla, que V. Ex." vai entrar 
na parte politica do seu discurso e, as
sim, acho oportuno fixar-me sobre a 
p.arte anterior. V. Ex.", Interpretando a 
sua vitória em São Paulo, a atribuía 
principalmente como um não à política 
económico-financeira do Governo. Con
tudo, V. Ex." não fixou quais seriam 
esses pontos essenciais e não contribuiu 
para que nós todos pudéssemos oferecer 
ao Governo caminhos para melhor.ar 
essa politica econômico-flnancelra. To
davia, V. E.'{.", que é Senador por São 
Paulo, vai ter oportunidade de se defi
nir sobre dois pontos dessa politica eco
nómico-financeira, que também .aqui no 

Senado tivemos a oportunidade de ba
talhar, para que fosse reformulada. Pri
meiro, a politica do ICM, injusta no Bra
sil: Está V. Ex.", como representante de 
São Paulo, de ,acordo com a reivindica
ção de todos nós, na modificação da po
lítica do ICM no País? Segundo lugar, 
está V. Ex." de acordo com a volta aos 
critérios do fundo de participação dos 
Estados e Municípios, critérios esses mo
dificados ao tempo do Ministro Delfim 
Netto? V. Ex.a faz também uma injus
tiq.a a todós nós, generalizando que a 
ARENA não teve a oportunidade de dis
cutir todos esses problemas no Senado 
e perante a Nação. V. Ex." há de saber 
que foi este humilde Senador pelo Ma
ranhão que, em primeiro lugar, levan
tou aqui, antes mesmo do Partido de 
V. Ex.", a solidariedade ,ao Estado de São 
Paulo, quando ele se viu acossado por 
uma luta de intimidação. V. Ex." há de 
compreender que também aqui dentro 
do Senado Federal todos nós tivemos, 
multas vezes MDB e ARENA de fazer 
restrições à politica de distribuição de 
rendas. E gra(.\as a esse debate, hoje, o 
P'ai> está amadurecido para corretivos 
estratégicos a respeito dessa política. Da 
mesma maneira, o Senador há de com
preender que aqui também tivemos opor
tunidade de lev.antar o problema das 
multinacionais, dos conglomerados, nu
ma época em que, realmente, quase nin
guém discutia o assunto. E aqui foi le
vantado por Senadores da Aliança Reno
vadora N.acional. Assim, V. Ex." deve 
aprofundar um pouco mais as causas da 
sua vitória e já deve definir-se sobre 
alguns pontos, porque esperamos que o 
esclarecido povo de São Paulo, que man
dou V. Ex." com cinco milhões de votos 
para cá, não o mandou p,ara repeti: os 
discursos da campanha, mas abrir, JUn
tamente conosco, os caminhos objetivos 
e pragmáticos que o Brasil espera para 
realizar o seu destino hoje em dia. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA- Sr. Pre
sidente ... 

O Sr. Itamar Fran~:o - Senador Ores
tes Quércia, permite V. Ex." um aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Pois 
não, Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Senador Ores
tes Quércia, não me vou perm! tir dar 
um conselho, porque, como V. Ex.", es
tou chegando a esta Casa agor.a. Nós da 
Bancada do Movimento Democrático 
Bra.silelro estamos ans!csos por ouvir o 
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discurso de V. Ex." Como V. Ex." ainda 
não terminou o seu pensamento, seria 
interessante que primeiro terminasse o 
seu discurso e depois concedesse os ap.ar
tes que fossem necessários. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Agradeço 
a contribuição do nobre Senador Itamar 
Franco. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, quero di
zer que o MDB defende a plena e total 
liberdade de Imprensa e a anistia, para 
a pacificação da família brasileira. E 
está ciente de que só com efetiva e ple
na liberdade é que a juventude poderá 
participar da vida política nacional. O 
MDB luta, enfim, pela realização de um 
programa claro e definido, conhecido de 
todos e proclamado um milhão de ve
zes aos quatro ventos. 

O Parlamento brasileiro, na sua tra
dição secular, sempre foi a Casa Maior 
onde os representantes de povo, sem ran
cor no coração, externaram o que lhes 
ditava a consciência. Essa tradição de
verá ser mantida e perpetuada, e o meu 
Partido tudo fará para isso. 

Poderá ser este meu primeiro pronun
ciamento uma pequena confissão mas 
deverá ser, para todos e para cada um 
dos nobres Senadores em particular, mi
nha definição única e verdadeira. Falo 
assim porque verifiquei, ou melhor: senti 
que há uma sub-reptícla intenção de se 
fazer calar a Oposição ou fazer dela uma 
Oposição mencr. E falo assim porque sei 
que a redem·ocratização do País nunca 
será doada, mas conquist.ada. 

Se existe, de fato, uma Intenção qual
quer de silenciar a Oposição, os seus pro
motores estão redondamente enganadcs. 
Tal qual como nas campanhas, tal qual 
como em nossa mensagem ao longo da 
nossa vida pública, continuará ela aqui, 
mais altissonante ainda, na medida em 
que procurem atrapalhar-lhe os passos 
ou intimidá-Ia. Não se pode conceber 
que a Câmara Alta venha a ser tão alta 
que a Impossibilite de ouvir os clamores 
dos jovens, dos trabalhadores dos Inte
lectuais, das donas de casa, do povo bra
sileiro, enfim. Sobretudo agora, quando 
nós, vencedores do pleito, Intérpretes da 
maioria do povo, ainda sentimos em 
nossa sensibll!dade a vibração das ruas, 
os aplausos dos comícios e a consagra
ção das urnas. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Os últi
mos governos que nos governaram rea
firmaram, todos eles, sua vocação demo
crática, muito embora, ao longo de mais 
de dois lustros, tudo tenha permanecido 
apenas em esperanças. 

Ao atual Governo, ao Presidente Er
nesto Geisel, cabe agora a oportunida
de única de restituir o que foi sonegado 
ao povo, e a história, que a todos julga 
com tão justa medida, saberá o que dizer. 

Dou o aparte ao Senador José Llndoso. 
O Sr. José Lindoso - V. Ex."', no pri

meiro discurso, encontrou, antes de ter
minar, o cireneu tão reclamado com a 
intervenção do Senador por Minas Ge
rais: cortando a possibilidade do debate, 
o convidou a não responder aos apartes, 
como V. Ex." já vinha fazendo. Natu
ralmente, o que desejaríamos realmente 
era o debate ,o debate com São Paulo, 
através da mocidade que V. Ex."' diz re
presentar nos cinco milhões de votos. 
E que crê que esses cinco milhões de vo
tos não foram dados em vão; que sem
pre há um sentido de manifestação, em
bora a experiência politica possa acres
centar que, nas manifestações, muitas 
vezes, há um sentido de equivoco. Como 
V. Ex."' terminou e não nos deu oportu
nidade de debater verificamos, lamen
tavelmente, o primeiro equívoco - esta 
é uma Casa de debates. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Estou 
ainda na tribuna. V. Ex." não pode la
mentar que eu esteja fugindo de debate 
porque estou, aqui, aceitando aparte de 
V. EX."' De maneira nenhuma, em ne
nhum momento, vou fugir de nenhum 
debate nesta casa, Excelência. E gosta
ria, Sr. Presidente. que os ncbres Sena
dores se esquecessem do fato de eu, Se
nador por São Paulo, ter tido cinco mi
lhões de votos: quero considerar-me um 
Senador sem cinco milhões de votes, sim
plesmente um Senador por São Paulo. 

Ao nobre Sr. Senador Sarney, que em 
seu aparte salientou problemas relativos 
ao !CM, quero dizer que estamos, aqui, 
representando o nosso Estado, com a in
tenção de lutar pelo bem do nosso Pais, 
não somente pelo bem do nosso Estado. 
Toda vez que, nesta Casa, surgir assun
to de Interesse do nosso Estado e de 
qualquer Estado da Nação brasileira, es
tará aqui a voz de São Paulo, noo só 
por meu intermédio como também por 
Intermédio do nosso ilustre Líder, se
nador Franco Montoro, para fazer a de
fesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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O Sr. Luiz Viana - V. Ex." me per
mite um aparte final? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Com 
prazer. 

O Sr. Luiz Viana. - Eu gostaria que 
V. EX." me honrasse com uma resposta, 
que acredito fundamental para todo o 
pensamento de V. Ex.", que fala, real
mente, em nome de cinco milhões de 
paulistas. Queria que V. Ex." me disses
se se considera os votos que recebeu co
mo instrumento de melhoria do povo 
brasileiro ou como instrumento de con
testação à Revolução de 1964. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA - Consi
dero, como o povo de São Paulo, eviden
temente a demonstração de 15 de novem
bro uma contribuição, um desejo que o 
povo de São Paulo tem para a redemo
cratização do País, sem nenhum obje
tivo, sem nenhuma intenção de qual
quer contestação nos moldes em que V. 
Ex." colocou; porque o termo contesta
ção, também, é muito controvertido. o 
fato é que São Paulo, através da últi
ma eleição, deu uma demonstração de 
que não aceita imposições, e tcdo o povo 
brasileiro ·deu essa demonstração, ele
gendo 16 Senadores em todo o Pais. Nós, 
o povo brasileiro, queremos a restaura
ção democrática, queremos um Poder 
Legislativo realmente com condições de 
ser um Poder altaneiro; queremos, em 
suma, um País que signifique vivência 
democrática e justiça social. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Mui
to bem! O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho. 

O SR .• TARBAS PASSARINHO Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, increvi-me para 
fr,lar sobre um fato marcante da vida 
politica brasileira, que foi a sucessão dos 
Governadores nos diversos Estados. 

Era minha Intenção, Sr. Presidente, 
apenas me deter quatro ou cinco minu
to.ç, nesta tribuna; primeiro, para fazer 
o elogio do h·omem que deixou o Governo 
do Estado do Pará, e que suponho ser da
quelas pess·oas que engrandecem a Hu
manidade, porque uma pessoa natural
mente a engrandece na medida em que é 
leal não somente às suas amizades co
mo também às suas causas. Refiro-me 
ao ex-Governador Fernando Gu!lhon, que 
deixou o Palácio do Governo - e Isto 

pode parecer até um insulto a S. Ex." 
- mais pobre do que quando lá entrou, 
porque há pessoas que dizem que os que 
saem mais pobres do que entraram de
monstraram que não têm capacidade ad
ministrativa e o erro está, exatamente, 
em aumentar a pobreza. Creio, entretan
to, que ele deixou o Palácio, ao mesmo 
tempo, com profundo enriquecimento hu
mano: o cantata com as pessoas, o co
nhecimento do povo, o trato da politica. 
Honestidade modelar - ninguém lhe fez 
qualquer reparo neste sentido, nem os 
seus mais ferrenhos adversários. Seu dis
curso de passagem de função não durou 
cinco minutos. E eu gostaria de salien
tar, apenas, esta frase dele que memori
zei. Depois que falou sobre as dificulda
des de governar um Estado pobre, entre
gou a faixa - que no meu Estado ·existe 
uma faixa simbólica de Governo - ao 
seu sucessor e disse-lhe: "Entrego-lhe o 
poder, o dever e o sofrer", caracterizando 
as dificuldades de um governante. A nota 
mais admirável, para mim, foi a sobrie
àade verbal, .cama a do discurso de posse 
do Governado.r atual. Se o discurso do ex
Governador não durou quatro minutos, o 
de S. Ex." não durou dez minutos. Mas 
entregou pronto todo um plano setorial 
que, naturalmente, o MDB do Pará vai 
ter a ·oportunidade de sobre ele se debru
çar e de criticá-lo na medida do que pos
se fazer. O Dr. Aloysio da Costa Chaves 
aproveitou precisamente este período, que 
é comum a essa fase da vida bras!leira, 
mais ou menos longo, entre a escolha, a 
indicação e a posse e aproveitou para 
preparar-se bem. 

Com amparo no art. 233 do Regimento 
Interno, solicito de V. Ex." a transcri
ção do discurso do Governado·r Aloys!o 
Chaves, pr.onunciado na Assembléia Le
gislativa do Pará, que acompanha este 
meu discurso . 

E, ag·D·ra, Sr. Presidente, ganhando 
tempo, gostaria de prestar minha home
nagem ao nobre Senador por São Paulo, 
Orestes Quércia. S. Ex." acaba de provo
car até uma quebra daquilo que se podia 
chamar de tradição, se é que uma se
mana pode gerar tradições. Mas, numa 
semana, nesta Casa, ouvimos grandes 
oradores do MDB, sem aparteá-los. pre
ferindo fazer apartes muito parcimonio
sos, e depois, então, por nossa vez, con
tribuir para o própri·o enriquecimento do 
discurso do representante da Oposição, 
com as criticas que nos pareceram perti
nentes à sua fala. Mas, hoje, vimos a 
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posse do mais jovem Senador da Repúbli
ca. Não pedi a certidão de nascimento de 
S. Ex.", mas dizem que tem apenas trinta 
e seis anos de idade. E acabamos de ou
vir o "modesto" discurso sobre os ci·nco 
milhões de eleitores paulistas que o con
duziram a este PlenárLo. Realmente, São 
Paulo, Sr. Presidente, pode aturdir, mas 
é como uma velha lição de Física que 
aprendemos, é uma questão de escala. 
Talvez o Estado do Acre, o meu Estado 
natal remeta para cá um Senador com 
umas poucas dezenas de milhares de vo
tos, porque trabalha no sistema CGE e o 
Estado de São Paulo fala em milhões de 
votos porque trabalha no sistema MKS. 
Para os bons estudantes de Física do pas
sado, do nosso Curso de Humanidades, a 
lição está dada. É importante que se 
preste atenção, entretanto, à :proporcio
nalidade dessa votação. Ninguém nega 
que ela foi muito alta e, nisto, possivel
mente. reside ·O maior elogio ao nobre 
Senador Orestes Quércia. Há um ponto 
d·o discurso de S. Ex:a que me parece 
particularmente afetado, para o qual 
gostaria da atenção do ilustre Senador 
por São Paulo, de quem tive a honra, 
quando modestíssimo Ministro do Traba
lho, de receber, sendo ele o Prefeito de 
Campinas, o titulo de cidadania de Cam
pinas, de que tanto me orgulho. Lembro
me da figura de S. Ex.a, lhano, cavalhei
ro, c·omo me parece, não se modificou no 
discurso que acabou de fazer. 

O Sr. Eurico Rezende - Permite-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com 
muito prazer, nobre Vice-Líder Eurico 
Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende- V. Ex." dá uma 
informação importante, que se transfor
ma, talvez, num dado multo precioso pa
ra se aferir da validade do discurso do 
Sr. Senador Orestes Quércla. V. Ex." era 
Ministro do Trabalho, quando recebeu a 
cidadania honorária de Campinas ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Certo. 

O Sr. Eurico Rezende- Naturalmente 
essa votação deve ter sido unânime ou, 
se nã·o unânime, com a presença bem ca
tivante e bem ponderável da nobre re
presentação do MDB. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Se não 
incorro em erro grave, o projeto foi ori
ginado de um Vereador do MDB. 

O Sr. Eurico Rezende - Então, quer 
dizer que para o MDB de Campinas, pelo 
menos ao tempo em que o ilustre profes
sor de votos, que é o eminente Senador 
Orestes Quércla, era Prefeito de Campi
nas, a politica social do· Governo não es
tava tão eivada do pessimismo que S. Ex."' 
despetalou sobre esta Casa, que ele en
tende que não deve ser tão alta de 
modo a não ouvir o clamor popular. V. 
Ex." devia, a esse respeito, ver que os 
satélites, geralmente, estão nos pontos 
mais altos para facllitar e estimular os . 
condutos da comunicação. De modo que 
o díscurso de S. Ex."' já foi respondido 
no dorso da História, quando o MDB de 
Campinas homenageou, com o honroso 
título de Cidadão Honorário daquele Mu
nicípio, o valoroso Ministro do Trabalho 
da Revolução. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - A in
terpretação do nobre Vlce-Líder Eurico 
Rezende é pessoal e, evidentemente, me 
coloca numa posição muito difícil, por
que fico sob julgamento. 

O Sr. Orestes Quércia - Permite V. 
Ex."' um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Se me 
honra o nobre Senador por São Paulo 
com um aparte, eu, pressurosamente, o 
atendo. 

O Sr. Orestes Quércia - A honra, Ex
celência, é toda minha, porque é a pri
meira vez que peço aparte no Senado. 
E, para honra minha, este aparte é pe
dido a V. Ex."', ilustre ex-Ministro do Tra
balho e cja Educação. Só para esclarecer 
ao eminente Vice-Líder, Senador Eurico 
Rezende, que, realmente, em Campinas, 
a maioria da Câmara, que foi o órgão que 
outorgou o título ao ex-Ministro, atual 
Senador Jarbas Passarinho, é do MDB 
e que, mesmo em campos opostos da po
lítica, o MDB sempre sabe respeitar as 
pessoas que, do outro lado, se destacam 
e merecem homenagens. Foi com esse in
tuito que o MDB de Campinas homena
geou o então Ministro Jarbas Passari
nho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Agra
deç.~ o depoimento de V. Ex.", porque me 
exonera do dever de dá-lo ao nobre Vi
ce-Líder Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende -Eu queria com
plementar o aparte. 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Darei 
o aparte, mas em tempo. V. Ex."' permi-



-460-

ta-me um minuto. Diria, apenas, que há, 
talvez não formulado explicitamente pe
lo nobre Senador Orestes Quércla - há 
não, havia - uma razão sentimental a 
mais, e que talvez a delicadeza de S. Ex." 
não tenha trazido à Casa, e me parece 
não seja assunto interno do Senado Fe
deral. 

Ouço o nobre Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende - Preliminar
mente, V. Ex." vai me desculpar. O as
sunto é importante, porque colo.cou em 
regime de briga, com esporins de ouro, 
o MDB de Campinas e o ex-Prefeito, hoje 
brilhante Senado.r, Orestes Quércia. Mas 
o aparte de S. Ex." me tranqüllizou mui
to, p.arque pensei que a minha irreverên
cia pudesse realizar no espírito do Sena
d·or bandeirante, que hoje é o "Panta
gruel" eleitoral de São Paulo porque des
bancou da prateleira desse privilégio o 
Sr. Senador Franco Montara, fiquei com 
recei·o de que a minha irreverência, ou a 
minha impertinência ou a minha indis
crlcã·o pudessem realizar no seu espírito 
a éonveniência de propor a cassação de 
.~tm cidadania do Município de Campinas. 
De modo que agradeço a intervenção que, 
realmente, me tranqüilizou bastante. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Muito 
obrigado a V. Ex." 

O Sr. Orestes Quércia - V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Pois 
não. 

O Sr. Orestes Quércia - Só para es
clarecer, perdoe-me o nobre Senador Jar
bas Passarinho: o MDB é contra cassa
ções. (Palmas.) 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Aliás, 
acho que V. Ex." deix.au isto muito claro 
quando fez a sua profissão de fé, e eu 
esperava que se algum dia viesse a ser 
cassado em Campinas, f.osse com "c" ce
dilha, como um passarinho, e nunca com 
dois "s", c·omo político. 

Mas V. Ex.", nobre Senador, em pri
meiro lugar me permita que me coloque 
nesta Casa não apenas como Senador que 
chega, e nem mesmo que lembre a V. Ex." 
os plan·os atuais d·o Governo do Presiden
te Ernesto Geisel; mas que me coloque de 
inteirD corpo presente a V. Ex.", ao seu 
Partido, responsablliz::mdo-me naqu!lo 
que é parte da núnha funçã·o: de sol!-

dariedade aos governos a que servi, an
tes do Governo do próprio Presidente 
Ernesto Geisel. 

Quando V. Ex." diz, por exemplo, o "mi
lagre que nunca houve", acredito que foi 
um açodamento da juventude de V. Ex." 
Se V. Ex.", por mais radical que fosse -
e não o é - analisasse as curvas de rires
cimento deste Pais, poderia utillzar os 
artifícios do nobre Líder, Senador Franco 
Montor.o, quando diz que "o país cresceu" 
- realmente a Nação cresceu - "mas o 
povo ficou mais pobre"- é outro assunto 
a discutir. Mas negar o crescimento bra
sileiro, depois da ordenação da Econonúa 
brasileira de 1964 a 1974, parece-me que 
não é o melhor caminho, nem para o 
MDB. nem para V. Ex." 

O Sr. Orestes Quércia - V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Essa 
é apenas uma parte relativa àquilo que 
desejo tratar. Mas ouço V. Ex." com pra
zer, até porque acho que o nobre e pre
zado Senador por Minas Gerais, Itamar 
Franco, quando sugere que a regra do 
debate seja forte discurso, talvez nã.o es
teja bem inspirado. Realmente, há de
bates aqui - e eu já venho de algum 
tempo na Casa - que me parecem pre
maturos. V. Ex." teria razão quando, 
por exemplo, o pensamento do orador 
nem sequer se esboçou e os apartes co
mecam. Mas isso, de modo geral, é nas 
homenagens e não nos ataques. Ex.", se 
me permite, darei primeiro o aparte ao 
Senador por Minas Gerais, que não tem 
os cinco milhões de votos, mas tem os 
dele também. 

O Sr. Itamar Franco - Excelência; 
apenas um milhão e quatrocentos mil 
;·Jk.". Mas como V. Ex." costuma histo
riar Física, e o fez há pouco, eu diria em 
relacão a números, que poderíamos lem
brar· Leibniz, na .sua Aritmética Binária, 
quando considera a unidade, e o zero, 
que representam todos os númer·os. Nes
se caso, eu apenas tive 1 m!lhão e 400 
mil votos em Minas Gerais. Mas desejo 
apenas dizer a V. Ex." - pela oportuni
dade que me dá - que quando propus ao 
Senador Orestes Quércia, que pelo me
nos terminasse de expor o seu pensa
mento para então, aí sim, aceitar debate; 
minha intenção nunca foi pretender im
pedir qualquer debate nesta Casa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
não disse tal. 
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O Sr. Itamar Franco - Não. Mas o 
Senador José L!ndoso - e não me foi 
permitido na oportunidade esclarecer. 
entendeu como uma tentativa minha de 
impedir. Creio que nós debatemos, es
tamos aqui aprendendo ou fazendo a De
mocracia. E apenas para terminar o meu 
aparte a V. Ex." ouvi o Senador Eurico 
Rezende, quando se referia ao título que 
foi dado a V. Ex." em Campinas. Quero 
dizer a S. Ex." também que, quando Pre
feito de Juiz de Fora, Prefeito pelo Mo
vimento Democrático Brasileiro, tive 
oportunidade de convidar - talvez S. 
Ex." não se recorde disso - o então MI
nistro do Trabalho para que fosse à 
minha cidade e pronunciasse uma con
ferência num seminário de Prefeitos de 
toda a Z·ona da Mata de Minas Gerais. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado, nobre Senador Itamar Franco. 

Apenas uma discussão paralela sobre 
Leibniz. V. Ex.a serviu-se de Leibniz para 
salientar a pequenez que, modestamente, 
V. Ex.n atribui à sua votação de 1 milhão 
e 400 mil votos. Leibniz não concordaria 
com iss.a; ele é, s·obretudo, o gerador da 
teoria dos infinitésimos de pequeno va
lor, e 1 milhão e 400 mil não são infi
nitésimos. 

O Sr. Itamar Franco - Não, Excelên
cia. Eu não disse que minha votação foi 
pequena, não; pelo c·ontrário. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - O 
protesto é contra a modéstia de V. Ex.n 

O Sr. Itamar Franco - Então, vamos 
esclarecer Leibniz. Dizia que um e o 
zero representavam todos os números. 
Não é verdade, Excelência? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Exa
t·o! E como a sua teoria dos infinitésimos 
de pequeno valor é justamente a base do 
Cálculo Difere·nc!al, é que acho que o 
argumento é válido para V. Ex. a também. 
Creio que o nobre Senador por São Paulo 
me permitiu, por enquanto, prosseguisse 
o meu discurso. 

Prosseguirei, Senad·or Orestes Quércia, 
dizendo a V. Ex." que, apenas no ponto 
que me é mais pertinente, embora não 
tenha aqui nenhuma autorização sequer 
para discutir sobre juventude, V. Ex." 
feriu-me os ouvidos quando disse, e ano
te!, creio que nestes termos - ouvi o 
aparte de V. Ex." e dare! a resposta em 
seg·u!da: "A juventude" - se nã.o me en-

gano V. Ex.a disse: "amordaçada e inti
midada". 

Anote! às pressas mas, não sendo ta
quígrafo, é possível que uma ou outra 
palavra não seja exatamente a textual. 

Disse o meu nobre Líder Ruy Santos 
que eu sou jovem porque sou jovem de 
espírito. O General Mac Arthur tinha na 
sua mesa de trabalho, sob o vidro, esta 
frase: "A juventude é um estado de espí
rito." Realmente ajuda, mas não é ver- · 
dade, porque a Biologia conspira contra 
isso. Agradeço a bondade dele e a ju
ventude fica com V. Ex.a, que tem 36 
anos. 

O que não aceitei foi o termo "Juven
tude amordaçada e intimidada no meu 
País". 

Esta é a parte do discurso de V. Ex.a 
que pretendo, humildemente glosar, por
que, nã·o vejo agora, lastimavelmente, e 
aqui lastimavelmente para mim -, o 
nobre Senad.ar Franco Montara. Mas os 
que são da outra legislatura ouviram 
S. Ex." chegar aqui, de Santa Catarina 
lá de Blumenau, e antes da campanhá 
eleitoral S. Ex."' nos deliciava, contando
nos que dera a aula final de um sim
pósio p·olítico realizado por 300 estudan
tes universitários de Blumenau, que o fi
zeram em local próprio; e o simpósio ver
ssva exclusivamente sobre problemas de 
politica brasileira. E contava o Senador 
Franco Montara que, inclusive, tivera di
ficuldade, porque estes estudantes agre
diam, em· determinado momento, quer a 
ARENA, quer o MDB. E terminava S. 
Ex." trazendo para este Plenário as rei
vindicações dos estudantes de Blume
nau. 

Então, vejamos a juventude universl
tá.r!a dava-se ao luxo de atacar os dois 
Partidos existentes neste País, e não me 
consta que houvesse mordaça e Intimi
dação conseqüentes a esse ato. 

Quero que se preste atençã·o ao que 
estou dizendo: a atlvldade politica do 
estudante enquanto cidadão. E quero 
crer que S. Ex."' o Senador Franc.o Mon
tara não traria aqui informação que, de
pois desse Simpósio, esses jovens foram 
violentados por qualquer forma de vio
lência. 

Mais ainda. Ontem, num encantador 
debate entre os dois Senadores por Goiás, 
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Osires Teixeira e o nobre Senador Lá
zaro Barboza ouvimos falar de futebol, 
ouvimos falar de estádios, de constru
ção e subitamente, inflamado na sua ira 
cívic~ o Senador Lázaro Barbosa disse, 
dedo ~m riste, que trazia de Goiás 95% 
da votação dos estudantes universitários 
de lá e se esqueceu de me agradecer o 
crescimento da população universitária 
de Goiás. 

Ora se os estudantes de Goiás vota
ram maciçamente em S. Ex.", se os estu
dantes anteriores, a que me referi, par
ticiparam e fizeram um simpósio e não 
pediram permissão a qualquer Partido 
para fazê-lo, onde a mordaça_, onde a 
Intimidação? Além do que, isto e um pro
fundo Insulto a oitocentos e trinta e seis 
mil estudantes universitários que o Bra
sil tinha no ano passado, e a quinze mi
lhões de estudantes do segundo grau e de 
to grau. Vamos excluir os de primeiro 
grau; ficariam os de segundo e terceiro 
graus. Vou mais longe. Na terra do emi
nente Senador Daniel Krieger, na terra 
do eminente Senador Tarso Dutra -, e 
para mostrar que não estou aqui fazendo 
descrlmlnações Injustas - e na terra 
também do eminente Sena:dor Paulo 
Brossard, em Santa Maria, cidade tipica
mente universitária como Campinas o 
é, um jovem líder estudantil, no exer
cício da liderança, candidatou-se a 
Deputado Federal e velo, ao que sei, com 
uma das maiores votações do Rio Gran
de do Sul que, mesmo sendo do Rio 
Grande do Sul, evidentemente não chega 
a 5 milhões de votos. 

Ainda assim quero crer que se está 
provando exatarnente, pelo contrário, a 
tese que V. Ex." sustentou. E ela é final
mente provada por V. Ex.a. mesmo. V. 
Ex." é jovem, relacionado com os estu
dantes brasileiros, com os estudantes de 
sua terra natal, com os estudantes de 
todo São Paulo. Sei que V. Ex.a catali
sou a atenção d-o eleitorado, pela sua 
simpatia pessoal, até mesmo por aquilo 
que o francês chama o "physic du rôle" 
e V. Ex.a. o tem como Senador jovem. 
E isso não é nenhum demérito, nobre 
Senad·or Franc·o Montoro, e hoje vi uma 
expressiva fotografia, de V. Ex." fazendo 
um discurso de aula inaugural na Ponti
fícia Universidade C a tôlica de Campinas. 
Ontem também palestras dessa natureza 
realizaram-se inclusive em Minas Ge
rais e na cidade que foi tão bem admi
nistrada pelo nobre Senador Itamar 
Franco. 

Muito bem. Vou mais longe. ll: do dis
curso de V. Ex." esta frase que copiei -
corrija-me, se me falhou a velocidade; 
não houve Intenção de deturpá-la - "Só 
com a plena liberdade é que a juventude 
pode participar da vida política brasi
leira." 

Ora, corno a juventude - e o MDB faz 
praça disso - votou maciçamente no 
MDB, quero concluir, como nos pequeni
nos teoremas de geometria no espaço, 
que a liberdade está provada pela própria 
votação que o MDB recebeu dessa parce
la significativa da população brasileira. 

Esta é a minha tese. 
Aqui pretendia encerrar estas desco

loridas palavras, que foram mais ditas 
em homenagem a V. Ex.11 ••• 

O Sr. Orestes Quércia - Muito obri
gado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - ... 
mas corno sinto que V. Ex.8 se apresta 
para uma cutilada a mais, eu, de guarda 
baixa, o recebo. 

O Sr. Orestes Quércia. - Quero apenas 
reafirmar ao nobre Sena:dor Jarbas Pas
sarinho, cuja Inteligência admiramos há 
tanto tempo, que o milagre brasileiro, na 
realidade não existiu. V. Ex." gentilmen
te até já fez menção ao argumento do 
Senador Franco Montoro - evidente
mente, o argumento é do MDB, uma vez 
que ele é o noss·o Líder - de que os 
frutos do desenvolvimento, que V. Ex.11 

diz ter havido no Brasil, não têm atin
gido a maioria do povo, porque, la~e~
tavelmente, há Injustiça na dlstribmçao 
da renda. O milagre que gostaríamos de 
aplaudir seria um desenvolvimento que 
viesse, realmente, atender à população 
brasileira, não um desenvolvimento que 
venha a atender a uma minoria e, dentro 
desta minoria, talvez, grande parte do 
capl tal estrangeiro. Em segundo lugar, 
sei que V. Ex.", que foi dinâmico Minis
tro da Educação, faz restrições às críti
cas com relação à não participação dos 
jovens. Lembro-me que V. Ex.a, certa 
ocasião, disse que poucas foram as pu~ 
nicões Impostas através do Decreto-Lei 
n.ó 477. A contra-argumentação seria: 
uor que existir o Decreto-Lei n.O 477, se 
ele é usado tão pouco? A verdade é que 
esse decreto de exceção, pela simples 
existência, é usado como argumento pa
ra pressionar estudantes, para Impedir 
estudantes de ter uma atlvidade política. 

É a realidade, Sr. Senador ... 
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O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
me permito interromper V. Ex.'l, pelo 
direito que tem o orador, para pedir que 
explicite melh·or seu pensamento. Quan
do diz que esse decreto é utilizado como 
forma de ameaça, V. Ex.a desde logo pode 
colocar uma dúvida generalizada sobre 
todos os reitores, sobre todas as autori
dades universitárias - não creio seja 
este o seu pensamento -ou V. Ex.a po
deria atacar o dinâmico Ministro da Edu
cação, a que v. Ex." generosamente se 
referiu, incluindo-me também entre 
aqueles que poderiam utilizar essas 
ameaças. Nã·o creio, também, que seja 
este o pensamento de V. Ex.a 

O Sr. Orestes Quércia - Um exemplo 
é o atual Vice-Governador de São Paulo, 
Prof. Manoel Ferreira Filho ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Autor 
de "A Democracia é possível". 

O Sr. José Lindoso - E de um tratado 
de Direito Constitucional. 

O Sr. Orestes Quércia - Exatamente. 
Esse professor, Vice-Governador de São 
Paulo, que ascendeu à vice-gDvernança 
por melo de eleição indireta, muitas ve
zes, durante a sua administração, na Fa
culdade de Direito, de que era Diretor 
efetivo, atemorizou os estudantes com 
ameaça de aplicação do Decreto-Lei n.O 
477. É um dos muitos exemplos que de
vem existir neste País. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Den
tro desse exemplo, peço ainda um e.scla
recimento. Diz v. Ex." que o professor 
usau, dentro da sua administração ... Eu 
pergunto, porque o termo é ambíguo: 
sua, dele ou minha? 

O Sr. Orestes Quércia - Dele, Ex." 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Obri
gado. Isto prova, ilustre Senador Orestes 
Quércla, que também há mandatários do. 
autoridade disciplinar no País, que abu
sam, que são excessivos. Há até guardas
civis que se sentem obrigados a fazer 
valer sua autoridade de maneira exDrbi
tante. Isto ninguém tira do mundo. 

Quanto a permitir que v. Ex.a diga que 
essa juventude esteve amordaçada, creio 
que é um Insulto que v. Ex." faz a essa 
própria juventude que, com a maior li
berdade ,se inscreveu nos partidos, de 
preferência no da oposição, e apenas na 
minha terra, para ga. udio meu, o lide r 
estadual, que detém a direção de um di-

retório central, foi derrotado pelo meu 
Partido. Mas, também nós não vamos 
prDvar em demasia. Para provar que 
existe liberdade, vamos fazer com que 
li?dDs os candidatos do MDB sejam vito~ 
nosos ... Aqui me parece seja o ponto 
que devo salientar contra V. Ex.a 

Quanto ao 477, estou absolutamente 
certo de que no decorrer não desta Le
gislatura, mas da sessão legislativa, te
remos oportunidade de dissecá-lo. E eu 
gostosamente me ofereceria aos anato
mistas do decreto. 

Apenas insisto no seguinte: quando 
V. Ex.a afirma: "O milagre que V. Ex.a 
diz ter havido ... " não sou eu quem o 
diz, nobre Senador Orestes Quércia. E, 
uma das cDisas que admirD, em homens 
da Oposição, é precisamente o diapasão, 
a forma pela qual se faz a adequação 
entre a crítica e a realidade. Países pro
fundamente ricos ainda não foram ca
pazes, hoje, de eliminar o problema. Pa
ra citar um só, os Estados Unidos da 
América, não conseguiram eliminar dez 
por cento da sua população de pobres. 
E digo eliminar não no sentido soviético 
do termo, mas no sentido de absorver 
essa população. 

Então, o problema da distribuição da 
r~~da dará sempre oportunidade à Opo
Slçao para trabalhar sobre ele e ao Go
verno para se esforçar no sentido de 
CDnstruir uma sociedade melhor. 

Eu só acredito numa estabilidade de
mocrática na medida em que tenhamos 
uma justiça social com fundamento. Es
te não . é, evidentemente, privilégio do 
MDB, mas um desejo global. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - A 
Mesa já me adverte de que ultrapassei 
o tempo. 

O Sr. Itamar Franco - Para lembral' 
a V. Ex.a - V. Ex.a sabe muito bem e 
o disse agora - que não é apenas a 
Oposição que fala nesta redistribuição. 
É o próprio Governo que recDnhece sua 
necessidade. Muitas vezes o Líder do Go
verno, ilustre Senador Petrônio Portella, 
cita o II PND. É o próprio II PND, nes
sas 184 páginas enviadas ao Congresso 
Nacional, que lembra a necessidade des
sa redistribuição, que ainda não foi feita. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Se 
V. Ex.n me permite, não para lhe refres-
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car a memória, não seria esta a minha 
intenção ... 

O Sr. Itamar Franco - Seria um pra
zer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não 
seria este meu objetivo. Mas talvez para 
remeter V. Ex.a a alguns autores que, 
normalmente, o Partido de V. Ex.a não 
lê, como, por exemplo, o ex-Presidente 
Emílio Médicl. 

O Sr. Itamar Franco - Eu apenas es
tou lendo o II PND, nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Eu di
ria que com o I PND, ao chegar a crise 
que o Nordeste sofreu, Sua Excelência 
usou esta expressão que, muitas vezes, o 
nobre Senador Franco Montara aqui re
petiu: "A Economia vai bem, mas o povo 
vai mal". 

Ora, ou concluiremos outra vez que 
esta é a frase de um mistificador, ou 
dando, como devemos dar, sem nenhum 
favor, autoridade moral ao Presidente 
para ter usado esta frase com sincerida
de, compreendemos que "algo de podre 
há no Reino da Dinamarca" - e que 
viva Shakespeare! E problema por vezes 
muito superior à capacidade de solução 
no prazo exíguo de uma rev-olução de 
dez anos. A União Soviética está com 
quase sessenta anos e ainda não se con
sidera capaz de ter solucionado esse pro
blema. E nasceu em nome dele. Agora o 
Presidente Geisel volta e toca na mes
ma tecla; está preocupado com o mesmo 
problema. São as etapas sucessivas da 
Revolução. 

Este, o momento azado para que Sua 
El:celência, forrado pela autoridade que 
tem, auxiliado por nós, membros da 
Maioria ... 

O Sr. Itamar Franco - Mas o pl'Oble
ma existe, em tese. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - ... e 
por V. Ex.as, membros da Minoria, faça
mos este País mais feliz. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Se a 
Mesa não me censura, concederei o apar
te a V. Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Eu pediria a V. Ex.a que desse este 
como último aparte, porque não o pode
mos negar ao Lider da Maioria. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, apenas para a minha vida 
futura neste Senado, este é o último, mas 
não será o derradeiro. (Risos.) 

O Sr. Franco Montoro - De qualquer 
maneira, nobre Senador Jarbas Passari
nho, a referência que V. Ex.a faz à dis
tribuição de renda generaliza de tal f·or
ma o problema que o desnatura. Diz V. 
Ex.a que nenhum país conseguiu supe
rar essa injustiça, na distribuição de 
renda, tema focalizado pelo nobre Se
nador Orestes Quércia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu 
disse: nenhum pais foi capaz de elimi
nar a pobreza. 

Ouça-me, por favor, nobre Senador, 
porque é importante. V. Ex.a não parta 
de uma premissa equivocada, e não quei
ra atribuir-me sua autoria. V. Ex.a tem 
um poder excepcional de fabricar per
sonagens, mas, por favor, deixe que eu 
concorde com seu romance. Em primeiro 
lugar, eu disse que nenhum país foi ca
paz de eliminar totalmente a.pobreza, ... 

O Sr. Franco Montoro - Exato. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - .. . e 
não que nenhum país foi incapaz de me
lhorar a distribuição de renda no mundo. 
Isto não diria, nem como pior aluno de 
Economia que tivesse sido na minha vida, 
e que nunca fui. 

O Sr. Franco Montoro - A distinção 
de V. Ex.a é válida, mas não altera o 
argumento que apresento. A·o refutar a 
afirmação do ilustre Senador Orestes 
Quércia - que é preciso terminar com a 
injusta distribuição de renda no Brasil, 
que apresenta caracteres de uma gravi
dade excepcional - V. Ex.a argumentou 
com a citação de outr<!s países, onde a 
má distribuição também existe. E acres
centou: nenhum país, em pouco tempo, 
em dez anos, conseguiu eliminar a má 
distribuiçã<! de renda. A acusação que o 
MDB faz à má distribuição da renda M 
Brasil não é apenas de que essa distri
buição seja má. É que, já sendo má no 
passado, tornou-se pior no presente. Nos 
últimos dez anos, de acordo com os da
rJ.os oficiais do Censo brasileiro, os ricos 
ficaram mais ricos e os pobres, mais pc
Ines. Em lugar de ser corrigida, a distri
buição de renda, foi agravada. A diferen
ça entre o menor e o maior salári<l no 
Brasil atinge níveis cada vez maiores. 
Alguns países - a Inglaterra, por exem
plo - têm na sua legislação o princípio 
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de que nenhum salário pode ser mais do 
que dezoito vezes o salário inferior. No 
Brasil tivemos uma lei com disposição 
semelhante. Hoje, qual a diferença entre 
o maior e o menor salário mínimo no 
Brasil? Dou um exemplo, que talvez não 
seja o mais grave. Em São Paulo, nas 
autarquias municipais, os diretores ga
nham remuneração proporcional ao sa
lário mínimo. E qual essa diferença? 10, 
12, 20? Não. 56 vezes o salário mínimo. 
Note-se: o que ga.nha um diretor de au
tarquia, com um salário dessa ordem, 
é aproximadamente 18 ou 20 mll cruzei
ros, que é o salário normal de um bom 
engenheiro, de um bom arqulteto, de 
um economista na empresa privada. A 
remuneração é razoável. O absurdo é que 
alguém, trabalhando todo o mês, receba 
56 vezes menos. É essa injustiça clamo
rosa que representa para nós uma ban
deira de lutas, e que deveria ter ao seu 
lado todos aqueles que reconhecem a ln
justiça e querem corrigi-la, e não se pro
curar atenuar o problema e fazer, como 
um Ministro do Trabalho - o Ministro 
Júlio Barata - que, em nome do Brasil, 
foi a Genebra e ali declarou: "o milagre 
brasileiro não é apenas o milagre eco
nômico. É o milagre socall, porque no 
Brasil o trabalhador, que já tem o 13.0 -

salário, vai ter agora o 14.0 , representado 
pelo PIS". Era, positivamente, a nega
ção dessa realidade que todos reconhe
cem hoje. É preciso mostrar que houve 
uma divergência e que essa divergência 
ainda existe. Não basta dizer que reco
nhecemos a injustiça, que sempre houve 
pobres. Existem medidas de justiça que 
podem ser e devem ser tomadas. Esta é 
uma bandeira de lutas que deve ser rea
firmada neste momento, para recolocar 
nos seus devidos termos a afirmação aqui 
feita e retrucada por V. Ex."', nobre Se
nador Jarbas Passarinho, de forma a 
desnaturar um ponto que deve ser rei
vindicação fundamental de todos aque
les que querem o desenvolvimento brasi
leiro com justiça SOcial. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, peço humildemente que, de
pois do discurso do nobre Senador Fran
co Montoro, possa eu concluir esta pre
sença despretenciosa na Casa. 

A resposta ao nobre representante de 
São Paulo será dada, no momento opor
tuno, por aqueles que discutirem o tema 
nesta Casa. Nós, que privamcs do co
nhecimento de S. Ex."', para alegria nos
sa, há multo tempo, já conhecemos todas 
essas frases. Admirou-me não tivesse 

S. Ex."' dito que o País cresceu 56% e 
que o salário mínimo cai 55%. Foi só o 
que faltou no refrão. Conhecemos isso 
inclusive da campanha eleitoral. 

Gostaríamos de discutir este tema 
eom S. Ex.a e com o nobre Senador Ro
berto Saturnino, indiscutivelmente um 
dos expertos neste problema - digo ex
perto cem x porque com s o Brasil já 
esteve cheio deles ._ {risos) e diria que 
teremos oportunidade de discutir a ques
tão, não no breve tempo de um aparte 
como esse, quando S. Ex. a desenvolve. 
cinco ou seis idéias diferentes ao mes
mo tempo, para que, agora, o aparte lhe 
seja, em seguida, retrucado. 

O Sr. Franco Montoro - São váli
das ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não 
desnaturei as palavras do nobre Sena
dor Orestes Quércia. Apenas declarei a 
S. Ex.a que não se pode negar o cresci
mento econômlco deste País, e nem V. 
Ex."' o negou. 

O Sr. Franco Montoro - Nem o Se
nador Orestes Quércia o fez. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - O que 
declarei - e gostaria de concluir se ago
ra me fosse possível, sem o aparte -
é que em dez anos não foi possível apro
ximar-se, sequer do ide3:1 que a Revolu
ção persegue. Portanto, e por etapas que 
caminhamos, e chegaremos precisamente 
ao campo da preocupação social, não 
aceitando entretanto, pacificamente as 
teses a que v. Ex.a se referiu. Seria fácil 
fazer palavras sobre elas - falar, 
por exemplo,_ que o salário mínl~o é que 
é baixo e nao os 56 talvez, salarios de 
um diretor. Força-se para este número 
porque o salário m4Jimo é baixo. 

Este assunto é da predi!eção de S. Ex.a 
Ainda hoje notei que S. Ex.a, na aula 
inaugural da PUC em São Paulo, ao de
clarar-se contra o divórcio, encontrou 
uma razão que nenhum dos tratadistas 
de divórcio, em te do o mundo. havia en
contrado. S. Ex."' disse que e contra o 
divórcio porque a nossa população de 
salário mínimo é tão pobre que ainda 
não pode casar. (Risos.) 

Eis um argumento a mais, para o en
riquecimento da Casa. 

O Sr. Franco Montoro - E é exato. 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 

Presidente, era o que tinha a dizer. (Mui
bem! Palmas. O orador é cumprimen
tado.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENHOR 
SENADOR JARBAS PASSARINHO EM SEU 
D.ISCURSO: 

ALOYSIO ASSUME CONSCIENTE 
DA ARDUA TAREFA 

Depois de empossado na Assembléia 
Legislativa Governador do Estado, o Pro
ressoar Aloysio da costa Chaves pronun-

~~~~~~c~~~~s~~~e~~ f~~~~~ ~e~g6~~~ 
billdades que agravam a árdua tarefa 
de dirigir um Estado de tão grande ex
tensão." 

Eis o discurso : 
"No momento em que assumo a chefi.a 

do Poder Executivo do Estado do Para, 
quero manifestar que recebo esta alta 
investidura com o senso de responsabi
lidade com que sempre norteei~ minha 
atuação no exercício das funçoes per 
mim desempenhadas em diferentes se
tores da vida pública de minha terr!L, ~· 
também, com profunda humildade cnst!L, 
pela complexidade da missão a cumpnr 
e dos pesados encargos a ela inerentes. 

Ao mesmo tempo, desejo render a 
Deus graças pela oportunidade que me 
concede de, no posto máXimo a que "po
de aspirar um paraense, empregar to
das as minhas energias e todos os meus 
anelos no engrandecimento deste predes
tinado pedaço do Brasil. 

Completou-se hoje, nesta c·olenda, As
sembléia Legislativa, perante os lídimos 
representantes do povo paraense, o sa
lutar processo constitucional de renova
ção dos mandates dos supremos diri~e'?-
tes do Estado para mais um quatriemo. 

Iniciado sob expectativa nacional de 
progressiva consolidação do regime de
mocrático, salve da destruição nos idos 
de março de 1964, confirmou-se esse va;
ticínio com a ampla consulta feita a 
classe p::~lítica, pela direção de nosso Par
tido, sob a orientação lúcida e patrióti
ca do eminente Presidente Ernesto Gel
sei As convenções partidárias em todo 
o Pais retificaram o processo eleitoral .• 
que se consumou a 3 de outubro, no Para 
com a nossa eleição e do ilustre Pr·ofes
sor Clóvis Silva de Moraes Rego para 
Governador e Vice-Governador do Es
tado. 

A progressão pclítica do Pais não se 
encerrou a 3 de outubro. Ultima-se, em 
1974, com as eleições de 15 de nove:nbro 
para as Assembléias Legislativas, Cama-

ra dos Deputados e Senado Federal, plei
to que, no âmbito nacional e perante o 
mundo, atestou o pleno funcionamento 
de nossas instituições democráticas, num 
clima de liberdade, obediência à lei e 
respeito às prerrogativas da oposição, 
que os mais empedernidos adversários 
não puderam contestar. 

Ordena-se, pois, o processo político 
para atingir às metas collmadas. Não 
iremos nem ao sabor de estólido aço
damento, que nada edifica, nflJll sob o 
guante de desútil radicaliSmo que se não 
coaduna com as eXigências de nosso tem
po e com a índole de nossa civ1lização 
cristã. O único caminho factível foi-nos 
indicado sem embuços, com a verticali
dade de atitudes e irreprochável patrio
tismo que todos lhe reconhecem, pelo 
eminente Presidente Geisel, quando, em 
reunião ministerial no início de seu Go
verno, enfatizou: "envidaremos sinceros 
esforços para o gradual, mas seguro, 
aperfeiçoamento democrático, ampliando 
o diálogo honesto e mutuamente respei
toso e estimulando maior participação 
das elites responsáveis e do povo em 
geral, para criação de um clima salutar 
de consenso básico e a institucionaliza
ção acabada dos princípios da Revolu
ção de 64". 

Assumo o governo do Pará cônscio das 
imensas responsabilidades que agravam 
a árdua tarefa de dirigir um Estado de 
tão grande extensão territorial potencial
mente rico, mas ainda carente de recur
sos financeiros ln dispensá veis à conse
cussão das obras mais prioritárias. Não 
me deixo, porém, dominar pelo pessimis
mo ,nem hesitarei ante providências a 
serem tomadas em benefício do bem co 
mum. Ao contrário, renovo, neste ato so
lene, meu otimismo e a certeza de que 
antes do fim deste século o Pará será 
alçado a pcsição de destaque no seio da 
federação brasileira. 

Conquistaremos essa posição - a que 
nos conduz a força de inarredável deter
minismo geográfico - pelo trabalho co
tidiano, infatigável e pertinaz de todos 
os paranaenses, sem distinção de cor 
part1aána, convicção religiosa ou con
dição social. 

De nossa parte preparamo-nos, na 
medida do possível, para atingir no pró
ximo quatriênio as metas antecipada
mente previstas. Cuidamos, por isso, com 
a contribuição desinteressada de insti
tuições e técnicos, de elaborar paciente-
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mente - sem pretender fatuamente 
exaurir o vasto campo de pesquisa - o 
levantamento de todas as áreas do cam
po sócio-económico do Estado para fixar 
as "dlretrlzes de ação de Governo" para 
o período de 1975/1979. 

Os estudos estão ultimados nesta data 
e eles orientarão, no meu governo, o 
trabalho a ser desenvolvido por todos os 
órgãos da administração dlreta ou lndi
reta, suscetíveis, porém, de serem retifl
cados ou complementados para atender 
novas conduções emergentes no próximo 
quatrlênlo. Sobretudo para compatibili
zá-los com a execução dos planejamen
tos federal e regional, aos quais se inse
re num esforço racional de aproveitar 
todos os recursos disponíveis para esse 
fim. 

Sei que não me há de faltar na con
cretização das providências já definidas 
a ajuda, a colaboração, fecunda e per
manente, de todos os setores responsá
veis, na área do poder público ou da 
iniciativa privada, em prol do desenvol
vimento de nosso Estado. 

De vôs, Senhores Deputados, sem dis
tinção de Partidos, estou persuadido de 
que partirá o melhor exemplo na luta 
que junto empreenderemos, sem desfa
lecimento, pelo progresso do Pará. Não 
me há de f.altar, sobretudo, a colabora
ção eficiente e leal de meu Partido -a 
Aliança Renovadora Nacional - com o 
qual governarei o Pará. 

Proclamei e reitero hoje, mais uma 
vez, meu propósito de manter perfeita 
Identificação e entrosamento com a 
ARENA, prestigiando-a e fortalecendo-a, 
sem prescindir da vigilante colaboração 
do Movimento Democrático Brasileiro, 
que será recebida com o apreço que nos 
merece a Oposição, como é Indispensá
vel à prática do regime democrático 
baseado na pluralidade de agremiações 
politicas. 

Assim procedendo não será condicio
nal o apoio que deverá receber de meu 
Partido, pois essa é a única via legítima, 
no regime democrático, a ser percorrida 
para conduzi-lo à coesão, fortalecendo-o 
cada vez mais para enfrentar os duros 
embates do futuro. 

O advento dessa nova época, tão cheia 
de realizações, será, porém, precedido de 
sérias dificuldades, cuja superação de
pende do esforço conjunto de todos nós. 

Sim, meus senhores, isso representa, 
efetlvamente, um desafio aos paraenses 
e a quantos, originários de outras pla.
gas, aqui tr!llbalharn na extraordinária 
aventura do renascimento da Amazônia.. 

O exemplo do passado deve constituir 
para nós a única fonte de inspiração e, 
ao mesmo tempo, de severa advertência 
do que não pode ser feito. 

O congraçamento das forças politicas 
do Pará no passado recente é que ense
jou o surto de progresso que se observa 
entre nós desde 1~64, quando novos e 
promissores horizontes se abriram à nos
sa terra com o governo saneador e res
taurador do preclaro Senador Jarbas 
Gonçalves Passarinho, cujo trabalho es
clarecido e infatigável criou as condições 
Indispensáveis ao qülnqüênlo dinâmico 
e empreendedor de Alacld da Silva Nu
nes, pleno de benefícios que chegaram 
aos mais longínquos recantos do nosso 
território. 

A administração de Fernando Gui
lhon, a. quem tenho a honra de suceder, 
prosseguiu nessa obra admirável, desta
cando-se pela probidade, objetividade e 
caráter pragmático. 

Cremos assim, corno a maioria esma
gadora do povo paraense, que não serve 
bem ao Pará - e, portanto, ao País -
nesta fase crucial de consolidação dos 
ideais que norteiam a renovação nacio
nal, quem pretende esgalvar o terreno 
estéril da dissensão politica para semear 
a discórdia, frustrando o diálogo franco 
e isento e cultivando apenas frívolo des
concerto .provinciano. Urge, pois, delir 
do seio do nosso Partido tão malsã ln
fluência para que ele possa exsurgir nos 
próximos pleitos vitorioso e íntegro, fa
zendo estruglr em todos os municípios a 
convocação cívica dos para.enses para a 
áspera luta pelo nosso desenvolvimento 
e pelo bem-estar de nosso povo. 

Nossa região já sofreu desfalques ca
lamitosos pelos quais ainda hoje paga·• 
mos pesados tributos. Mas, Incontesta
velmente, soou agora, para nós a hora 
esperada da grande partida do processo 
do desenvolvimento sóclo-econôrnlco do 
Pará. 

Temos o testemunho disso, sobretudo, 
na execução do projeto da hldrelétrlca 
de Tucuruí, na Implantação da Indús
tria do alumínio, nos oportunos projetas 
Integrados no setor agropecuárlo-lndus
trlal e no arrojado programa Polamazô· 
nla, beneficiando dlretamente multas 
âreas do nosso Estado. 
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É, pois, o momento de esquecermos as 
dissensões políticas e as desavenças pes
·SOais ou de grupos. 

Unamo-nos. Sejamos uma só vontade, 
para triunfarmos definitivamente sobre 
os fatores negativos do passado. 

Como ao .Legislativo, em cujo augusto 
recinto ora me emposso, ao Judiciário 
igualmente não posso faltar com uma 
palavra de carinho e respeitosa homena
gem. Aquele, na salutar intercomunica
ção com a legislatura, manterei, inalte
rável, a linhagem de conduta que lhe 
deve o Executivo. A este, na eminência 
com que deve ser reverenciado, votarei 
ostensivo e irrestrito apreço, tentando, 
com especial atençãQ, as soluções pre
mentes e Inadiáveis às notórias agruras 
em que se debate ao perpassar de anos, 
dele esperando por outro lado, na exa
ção dos seus abnegados serventuários, a 
justiça que todos almejam, na plenitude 
de sua dignidade, sem o que se esvazia 
e desfigura· a Imagem do regime. 

Senhores Deputados; meus Senhores. 

Quero neste meu primeiro pronuncia
mento como Governador do Estado, ex
ternar - a todos os paraenses e a quan
tos colaboram para o engrandecimento 
desta terra - a minha mensagem de 
plemt confiança no presente e no futuro 
do Pará. 

Ao homem do interior, particularmen
te, a esse herói anónimo, perdido nas 
verdes vastidões da Planície, envio mi
nha palavra de fé e esperança. 

A ele - destinatário maior do nosso 
esforço - afirmo que mobilizarei todos 
os recursos ao meu alcance para que não 
permaneça à margem dos benefícios 
desfrutados por seus irmãos das cidades. 

Aos que habitam e mourejam nas vár
zeas e nos campos, ao longo dos rios, 
igarapés e em torno dos lagos, e sonham 
com um futuro melhor na solidão das 
noites intermináveis; aos desbravadores 
da selva, aos extratores de matérias-pri
mas, aos canoeiros, pescadores e vaquei
ros destemerosos; a todos esses vencedo
res na natureza bruta, que se espalham 
pelo Marajá, pela Região Bragantlna e 
do Salgado, pelo Tocantins e pelo Baixo
Amazonas dirijo a minha conclamação 
de governante. E, de Igual maneira, vol
to-me para os operários, para os servi
dores públicos, para os empresários, pro
fessores, Intelectuais, estudantes, hll
mens de imprensa, convocando a todos, 

no sentido de emprestarem sua coopera
ção à obra do desenvolvimento sócio
económico do Pará. 

Assim reunidos, assim irmanados, 
construiremos todos dentro de curto es
paço de tempo um Estado digno de fi
gurar entre as mais progressista unida
des da Federação Brasileira." 

Comparecem mais os Srs. Sena
dores: 

José Gulomard - Henrique de La 
Rocque - Fausto Castelo-Branco -
Virgílio Távora - Jessé Freire -
Domício Gondim - Paulo Guerra 
- Augusto Franco - João Calmon 
- Amaral Peixoto - Vasconcelos 
Torres - Orlando Zancaner -
Accioly Filho - Mattos Leão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDElU DO DIA 

Item 1 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 8, de 1975, de autoria 
do Sr. Senador Lourival Baptista, 
requerendo a transcrição, nos Anais 
do Senado, da entrevista concedida 
pela Professor Mário Henrique Si
monsen, Ministro de Estado da Fa
zenda, à revista Manchete. 

A matéria constou da Ordem do Dia 
da Sessão anterior, tendo sido a votação 
adiada por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento; será feita 
a transcrição solicitada. 

Entrevista concedida pelo professor Mário 
Henrique Simonsen, Ministro de Estado 
da Fazenda, à revista Manchete que se 
publica nos termos do Requerimento nú
mero 8/75, de autoria do Sr. Senador 
lourival Baptista. 

"Quem vê o Professor Mário Henrique 
Simonsen no gabinete do Ministério da 
Fazenda, •tem a impressão de estar ven-
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do um peixe dentro dágua. O homem 
parece talhado sob medida para aquela 
função. Sóbrio, .simpático apesar de uma 
reserva natural que contribui para au
mentar mais ainda sua fama de inteli
gente, o Ministro .sabe mostrar, desde o 
primeiro contato, que tem consciência 
de sua própria competência. Mas parece 
também muito preparado contra a agres
sividade natural do entrevistador. Ex
tremamente ágil, Mário Henrique cal
cula exatamente o peso de cada expres
são e domina a arte de valorizar certas 
respostas. Sua observação sobre a defa
sagem entre o grau de expansão eco
nômica do Brasil, e o "c<Jeficiente de 
arbítrio" que ainda caracteriza nossa 
vida política, é um primor de habilidade 
Intelectual: 

"Em determinadas fases, pode ocorrer 
que se tornem indispensáveis certas res
trições, no domínio politico, para pro
vocar a decolagem da expansão. Mas é 
evidente que nosso nível de expansão 
atual já suportaria uma abertura poli
tica bem maior." 

E, como se quisesse fugir a qualquer 
perigo de equivoco, ele acrescenta: 

"t claro também que a ciência eco
nômica apresentou progressos propria
mente fantâ.sticos nos últimos 50 anos, 
enquanto a ciência politica não a acom
panhou com a mesma rapidez. Os mo
delos políticos estão mudando e os es
pecialistas têm de descobrir, com rigor 
científico, novos tipos de ordem institu
cional mais compatíveis com os elemen
·tos novos e originais que apresentam as 
sociedades modernas." 

Decididamente, o Ministro sabe evitar 
as armadilhas que se escondem em si
tuações que, .segundo sua terminologia 
preferida, podem ser classificadas como 
atípicas. Muito mais à vontade no ter
reno da economia propriamente dita, 
ele esquiva, com muita elegância, uma 
primeira entrada mais violenta. O Em
baixador Delfim Netto declarara recen
temente que, "se aumento de salários 
fos.se modelo de política, não existiriam 
mais presidentes da República, mas ape
nas imperadores e grão-duques". Como 
Ministro da Fazenda, Mário Henrique 
teve a coragem de proceder a um au
mento dos salários superior a 40% em 
menos de um ano. Terá agido como im
perador ou como grão-duque? 

"Nem uma coisa nem outra. Agi como 
simples economista, aplicando uma for-

ma de politica salarial que foi Inven
tada para manter o poder aquisitivo dos 
trabalhadores, incorporando os aumen
tos de produtividade, e não para baixar 
este poder." 

E imediatamente .se antepõe a qual
quer observação sobre a eventual hete
rodoxia de um aumento salarial desta 
ordem, num programa de combate per
manente à inflação: 

"Em primeiro lugar é preciso reco
nhecer que os índices de inflação, mes
mo com o aumento, são menores agora 
do que no mesmo período do ano an
terior. Além disto, de um ponto de vista 
mais técnico, todo mundo sabe que os 
aumentos de .salários representam uma 
parte relativamente pequena no total 
dos custos. A austeridade salarial, por 
si só, não seria um fator ant!inflac!o
nário tão decisivo como se pensa. Mas 
faço questão de frisar que nossa eco
nomia está perfeHamente apta a absor
ver. estes reajustamentos, e, embora seja 
difrcíl estabelecer previsões, posso afir
mar que chegaremos ao final de 75 com 
um nível de expansão .satisfatório." 

Agora é ele quem aproveita a deixa, 
para expor as preocupações do Governo 
com o bem-estar dos cidadãos. 

"A melhoria da qualidade de vida 
consti tu! uma das metas essenciais des
te Governo. Infelizmente, as conquistas 
de bem-estar não se medem pelos pa
râmetros convencionais da Economia. 
No caso de· um trabalhador que morasse 
em Copacabana e fosse transferido para 
Bangu, com um aumento de salário de 
200 cruzeiros, as esta·tist!cas acusariam 
um aumento real da renda per capita 
(200 cruzeiros mais as economias com 
o transporte). Mas é claro que a vida 
deste indivíduo terá piorado em muitos 
domínios. Um dos grandes defeitos dos 
economistas "introvertidos" consiste em 
esquecer que os índices e as médias .são 
falhos ou incompletos. A velha história 
do indivíduo que tinha a cabeça na 
geladeira e os pés no forno, mas que 
desfrutava •teoricamente de uma média 
climática satisfatória" ... 

A ironia, de ót!mo cabimento, não 
afeta a seriedade da análise do Minis
tro, que conclui esta primeira tirada, 
com uma observação que vai bastante 
longe: 

"Ninguém pode prescindir de certas 
demonstrações de aprovação popular. 
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Há fases em que, como já dl~se, certas 
restrições podem ser lndispensavels. Mas 
há outras em que aparece uma série de 
aspirações populares que têm de ser 
atendidas, aspirações que nem sempre 
podem ser traduzidas em termos de me
didas económicas convencionais. Mas 
ninguém pode negar que a ·tendência dos 
últimos meses tem revelado sempre uma 
preocupação quase obsessiva de valori
zação do homem, seja através de um 
aprimoramento da política salarial, seja 
através do aperfeiçoamento do aparelho 
fiscal no sentido de promover uma po
lítica' cada vez mais justa, neste setor. 
Além disso, possuímos sintomas muito 
claros de uma melhoria sensível na dis
tribuição da renda." 

Os olhos de Mário Henrique faíscam 
de malícia quando lhe sai dos lábios a 
palavra sagrada: distribuição. A crítica 
mais corrente que se fazia à adminis
tração anterior feria exatamente este 
ponto específico: o bolo estava aumen
tando sempre mais, mas as fatias dis
tribuídas eram cada dia mais reduzidas. 
Como professor, Mário Henrique sempre 
fez certas restrições à política de con
centração de renda. Como Ministro, ele 
afirma com referências elegantes a seus 
antecessores, que desde 1970 não existe 
mais concentração. E proclama catego
ricamente que é falso dizer que há em
pobrecimento. Pelo contrário. O número 
dos assalariados no Sul do País vem 
apresentando uma ascensão sintomática. 
A produção de eletrodomésticos, de au
tomóveis e de outros tipos de bens de 
consumo aumentou de forma brutal. 
Mário Henrique expõe a conclusão ló
gica: 

"Alguém deve estar comprand9 e con
sumindo. As leis do mercado nao com
portam sentimentalismo, nem fantasia. 
Quando as fábricas aumentam o volume 
da produção é porque o escoamento dos 
produtos está se processando de modo 
racional." 

Sua conclusão sobre o nível atual da 
distribuição de renda em geral é um 
pouco mais reservada: 

"Como não existe ainda recenseamen
to não se pode documentar concreta
mente nenhum aumento. Mas todos os 
Indícios coincidem." 

Para contrariar um pouco a "euforia 
contida" do Ministro, surge na conversa 
o tema da "Inflação contida". A per
gunta, bastante envenenada, procura ti-

rar a limpo uma leve dúvida: já se po
deria afirmar que a economia brasileira 
absorveu os Incómodos resíduos da "In
flação contida" que o atual Governo 
recebeu de herança? 

Novamente, o sentido de elegância de 
Mário Henrique previne, com admirável 
agilidade, qualquer concessão à malícia. 

"Primeiramente, é muito difícil defi
nir o que é "inflação contida". E, além 
disto o problema está absolutamente 
ultrapassado porque estes resíduos estão 
totalmente absorvidos, e muito bem ab
sorvidos, desde o primeiro semestre do 
ano passado." 

Falou. E nada mais sobre este assunto 
lhe será perguntado. É hora de apre
sentar outra pergunta envenenada, for
mulada na redação da revista. O pro
blema é simples: a grande maioria dos 
economistas responsáveis pela política 
de combate à Inflação no Brasil pode 
exibir títulos conquistados em escolas 
norte-americanas. Se entre nós os remé
dios aplicados parecem dar certo, por 
que os mestres ameri~anos não co.nse
guem jugular a lnflaçao em seu proprio 
país? Mário Henrique percebe perfeita
mente que quem formulou a pergunta 
quis pôr sobretudo em evidência a força 
do aparelho sindical norte-americano, 
que torna inconcebível qualquer conten
ção salarial na base da cota de sacrifí
cio E sal-se com malabarismos, mos
tra~do simplesmente que a situação é 
multo diferente, nos dois países. Seria 
leviano estabelecer comparações sem le
var em conta essas diferenças específi
cas. 

Esta digressão pelo terreno da Infla
ção permite ao Ministro discorrer sobre 
o know-how que o Brasil pode apresen
tar a-o mundo, atualmente, em ma~éria 
de convivência mais ou menos pacifica 
com este Fenômeno que Incomoda todas 
as economias do mundo. 

"É claro que os países desenvolvidos 
hesitam multo em recorr~r a um }ns
trumento como a correçao monetaria, 
como as minidesvalorizações da flexibi
lidade cambial, ou outros "neutrallzado
res". Porque isto equivale a _confessar 
abertamente que existe inflaça!l. E, na 
medida mesma em qu~ est.es pa1se~ con
sideram que a inflaçao e provisoria _ e 
anómala, em suas economias, eles nao 
querem confessar. Mas, no ritmo em que 
andam as coisas pelo mundo a~ualmente, 
é possível que algumas naçoes indus-
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trlalizadas se vejam obrigadas a recor
rer, cedo ou tarde, a estes neutraliza
dores." 

A questão da desnaclonallzação das 
empresas brasileiras provoca alguns co
mentários altamente técnicos que ter
minam por uma consideração politica de 
bom senso: 

"Nos casos em que estão em jogo pes
quisa e tecnologia internacionais as 
multinacionais, além de praticamente 
indispensáveis, apresentam vantagens 
evidentes. Se um pais em desenvolvi
mento nacionalizasse rigidamente sua 
indústria farmacêutica, por exemplo, é 
prová v e! que os resultados iriam se re
percutir de modo espetacular no aumen
to da taxa de mortalldade. Mas quando 
se trata de indústrias de base, de tec
nologia conhecida, é claro que a parti
cipação major! tária do c a pi tal nacional 
é sempre desejável." 

Mário Henrique conta a seguir as di
ficuldades que teve de enfrentar com o 
impacto da crise do petróleo, e as ale
grias que experimenta quando vê que 
os esforços da equipe estão produzindo 
bons resultados. Para terminar, expllca 
com um certo entusiasmo os motivos 
reais que justificam seu otlmismo con
tagioso quando observa o desempenho 
da economia brasileira e as perspectivas 
que a ela se abrem: · 

"O nosso potencial de recursos natu
rais, a agilidade com que podemos tomar 
decisões em matéria de politica econó
mica, o próprio fato de sermos ainda 
uma economia relativamente pequena, e 
sobretudo os vastos horizontes que se 
abrem diante de nós, do petróleo à agro
pecuária, tudo isto são razões sérias e 
robustas para otimismo. Apesar da fra
queza da conjuntura mundial, temos 
certeza de que nenhuma ameaça séria 
de recessão paira sobre nós, e mesmo se 
ocorrer uma recessão de crescimento -
o que não é provável - o grau em que 
Isso poderá acontecer não é suficiente 
para causar maiores preocupações." 

Irânico, o Ministro sabe multo bem 
que não estamos no melhor dos mundos. 
Mas, mesmo sem cair no ridículo do 
triunfallsmo ufanista, ele considera que 
não há, no Brasil atual, nenhuma jus
tificativa para o pessimismo." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 11, de 1975, de au-

teria do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, requerendo a transcrição, 
nos Ana.i.s do Senado, dos discursos 
do Embaixador Antônio Delfim Net
to e do Presidente da França, Valéry 
Giscard d'Estaing, por ocasião da 
apresentação das credenciais do 
novo Embaixador àquele Chefe de 
Estado, publicados no Jornal do 
Brasil, em 21 de fevereiro de 1975. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
Sessão anterior, tendo sua votação adia
da por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. 

Aprovado o requerimento; será feita 
a transcrição sollci tada. 

Discurso pronunciado pelo Embaixador Del
fim Netto por ocasião da apresentação 
das credenciais de S. Ex. a como Embai
xador do Brasil junto ao Governo da Re· 
pública Francesa, que se publica nos ter
mos do Requerimento n.0 11/75, de au
toria do Senador Vasconcelos Torres. 

"Diante da amplltude da obra que o 
senhor empreendeu há menos de um 
ano, para que a França possa enfrentar 
com firmeza os grandes desafios da 
atualidade mundial, além do brilho com 
que nos últimos anos liderou a impor
tante contribuição da França para. a 
solução dos difíceis problemas interna
cionais, nada poderia ser para mim mais 
agradável, em termos profissionais e 
pessoais, do que assistir de perto à di
reção esclarecida que o senhor imprime 
aos destinos de seu pais. 

"De seu lado, meu Governo, represen
tando as mais legitimas aspirações na
clonais de um povo decidido a anular 
seu atraso e a construir uma nação mo
derna, enfrenta com decisão as dificul
dades dessa missão, aumentadas pela 
conjuntura internacional 

"Por isso, não só mobiliza todas as for
ças vivas da Nação, para concretizar as 
grandes potencialidades do Brasil, como 
procura empregar de forma útil os gr.an
des benefícios que a colaboração inter
nacional pode aportar aos objetivos es
pecíficos de cada Estado. 
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"Nós podemos constatar com satisfa- · 
ção a convergência de pontos de vistas 
do Brasil e da França nas suas aspira
ções nacionais e a respeito dos grandes 
problemas das relal(ões internacionais. 
Vivemos uma époc.a excepcional na his
tória dos povos e das nações, onde não 
podemos correr o risco de dar um mau 
passo. 

"No caso particular das relações entre 
o Brasil e a França, creio que temos os 
meias e a obrigação de escolher bem. 
Em vez de deixar correr o conjunto de 
nossos interesses comuns .ao gosto dos 
acontecimentos, muitas vezes indesejá
veis, podemos fixar para eles um cami
nho objetivo, de acordo com nossas res
pectivas aspirações nacionais, nossos re
cursos materiais e espirituais e nosso 
desejo de aproximação." 

Discurso pronunciado pelo Presidente da 
França, Valéry Giscard d'Estaing, por 
ocasião da apresentação das credenciais 
do Embaixador Delfim Netto junto àque
le Governo, que se publica nos termos 
do Requerimento n. 0 11 /75, de autoria 
do Senador Vasconcelos Torres 
"O Governo brasileiro acaba de dar 

.ao meu país um testemunho de amizade, 
confiando esta alta missão a uma perso
nalidade tão eminente e a um amigo de 
longa data que me sinto contente de 
voltar a encontrar. 

"O Brasil e a Franç.a sempre manti
veram relações calorosas, fundamenta
das numa comunidade de culturas e 
afinidades profundas. Os laços que bra
sileiros e franceses estabeleceram no 
curso da história, de Villega!gnon a San
tos Dumont, foram ainda mais reforça
dos pela fraternidade de armas forjada 
entre nossos povos durante as duas 
guerras mundiais. 

"Acompanhamos com multa simpatia 
e intere.sse o rápido crescimento da eco
nomia brasileira ,a modernização de suas 
estruturas e, para resumir, o seu pro
gresso, que não está inscrito somente na 
divisa de sua Bandeira, mas que faz par
te de sua re.alidade cotidiana e que as
segura ao seu pais, no cenário interna
cional, o lugar que corresponde a uma 
grande nação. 

"O senhor, Sr. Embaixador, é um dos 
artífices deste progresso. A sua desig
nação constitui um augúrio particular-

mente bom p.ara o futuro das relal(ões 
franco..,brasileiras, quer se trate para 
nossos países de conjugar suas ações no 
marco de um amplo panorama interna
cional ou de estreitar sua colaboração 
bilateral. 

"A convergência de muitas de nossas 
aspiral(ões e de nossas concepções deve 
permitir-nos enfrentar melhor os gran
des problemas de nossa época e me fe
licito, a esse respeito, pelo apoio dado 
pelo Br.asil ao projeto de conferência in
ternacional sobre energia. 

"Quanto à colaboração que a França, 
de maneira tão feliz, iniciou com o seu 
país, participando de seus esforços de 
industrialização e de aperfeiçoamento 
tecnológico e científico, ela está desti
nada, tenho certeza, a ser intensificada 
e ampliada. 

"A visita que o Sr. Azeredo da Silveira 
fará proximamente a Paris será a oca
sião par.a dar-lhe um novo impulso e de 
especificar melhor as condições do seu 
desenvolvimento." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 15, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n.o 76, de 
1974, de sua autoria que suprime ex
pressões do art. 566 da Consolidação 
das Leis do Tr.abalho. 

Em votação. 
O.s Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento; a matéria 

continuará sua tramitação normal. 
Item 4 

Votação em turno único, do Re
querimento n.o 16, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
solicitando o desarqulvamento do 
Projeto de Lei do Senado n.O 78, de 
1974, de sua autoria, que altera a 
redação do art. 449, da Consolidação 
das Leis do Tr,abalho. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o requerimento; a matéria 
continuará sua tramitação normal. 

Item 5 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 17, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
solicitando o desarquivamento do 
Prajeto de Lei do Senado n.o 79, de 
1974, de sua autoria, que acrescenta 
parágr.afo ao art. 115 da Lei número 
1. 711, de 28 de outubra de 1952. 

Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. 

Aprovado o requerimento; a matéria 
continuará sua tramitação normal. 

Item 6 
Votação, em turno única, do Re

querimento n.0 33, de 1975, de au
toria do Sr. Senador Virgílio Távora, 
solicitando a transcrlcão, nos Anais 
do Senado, da palestra proferida 
pelo Professor Mário Henrique Si
monsen, Ministro de Estado da Fa
zenda, na Confederação Nacional da 
Indústria, em 14 de fevereiro da cor
rente ano. 

Em votação o requerimento. 

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

Aprovado. Será feita a transcrição so
licitada. 

Palestra proferida pelo Professor Mário 
Henriqu'e Simonsen, Ministro de Estado 
da Fazenda, na Confederação Nacional 
da Indústria, em 14 de fevereiro do cor
rente ano, que se publica nos termos do 
Requerimento n.o 33/75, de autoria do 
Sr. Senador Virgllio Távora. 

"ECONOMIA BRASILEIRA - RETROS
PECTO DE 1974 E PRESPECTIVAS 

PARA 1975 
1) - Desde meados da década de 1960 

até 1973 o mundo ocidental experimen
tou uma fase de prosperidade sem pre
cedentes, não obstante o recrudescimen
to das pressões inflacionárias e as per
turbações no sistema monetário interna
clonai. Em 1973, o produto real dos paí
ses desenvolvidos cresceu à taxa recorde 

de 6,4%. A prosperidade mundial favo
receu o desenvolvimento brasileiro a ta
xas da ordem de 10% anuais no período 
1968/1973, e que culminaram com o cres
cimento de 11,4% em 1973 - cinco pon
tos percentuais acima da média dos paí
ses desenvolvidos. Permitiu ao mesmo 
tempo, que o crescimento brasileiro fos
se acompanhado por um rápido aumento 
das exportações e por um declínio gra
dual do processo inflacionário. 

2) - Em 1974 a alta dos preços do 
petróleo desorganizou seriamente o ba
lanço de pagamentos, o sistema de pre
ços e a produção do mundo ocidental. 
Os países da OPEP aumentaram o su
peravit do seu balanço de pagamento 
em conta corrente de 6 bilhões de dó
lares em 1973 para 72 bilhões de dólares 
em 1974. Por outro lado, no bloco ociden
tal a Alemanha, apesar de importadora 
de petróleo, também apresentou supe
ravit de 12 bilhões em conta corrente. 
Isso significa que o resto da mundo teve 
que arcar com o inusitado deficit de 84 
bilh9es de dólares, coberto em pequena 
fraçao por investimentos diretos das na
ções superavltárias e na sua maior par
te pela perda de reservas ou pelo au
mento do endividamento externo. Apre
ferência dos paises da OPEP pela con
servação dos seus saldas em depósitos 
a curto prazo, dificultou, por sua vez, a 
atuação do sistema financeiro interna
cional, instado peles países devedores a 
conceder empréstimos a médio e longo 
prazos. 

3) - A alta de preços do petróleo so
mada às pressões de realimentação da 
inflação já existente quase duplicou em 
1974 o ritmo Inflacionário dos países de· 
senvalvidos. Medida pelo deflator implí
cito do produto interno bruto, essa infla
ção média anual saltou de 7,23 para 
12.1%. chegando em alguns países, como 
o Japão, a quase 25%. Os índices de pre
ços por atacado explodiram a taxas ain
da maiores na faixa dos 15 a 35%. A 
preocupação dos países desenvolvidos em 
combater a inflação e reduzir o deficit 
do seu balanço de pagamento levou-os, 
em geral, a adotar medidas extrema
mente restritivas de política monetária. 
Salvo poucas exceções, cama a da Fran
ça e a da Itália, a expansão monetária 
nos países desenvolvidos em 1974 situou
se na casa dos 5%, em contraposição 
com a inflação de dois dígitos. O aperto 
da liquidez real combinado com o cli
ma de pessimismo associado à crise do 
petróleo, provocou a recessão ou a es-
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tagnação de várias economias do mun
do ocidental. Assim o produto real· caiu 
de 3,8% no Japão, de 1,9% nos Estados 
Unidos e de 0,6% na Grã-Bretanha. A 
Alemanha Ocidental, por sua vez, regis
trou um crescimento minúsculo de ape
nas 0,9%. A França e a Itália consegui
ram apresentar taxas de crescimento do 
produto real de 4,7% e 4,4%, respecti
vamente, mas à custa· de altas taxas de 
inflação e fortes desequilíbrios no ba
lanço de pagamentos em conta corrente. 
A mistura de estagnação com inflação, 
aliada às dificuldades no balanço de pa
gamentos gerou nova onda de protecio
n!smo nos países industrializados, e 
agravou a !nstab!lldade do já conturba
do sistema monetário . internacional. 

4) - A estratégia adotada pelo Bra
sil, cm 1974, foi a de minimizar os im
postos adversos do novo quadro mundial 
sobre o nosso desempenho ' económico. 
Nesse sentido, o maior êxito' obtido foi 
o crescimento de 10% do produto real 
num ano de recessão internacional. A 
inflação, embora acelerada no primeiro 
semestre pela ascensão dos preços a um 
novo patamar, caiu a níveis bastante to
leráveis na segunda parte do ano. As
sim o aumento médio mensal do índice 
geral de preços caiu de 3,5% no primeiro 
semestre para 1,6% no segundo. As ex
portações durante o ano crescer:_am de 
25,8%, não obstante a estagnaçao e o 
crescente protecion!smo nos mercados 
mundiais. E o deficit global no balanço 
de pagamentos conteve-se em cerca de 
1 bilhão de dólares, deixando as nossas 
reservas no início de 1975 em mais de 
5 bilhões e 200 milhões de dólares. Seria 
exercício inútil comparar os resultados 
de 1974 com os de 1973 ignorando que 
somos parte do mundo importador de 
petróleo. Comparativamente ao panora
ma internacional, o nosso desempenho 
em 1974 pode ser classificado como bas
tante satisfatório. 

5) - As novas condições da economia 
mundial recomendam, para o Brasil, um 
esforço concentrado da substituição de 
importações, particularmente nas áreas 
do petróleo, da siderurgia, da metalur
gia não ferrosa, da indústria química e 
de fertilizantes, do papel e celulose e 
de produção de bens de capital, de acor
do com a estratégia traçada no n PND. 
As recentes descobertas de recursos na
turais tornam, nesse sentido, extrema
mente pujantes as perspectivas da eco
nomia brasileira para o final desta dé
cada. O problema principal que temos 

a enfrentar é o de equacionar os proble
mas de balanço de pagamentos no pe
ríodo de transição pois, para substituir 
importações é preciso, numa primeira 
fase, importar mais. A resposta, para 
esse período de transição, há que se con
centrar em dois pontos: a) um esforço 
redobrado de expansão das exportações; 
b) uma hierarquização dos investimen
tos de acordo com o seu impacto ime
diato e mediato no balanço de paga
mentos. 

6) - Sob esse aspecto vale analisar 
em pormenores o comportamento doba
lanço de pagamentos em 1974, para daí 
extrairmos algumas lições para os pró
ximos anos. Apesar das dificuldades do 
quadro internacional, nossas exportações 
não nos decepcionaram, chegando qua
se aos 8,0 bilhões de dólares previstos. 
As importações, todavia, foram multo 
além das expectativas, atingindo a ca
sa dos 12,5 bilhões de dólares. Assim, de 
um balanço de pagamentos, tradicional
mente próximo ao eqllillibrio saltamos 
para uma posição deficitária de 4,5 bi
lhões de dólares. A alta dos preços do 
petróleo justificava naturalmente um 
deficit de 2 bilhões. Os 2,5 bilhões res
tantes, resultaram de um substancial au
mento de importações de aço, produtos 
químicos, papel e celulose, metais não
ferrosos e bens de capital. Um diagnós
tico sumário desse excesso de importa
ções aponta que ele se originou em três 
fatores: a) no grande volume de impor
tações governamentais; b) na formação 
de estoques expeculat!vos de certos pro
dutos, como aço, e fert!l!zantes; c) na 
superexcitação da demanda global no 
primeiro semestre de 1974. Somando-se o 
deficit dos serviços, chegou-se a um de
ficit em conta corrente da ordem de 
6,9 bilhões de dólares. O financiamento 
desse deficit não causou maiores proble
mas, devido ao ingresso líquido de cer
ca de 5 bilhões de capitais de emprésti
mo e 900 milhões de dólares de capital 
de risco. Os níveis de endividamento ex
terno no final de 1974 - 17,3 bilhões 
de dólares de dívida bruta e 12,1 bilhões 
de dívida líquida - também estão longe 
de causar apreensão ou de se aproximar 
de qualquer nível crítico; a dívida se 
encontra bem escalonada e o c-oeficiente 
dívida líquida/exportações da ordem de 
1 5 mantém a excelente credibilidade ex-, . 
terna do pa1s. 

7) - O ponto a observar é que 13m 
deficit em conta-corrente de 6,9 b!lhoes 
de dólares pode ser num ano de trans!-
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ção, mas não pQr vários anos a fio, sob 
pena de o país se endividar em bola de 
neve. Nesse sentido é Importante que 
cuidemos de reduzi-lo significativamen
te já em 1975, para que não sejamos 
obrigados a adotar um tratamento de 
choque em 1976 e 1977. Devemos também 
estar preparados para captar menos em
préstimos externos em 1975 do que em 
1974, não porque nossa credibilidade te
nha diminuído, mas porque muitos ban
cos estrangeiros se encontram com seus 
limites operacionais esgotados ou próxi
mcs a se esgotarem. A solução prática 
para o problema não é limitar o crédito 
- o endividamento externo - mas a 
causa - o deficit no balança comercial 
e de serviços. Nesse particular . as pers
pectivas para 1975 são bastante promis
soras. As boas safras agrícolas deverão 
aumentar sensivelmente as nossas ex· 
portações. Além do mais, no campo ·dos 
manufaturados podemo-nos aproveitar 
do "efeito-cunha": nossa participação, 
pelo fato de ainda ser pequena no mer
cado Internacional, pode crescer mesmo 
num mercado estacionário e escudado 
em fortes medidas pretenclonlstas des
de que atuemos com habilidade e Inteli
gência. Lembremo-nos, a esse propósito, 
que essas exportações de manufaturados 
aumentaram de 50% em 1974, não obs
tante todas as dificuldades Internacio
nais e que o G<lverno continuará em
prestando o maior apoio a essa expan
são. Por outro lado, nos últimos meses 
as importações do setor privado decli
naram visivelmente, com as medidas de 
contenção monetária e fiscal adotadas 
pelo G<lverno; os estoques acumuladcs 
em 1974 deverão ser absorvidos em 1975; 
os preços de vários dos produtos que Im
portamos se encontram em baixa; e, o 
que é mais Importante, o G<lverno Fe
deral colocou suas Importações sob se
vero ·controle, visando a reduzi-las de 
10% em relação aos níveis de 1974. Es
sas considerações conduzem à expectati
va de que o nosso balanço de pagamen
tos em 1975 melhore de configuração 
sem que se exijam maiores sacrifícios da 
nossa economia. Será indispensável, to
davia nos próximos anos de transição 
manter sob cautelosa vigilância o balan
ço de pagamentos. 

8) - Embora a inflação se tenha 
transformado em epidemia mundial, e 
embora a correção monetária e as ml
nldesvalorlzações cambiais neutralizem 
a maior parte das distorções causadas 
pela alta crónica dos preços, o combate 
gradual ao processo Inflacionário con-

tlnua a Inscrever-se entre as principais 
prioridades da nossa politica económica. 
Nesse sentido, os resultados conseguidos 
no segundo semestre de 1974 foram bas
tante expressivos e o pequeno recrudes
cimento dos índices Inflacionários em 
dezembro e janeiro deve considerar-se 
um fenômeno estaclonalmente normal. 
Tudo Indica que a Inflação no corrente 
ano seja substancialmente menor do que 
a do ano passado, embora ainda sejam 
prematuras quaisquer previsões quanti
tativas. 

9) - A política monetária tem sido 
conduzida de modo a conciliar o com
bate à Inflação com a sustentação de 
um nível satisfatório de crescimento 
económico, procurando-se cumprir à ris
ca os orçamentos aprovados pelo Conse
lho Monetário Nacional. Em 1974 foi 
necessário desdobrar a politica monetá
ria em duas fases: a primeira, corres
pondente a uma dieta de emagrecimen
to, se estendeu até setembro, com vistas 
a debelar as excessivas tensões inflacio
nárias. Já no final do ano, com a infla
ção sob controle, foi possível aumentar 
significativamente a liquidez real do sis
tema económico. Ao longo do ano a ex
pansão de meios de pagamentos situou
se em 34% - cifra extremamente pró
xima dos 35% previstos no orçamento 
monetário. Já os empréstimos ao setor 
privado subiram em proporção bem su
perior às previsões. Entre 31 de dezembro 
de 1973 e 31 de dezembro de 1974 os em
préstimos ao setor privado concedidos 
pelo Banco do Brasll aumentaram de 
77,5%; os dos bancos comerciais, de 
44,7%; no total, o aumento de emprés
timos bancários ao setor privado situ
ou-se em 57,2%. A posslbllldade de au
mentar esses empréstimos bem além das 
previsões sem romper a meta de expan
são de meios de pagamentos se deveu a 
dois fatores centracionlstas não previs
tos no Orçamento Monetário: a queda 
de reservas cambiais e o aumento dos 
recursos próprios das autoridades mo
netárias bem além das estimativas. O 
superavit do Tesouro também exerceu 
Impacto contracionlsta, mas foi compen
sado pela menor colocação de títulos fe
derais junto ao público (CRTNs e HINs). 

Para 1975, o novo orçamento monetá
rio recentemente aprovado, prevê uma 
expansão de 30% nos meios de paga
mento, com uma distribuição bem mais 
metódica da liquidez ao longo do ano. 
A expansão global dos empréstimos ao 
setor privado pelo sistema bancário está 
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programada em 42,2%, sendo 51,4% pa
ra o setor rural e 37,5% para as demais 
atividades. 

10) -A política fiscal tem sido con
duzida de modo a manter o orçamento 
da União em equilíbrio (em 1974, de fa
to, registrou-se um superavit de caixa, 
mas essa não será a pretensão do Go
verno para os próximos anos), e a me
lhorar o ruvel de eqüldade e funcionali
dade do sistema tributário. Em 1974 fo
ram Introduzidas reformas bastante pro
fundas na legislação do Imposto de Ren
da, no tocante ao aumento da faixa de 
descontos na fonte; à melhor disciplina 
da correção monetária e da manutenção 
do capital de giro, à eliminação de inci
dências na transferência de lucros en
tre empresas, e aos incentivos fiscais às 
peswas físicas e jurídicas. Nesse campo 
poucas modificações se podem prever 
para 1975, e dentro em breve deverá ser 
publicado um novo Regulamento do Im
posto de Renda consolidando a legisla
ção existente. Entre as modlflcacões a 
serem introduzidas resta apenas uma de 
grande importância, a uniformização da 
tributação dos lucros das Sociedades de 
Economia Mista. Nesse sentido, há que 
se respeitar o dispositivo constitucional 
(que determina que as empresas públi
cas que exerçam ativldades não mono
polizada) tenham o mesmo tratamento 
fiscal das empresas privadas. Quanto aos 
impostos lndlretos, é Intenção do Go

verno utilizá-los com flexibilidade, de 
modo sobretudo à incentivar as exporta
ções de produtos industriais, a aquisição 
de máquinas de produção nacional e a 
atlvar a demanda nos setores que even
tualmente demonstrem capacidade ocio
sa, 

11) - Os controles de preços pelo CIP 
e pela SUNAB representam um instru
mento auxiliar importante de combate à 
Inflação, na medida em que colaboram 
para a reversão de expectativas para Im
pedir manobras altistas de ollgopólio. Os 
controles, todavia, para se mostrarem 
eficazes devem passar por dois testes: 
a) assegurar adequada remuneração aos 
produtores; b) não gerar desequilíbrios 
da oferta e procura. As listas de preços 
máximos CIP - SUNAB nos supermer
cados têm funcionado satisfatoriamente 
dentro dessa orientação, contribuindo 
para frelar os aumentos do custo de 
vida. Os controles de preços Industriais 
pelo CIP, por sua vez, têm camln!1ado 
para uma sistematização bem mais ra
cional, com a ampliação dos setores em 

liberdade vigiada e com a elaboração de 
matrizes de custos para os acordos se
torlals. Para orientar as empresas o CIP 
publicará, dentro em breve, um manual 
de critérios de reajustes. 

12) - Embora seja prematura qual
quer previsão quantitativa, temos con
dições para expandir o nosso produto 
real em 1975 a taxas elevadas, que nos 
situem em posição privilegiada diante 
do panorama mundial de estagnação. A 
consecução desse objetivo depende, to
davia, da extrema habilidade no manejo 
da política económica, já que nadamos 
contra a maré de uma conjuntura inter
nacional desfavorável, e que temos que 
manter sob especial cautela a posicão do 
nosso balanço de pagamentos. Parã tan
to é indispensável o amplo diálogo entre 
o Governo e a iniciativa privada, de mo
do a que esta possa ser fortalecida como 
mola-mestra do nosso desenvolvimento 
económico." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia. 

Há ainda oradores inscritos. 

concedo a palavra ao nobre Sr. Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARl'lo'EIRO - Sr. Pre
sidente, Sr.s. Senadores, minha presença 
hoje, nesta tribuna, é para congratular
me com a Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil, que tomou a iniciativa de 
reunir-se, nesta Capital, para debater 
os grave.s problemas da família brasileira 
em busca de uma solução que se c·oncllie 
com o ponto de vista do povo brasileiro. 

Minha carreira política, iniciada aos 19 
anos nos bancos acadêmicos, pregando a 
Aliança Liberal na praça pública, foi ini
ciada a serviço da liberdade, a que não 
faltei até hoje, graças a Deus, no decor
rer de quase 46 anos de atividades polí
ticas. 

Oombatl todas as ditaduras; estive 
presente em todos os momentos de di
ficuldades deste Pais; pelejei pela Alian
ça Liberal; sofri com a R.evolução Cons
titucionalista e só triunfei em 1945. Mas 
J.ogo me afastei do Poder para continuar 
na luta. 

Quando, em 1964, houve a substituição 
do Poder poderia figurar entre os vence
dores, e por que não figurei? Eu que cri
ticava, dia a dia, os homens que estavam 
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no Poder? Porque achava a Revolução 
começara ferindo o primeiro dos direitos: 
o direito de defesa. A Revolução cassava 
membros do Poder Legislativo sem lhes 
dar sequer o direito de expor as razões e 
contestar as acusações. O primeiro dis
curso que há no Congresso Nacional con
tra isso é meu, não obstante haver, até 
31 de março de 1964, combatido na pri
meira linha o Governo que findava. 

Portanto, Srs. Senadores, quero dizer 
que o assunto prioritário na minha vida 
pública não é o divórcio, é a liberdade. 
O primeiro projeto - talvez o único, Sr. 
Presidente, - que existe nesta Casa, no 
Oongresso Nacional, em favor do casa
mento é da minha autoria. Apresentei-o 
na primeira Legisaltura a que pertenci, 
de 1947 a 195.0, e declarava então que o 
casamento seria gratuito, inteiramente 
gratuito, sem nenhuma taxa, sem ne
nhum emolumento. 

E quem se opôs a esse projeto? Qual 
o Relator que derrotou esse projeto, na 
Comissão de Constituição e Justiça, sob 
o fundamento de que era inconstitucio
nal, de que não era possível invadir os 
Estados para impedir que os escrivães 
recebessem os seus emolumentos? Foi o 
nobre Deputado, depois Ministro da Jus
tiça, Adroaldo Mesquita da Costa, o mes
mo que inscrevera na Constituição de 
1934 a indissolubilidade do vínculo con
jugal. 

Aí está, Sr. Presidente, a Lei n.0 968, 
da primeira Legislatura a que pertenci, 
que manda o juiz antes de aceitar o 
desquite convoque as partes para uma 
audiência de conciliação. Projeto de mi
nha autoria e que se converteu em lei. 
O "destruidor da família" procurava sal
var as famílias passíveis de salvação. 

Também, Sr. Presidente, fui Relator e 
Presidente da Comissão de Defesa da 
Natal!dade, a que pertenceram, entre ou
tros, o nobre Senador Ruy Santos e o 
ilustre Senador Benjamim Farah. Aí es
tá publ!cado num desses avuls.os - e 
palavra.s leva-as o vento - o relatório 
que então apresentei, as sugestões que 
fiz em defesa da família. Mas tive a co
ragem de expor, também, os dramas que 
se desenrolavam ao lado da família le
gítima: o drama das mães solteiras, o 
drama dos filhos !legítimos, o drama das 
mulheres que se dedicavam aos homens, 
sem que tivessem esperanças, nem llu
sões, nem sonhos de constituir outras 
famílias legítimas. 

Sr. Presidente, apresentei ainda na 
primeira legislatura a que pertenci uma 
emenda ao Orçamento, concedendo 100 
contos, naquele tempo, para que nas Va
ras de Família do antigo Distrito Federal 
se pudesse, com aquela imp-ortância, con
tratar assistentes sociais que fossem aos 
lares ameaçados de destruição, para ver 
se era possível evitar que eles se desfizes
sem. A Comissão do Orçamento rejei
tou-a, sendo Relator do Avulso do Mi
nistério da Justiça, o nobre parlamen
tar ex-Deputado Etelvina Llns. 

Sr. Presidente, também ainda na mi
nha primeira Legislatura, em 1949, apre
sentei um projeto que depois se conver
teu em lei, em 1962, e que assegurava à 
mulher casada aquele Estatuto, que afi
nal lhe foi outorgado na redação magní
fica do saudoso Milton Campos. 

S·ou assim, desde o primeiro instante 
nesta Casa, um homem preocupado com 
os problemas da família. 

O primeiro projeto de anulação de ca
samento que apresentei, foi no ano de 
1951, na minha segunda Legislatura. 

Portanto, repilo aqui, qualquer insi
nuação de que eu seja apenas c homem 
que tem defendido o divórcio. Eu tenho 
lutado pela família, mas lutado pelas 
famílias possíveis, pelas famílias está
veis, pelas famílias reais. O que eu sou 
é contra a hipocrisia; sou contra aqueles 
que, nos seus lares recebem os casais não 
casadcs e depois, publicamente, os repu
diam. Essa é a minha posição. 

Lembro-me de que fui fazer uma con
ferência, certa feita, em Fortaleza. Mi
nha cunhada que ali reside me preveniu. 
A grande massa que enchia o salão no
bre da Faculdade de Direito, estava dis
posta a apupar-me. Realmente, na pri
meira fila, na segunda, na terceira, es
tavam vários representantes das corren
tes tradicionais. 

· Comecei, então, minha c·onferência pe
dindo que se levantassem do Plenário, 
aqueles que nos seus lares honrados, nos 
seus lares constituídos legalmente, sob 
as bênçãos de Deus e sob as bênçãos da 
Lei, não recebiam os casais que não eram 
casados legalmente. Pedi que se levantas
sem. Eu queria conhecer aqueles que 
repudiavam publicamente o divórcio e 
aceitavam, na intimidade dos seus la
res, os que não eram casados. Ninguém 
se levantou. 
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Repeti a pergunta. Ninguém se levan
tou. 

Então, pude dizer: "A minha conferên
cia está terminada. Defendo exatamen
te aquilo que todos defendem, a pureza 
dos lares, mas como famílias legítimas, 
aquelas famílias Ilegítimas que todos 
aceitam". Os adversários se retiraram e 
eu pude fazer a conferência. 

Assim, Sr. Presidente, o meu primeiro 
projeto de anulação de casamento é de 
1951. A minha presença na Câmara dos 
Deputados é de 1947. 

Em 1960 apresentei o terceiro projeto 
de anulação de casamento e nesse pro
jeto copiava ipsis litteris disposições do 
Direito Canónico; transladava para o Di
reito Brasileiro disposições do Direito Ca
nónico. Ele está aí já o fiz distribuir 
entre os Srs. Senadores. Tive o cuidado 
de em cada artigo do projeto reproduzir 
o cânone e a jurisprudência da Sagrada 
Rota Romana. 

P.ois esse projeto - e eu tenho os do
cumentos para mostrá-los - foi impug
nado veementemente, porque não era 
possível aplicá-lo no Brasil. 

Em 1967, chegou a esta Casa o projeto 
de Constituição. Dizia que se assegurava 
o salário mínimo ao trabalhador. No 
mesmo texto, mandando que seja Incluí
da a família do trabalhador, é também 
emenda de minha autoria, mantida na 
Constituição de 1969. A família sempre 
me preocupou, como diria Virgílio Sá 
Pereira: "Legítima se possível; natural 
se necessário". 

Mas, em 1970, tomei a Iniciativa, an
tes de apresentar o 6.0 projeto de anu
lação de casamento, de procurar, pes
soalmente, em São Paulo, o Cardeal Ar
cebispo D. Agnelo Rossi, e lhe disse que 
não queria que, no Brasil, se travasse a 
mesma luta árdua, cruel, que marcara a 
vitória do divórcio na Itália. Estendi
lhe a mão, para que fizéssemos juntos 
um projeto. Fui à sua residência, em 
São Paulo, e S. Ex.6 nomeou uma Co
missão. E, com o ponto de vista dessa 
Comissão, apresentei o projeto. Foi o de 
n.0 6, o primeiro apresentado ao Senado 
Federal; n.0 6, de 1971. 

Passaram-se quatro anos e o projeto 
não teve parecer. Mas, contra ele, logo 
se ergueram as mesmas forças, achando 
que era divórcio aquilo que eu sustenta-

va que era apenas a ampliação da anu
lação de casamento. 

Também, Sr. Presidente, que tem feito, 
em tomo disso, a esse tempo a Justiça? 
A Justiça tem sido acaso Insensível a 
esses dramas conjugais? Não foi a Jus
tiça que, aos albores do Código Civil, foi 
buscar a menor Colomblna, em São 
Paulo, para lhe assegurar o direito de 
Investigar a paternidade, num dos mais 
memoráveis julgados da Suprema Corte? 
Não foi a Justiça que declarou naturais 
os filhos de desquitados? Não foi a Jus
tiça que abriu os horizontes, através de 
memorável acórdão da lavra de Castro 
Nunes, ao reconhecimento dos filhos 
adulterlnos? Não é a Justiça que, a cada 
dia, assegura às companheiras o direito 
à percepção de remunerações por servi
ços prestados e de participações nos 
bens havidos durante a união? Não é 
a Justiça que tem assegurado às com
panheiras, em casos excepcionais, é certo, 
o direito de usar os apelidos do compa
nheiro, a começar pelo notável julgado 
em favor da viúva de um grande maes
tro brasileiro? Não é a Justiça que tem, 
mais de perto do que os legisladores, 
sentido os dramas conjugais e lhes dado 
resposta? 

Há lei, sim, Sr. Presidente. Sou autor 
dos arts. 5.0 e 31 da Lei n.o 4. 069 de 1962, 
lei que pugnei desde 1947, e que assegura 
o amparo à companheira, mulher livre, 
solteira, desquitada ou viúva, que vive 
com homem solteiro, desquitado ou viú
vo, com quem não pode casar. É lei des
de 1962. Quando apresentei o projeto, em 
1947, o projeto era Imoral. Em 1962, foi 
apr·ovado. Hoje, ninguém se Insurge 
contra ele. E mais ainda: no ano passa
do, não por minha iniciativa, mas pela 
iniciativa do Ilustre Presidente Emílio 
Garrastazu Médici, o Congresso Nacional, 
todo ele, sem exceção, aprovou a exten
são desses benefícios, para assegurar 
àqueles que estejam apenas separados 
de fato da esposa, o direito de dividir 
com a companheira a pensão por ele 
deixada. 

Portanto, é o Estado que sente a ne
cessidade de amparar a segunda família, 
a família que se construiu sob os es
combros do desquite. 

Sr. Presidente, também o divórcio não 
é um problema de ricos. Também o di
vórcio não é um problema burguês. É 
um problema de quem é Infeliz no casa-
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menta. Rico ou pobre, desde que casado 
ele tem que buscar a. solução, seja n~ 
desquite, seja no divórcio. É um proble
ma. dos infelizes e não dos burgueses, 
nem dos ricos, nem dos pobres. É tam
bém o problema. dos casais felizes, desde 
que eles tenham a sensibilidade para 
olhar o drama. daqueles que fracassaram 
no ma trimônio. 

Também, Sr. Presidente, outra alega
ção que se faz é que custará muito o di
vórcio. 

Alguém já perguntou quanto custa o 
desquite? E os pobres não se desquitam, 
por acaso? 

Vá alguém ao Rio de Janeir·o e verifi
cará que a expressiva quota dos desqui
tes que ocorre, exatamente, na classe po
bre, entre, proporcionalmente, aqueles 
membros da classe pobre que se casam. 
Por quê? Porque se valem da Justiça 
gratuita. Também no divórcio, a Assis
tência Judiciária ampararia aqueles ca
sais que dela necessitassem. 

Finalmente, Sr. Presidente, quero 
por um dever de justiça, entre tantas 
manifestações de solidariedade que te
nho recebido, entre tanto apoio da Im
prensa, do Rádio e da Televisão que tem 
merecido a nossa proposição, que não é 
de destruição de nenhum lar, mas de 
reconstrução de lares destroçados, quero, 
Sr. Presidente, incorporar aos Anais três 
documentos da mais alta valia. O pri
meiro é o editorial do jornal O Estado 
de S. Pau]o, de 23 de fevereiro de 1975, 
em seu artigo de fundo, sob o título 
"Divórcio"; o segundo, é o editorial re
produzido por todos os "Diários Asso
ciados" do País, de Norte a Sul, e que 
começa dizendo: 

"Os "Diários Associados" mantive
ram sempre, no curso de sua exis
tência, uma atitude contrária ao di
vórcio, mas já agora são obrigados 
a reconhecer que se operaram modi
ficações profundas na vida social 
brasileira, criando-se em conseqüên
cia uma conjuntura que obriga a 
rever posições." 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.n 
um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois 
não. 

O Sr. Heitor Dias - Pediria que V. 
Ex.a acrescesse a essas referências o 

trabalho do grande mestre, venerando 
me.stre Eugênio Gudin, há poucos dias 
publicado no jornal O Globo, oportuni
dade em que S. Ex.n se revela um ho
mem que sabe fazer, à ,altura, o diag
nóstico da nossa sociedade. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agra
deço a V. Ex." 

O Sr. Osires Teixeira - Permite V. 
Ex." um aparte, nobre Senador? 

O SR. NELSON CARNEIRO - .Com 
multa honra. 

O Sr. Osires Teixeira - Percebo que 
V. Ex." caminha para o final de seu 
discurso ~ queria me apegar, exatamen
te, ao !meio da sua oração, quando V. 
Ex." começa por parabenizar a Confe
rência Nacional dos Bispos, em se reali
zando em Brasília um simpósio sobre o 
divórcio. V. Ex." não precisaria tr.azer 
ao Plenário e à Nação a longa caminha
da de V. Ex.", não contra a família, mas 
em favor da família, como ficou bem 
demonstrado. V. Ex." é, sem dúvida, o 
paladino da família brasileira; é aquele 
que procura, sem dúvida nenhuma, atra
vés dos vários processos e das várias me
didas, sempre consentâneas com o de
senvolvimento social da época, encontrar 
o caminho certo para corrigir as distor
ções que não são criadas nem por a, nem 
por b, senão na própria convivência da 
família. V. Ex.", ao parabenizar a Con
ferência Nacional dos Bispos, faz muito 
bem. De fato, sendo esse o ano da mu
lher, sem dúvida nenhuma, há de mar
car o Congresso Brasileiro como o ano 
do debate sobre a família; como o ano 
do debate sobre o divórcio; como o ano 
da debate S•Obre o desquite; sobre o 
adultério; sobre todos os problemas que 
estão aí .a afligir a família brasileira. E, 
só posso lamentar que, com o descortino 
que caracteriza o nobre Líder do Movi
mento Demacrátlco Brasileiro, Senador 
Franco Montoro, S. Ex.a tenha, talvez 
numa hora de inspiração infeliz, dito, na 
Conferência ou na aula magna da inau
guração da Pontifícia Universidade Ca
tólica de São Paulo, que não era hora 
de se falar em divórcio; que f.alar-se em 
divórcio nesse País, era procrastinar a 
discussão sobre a redemocratização; que 
falar sobre o problema da família era 
transferir pa~:a depois o problema da 
instituição da liberdade neste Pais. Ora, 
nobre Senador, em verdade, S. Ex.n não 
teve boa inspiração. O problema da fa
mília é dos mais sérios problemas deste 
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País intimamente ligado ao problema 
de !Íberdade, intimamente ligado ao de
senvolvimento econàmico, intimamente 
ligado a todos os problemas da vida na
cional. V. Ex."' faz bem em parabenizar 
,a CNBB e só o que há a lamentar em 
tudo isso é a palavra do nobre Senador 
Franco Montoro. Muito obrigado. 

O SR. NELSON CARNEIRO - O no
bre Senador Franco Montara - e lhe 
presto minha homenagem - é coerente. 

Quando, em 1951, la~cei o meu pri
meiro projeto de anulaçao de casamento 
fui a convite dos estudantes do Centro 
Ac.adêmico 11 de Agosto, a São Paulo, 
para um debate, que foi tão concorrido, 
que não coube em nenhuma das salas 
do velho prédio do Largo São Francisco. 
E o debate se travou no pátio das Ar
cadas. 

o primeiro contendor foi o eminente 
Deputado, figura realmente di!5lla de 
elogio.s brilhante professor, Ataliba No
gueira.' Mas, a certa altura, Ataliba No
gueira como que esgotou seus argumen
tos. E surgiu então um jovem que eu 
não conhecia, para substituir Ataliba 
Nogueira. Esse jovem - soube depois -
se chamava Franco Montara. E foi assim 
que nos conhecemos. E saímos juntos, 
carregados; ele, pelos seus partidários; 
eu pelos meus, a altas horas da madru
gada, da Faculdade de Direito. 

O Sr. Osires Teixeira - V. Ex."' me 
permite? (Assentimento do orador.) Só 
p,ara um esclarecimento. Eu não coloquei 
isto em jogo. É evidente a liberdade do 
nobre Senador Franco Montara em ser a 
favor ou contra; eu me coloquei contra 
o raciocínio de S. Ex."', de que a discussão 
do problema procrastinaria a abertura 
democrática, o que é, no meu entender, 
um absurdo, Quero ,acreditar que V. Ex."', 
por questão de cavalheirismo, não queira 
se referir ao aspecto do aparte que dei 
a V. Ex.n, o que respeito; até peço para 
que não o faça. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu ape
nas quis mostrar que o nobre Senador 
Franco Montara é o mesmo homem que 
conheci em 1951. Evidentemente, no 
P.arlamento não há prioridades; não se 
discute um projeto para depois discutir 
o outro; vários proj e tos constam da Or
dem do Dia; aqui mesmo, hoje, votamos 
seis proposições. Haverá outras que de
veriam ter prioridades, mas o próprio 
andamento das Comissões, os pareceres, 

o mecanismo legislativo impedem que 
projetas de maior relevância sejam vo
tados em primeiro lugar. 

Mas como bem acentua V. Ex.n, esse 
é um problema da maior Importância. É 
o problema da família, o problema do 
marido, da mulher, do homem infeliz, 
dos filhos destroçados pelo desquite, do 
filho abandonado, dos menores sem des
tino. É o problema da família. Pode-se 
divergir nisto ou naquilo, pode-se adotar 
este ou aquele ponto, mas esse é, real
mente um problema da maior gravi
dade e tão grave que a Igreja Católica, 
mesmo naqueles países onde secular
mente existe o divórcio, contínua, coe
rentemente, a combatê-lo, o qu_e mostra 
que o problema, mesmo nos paiSes onde 
ele existe, continua sendo atual. 

Mas, quero agradecer ,ao nobre Se~a
dor Heitor Dias pela sua intervençao, 
em que vejo aquele mesmo alto espírito 
da nossa terra, da velha Bahia, onde só 
a terra é velha, mas ,as idéias não en
velhecem; .são sempre novas. Quero di
zer ainda, Sr. Presidente, que já trazia 
para Incluir, como terceiro dos documen
tos o notável artigo ontem publicado 
pel~ eminente Professor Eugênio Gudin, 
e que é a resposta mais simples, mais 
clara àqueles que não vêem a atualidade 
do problema. Intitula-se: "0 Divórcio e 
a Evolução Social". É uma peça digna 
de registro. 

Sr. Presidente, vou terminar, mas vou 
fazê-lo como comecei, fazendo o elogio 
do esforço e da pre·ocupação dos Bispos 
brasileiros em encontrar uma fórmula 
capaz de dar solução para os problemas 
graves que afligem a nossa família. O 
eminente Cardeal-Arcebispo P'rlmaz do 
Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela, com 
a clarividência que todos lhe reconhe
cem, dizia, hoje: 

"Entendo que a Igreja não deve f.a
zer pressão contra o Congresso, como 
entendo que o Congresso não deve 
simplificar o problema, como se fos
se uma batalha do povo livre contra 
urna Igreja paralisada, ou da Igreja 
contra o povo." 

Ne~.se.s vinte e cinco ,anos de luta, nun
ca Sr. Presidente, me coloquei contra a 
Igreja Católica. Sempre respeitei sua 
posição em defesa d·o vínculo conjugal, 
mas num Pais onde existem multas re
ligiões e em que nem todos são católicos 
era, também, preciso, como representan-
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te de todo esse povo, falar por aqueles 
que não obedecem .aos ditames dessa 
Igreja, Jamais,- entretanto, em toda a 
árdua luta que travei com meu saudoso 
e eminente adversário, o sempre lem
brado Monsenhor Arruda Câmara - e 
seus livros estão aí para atestar - nun
ca houve de minha parte, e nunca ha
verá, Sr. Presidente, nenhuma palavra 
de crítica à Igreja quanto à posição que 
ela assume. Ela defende uma tese; acha 
que o matrimónio é indissolúvel. Eu sus
tento que dissolúvel é o contrato civil 
do casamento. Eu distingo entre os dois; 
distingo, porque o casamento civil foi 
aprovado no Brasll em 1890, exatamente; 
não foi instituído por Nosso Senhor Je
sus Cristo; o contrato civil do casamento 
foi criado pelo legislador civil, .através 
de um decreto do Governo Pr<Jvisório. No 
sacramento do matrimónio está presente 
o Ministro da Igreja, no contrato civil 
do casamento não está presente nenhum 
representante de Deus, mas, apenas, um 
representante da sociedade, do Estado. 
É o juiz que celebra o casamento e este 
juiz pode ser até um ateu, pode ser até 
um excomungado. O projeto não visa ao 
sacramento do matrimónio. Este é objeto 
exclusivo da Igreja Católica e d<ls de
mais cultos. 

A nossa preocupação é o contrato civil 
do casamento. 

Mas desejo, Sr. Presidente, ler ,ainda, 
de Dom Avelar, esta frase. Dizia ele: 

"Aqui, nem mesmo o desquite e o 
divórcio conseguirão resolver o pro
blema. O desquite não resolve porque 
apenas separa e não diz mais nada 
que isso. Poucos têm a capacidade 
de conservação e condução do seu 
instinto sexual, uma vez que não 
foram preparados para isso. O des
quite não é a solução para a família 
infeliz." 

É o que diz o Cardeal D<lm Avelar 
Brandão Vilela, Arcebispo Primaz da 
B.ahia, em declarações publlcadas pelo 
O Globo de hoje. 

Aí está, Sr. Presidente, se o desquite 
não é a solução para os lares infellzes, 
por que então não abrir a esses, sem 
fel!cidade, um horizonte, depois de cinco 
anos de desquite, depois de sete anos de 
separação? 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Co!n 
multa honra. 

O Sr. Heitor Dias - Examinando em 
profundidade, não é o divórcio que é 
uma instituição burguesa; o desquite é 
que o é. 

O SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex.a 
tem inteira razão. 

Sr. Presidente, não pretendo cansar o 
Plenário, porque isto será debate de 
multas outras <Jportun!dades; venho fa
zer uma prece a Deus, católico· apostóli
co romano que me considero, nascido na 
B,ahia, onde todos os sinos clamam pela 
Cristandade, batizado na velha Igreja da 
Conceição da Praia, devoto de Nosso Se
nhor d<J Bonfim, quero concluir estas 
palavras fazendo uma prece a Deus, a 
mesma prece de D. A velar Brandão. Dis
se Dom Avelar que sua posição é contrá
ria ao divórcio porque é favorável à fa
mília estável. Todos nós o somos. Ne
nhum de nós, se pudesse, faria um pro
jeto de divórcio. Já estaria há muito 
tempo vigorando uma lei com um único 
dispositivo: "A felicidade conjugal é 
obrigatória. Revogam-se as disposições 
em contrário." 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com 
prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Estou a re
cordar, neste instante, nobre Senador 
Nelson Carneiro, que foi a teimosia de 
Campos Sales, Ministro da Justiça do 
Governo do Marechal Deodoro da Fon
seca, que deu ao casamento civil a ex
clusividade do valimento legal. Espero 
que,. neste ano, tenhamos a introdução 
do divórcio, graças à teimosia de Nelson 
Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito 
obrigado a V. Ex.a 

Mas, dizia eu, D. Avelar disse que sua 
posição é contrária ao divórcio porque é 
favorável à família estável. Até aí todos 
nós o somos. Entre o divórcio e a famil!a 
estável não há o que discutir. Apenas 
não podemos deixar de reconhecer que 
hoje há centenas de milhares de famí
lias, em todo o País, que não são está
veis, "inspiradas no amor e p<Jr ele sus
tentadas", porque só o amor é que man
tém a família. E concluiu S. Ex.11 : "Mas 
não tenho ilusão de que, mais cedo ou 
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mais tarde, ele poderá chegar ao Bra.sil, 
salvo se encontrar uma fórmula sábia e 
lluminada para deter .a sua marcha." 

Minha prece, Sr. Presidente, é para 
que a Conferência dos Bispos, onde se 
reúnem as maiores autoridades da Igre
ja a que pertencemos, encontre essa 
fórmula sábia e iluminada, que dê so
luções aos dramas conjugais irremediá
veis, para que possamos aplaudi-la com 
efusão d'alma, certos de que, acima do 
divórcio, nós lutamos pela felicidade da 
família bra.sileira. (Muito bem! PalmaS.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENHOR 
SENADOR NELSON CA~NEIRO, EM SEU 
DISCURSO: 

Notas e Informações 

DIVóRCIO 

Volta a ser deba·tida mais uma vez, 
entre nós, a questão do divórcio. Trata
se, como se sabe, de um dos muitos sin
toma.s da grave crise moral que afeta as 
sociedades moderna.s, sobretudo as do 
Ocidente industrializado, o que explica o 
fato de ter atingido também a socieda
de brasileira, que, como as demais, sofre 
da.s conseqüências da desorganização e 
desintegração cada vez mais crescentes, 
da instituição familiar, núcleo básico de 
toda vida social. O problema é tão sério 
que sua discussão não pode ceder aos 
impulsos de ordem emocional ou ao sen
sacionalismo, mas exige análise fria, ob
jetiva e realista. A análise científica com 
que se estudam os fenômenos sociais. 

O divórcio, como fenômeno e como 
instituição, surgiu com o aparecimento 
da civlllzação Industrial, a medida em 
que as funções econômica.s, antes de
sempenhadas pelas familias, no ambien
te rural e urbano foram paulatina e pro
gressivamente transferidas para a in
dústria. O desenvolvimento da economia 
Industrial tende a desagregar as famí
lias, o homem é absorvido pelo desem
penho da sua profissão, nas fábricas e 
nos escritórios, situados longe de seu 
domicílio, a mulher, sob pressão econó
mica, também se sente obrigada a tra
balhar fora da casa e as crianças são 
afastadas do lar pelas exigências da 
educação. Compreende-se, portanto, a 
afirmação de sociólogos norte-america
nos de que grande parte das dificulda
des da família moderna tem fundamen-

to no atra.so secular de seu modus vi
vendi em relação ao desenvolvimento 
económico. As periódicas crises econó
micas agravam ainda mais este estado 
de coisas, as guerras, separando os ho
mens das mulheres, perturbam a com
posição etnica e a homogeneidade de
mográfica das populações, favorecem 
matrimónios ilegais e "mesalliances", 
criam sentimento de insegurança e pro
vocam o afrouxamento da moral sexual. 
O crescimento demográfico, há um sé
culo inimaginado, aumentando não ape
nas o volume das unidades sociais no 
mesmo espaço, mas também a densidade 
populacional, tende a criar, nas megaló
polis industriais, uma promiscuidade 
impossível e inadmissível nos ambientes 
bucólicos e es·tacionários das sociedades 
agrárias e das cidades em que predomi
nava ainda o artesanato. O aumento da 
densidade dinâmica, ou moral - como 
a chamou Durkheim - incrementa e 
multiplica os contatos entre indivíduos e 
grupos, intensificando assim a mobilida
de social, tanto vertical como horizon
tal. Com o entrecruzamento das socie
dades e especialmente dos círculos so
ciais nascem os indivíduos livres e com 
eles a idéia da liberdade, ma.s se enfra
quecem os laços tradicionais, biológicos 
e morais da solidariedade, forjada antes 
pela homogeneidade e indissolubllldade 
da família. 

O divórcio, como fenômeno, é produto 
destas transformações morfológicas e 
económicas das modernas sociedades In
dustrializadas. Como instituição, o divór
cio traduz a tendência da.s legislações de 
acompanhar, por meio de medidas jurí
dicas, as transformações sociais. É im
possível legislar num vácuo social. E até 
a filosofia escolástica reconhece que é 
prejudicial, contraproducente e até da
noso tentar legislar contra os costumes 
estabelecidos, uma vez que essa legisla
ção não só não é respeitada como con
tribui, contra a.s intenções do legislador, 
para a criação e mesmo a instituciona
lização de situações paralegais e mesmo 
extralegals. 

Ora, o Brasil há muHo entrou na épo
ca industrial e a sociedade brasileira vem 
sofrendo, como é natural, as conseqüên
cias da crescente e galopante industria
lização. É um dos países de maior mobi
lidade social, entre outros motivos por 
sua intensa, quase Incontrolável, mas 
certamente ainda lncontrolada migra
ção Interna que separa famílias, decom-
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põe a homogeneidade de sociedades re
gionais e aumenta a promiscuidade nas 
megalópolls industrializadas do Sul E 
e~sa é a _causa da desorganização e de
smtegraçao da família instituição res
peitada e venerada por' nosso povo. 

As .estatísticas falam eloqüentemente 
por s1. Mostram que, no Brasil o nú
mero de desquites aumenta numa por
centagem bem maior que o de casamen
tos. No Rio de Janeiro, os casamentos 
aumentaram 26% entre 1968 e 1973, en
quanto os desquites cresciam 59% no 
mesmo período. Essa porcentagem refe
re-se apenas aos desquites amigáveis já 
que os litigiosos são computados em 'se
parado. Em São Paulo de 1967 a 1973 
o número de desquites' passou de 2. 33Í 
para 4.457, enquanto o de casamentos 
~umentou de 32.998 para 49. 7'72, o que 
mdica que estes últimos tiveram uma 
porcentagem de aumento de 43 por cen
to e os desquites, de 80 por cento. Os nú
meros mostram que a crise da família 
no País não se confina exclusivamente 
à.s duas maiores cidades - cujos habi
t~ntes sofrem uma carga maior de ten
soes, ~ela densidade dinâmica da sua po
pulaçao, que os de cidades menos popu
losas - mas ocorre também em Brasília 
e nas capitais dos Estados. Em algumas 
dastas, como Porto Alegre e Fortaleza, 
o índice do crescimento de separações de 
casais já é considerado alarmante. Em 
Belém, o número de casamentos foi in
ferior ao de desquites, nos quatro pri
meiros meses do ano de 1974. Em Curiti
ba, a elevação do número de desquites 
ultrapassou em 50 por cento a de casa
mentos, já em 1971, e tem crescido desde 
então. 

Vê-se, portanto, que o fenômeno do di
vórcio já assola a sociedade brasileira 
criando situações extra legais e par ale~ 
gais. Com a separação de uma família 
legal criam-se pelo menos duas famílias 
extralegais, o que causa constrangimen
tos sociais e prejuízos muito grandes aos 
filhos. A bigamia é facilltada e até pro
vocada pelas grandes ondas da migração 
interna. Não podia, pois, o legislador fi
car indiferente e passivo perante o fe
nômeno do divórcio, uma vez que passou 
a, por assim dizer semi-oflciallzá-lo 
pela instituição do desquite e pelas ga~ 
rantias outorgadas ao concubinato, com 
o reconhecimento dos direitos da com
panheira e dos filhos nascidos dessas 
uniões e beneficiando uns e outros por 
melo da assistência social. É uma situa-

ção, convenhamos, estranha e duvidosa, 
que desafia o legislador. 

O legislador esclarecido, por sua vez 
aproveitando as lições dos últimos acon~ 
tecimentos na Itália e em Portugal, sabe 
que .~ma socle~ade pluralista quanto à 
religmo, como e por excelência a bra.sl.
leira, conforme salienta com grande ên
fase e em numerosas oportunidades a 
própria hierarquia católica não •tem o 
direito de impor obrigatori!Ímente a to
dos os cidadãos a legislação decorrente 
de um só credo religioso. A esse credo 
estão obrigados em consciência, mas não 
~o foro civil, os fiéis da sua Igreja. Numa 
ep?ca em que se ~enta secularizar a pró
pr~a o:dem espiritual, seria anacrónico 
e mviavel manter a sacralização da le
gislação temporal. 

No interesse da ordem, á legislação 
temporal deve manter sob controle toda 
a ~ida social, e não permitir que uma 
soc1edade transforme em normas situa
ções extralegais ou paralegais. 

(O Estado de São Paulo, de 23 de fevereiro de 
1975.) 

A QUESTÃO DO DIVóRCIO 

O grave problema do estabelecimento 
do divórcio no Brasil entrou de cheio nos 
debates da imprensa, dos círculos políti
ccs e dos meios sociais e religiosos. 

Os "Diários Associados" mantiveram 
sempre, no curso de sua existência, uma 
atitude contrária ao divórcio, mas já 
agora são obrigados a reconhecer que se 
operaram modificações profundas na 
vida social brasileira, criando-se em con
seqüência uma conjuntura que obriga a 
rever posições. 

O ideal seria que o divórcio não se ti
vesse colocado nas preocupações do povo 
brasileiro, com a intensidade e a pre
mência que ora levam todos a assumir 
atitudes em face do problema. 

No próprio seio da Igreja Católica que 
tem sido, como é notório, o grande e 
constante obstáculo à implantação da 
dlssolubll!dade do casamento civil há 
disc_?rdância e formam-se correntes' an
tagonicas. 

É certo que o Episcopado, pela sua 
maioria e pela palavra das suas figuras 
mais respeitáveis, sustenta, com energia 
e fidelidade, a doutrina da Igreja e ad
verte o povo católico para a natureza 
sacramental do matrimónio, fundada na 
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palavra do próprio Cristo e no princípio 
de que o homem não deve separar o que 
por Deus foi unido. 

No entanto, há vozes também de gran
de consideracão entve autoridades ecle
siásticas quê preferem não assumir a 
responsabilidade de uma campanha an
tidivorcista, evidentemente pelo temor de 
que suceda no Brasil a grande decepção 
que tanto feriu a sensibilidade do Papa 
Paulo VI na Itália, quando esse país, por 
em plebiscito afirmado em larga maio
ria do povo homologou a lei do divórcio. 

No entanto, há um campo de luta, no 
qual o clero não pode omitir-se sem in
fidelidade flagrante aos seus deveres: 
o do esclarecimento aos católicos, mas 
não apenas o povo, mas também os seus 
representantes nas Assembléias Legisla
tivas e sobretudo no Congresso Nacional, 
no sentido de que a tese divorcista é 
essencialmente contrária à doutrina da 
Igreja, que não pode abrir mão do ca
ráter sacramental do matrimónio, sem 
cometer um deslize de terríveis conse
qüências para O· prestígio e unidade dos 
seus dogmas. 

Podemos compreender hoje, diante da 
evolução social que se verfica no mundo, 
que aqueles que não têm obediência re
ligiosa ao catolicismo pleiteiem o esta
belecimento do divórcio, alegando que o 
que para os católicos é um sacramento 
indissolúvel, para eles é apenas um con
trato e, nessa qualidade, perfeHamente 
suscetível de ruptura. 

Mas como a maioria da população bra
sileira é ainda católica e como Depu
tados e Senadores devem representar 
essa maioria, pode concluir que se dis
ponham a cumprir o seu dever religioso 
opondo-se à instituição da dissolubili
dade do casamento civil. 

Sabemos que existe o problema de cen
tenas de milhares de casais separados 
pelo desquite legal ou sem nenhuma for
malidade e que é preciso, em benefício 
da família e sobretudo da. segurança dos 
filhos, criar uma legislação nova, pois 
que a atual, relativa ao desquite, está 
bem longe de cumprir a sua finalidade. 

Requer-se que os partidos políticos de
clarem o divórcio questão aberta para 
as suas representações na Câmara e no 
Senado, pois assim, poderão tranqüilizar 
a consciência de Senadores e Deputados 
que se Inclinem por uma solução con
trária à Indissolubilidade do matrlmô-

nlo. Pede-se um plebiscito nacional so
bre a matéria, estando os partidários do 
divórcio inteiramente certos de que nele 
alcançarão maioria absoluta para a sua 
tese. 

Falando a respeito do desquite que re
conhecidamente não é mais um remédio, 
um Deputado arenista assim se expri
miu: "O desquite traz uma situação es
drúxula para a mulher; ela não é casada, 
não é solteira, não é nada. A velha e 
superada legislação brasileira não per
mite que ela reconstitua a sua vida, se 
foi infeliz no casamento. Assim, o divór
cio, depois de cinco anos de separação, 
permitirá à mulher voltar a uma vida 
normal de solteira que se integre em to
dos os setores da sociedade". 

Se a lei é a sanção dos costumes, esta
mos diante de um caso em que o costume 
se impõe em sua crua realidade. 

Cabe à Igveja, doutrinar os católicos, 
mostrando-lhes que a sua fé não lhes 
permite recorrer ao divórcio. Essa é a 
posição pastoral e apostólica que é ne
cessário cumprir como um dever lmpos
tergá vel do clero brasileiro. 
(Diário de São Paulo, 28 de fevereiro de 1975.) 

O DIVóRCIO E A EVOLUÇÃO 
SOCIAL 

Aristóteles, cuja doutrina filosófica 
tanto apreço mereceu de Santo Thomaz 
de Aquino, escreveu em sua "Política", 
que a escravidão é uma instituição de 
direito natural; que existem indivíduos 
inferiores; que "sem certos utensílios de 
primeira necessidade é impossível viver 
satisfatoriamente e que dentre esses 
utensílios alguns são Inanimados e ou
·tros vivos. O escravo é um utensílio vivo 
que nem o Estado nem as famílias podem 
dispensar". 

Não se encontra em qualquer escritor 
antigo, escreve o Mestre Gaston Bolssler, 
nenhuma esperança, nem mesmo como 
uma hipótese verossímll, a Idéia de que 
a escravidão poderia um dia ser repri
mida. E ela se mantém através de toda 
a Idade Média e além. Hoje sua simples 
menção provocaria a execração pelo 
mundo civilizado de quem tivesse a ou
sadia de sugeri-la. 

O que mostra - proposição acaciana, 
mas nem por Isso menos verdadeira -
que as leis hão de variar com o tempo, 
acompanhando a evolução dos Costumes 
e da Moral. 
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O que aconteceu com a escravidão 
acontece hoje com a indissolubilidade do 
casamento. Não se explica que a Igreja 
continue neste século XX apegada à 
mentalldade teocêntrica que prevaleceu 
na Idade Média quando o problema hu
mano girava em torno do sacrifício e da 
penitência para salvação da alma. 

Com a Renascença e o despertar da 
Ciência, essa mentalidade evoluiu. O ho
mem (e a mulher) passaram a reivindi
car o direito de aspirar à felicidade, nes
ta vida planetária. Uma palavra nova, 
escreveu Saint-Just, fez sua aparição na 
Europa: "Felicidade" - O Homem nas
ceu para a felicidade e não para expiar 
pela penitência um suposto pecado ori
ginal, não hereditário e de que não par
ticipara. 

Jefferson, na Declaração da Indepen
dência dos Estados Unidos, incluiu en
tre os direitos inalienáveis do Homem 
"a procura da felicidade" (the parsuit of 
happiness). 

A Igreja, que acabou se rendendo à 
evidência das descobertas de Galileu e 
ao sagrado direHo do Homem à Liber
dade de Consciência, há de também evo
luir para considerar o casamento sob o 
ângulo PRIORITARIO DA TENTATIVA 
HUMANA DE ALCANÇAR A FELICIDA
DE, independente da questão do Sacra
mento. 

A posição da mulher na sociedade con
jugal evoluiu consideravelmente nos úl
timos 50 anos, depois da Primeira Guer
ra. Posso dar disso meu testemunho pes
soal. Ao tempo de minha juventude, no 
princípio do século, a mulher era tida 
como um ente incondicionalmente sub
misso à autoridade do marido e dos pais. 
Casava muito menos por inclinação pes
soal do que pela escolha e determinação 
dos pais. Raramente, trabalhava fora de 
casa. 

Foi a escassez de mão-de-obra mas
culina durante a Primeira Guerra Mun
dial que deu à mulher oportunidade para 
demonstrar sua capacidade de exercer 
uma série de atividades até então exclu
sivamente reservadas aos homens. O que 
conferiu à mulher um grau de indepen
dência que ela até então desconhecia. 
o voto feminino também é coisa destes 
últimos 50 anos. 

O fenômeno da emancipação da mu
lher não pode deixar de ter influência 

decisiva sobre seus direitos sociais. A 
mulher passou a ter pleno direito de 
aspirar à felicidade. A solução dos de
sajustes conjugais pela submissão da 
mulher até o fim da vida não é mais 
tolerável. 

Afora o caso especial da mulher, os 
acontecimentos da Grande Depressão 
dos anos 30, da II Guerra Mundial, da 
descoberta da energia atômica, da enor
me aceleração nos sistemas de trans
portes e telecomunicações, da rápida di
fusão de idéias e imagens, tudo isso pro
vocou uma forte guinada do conceito de 
vida, no sentido de um maior realismo, 
da extinção do convencionalismo e da 
hipocrisia nos costumes e na maior im
paciência na busca da felicidade. 

No espaço de duas dezenas de anos a 
transformação fora tão profunda que a 
velha geração não mais entendia a lin
guagem nem a mentalidade da geração 
nova. Esse foi aliás o tema de uma ora
ção de paraninfo que tive ocasião de 
pronunciar em 1949, sob o título "A 
Rendição da Guarda". 

As Instituições do casamento e da vida 
em comum, não podiam deixar de sofrer 
o impacto dessa evolução. 

O ideal, como disse o Senador Nelson 
Carneiro, é a felicidade conjugal. O ca
samento é uma forma de aspirações de 
felicidade por parte de dois entes. Mas 
a capacidade de previsão do futuro e o 
conhecimento da alma human são, des
graçadamente, muit.o mais imperfeitos 
do que seria para desejar. E se motivos 
irremovíveis tornam insustentáveis o elo 
conjugal e a vida em comum, o divórcio 
é uma solução mais justa e mais huma
na do que o desquite, tanto para os con
juges como para os filhos por cujo am
paro a lei, tanto quanto os_pais, têm a 
obrigação de velar. 

Observa também Nelson Carneiro, com 
indiscutível fundamento, que "os moços 
começam a considerar o casamento uma 
instituição ultrapassada e, temerosos de 
uma indissolubilidade artificial e insin
cera, vão multiplicando as uniões livres, 
que duram, como todas, enquanto dura 
o amor". 

Longe de mim o propósito de discutir 
a essência e a forma da legislação a que 
deve obedecer o divórcio entre nós, lsso 
é missão para juristas e especlallstas em 
Direito da Famíl!a. 
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Meu apelo é apenas uma espécie cl.e 
"recurso extraordinário" endereçado à 
Igreja e aos Representantes da Nação 
para que Instituam o Divórcio como um 
direito de milhões de braslleiros que não 
foram felizes no casamento, de aspirar à 
Felicidade, sob a égide da Verdade, res
peita dos os direi tos dos filhos, novos e 
velhos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores,· antes de iniciar o 
meu pronunciamento, devo dizer à Casa 
da minha satisfação, da minha gratidão 
pela maneira como fui tratado quando 
aqui cheguei. 

A minha presença, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, nesta Casa, tem como fina
lidade e objetivo trazer ao conhecimen
to da Nação e do Governo a situação de 
postergação, de abandono, enfim, em que 
se encontram aqueles que se dedicam à 
agricultura em minha terra. Sou ho
mem ligado à lavoura e posso afirmar à 
Casa e ao Governo que está havendo a 
proletarização da pequena e média pro
priedades. Proletarização esta, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, que não tem ne
nhum sentido, porquanto aqueles que 
trabalham neste Pais, arrancando do so
lo, com as maiores dificuldades, a rique
za desta Nação, não poderão continuar 
jogados ao desespero e ao sacrifício. 

Posso afirmar à. Casa e à Nação que 
em 1973 a mamona, na fonte de produ
ção, lá no meu Estado, Rio Grande do 
Norte, valia dois cruzeiros o quilo. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, com cinco quilos de mamona que, em 
1973, valia dois cruzeiros o quilo, na fon
te de produção, o produtor comprava um 
quilo de café. Hoje, para admiração nos
sa e tristeza do Governo, o produtor ne
cessita de vinte e oito quilos de mamona 
para comprar o mesmo quilo de café. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é ne
cessário, é oportuno, que se compreen
da que aqueles que vivem no campo, no 
seu anonimato, na sua humildade, na 
sua pobreza, arrostando todos os sacri
fícios, não podem continuar pelo tempo 
afora a serem espoliados, a serem traí
dos, a serem roubados no seu suor. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o óleo 
da mamona subiu no mercado interna
cional. Perguntaria ao Governo, à Casa 

e à Nação: por que a queda do produto? 
Por que a queda da matéria-prima? Co
mo se entende, se somos os maiores pro
dutores de café do mundo, se há exce
dentes de produção, se cinco quilos de 
mamona compravam, em 1973, um quilo 
de café, hoje, o produtor de mamona 
precise de vinte e oito quilos desse pro
duto para comprar o mesmo quilo de ca
fé, quando a safra foi mais cara, produ
ção mais difícil? 

No tocante ao algodão, é outra triste
za, Sr. Presidente e Srs. Senadores. O al
godão é uma matéria-prima que se 
transforma numa série de subprodutos 
e derivados: é o fio, e com ele se produz 
a rede, que subiu de 1973 para 1974 em 
60% o fardo de 25 quilos; é o óleo refi
nado, de 900 gramas, que subiu de 1973 
para 1974, 100% em uma lata de 900 gra
mas; é a torta, que representa o leite, 
a carne, a manteiga, que subiu 70%, pa
ra Cr$ 1,20; é a margarina que subiu 
mais de 300%, é o algodão fibra curta, 
fibra 22-24, 24-26, 26-28, que era vendi
do em 1973 a Cr$ 2,70 o quilo, sendo ven
d~do neste ano à base de Cr$ 2,00. 

Perguntaria ao Governo, à Casa e à 
Nação: como se pode entender que os 
subprodutos e derivados de uma matéria
prima subam e a mesma matéria-prima 
baixe de preço? 

É o couro de caprino. Somos no Nor
deste os maiores produtores de caprinos 
e ovinos deste País. Conheço centenas de 
milhares de pequenos criadores que vi
vem de criar miuça. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o couro de caprino valeu em 1973, 
que foi ontem, Cr$ 22,00 a peça. E com 
uma peça de caprino aquele humilde, 
morigerado produtor, trabalhador brasi
leiro fazia um intercâmbio comercial na 
aquisição de 37 quilos de torta, derivado 
imediato do seu caroço e, conseqüente
mente, do seu algodão. Pois, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, ele precisa hoje, 
para ir em busca daqueles mesmos 37 
qullos de torta, para alimentar o seu re
banho, não mais de uma peça, não mais 
de um couro, mas de nove couros para 
comprar a mesma produção. Tenho em 
mãos a Lei que criou a CFP <Comissão 
de Financiamento à Produção). Foi cria
da em 1943, há trinta e três anos. E O 
Globo, de ontem, traz em manchete a 
fotografia do atual Presidente, dizendo 
que esta Comissão ainda não está pre
parada para defender o agricultor, o pro
dutor brasileiro. Tenho em mãos a Lei 
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que criou o CONCEX e tenho em mãos 
a Lei que criou a CACEX. Os três instru
mentos de defesa de mais de cinqüenta 
por cento da população brasileira que ar
rancam da terra não só o seu sustento, 
mas a própria grandeza deste País. Al
gum destes instrumentos está benefi
ciando a lavoura? Não! Antes, eles con
trariam, antes, prejudicam o agricultor 
mais sofrido, mais humilde do nosso 
País. 

O Sr. Osíres Teixeira - Permite V. Ex.'" 
um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA - Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, o CONCEX criou 
a Resolução de número 97, com o obje
tivo de proibir terminantemente a expor
tação de couros e peles deste País para, 
com esta medida, beneficiar a indústria 
manufatureira de calçados. Mas, eu per
guntaria ao Presidente, à Casa e ao Go
verno, por que esta lei proibitiva, se nós 
não temos capacidade para industrializar 
toda a produção de couros e peles do 
País? Ou será que é necessário que o 
agricultor espoliado, sem poder aquisiti
vo, marginalizado e, a estas alturas, pro
letarizando-se, vá subsidiar a indÚStria 
de calçados desse País? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Re
solução 97, proibitiva, não tem sentido 
porque nós não temos capacidade de in
dustrializar 10 milhões· de couros que 
produzimos neste País. 

Em 1959, este humilde agricultor que 
fala nesta Casa, fundava no Rio Gran
de do Norte as cooperativas de produção, 
com a finalidade de defender a produ
ção nas mãos do produtor, e com o obje
tivo maior, de industrializar a matéria
prima e vender seus subprodutos. 

Não alcancei, Sr. Presidente, resulta
dos maiores porque encontrei, confesso, 
pela minha frente, toda espécie de difi
culdades, todas as pedras do meu cami
nho. 

Mas, este homem do povo, humilde, 
simples e sem curso superior, fala nesta 
hora, desta tribuna, em nome deste povo 
sofrido do meu Estado. E, é com muita 
honra que eu afirmo a esta Casa que 
vim para cá imbuído dos melhores pro
pósitos, para, respeitando os meus pares, 
respeitando o Governo, solicitar que se 
respeite também aqueles que trabalham 
no interior do nosso País. 

Com muito prazer, ouço o Senador Osi
res Teixeira. 

O Sr. Osíres Teixeira - Nobre Senador 
Agenor Maria, pode estar certo V. Ex."' 
de que todo o Plenário o ouve com a má
xima atenção, com o máximo respeito e, 
por que não dizer, até com a preocupa
ção que merecem as acusações incisivas 
que faz V. Ex.n da tribuna desta Casa. 
Fiel às suas origens, V. Ex."' traz para o 
Senado Federal os problemas do Rio 
Grande do Norte, que, até certo ponto, 
são comuns a alguns outros Estados nor
destinos. Tivemos, na legislatura passa
da, a· oportunidade de ouvir, dentre ou
tros, nobres representantes do aguerrido 
e corajoso Nordeste: um Dinarte Mariz, 
profligando também, a modificação da 
politica com relação ao algodão; um Pau
lo Guerra, preocupado com o problema 
da carne; um Alexandre Costa, preo
cupado com o problema da distribuição 
dos incentivos fiscais. Sem dúvida ne
nhuma, quando V. Ex."' traz a esta Casa, 
com a clareza meridiana dos números, 
que ontem cinco quilos de mamona era 
igual a um quilo de café e que hoje se 
precisa de 28 quilos de mamona para 
comprar um quilo de café, sem dúvida 
nenhuma, V. Ex."' está fazendo afirma
ção das mais sérias. Obviamente, V. Ex."' 
não haveria de querer que tivéssemos, 
nós que não nos preparamos para ouvir 
um discurso objetivo como é o de V. Ex."', 
condições de defender a posição do Go
verno dar a mão à palmatória a V. Ex.n 
O que prometo a V. Ex."', na qualidade de 
Vice-Líder, é que ainda esta semana, se 
as inscrições me permitirem, virei à tri
buna, para, analisando o seu discurso, 
responder naquilo em que eventualmen
te V. Ex.n estiver equivocado e buscar, 
na sua inteligência e na sua cultura, as 
soluções que devamos encontrar para tão 
sérios problemas da Nação, como os que 
levanta. V. Ex.n diz, por exemplo, que a 
Comissão de Financiamento da Produ
ção prejudica os interesses brasileiros. 
Espero de V. Ex.n uma reformulação no 
decreto que a criou, de molde a permi
tir que ela venha a resolver os problemas. 
V. Ex.n afirma que a cada dia que pas
sa, estão se empobrecendo o médio e o 
pequeno produtor do Nordeste e cita o 
problema do produtor do algodão. Lem
bro-me de que, excepcionalmente ... 

O SR. AGENOR MARIA - Queria pe
dir a bondade de V. Ex.n porque este dis
curso paralelo que V. Ex.n está fazendo 
não vai me permitir, de qualquer manei
ra, tecer as considerações que desejo du
rante o meu pronunciamento. A não ser 
que a Mesa tenha a bondade de elastecer 
o tempo dentro dos critérios adotados. 
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O Sr. Oslres Teixeira - É porque V. 
Ex."' não conhece, de certo, a magnani
midade do eminente Presidente desta 
Casa, que, por certo, irá descontar o abu
so que estou tomando em alongar o apar
te a V. Ex.a Mas é que o assunto é de ta
manha importância, que me faria falar 
muito. Todavia, se V. Ex."' assim não o 
quer, a palavra é de V. Ex.e., eu a devol
vo, e V. Ex.a me ouvirá oportunamente. 

O SR. AGENOR MARIA - Senador 
Oslres Teixeira, fiquei multo grato pelas 
palavras de V. Ex.11, trazendo um colori
do ao meu pronunciamento. Agora, o 
problema é que nós temos poucos minu
tos e o aparte de V. Ex.11, apesar de ser 
para mim uma grande honra, ele me 
pareceu mais um discurso paralelo do 
que mesmo um aparte. Muito obrigado 
a V. Ex!' 

Mas eu queria que Deus, na sua bem
aventurança, me permitisse que eu esti
vesse enganado em qualquer uma das in
formações que trouxe a esta Casa. Eu 
queria que Deus na sua bem-aventuran
ça, repito, me permitisse eu estivesse 
mentindo desta tribuna, porque só as
sim aqueles que praticam, fazem, lutam, 
trabalham, se cansam e morrem, quase 

- que jogados à sarjeta do abandono, do 
sofrimento e da dor, eles não teriam 
tanto sofrimento. 

Posso afirmar a V. Ex.11, Senador Osl
res Teixeira: não sei por que o Governo 
revolucionário modificou a filosofia tri
butária e majorou uma incidência fiscal 
que era de 5,7%, no Rio Grande do Nor
te, para 18%, denominando-o ICM. Pos
so afirmar ao Presidente, à Casa e ao 
Governo que esta majoração criou, no 
meu Nordeste, descapitalização do rico, 
o empobrecimento do médio e a fome nos 
lares mais pobres. Eu perguntaria: por 
que se Igualar, se nivelar Norte, Sul, Nor
deste e Oeste, em termos de obrigação 
tributária e social, quando o próprio Go
verno, ao fixar os salários, fixa-os ver
ticalmente, começando por São Paulo, 
para chegar ao Rio Grande do Norte 
com a diferença de 32%, para menos? 
Por que essa depreciação, quando da fi
xação dos salários? Por quê? Porque o 
Nordeste é pobre? 

O Sr. Luiz Viana - Permite V. Ex.e. 
um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA - Se o Nor
deste é pobre para ter um salário condig
no, é lógico, justo e humano que também 
será pobre para se Igualar em termos de 

São Paulo, em obrigação tributária e so
cial. 

Com multo prazer, concedo o aparte ao 
nobre Senador Luiz Viana. 

O Sr. Lui.z Viana - Queria dizer a V. 
Ex.a, cujo discurso estou ouvindo com 
multa atenção, e devo dizer com muita 
simpatia, que, nesta luta contra o !CM, 
V. Ex.11 terá todo o nosso apoio. E quero 
acrescentar aqui um pequeno depoimen
to: quando, na elaboração da Carta âe 
67, se tratou de instituir o ICM, não ha
via nenhuma dúvida de que o ICM seria 
prejudicial ao Nordeste, aos Estados me
nos industrializados. E, justamente para 
compensar o !CM, criou-se o Fundo de 
Participação. Mas, infelizmente, pouco 
depois de Iniciado o Governo do Presi
dente Costa e Silva, o Fundo de Parti
cipação foi reduzido à metade, enquan
to que o ICM foi mantido na sua inte
gralidade, causando, realmente, o empo
brecimento constante, gradativo, perti
naz de todo o nordeste brasileiro. 

O SR. AGENOR MARIA - Muito obri
gado, nobre Senador Luiz Viana. Fico 
imensamente grato que um dos Vice-Lí
deres do Governo com assento nesta Casa 
ajude ... 

O Sr. Luiz Viana - Eu não sou Vice
Líder. 

O SR. AGENOR MARIA - Mas o será, 
não resta a menor dúvida. 

. . . Ajude, nesta oportunidade a um 
humilde Senador do Nordeste, dando as 
mãos a mim, para fazer com que o Go
verno fique sensível a este problema, que 
não é só de Agenor Maria, de Luiz Via
na, mas que é de todo o povo brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, referi
me à mamona, ao algodão e, agora, que
ro tecer alguns comentários sobre o 
sisai. 

O slsal foi, nos Idos de 1950 até 1962, 
no Nordeste, uma das fibras que, real
mente, carreou maiores divisas em ouro 
para este País. O Governo Federal pro
pagava e difundia, aos quatro ventos, a 
necessidade da cultura do sisal. Através 
dos bancos oficiais, ele Incentivava, fazia 
por onde o agricultor plantasse, cuidas
se, lutasse em termos de produzir mais 
sisai, para mais sisai exportarmos, para 
mais divisas o País ganhar. 

Mas, S~. Presidente, Srs. Senadores, em 
1963, foi lançada, no comércio interna-
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clona!, uma fibra derivada do petróleo, 
chamada prol!poplleno. Esta fibra sin
tética acabou, de uma vez por todas, com 
as ilusões daqueles que produziam sisa! 
no Nordeste do País. E o que se viu? Até 
suicídios, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
uma bancarrota total entre aqueles que 
praticavam a cultura do sisai. 

Nós nos convencemos, entretanto, de 
que não poderíamos lutar contra o im
possível; se era uma fibra sintética mais 
bar.ata, lançada ao comércio internacio
nal, de me!l1or preço, devia-se plantar 
outra coisa. 

Em 1970, quase sete anos depois, o 
sisa! v o! tou a ter novos horizontes no 
campo ela política comercial do Mundo 
Ocidental. E se foi valorizando, até ,al
cançar em 1973, três cruzeiros o quilo -
o que dava, realmente, ao produtor, con
dições auspiciosas. No fim daquele ano, 
centenas de produtores de sisa! compra
ram motores a óleo, 30 ou 40% mais 
caros do que em 1972, por conta de que 
todos os motores a óleo, com a alta elo 
petróleo, se valorizaram porque a gaso
lina passou a ter um preço maior. 

Para surpresa nossa, e tristeza da
queles que trabalhando, na sua pobreza, 
na sua humildade carream divisas para 
este Pais, e cada vez mais empobrecem, 
infelizmente o sisa! baixou, em 1974, de 
três para dois cruzeiros o quilo. Um cru
zeir·o por quilo! 

Em 1963, a satisfação que se dava era 
a de que as fibras sintéticas, derivadas 
do petróleo, er,am de preço mais barato. 
Em 1974, qual a afirmação que se po
derá ter para incutir na cabeça do ho
mem despreparado que trabalha neste 
P'aís a causa da b.aixa do sisa!? Nada! 
Nada temos a dizer. Por quê? Porque o 
petróleo subiu e as fibras sintéticas não 
têm mais condições de conc·orrer no mer
cado Internacional com as ,fibras nacio
nais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazendo 
um retrospecto em termos de agricultu
ra, de economia rural, de trabalho ho
nesto, dos que lutam no campo, enfren
tandQ a formiga preta, a cobra, as in
tempérias, eu diria que nada, ,até !laje, 
foi feito por este !1omem. Nada, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores! Mas não estou 
aqui para dizer uma palavra sequer con
tra o Senhor Presidente da República. 
Não! Acho que o momento deste País é 
muito gr.ave. E, por ser grave, cabe a 
nós, representantes do povo, encontrar-

mos na medida do possível as fórmulas 
que possam nos levar a uma democracia 
em que todos possam viver com digni
dade. Porque afirmo ao Sr. Presidente 
e à Casa, os que trabalham no Nordeste, 
no campo, lutando para produzir as ma
térias-primas que enriquecem este Pais, 
não estão vivendo com dignidade; estão 
com fome. 

Conheço várias pessoas que têm seus 
compromissos a vencer no banco e não 
podem pagar, porque o orç,amento para 
fundação da safra de mamona, do sisai, 
da castanha, do algodão foi mais alto, 
pois mais alto custou o implemento agrí
cola o inseticida, mais alto custou o pre
ço do braço. E como ele podia corres
ponder, pagando em dia aquele compro
misso, se a sua matéria-prima foi 30, 
40% mais barato? E, no caso da mamo
na, é um escândalo nacional, pois de 2 
cruzeiros o quilo, baixou para 50 centa
vos na fonte de pr·odução. 

E o que se dá a este homem, cuja úni
ca coisa que tem, ainda, é a dignidade 
de pagar em dia os seus compromissos. 
Dá-se um prazo maior, muitas das vezes 
até a moratória, e o homem vai perder, 
por conta disto, a única coisa que ainda 
lhe restava, que era a dignidade de, pekl 
seu trabalho, â custa de si próprio, viver 
sem ser pesado a ninguém. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é muito 
séria esta afirmação. Mas é a verdade 
que eu trago espalhada dentro do meu 
ser. Não quis fazer um discurso escrito, 
porque vinha a reflexão; eu quis dizer, 
desta tribuna, o que tenho dentro da mi
nlla alma. Eu quis dizer, afirmando desta 
tribuna, neste primeiro contrato com a 
casa, aquilo que paira no meu coração. 
E posso afirmar à Casa, .ao Governo e à 
Nação, que não fugirei desta tribuna no 
debate, dia a dia, em defesa dos postula
dos daqueles que trabalhando, reconhe
ço, engrandecem e enobrecem este Pais. 

Disso não me ,afastarei, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, porque o meu mandato 
de Senador, confesso, não custou a mim 
uma mentira, não me custou um cen
tavo, nada me custou! Tive muito mais 
trabalho, muito mais esforço para con
vencer o meu Partido, o MDB, de que iria 
vencer as eleições do que convencer o 
eleitor.ado. Afirmo-o com n maior humil
dade; afirmo-o de coração. 

Então, perguntaria ao Sr. Presidente e 
à Casa qual a obrigação de Agenor Maria 
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que veio para cá sem pedir, pois fatal
varo dois dias para se extinguir o prazo 
da Convenção do meu Partido, quandJ 
eu era procurado, instado, para aceitar 
,a indicação do meu nome a candidato a 
Senador da República pelo meu querido, 
pequenino e adorado Rio Grande do 
Norte. Respondi àqueles que me procura
caro: - "Mas, vocês não têm outros 
candidat<Js mais doutDs, mais capazes, 
.outr<Js que tenham melhores condições 
financeiras?" E eles me responderam: -
"Não temos. Aqueles que for.am selecio
nados já foram procurados, e só falta 
você. Se você responder que não aceita, 
nós não teremos candidato a Senador 
pelo Rio Grande do Norte e o Partido 
marcl1ará para as eleições mutil.ado." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu me 
senti mal, p<Jis política não é apetite. 
Política é um sentimento maior. Política 
é um sentimento mais puro e mais n<J
bre. o que interessava, ali, não seria o 
resultado das eleições - ganhar ou per
der. O que interessava era a opçã·o. O 
que interessava er.a a liberdade de o povo 
do meu Estado, quinhentos e sessenta e 
cinco mil eleitores, ter as condições ele 
escolher, tend<J a liberdade de votar. Eu 
respondia para eles: -"Se não têm mais 
a quem convidar, e aceitam um candi
dato "liso" que não pode gastar nada, eu 
aceik,rei. Não pensando nos resultados 
das eleições mas pensando no meu que
rido Rio Grande d·o Norte,; pensando no 
povo, capaz, obreiro, trabalhador do meu 
Estado." Aceitava, ia para as ruas dizer 
ao povo do meu Estado que eu seria o 
próprio gemido popular. Eu seria, Sr. 
Presidente, Srs. Senad<Jres, o que estou 
sendo aqui, desta tribuna: o intérprete 
maior dos sentimentos maiores do meu 
povo da minha gente, dos meus colegas 
de trabalho de todo Estado! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu con
fesso: cheguei aqui no Senado e me senti 
muito à vontade com a m::meira cava
iheiresca como aqui fui recebido; pela 
maneira fidalga cDm que todos os Srs. 
Senadores .aqui me trataram, inclusive 
o meu adversário Senador Dinarte Mariz. 
S. Ex.a tratou-me tão bem que fiquei 
cativo a esse tratamento. Posso afirmar 
que o.s caminhos que nós do MDB pode
remos encontrar serão justamente aque
les em que nós, do MDB e ARENA, en
contrnremos a solução maior p.ara um 
àestinD melhor ào nosso Pais. Concebo 
que este momento não é do MDB nem é 
da ARENA: e.stc momento é muito mais 

da classe política brasileira. Quem fala 
mais alto nesta hora, neste instante, 
nesta oportunid.ade, nesta legislatura, 
acredito que seja muito mais a classe 
política doü meu País. Esta, sim, pesará 
no futuro. Considero MDB e ARENA, 
diante do quadro, muito pequenos. Ago
ra, a classe politica nacional é multo 
grande porque dela dependerá, e so:. 
mente dela, exclusivamente dela, um 
processo em que possamos, realmente, 
encontrar o caminho que todo o povo 
brasileiro espera percorrer, caminhos em 
que todos, pequeno, médio e grande, pos
samos viver com dignidade, viver bem 
neste Pais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, viver 
bem, na minha concepção, não é ter po
sição social, nem política, nem dinheiro. 
Viver bem, na minha concepção de nor
destino, é viver do próprio trabalho, 
podendo, através dele, manter a familia, 
e saldar os compromissos. 

Confesso ao Senado, sem pejo, que em 
1959, organizei uma carroça p.ara botar 
água na rua, lá na minha cidade; car
r<Jça com capacidade de conduzir um 
tanque com 50 latas de água. Domesti
quei um boi p,ara isso. E quando foi para 
entregar a carroça a um daqueles de 
certa responsabilidacJ.e, não encontrei 
quem a quisesse, pois se enverg<Jnhavam 
de botar água na rua. Então, eu fui bo
tar água na rua. Botei dois meses, mos
trando ao povo da minha e pequenina 
cidade que o trabalho honra o homem. 
(Muito bem! Palmas prolongadas.) 

Depois de dois meses, candidatos à 
Bancada, apareciam, querendo botar 
água lá na rua. Aí, então, escolhi aquele 
que me parecia o melhor e lhe entreguei 
a carroça. 

Confesso à Casa: foi o tempo mais 
feliz, mais tranqü!lo que eu já vivi na 
minha vida; os dois meses que botei 
água na rua, lá na cidade de São Vicen
te, no Rio Grande do Norte. Naquela 
época, ning·uém invejava a vida do bota
dor de água Agenor Maria; naquela épo
ca, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nin
guém procurava impedir-me, de cois.a 
alguma, porque o homem, infelizmente, 
só vale alguma coisa pelo mal ou pel<J 
bem que possa fazer - e botador de 
água não tem o que fazer de mal e nem 
de bem e, conseqüentemente, deixaram 
Agenor Maria em paz dois meses. Mas, 
ele lá par:~ cá, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, depois que fundei 60 coopera-
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tivas de plantadores de algodii.-o; que fui 
Vereador, Deputado estadual e, como 
suplente, assumi a cadeira de Deputado 
federal, nunca mais tive - confesso até 
com triEteza - a tranqüllidade do "bo
tador de água" Agenor Maria. (Risos) 
. . . nem o sossego, nem os amigos que 
Agenor Maria tinha. Hoje, tenho muitos 
amigos, até os selecionei: os amigos de 
Agenor Maria "o botador de água", e os 
amigos de Agenor Maria o Senador. O.s 
amigos de Agenor Maria "o botador de 
água" são muito poucos, mas os amigos 
de Agenor Maria c Senador se contam 
aos milhares. 

Terminarei, Sr. Presidente, agradecen
do à Casa, aos meu.s ilustres Pares e 
afirmand·o que há vinte anos, o pequeno 
e médio agricultor do Nordeste represen
ta v a o esteio maior da economia da 
nossa Região. Essa classe não só era o 
esteio da economia da Região como o 
esteio das próprias instituições. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, se a 
proletarização continuar ac.abando com 
o pequeno e médio proprietário de terra 
deste País, perguntarei: quem vai ser, 
no futuro bem próximo, o esteio maior 
das instituições? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu de
sejava, ao terminar este pronunciamen
to, apenas que a CFP, criada há 33 an.os, 
fixasse os preços mínimos para os pro
dutos agrícolas, tomando por base o 
custo da produção, pois seria a maneira 
mais prática e mais leal de f.azer com 
que ela cumprisse os objetivos da filo
sofia que a criaram, de fixar os pre
ços para que o agricultor tivesse a cer
teza de que não perderia o seu trabalho. 
Mas não se fixam os preços tomando por 
base o custo da produção. No caso do 
algodão, é a paridade do comércio inter
nacional, como se pudéssemos, traba
lhando no Nordeste - multas das vezes, 
com um caco de enxada por não se po
der comprar uma nova - poder con
correr com o México ou com os Estados 
Unidos, eles trabal11ando motomecanica
mente. 

O Sr. RobertG Saturnino - Permite 
V. Ex." um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA - · Com multo 
prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino - Vejo que 
V. Ex." se aproxima do final de .seu dis
curso - e, pedindo perdão por interrom-

per uma oração que tanta Impressão 
causou a esta Casa - desejo apenas ex
pressar a V. Ex." os .sentimentos de ad
miração que não são apenas da Bancada 
do MDB mas, .acredito, de todos os Se
nadores que ouvem a oração de V. Ex." 
Realmente, V. Ex." se revela a esta Casa 
e a toda a Nação um homem capaz de 
abordar temas da maior Importância, 
com conhecimento de causa e intenção 
construtiva de, realmente, acrescentar 
~.lgo de novo ao debate parlamentar, S·O
bretudo, com a honestidade, a sinceri
dade e .a humildade que deve ser a ca
racterística de todo homem público. 
Quero expressar a V. Ex.", em nome da 
Bancada do MDB, os .sentimentos de 
admiração com que ouvimos as expres
sões de V. Ex." 

O SR. AGENOR MARIA - Senador 
Roberto Saturnino, fico grato e encan
tadoü com o colorido que o ap.arte de 
V. Ex." dá ao meu modesto, simples e 
humilde proünunciamento. 

Mas, Sr. Presidente, no caso da CFP, 
seria a fixação dos preços mínimos, to
mando por base o custo da produção. No 
caso da CACEX, passou ela quatro meses, 
.agora - dezembro, janeiro, fevereiro até 
março negando a uma firma de João 
Pe.ssoa uma cota para exportar óleo de 
mamona para o exterior. 

Negou a cota e, por conta do "nego" -
é bom que parafraseie - baixou a ma
mona para 50 centavos; não existe ma
mona Sr. Pre~idente, Srs. Senadores, nas 
mãos' do proáutor. E leio nos jornais da 
semana passada, a mesma CACEX dando 
200 toneladas para exportar óleo de ma
mona .semanalmente. O óleo não está 
mais nas mãos do produtor, está nas 
mãos dos intermediários que se locuple
tam do suor daqueles que trabalham e 
produzem no interior deste País. 

No caso do CONCEX, com sua Reso
lução n.0 97, trouxe para o couro de ca
prino a b.alxa de 22 para 5 cruzeiros. E 
estou informado, pelos comerciantes ex
portadores, de que, apesar da queda no 
comércio internacional, se fosse permi
tido exportar, eles poderiam comprar 
couro de caprino a 11 cruzeiros. 

Sr. Pref:i.dente, Srs. Senadores, então, 
que o CONCEX seja, realmente, um ins
trumento para defender o rurícola, o 
agicultor quase que escravo, porque afir
mo que os pequenos e médios proprietá
rios de terra, no Nordeste - e mui es-
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pecialmente no meu Estado - aqueles 
que fizeram empréstimos de melhora
mento há dez anos, quase na maioria, 
não podem pagar mais o Banco, por con
ta justamente de medidas arbitrárias 
como esta do CONCEX, que proíbe ex
portar um produto que não temos capa
cidade para industrializar. 

Então, que se dêem CO:f:ldiçõ~s à i~dú~
tria brasileira; que se aJude a industria 
de calçados. Acho justo. Que não se ex
porte, amanhã, a matéria-prima; que se 
exportem, no futuro, as manufaturas, 
mas hoje, não se tendo capacidade de 
produzir as manufaturas do corpo maior 
de nossa produção, não se tem por que, 
para ajudar a 500 curtumes que temos 
neste País, prejudicar a centenas de mi
lhares de produtores de couro de bovino, 
de caprino e de ouvino. Temos 500 curtu
mes e apenas uma unidade, no Rio 
Grande do Sul, de couro de bovino; ape
nas uma. 

De forma que, com relação aos crité
rios adotados pelo CONCEX e pela CA
CEX, em protelar a liberação da~ ~atas, 
prejudicando o produtor e benefiCiando 
o intermediário, que a CFP que corres
ponde aos três instrumentos, ao suporte 
maior da defesa de quem trabalha neste 
País, se transforme, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, no veículo maior de proteção 
àqueles que, no anonimato, na pobreza 
e na sua humildade, c·onstróem com o 
seu labor, a riqueza do nosso querido 
Brasil. 

Muito obrigado. (Muitotbem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Conced-o a palavra ao nobre Se

. nador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente Srs. Senadores, pretendia, após a 
palestra - vamos chamá-:ta d~ palestra 
- do Senador Agenor Mana, nao ocupar 
mais a atenção da Casa. Entretanto, o 
assunto que me traz hoje, aqui, é da 
máxima importância para o meu Estado, 
razão pela qual não posso deixar de abor
dá-lo neste instante. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, posso 
afirmar que Minas Gerais, hoje, ama
nheceu eufórica. As notícias que tomam 
as primeiras páginas dos principais jor
nais do País, que consubstanciam os edi
toriais e artigos de fundo de suas res
pectivas editarias económicas, confir
mam os prognósticos levantados pelo 
artigo "Um Tesouro de Fosfato", da re-

vista Visão, de 27 de janeiro do corrente 
ano. 

Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há 
razões fundadas para que, na manhã de 
hoje, o mineiro reative suas esperanças. 

O Sr. Ministro de Estado das Minas e 
Energia, Shigeaki Ueki, assegurou, on
tem, ao Excelentíssimo Senhor Presiden
te Geisel que, em decorrência da avalia
ção do depósito de fosfato de Patos de 
Minas, o Brasil será auto-suficiente em 
fertilizantes num futuro que começa em 
1977. 

A noOtícia antecipa, em três anos, a 
previsão do II PND e se ombreia, cremos 
nós, em importância, com a do desco
brimento de petróleo na cidade de Cam
pos. 

Os estudos preliminares indicam ser 
de 155 milhões de toneladas o depósito 
de fosfato de Patos de Minas, o que au
toriza prever empreendimentos econó
micos de grande vulto, tendo-se em vista 
D custo da tonelada FOB de 70 dólares; 
a reserva de concentrado fosfático, 
transformada em dólares, atinge a ex
pressiva cifra de 5 bilhões de dólares. 

Tais levantamentos mostram que, em 
conseqüência das reservas até agora 
quantificadas, serão passiveis empreen
dimentos, nos próximos 30 meses, de uma 
unidade para a produção de 900 mil to
neladas por anD, de concentrado fosfá
tico, com 300 mil toneladas de nutriente, 
capaz de ser ampliada para um milhão 
e 800 mil toneladas por ano, em 1980, do 
mesmo concentrado. 

No decurso de minha campanha, exer
citei assíduos debates com produtores 
rurais, notadamente da Zona da Mata, 
do Sul e do Triângulo Mineiro, nos quais 
notei a sentida preocupação dos rura
listas de meu Estado, quanto à elevação 
dos insumos que atingiam, em 1974, um 
índice de 400% de aumento sobre os 
preços de 1973. 

E ouvindo, como ouvi, com atenção, o 
nobre Senador Agenor Maria falando do 
pequeno produtor do seu Estado, eu me 
lembre!, também, . de que debati com o 
agricultor das Mmas Gerais, que, e~ 
1974 reclamava, como disse aqui, que so 
de fertilizantes tiveram um acréscimo de 
400%, fazendo com que muitos deles dei
xassem de obter melhor produtividade, 
face o custo desses fert!l!zantes. 

Não se pode negar, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que a principal determinante 
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de tão alto percentual de custo se deve 
ao fato de que 81% do fosfato consu
mido na fabricação de fertilizantes pro
vêm de importação, especialmente dos 
Estados Unidos e do Senegal. 

Em 1974, o Brasil gastou cerca de 230 
milhões de dólares em fertilizantes fos
fatados, sem considerar os nltrogenados 
e potassas, o que elevaria estas cifras a 
540 milhões de dólares. Esses 230 milhões 
de dólares serviram para importar cerca 
da metade das 800 mil toneladas de fos
fato, absorvidas pelo Pais. 

' 
O consumo brasileiro por hectare é, 

atualmente, da discreta média de 20 kg, 
contra 45 kg/ha de Portugal, 81 kg/ha da 
Itália, 82 kg por hectare dos Estados 
Unidos, 234 kg/ha da França e, por in
crível que pareça, 400 kg/ha do Japão. 
Avaliações técnicas apontam que o nível 
de consumo satisfatório para o Brasil 
seria de 80 kg/ha, o que agora será ple
namente viável, a preços compatíveis 
com a realidade rural brasileira, pro
vavelmente em futuro muito próximo. 

Vale, entretanto, observar, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, que, segundo o 
Estudo Nacional de Fertilizantes, da 
"Projetas e Desenvolvimentos SEITEC 
S. C. L.", para atender apenas à deman
da de apenas ácido fosfórico, serão ne
cessárias quatro plantas industriais, que 
exigirão um investimento de dezenove 
milhões de dólares. Para cobrir toda de
manda de amónia, impõe-se mais 16 
plantas a um custo total de US$ 7,7. mi
lhões. 

Denota-se, todavia, que apenas a des
coberta do minério de fosfato, por si só, 
não assegura atingir a desejada auto
suficiência. A par da mineração, pelo 
menos US$ 27 milhões terão ainda que 
ser investidos na área industrial. 

Conforta-nos, entretanto, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, poder afirmar 
que no caso dos fosfatados, praticamente 
quase todo o equipamento industrial po
derá ser produzido no Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em melo 
à euforia da auspiciosa noticia, preo
cupa-me saber que dividendos reais MI
nas, e especialmente a região de Patos 
de Minas, dai auferirão. 

Lembro aqui o que tenho dito nesta 
Casa: Minas Gerais tem exportado mi
nério, e cada vez mais se empobrece com 
essa exportação. 

E desde já, tomamos a liberdade de 
manifestar nossa esperança ao Poder 
Executivo, no sentido de que, tão logo 
se cogite dos proj e tos industriais que irão 
abs·orver o fosfato ora descoberto, se dê 
preferência, em sua Implantação, ao Es
tado de Minas Gerais, sobretudo ao Mu
nicípio de Patos de Minas. 

Defendo, Sr. Presidente, uma tese de 
Setorização da Indústria, que será obje
to, ainda, de pronunciamento nesta Ca
sa, mas em síntese entendo que as 
indústrias devem instalar-se, preferen
cialmente, por motivos sócio-económicos 
nas regiões das jazidas e nas de consu~ 
mo. É o caso, o potencial produtor en
CQntra-se em Patos de Minas, e o pro
grama dos cerrados, recentemente lan
çadQ pelo Governo Federal, abrange 
exatamente a região polocentro. Patos 
de Minas permitirá ao Brasil uma eco
nomia anual da ordem de 5 milhões de 
dólares de importação. 

O Sr. José Sarney - V. Ex.a me permi
te um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - CQm muito 
prazer, Senador José Sarney. 

O Sr. José Sarney - Quero congratu
lar-me com V. Ex.11, em nome do nosso 
Partido, pelo discurso que está pronun
ciando chamando a atenção do País 
para a importância das descobertas das 
jazidas de fosfat-o, de Patos de Minas. 
Realmente, elas representam para a eco
nomia nacional quase a mesma coisa 
que a descoberta do campo petrolífero 
de Campos representou para o nosso 
País. É 9 segundo item da nossa impor
tação a parte relativa a fosfatos. Não 
podemos ter nenhuma aspiração de uma 
agricultura moderna, de alta rentabili
dade, senão na base dos fertilizantes, 
cujas bases são os fosfatos. Até hoje, a 
nossa produção de fosfato vem sendo 
feita., basicamente, com a Importação de 
fosfatos de Marrocos ou da Flórida, que 
são os grandes fornecedores mundiais. 
A par disso, 'temos jazidas pobres de 
apatlta, de Jacupiranga, e algumas ou
tras ocorrências nacionais, também sem 
essa Importância da de Patos de Minas. 
A descoberta da jazida de fosfato de 
Patos de Minas representa, sem dúvida, 
o resultado do esforço extraordinário do 
Governo para levantamento das nossas 
riquezas minerais. É um fato que dá 
maior possibilidade e viabilidade ao 
grande projeto de desenvolvimento bra
sileiro sobretudo torna mais uma vez 
viável o II Plano Nacional de Desenvol-
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vimento Económico. Assim, congratulo
me com v. Ex.n, porque nos estamos 
congrutul:tndo com o Brasil, pela grande 
noticia que representam as jazidas de 
fosfnto de Pn.tos de Minas. 

O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.n me 
permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com mui
to prazer. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Para con
gratular-me também. Já tinha noticia 
- e, agora, V. Ex.a traz ao Senado este 
auspicioso acontecimento que, no meu 
entender, representará com que uma 
carta de alforria para esse sofrido agri
cultor brasileiro. V. Ex.n fez um apelo 
no sentido de que o processamento in
dustrial do fosfato se faça na própria 
área da jazida. Está certo, porque Minas 
Gerais - e V. Ex.n disse muito bem eu 
apóio - tem a grande riqueza e, para
doxalmente, se empobrece com ela, que 
é o minério. É preciso apenas cuidado 
para que as multinacionais, que estão 
sempre à procura de um evento como 
esse, não venham primeiro que a inicia
tiva governamental. Eu me solidarizo 
com V. Ex.a, principalmente na idéia 
muito bem defendida de que em Patos 
de Minas, ou então em áreas circunvi
zinhas, se instale a usina para o bene
ficiamento do fosfato, para que o agri
cultor, que vive na dependência do adu
bo, melhore sua condição. V. Ex.n sabe 
- hoje, aqui, tivemos o memorável dis
curso do Senador Agenor Maria - que 
não é possível que se encareçam, cada 
vez mais, os produtos agrícolas por essa 
dependência que quase chega a ser 
amesquinhante, aviltante, indigna do 
agricultor brasileiro, que está dependen
do do minério estrangeiro para impulsio
nar, para incrementar a nossa agricul
tura. Estou com V. Ex.n em gênero, 
número e caso. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito 
obrigado, Senador Vasconcelos Torres, 
pelo seu aparte. Realmente, já me havia 
referido ao discurso do Senador Agenor 
Maria. Minas Gerais, sobretudo, o nosso 
solo, quase que dois terços do nosso solo 
exige, do agricultor, fertilizantes. Ao Se
nador José Sarney, que me honrou tam
bém com um aparte, eu havia dito que 
não pretendia abordar este assunto hoje, 
mas, face à sua importância, já não digo 
para meu Estado, mas para a Nação, fi
co muito contente em receber a sua in
tervenção. E, sobretudo neste apelo ao 
Governo Federal, nós, evidentemente, 

representamos a Federação naquilo que 
eu já disse ontem aqui: o povo em sua 
·reg!pnalldade, ·em sua condição local. 
Não me cabe apenas pedir ou reclamar 
para Minas Gerais, mas, sobretudo neste 
caso, nesta sintonização industrial que 
defendo, faço este apelo ao Governo Fe
deral para que a descoberta dessa jazida 
de fosfato, que, como lembrou muito 
bem o Senador José Sarney, significa 
muito para a Nação brasileira, tanto 
quanto a descoberta do petróleo, como 
eu disse, na cidade de Campos; que o 
Governo Federal veja com o máximo de 
atenção o problema das Minas Gerais. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me 
honra com um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com mui
to prazei, Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.n sabe 
que sou capixaba nascido em Minas Ge
rais, isto é, minha certidão de nascimen
to é mineira embora eu seja espirito-san
tense. Cheguei hoje de Belo Horizonte, 
onde fui assistir à posse de um fraterno 
amigo no Secretariado do Governo Au
reliano Chaves. Ontem, pelo rádio, tomei 
conhecimento desse auspicioso evento 
que, realmente, é muito importante pa
ra o País, que vem importando quase a 
totalidade de recursos de fosfato para 
sua política de fertilização. Vê V. Ex.n 
que se trata de uma conquista a mais 
do Governo Federal em obséquio do de
senvolvimento naci-onal. Cri-ou-se, na ju
risdição do Ministério das Minas e Ener
gia, uma Empresa de Pesquisa de Recur
sos Minerais. Graças ao trabalho dessa 
empresa se pôde, num campo onde ocor
reu o perpassar dos anos e de vários 
desafios, que se pôde constatar a ocor
rência de fosfato - em Patos de Minas. 
A notícia nos diz mais: que a informa
ção cientifica nDs dá a certeza de que, 
em grandes distâncias, devem existir ou
tros depósitos de fosfato. Acrescenta a 
noticia dos técnicos que a região pes
quisada assegura uma exploração de 
quase cem anos. Se explorarmos um mi
lhão de toneladas por ano, parece - se 
não me falha a memória -, fica entre 
150 milhões ou 170 milhões de toneladas 
a bacia prospectada. De modo que quero 
congratular-me com o Pais por este 
acontecimento que, realmente, é maiús
culo no seu interesse, e dizer que a ques
tão do processamento industrial deverá 
ser examinada não em termos regionais, 
mas em termos nacionais, para que se 
distribua, equitativamente, essa riqueza 
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que é do País. A questão, pois, da explo
ração numa só ou em várias regiões vai 
depender, ainda, de um estudo técnico. 
Mas, entendemos que o Espírito Santo 
se tornou, hoje, um corredor de expor
tação de Minas Gerais; se receber, tam
bém, uma cota. desse processamento in
dustrial, esse mesmo processamento es
tará, economicamente, em território 
mineiro. 

O Sr. Gilvan Rocha- v. Ex. 11 me per
mite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com mui
to prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha - Não posso dei
xar -pertencente que sou do Estado das 
maiores jazidas minerais do Nordeste -
de congratular-me com V. Ex." e com 
as Minas Gerais, cujo nome sugestivo já 
parece uma dádiva dessa terra tão pro
missora. Sem querer minimizar a eufo
ria e o entusiasmo de V. Ex.", lembro
me de que, no meu Sergipe já não há 
mais essa euforia desmesurada quando 
se descobre petróleo naquele solo tão da
divoso. Ocorre à minha memória, na 
ocasiiilo dessa euforia nacional espelha
da em Minas Gerais, aquilo que houve 
em minha terra quando da descoberta 
do petróleo em Carmópolis, e que recen
temente houve no Rio de Janeiro, com 
a descoberta do petróleo de Campos. 
Tudo isso é excepcionalmente bom para 
o País, na medida que seja também fa
tor de enriquecimento regional, em nada 
contrário à Federação, mas que traga, 
realmente, benefícios palpáveis àquela 
região onde a Providência colocou essas 
riquezas. Sergipe - sem querer de ma
neira alguma desmerecer a tecnologia. 
brasileira, nem os grandes serviços da 
PETROBRAS - não recebeu devidamen
te o que merece, por tratar-se do segun
do produtor, em vésperas de se trans
formar no primeiro produtor de petróleo 
do Pais. Auguro, então, às Minas Gerais, 
na pessoa de V. Ex.'\ que essa riqueza 
contribua não só para o enriquecimento 
federativo mas, sobretudo, para o desen
volvimento da região a que V. Ex." se 
refere. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito 
obrigado, Senador Gilvan Rocha. Tenho 
a certeza de que, com a presença de 
V. Ex.a nesta Casa, por certo, também, 
o pequeno Estado de Sergipe há de pedir 
melhor contribuição do Governo Federal. 
E ao Senador Eurico Rezende - às ve
zes, temos medo do aparte do Senador 
Eurico Rezende - apesar de S. Ex.n 

ser mineiro da minha região, da Zona 
da Mata, perto da minha cidade de Juiz 
de Fora- S. Ex. a costuma dizer que nós, 
do Movimento Democrático Brasileiro, 
ainda estamos em vestibular. E aqueles 
que estão em vestibular realmente têm 
muito medo dos professores. 

Mas agradeço ao Senador Eurico Re
zende o aparte que me dá, que muito me 
honra e naquela certeza de que - como 
antigamente se dizia - nós, de Minas 
Gerais, devíamos anexar o Estado do Es
pírito Santo. Mas, hoje, com esse corre
dor de exportação, conforme S. Ex." lem
bra., acho que Minas Gerais é que está 
anexada ao Espírito Santo. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a vai 
me permitir. Eu jamais disse que o MDB, 
mormente esta brilhante safra nova re
sultante da entrevista de 15 de novem
bro, esteja em regime de vestibular. Ja
mais fiz essa injustiça, porque são ho
mens que vieram de seus Estados, de 
suas regiões, com conhecimento pleno de 
seus problemas e aqui só tiveram de 
romper a cortina do constrangimento 
natural dos primeiros dias. Hoje, por 
exemplo, tivemos dois acontecimentos 
que negam a existência de vestibular: o 
nosso prezado Colega Orestes Quércia, 
com a substância de seu discurso e so
bretudo com a imponência dos números 
eleitorais, deu-me a impressão de que 
percorreu a etapa decisiva de fim de cur
so; e o Senador Agenor Maria, com sua 
sinceridade, com a sua autenticidade, 
deu-nos realmente um quadro, cujo exa
gero pode ser podado, mas cuja verdade 
não pode ser negada. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, encerrando: nes
te momento, então, de júbilo nacional, 
no qual o Ministério das Minas e Ener
giu abre novas e promissoras perspecti
vas, comD um dDS representantes de Mi
nas Gerais nesta Casa, cabe-me expres
sar o regozijo de minha terra e de minha 
gente, sem deixar escapar a oportuni
dade de solicitar aos mais altos escalões 
governamentais a implantação nas Mi
nas Gerais de indústria de transforma
ção para os minérios que produz e com 
os quais pretende assumir sua cota de 
participação no desenvolvimento nacio
nal. Muito obrigado. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Sarney. 
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O SR. J'OSÉ SARNEY - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores talvez a maior obra social 
da Revolução tenha sido a aposentadoria 
do trabalhador rural. 

Quando votamos a Lei Complementar 
n.o 11 tivemos oportunidade de apresen
tar emenda que não foi aceita, dizendo 
que o limite de idade da aposentadoria do 
trabalhador rural devia ser de 60 anos. 

Argumentávamos, então, que o desgas
te sofrido pelo homem do campo era 
muito maior do que o do homem da ci
dade. 

Agora, Sr. Presidente, apresentamos, 
hoje, à Mesa, projeto de lei que dispõe 
sobre a aposentadoria, por velhice, dos 
beneficiários do Programa de Assistência 
ao Trabalhador Rural, alterando o art. 
4.0 da Lei Complementar n.0 11, de 25 de 
maio <ie 1971. 

A minha justificação é a seguinte: 

No direito previdenciário brasileiro o 
instituto da aposentadoria por velhice 
surgiu com a aprovação do Regulamento 
da antiga Caixa de Aposentadoria e Pen
sões da Estiva (IAPE) feita através do 
Decreto n.0 4.264, de .19 de junho de 1939. 

Posteriormente, antes da uniformiza
ção da legislação previdenciária, o bene
fício foi estendi<io aos segurados do Ins
tituto dos Comerciários <Decreto-Lei n.0 

2.122, de 9 de abril de 1940), aos do Ins
tituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Empregados em Transportes e Cargas 
(Decreto n.0 22.367, de 27 de dezembro 
de 1946), aos das Caixas de Aposentado
rias e Pensões <Dezembro de 1946), aos 
das Caixas de Aposentadorias e Pensões 
(Decreto n.0 26.778, de 14 de junho de 
1949) e aos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários (Decreto n.0 

31.547, de 6 de outubro de 1952). 

A partir da Lei Orgânica da Previdên
cia Social, que estabeleceu normas idên
ticas para todas as Instituições de se
guro social então existentes (mais tarde 
unificadas por determinação do Decre
to-Lei n.0 72, de 21 de novembro de 1966, 
no INPS), a aposentadoria por velhice 
passou a ser concedida a todos os segu
rados da previdência social, estabelecida 
natural distinção relativamente ao sexo. 
Para os segurados do sexo masculino, a 
aposentadoria passou a ser concedida aos 
65 anos de idade e para os do sexo fe
minino aos 60 anos de idade, segundo o 
art. 30 da Lei n.0 3. 807, de 26 de agosto 
de 1960, preceito ainda hoje mantido 

nos termos do art. 8.0 da Lei n.o 5.89tJ, 
de 8 de junho de 1973, atualmente re
guladora da matéria, como se verifica 
de sua transcrição: 

"Art. 8.0 A aposentadoria por velhi
ce será concedida ao segurado que, 
após haver realizado 60 (sessenta) 
contribuições mensais, completar 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, 
quando do sexo masculino, e 60 (ses
senta) anos de idade, quando do fe
minino, e consistirá numa renda 
mensal calculada na forma do § 1.0 
do art. 6.0 desta Lei." 

O mesmo já ocorria, largamente, na 
legislação estrangeira. Na Grã-Bretanha, 
a aposentadoria aos 65 anos de idade era 
abreviada para as mulheres que atingis
sem 60 anos, o que já sucedia na União 
Soviética, registrando-se idêntica redu
ção de cinco anos no limite de idade na 
Itália e no Japão, onde os homens se 
aposentavam, por velhice, aos 60 e as 
nmlheres aos 55 anos de idade. 

·. Surpreendente e injustificadamente, 
entretanto, a Lei Complementar n.o 11, 
d~ 1971, promulgada dez anos depois, 
d~sconheceu a evolução ocorrida, na ma
teria, tanto no campo da legislação es
trangeira, quanto na esfera da própria 
legislação brasileira de proteção aos tra
bu.lhadores urbanos, deixando de fazer 
variar a idade para aposentadoria em 
função do sexo do trabalhador. 

Ora, justamente a atividade agrícola é 
a que se pratica sob condições inteira
mente desfavoráveis, provocando, pre
maturamente, o desgaste físico dos que 
a exercem e, por isso, com muito mais 
razão, deveria observar os preceitos an
tes longamente referidos. 

Daí o presente projeto que, modifican
do a redação do art. 4.0 da Lei Comple
mentar n.O 11, de 1971, manda que o 
FUNRURAL conceda a aposentadoria por 
velhice aos trabalhadores que atingiram 
65 anos de idade e às trabalhadoras que 
chegaram a 60 anos de idade. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex." permite 
t:m aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Estou lendo 
a justificativa, mas concederei o apar
t~ a V. Ex." com muita honra. 

O Sr. Itamar Franco - Apenas para 
dizer Ex.", que senti também, durante 
a minha campanha eleitoral, no Estado 
de Minas Gerais, a preocupação dos tra-
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balhadores rurais com a possibilidade 
de se aposentarem antes dos setenta anos 
C:e Idade. Queria então, antes que V. Ex.a 
terminasse sua exposição, manifestar a 
minha solidariedade e o meu aplauso por 
este projeto. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obriga
do. Muito me honra o aparte de V. Ex.a 
de vez que esta é uma luta que venho 
sustentando desde a tramitação, aqui 
nesta Casa, da Lei Complementar n.o 11. 
Aquela época a minha emenda não foi 
aceita e a lei hoje tem esse desnível, 
inteiramente injustificável. O trabalha
dor urbano já tem a sua aposentadoria 
aos 65 anos e a mulher aos 60, enquanto 
que no setor rural a aposentadoria, tanto 
para o homem como para a mulher, se 
dá aos 65 anos. 

A emenda que agora apresento à Lei 
Complementar n.0 11 destina-se justa
mente a corrigir essa injustiça. 

Continuando a justificativa: 

Em cumprimento ao disposto no pará
grafo único do art. 165 do texto consti
tucional, o art. 2.0 da proposição indica a 
fonte de custeio do encargo, que são as 
receitas normais do FUNRURAL compro
vadamente, assinale-se, suficientes. 

Acredito este seja projeto que 'tem o 
apoio unánime dos nossos dois Partidos 
e atenda ao sentido social da obra da 
Revolução e também à justiça em rela
ção ao trabalhador rural. 

O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com todo o 
prazer, Senador Ruy Carneiro. 

O Sr. Ruy Carneiro - Nobre Senador 
José Sarney, antes que V. Ex.a encerre 
o:. comentários que tece sobre o projeto 
que acaba de apresentar ao Senado, para 
a aposentadoria, por velhice, dos benefi
ciários do FUNRURAL, alterando o art. 
4.0 da Lei Complementar n.0 11, de 25 
de maio de 1971, desejo dizer a este Ple
nário que, durante a minha campanha, 
no meu Estado, assim como ocorreu em 
Minas Gerais - de acordo com o aparte 
que acabamos de ouvir do nobre Sena
dor Itamar Franco - em todo o interior 
da Paraíba, sobretudo no alto sertão, há 
reclamações profundas sobre a aposenta
doria do FUNRURAL. Diante disso, creio 
que o projeto de V. Ex.a terá absoluto 
apoio de ambos os Pn.rtidos, pois que fará 
justiço. ao trabalhador rural, tendo em 

vista que aqueles que trabalham nas ci· 
dades já estão bem aquinhoados, en
quanto o trabalhador rural - natural
mente os já de idade avançada - ne
cessita dessa medida que . V. Ex.a, com 
felicidade e acerto, pleiteia através de 
seu projeto. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obri
gado a V. Ex.a, Senador Ruy Carneiro, 
pelo seu aparte. 

Está encerrado o meu discurso, Sr. Pre-
sidente. (Muito bem!) . 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, envio um 
brado de alerta ao Instituto do Açúcar 
e do Alcool, às vésperas da elaboração 
do plano de safra para 75/76. 

No ano passado, chamei a atenção pa
ra o drama crucial vivido pelo lavrador 
de cana-de-açúcar. Já àquela época os 
custos disparavam tremendamente, des
de o preço do combustível, dos insumos, 
d&. mão-de-obra. E o preço fixado não 
atendeu aos Interesses do lavrador cana
vieira, face aos inúmeros compromissos 
assumidos, mormente os de ordem ban
cária. 

Os financiamentos feitos, quer pelo 
Banco do Brasil, quer pelo Instituto do 
Açúcar e do Alcool ou pelas cooperati
vas da Zona Sul, dificilmente puderam 
ser atendidos, a não ser aqueles que eram 
cumpulsorlamente descontados quando 
do- pagamento da quinzena da cana, feito 
pela usina ou depositado em banco, re
sultante do desconto de promissórias ru
rais. 

Agora sei que há uma aflição grande, 
não somente no Estado do Rio de Ja
neiro, mas também em São Paulo, Es
tado líder na agrolndústria açucareira, 
Minas Gerais e Espírito Santo, ou seja, 
que constituem, para efeito do Instituto 
do Açúcar e do Alcool, a Zona Sul. Não 
imagino nem de leve o que poderá acon
tecer se o preço fixado não corresponder 
à expectativa dos lavradores. 

. Este ano houve como que uma espe
rança, creio até que motivada psicologi
camente pelo fato de o Brasil se apre
sentar como um dos grandes produtores 
mundiais de açúcar. Vende a sua produ
ção aos Estados Unidos, comprador prio
ritário e privilegiado, vende à China e a 
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outros países. E a produção, embora com 
contlngenciamento, não sofre mais aque
las restrições de quotas. Quanto açúcar 
produzido, tanto açúcar vendido. Não só 
houve um incremento do consumo inter
no, que por si só trouxe excelentes pers
pectivas, como também a fome mundial 
e os contratos fixados pelo Instituto do 
Açúcar e do Álcool, com prazos determi
nados e que serão respeitados, porque 
feitos de Governo a Governo, deram en
sanchas a que uma atmosfera de otimis
mo tomasse conta dos lavradores cana
vieiras. 

Sr. Presidente, já na safra passada 
muita gente ficou com os "papagaios" 
pendurados nos bancos. E tanto é mais 
grave a situação do lavrador canavieiro, 
pois ele só aufere recursos durante seis 
meses do ano, no período da safra. Na 
entresafra, passa por situações bem 
amargas. No meu Estado, por exemplo, 
já agora paira a ameaça que no ano pas
sado impediu atingíssemos os limites fi
xados pelo Instituto do Açúcar e do Ál
cool - cerca de 11 milhões e meio de sa
cos. A estiagem ameaça e poderá levar 
de roldão todas as esperanças, criando 
uma situação económica - financeira 
bem desagradável para o lavrador dessa 
gramínea tão importante para o Institu
to do Açúcar e do Álcool, cujo Presiden
te, o General Álvaro Tavares do Carmo, 
tem-se havido com eficiência, mas que, 
malgrado à sua boa vontade, ainda não 
pôde fazer com que os lucros, resultantes 
do confisco cambial, pudessem ser divi
didos entre aqueles que, em última aná
lise, suam, trabalham e dão tudo de si 
para que essa produção se apresente nas 
estatísticas económicas brasileiras em lu
gar destacado. O lavrador não participa 
desses lucros, se bem que no ano passado 
subsídio modesto fosse estipulado. De 
longe, esse subsídio pode significar uma 
participação que ,no meu modesto modo 
de entender, significaria valioso estímu
lo para o agricultor que consagra a sua 
vida à cultura da cana-de-açúcar. 

Em Campos, o maior município açu
careiro do País, município- digo bem -
porque São Paulo se avantaja na pro
dução, seguido de Alagoas, depois é que 
vem o Estado do Rio; em Campos há um 
movimento para que o preço da tonelada 
seja fixado em 100 cruzeiros. A propó
sito, transmito a notícia de que os pro
dutores nacionais de cana-de-açúcar 
estarão reunidos, dentro em breve, no Rio 
de Janeiro, para analisar a atual situa
ção do setor, além de, na ocasião, ela-

borar um memorial ao Presidente Geisel 
com reivindicações. Entre estas, se des
tacam um reajuste do preço mínimo para 
a tonelada de cana, que seria de 100 cru
zeiros, e uma maior participação no Fun
do de Exportação. 

O IAA (Instituto do Açúcar e do Ál
cool), por sua vez, encomendou à Fun
dação Getúlio Vargas um levantamento 
sobre custos de produção da lavoura ca
navieira, até 1980, que custará ao órgão 
Cr$ 4.500 mil. O objetivo do estudo é 
possibilitar ao IAA uma idéia aproxlma
d~ dos reajustes a serem fornecidos ao 
se to r até lá, caso não surjam adversida
des na lavoura ou no mercado. 

Uma das propostas que serão encami
nhadas ao Presidente Geisel pela Fe
deração dos Plantadores de Cana-de
Açúcar do Brasil será a elevação do pre
ço mínimo da tonelada da matéria-pri
ma - Cr$ 53,00 - para Cr$ 100,00 tendo 
em vista o aumento dos insumos desde o 
último reajuste de 20%, em novembro. 

É o caso, por exemplo, do adubo, há 
pouco ventilado pelo nobre Senador Ita
mar Franco, e que, Sr. Presidente, fez 
com que todos aqueles que tenham suas 
atenções voltadas para a lavoura se re
jubilassem, porquanto um dos fertilizan
tes mais caros é justamente o adubo, de 
emprego obrigatório por parte dos pro
dutores de cana. 

Outra reivindicação diz respeito a um 
maior acesso dos produtores à balança 
dos usineiros, isto a partir de maio pró
ximo, no novo plano de safra. 

A terceira proposição do setor é uma 
pt.rticipação Intensa no Fundo de Ex
portação, tendo por objetivo aumentar os 
rendimentos dos agricultores em benefí
cio de uma expansão na produtividade e 
na mecanização da lavoura. Atualmente, 
o IAA paga aos produtores 130 dólares 
por tonelada métrica de açúcar expor
tado, enquanto que recebe nas negocia
ções um preço que alcança até 1. 400 dó
lares. "Afinal - explicam -, isso é in
justo, pois o Fundo de Exportação não é 
gerado somente pelo usineiro, mas tam
bém pelo agricultor, pois vem do açúcar, 
e quem faz o açúcar é a cana". 

A reunião do setor, nos próximos dias 
3 e 4, será realizada na Federação dos 
Plantadores de Cana-de-Açúcar do Bra
sil, quando os agricultores colocarão to
dos os pontos atuais de estrangulamento 
da classe. 



/; 
:I 
, I 

I 
I 

I i 
i I 

I 
i 

. I 
li 

' 
I! 
'' I 

I 
I, 

' '' 
'' '' 

I 

I 

-499-

Convém - e repito - que essa cola
boração, feita através do meu discurso, 
chegue às ante-salas das nossas autori
dades responsáveis pela agrolndústrla 
açucareira, porque, Sr. Presidente, toda 
essa situação de euforia poderá trans
mudar-se numa decepção. Os canaviais, 
cujas plantas são cortadas e enviadas em 
carretas ou caminhões para as usinas, 
esses canaviais poderão transformar-se 
em pastos. E o açúcar, indispensável à 
alimentação do brasileiro e ao atendi
mento das necessidades de consumo do 
exterior, a fim de amainar a fome que 
reina em todo o mundo, o açúcar, em 
vez de ser produto destacado, como ago
ra se apresenta tornar-se-á um produto 
abandonado, cÓm a conseqüente mágoa 
dos produtores. 

É preciso que se diga, e tenho a Im
pressão de que os órgãos de segurança 
devem conhecer melhor do que eu -
melhor não digo, mas pelo menos de 
igual modo - há quase desesperança 
nas áreas agrícolas cana vieiras. 

Se não for tomada uma medida para 
atender, pelo menos, parte dos recla
mos dos canicultores, brevemente vere
mos, Sr. Presidente, os campos de cul
tura da cana-de-açúcar transformados 
inteiramente. As áreas ocupadas pela 
gramínea serão transformadas ou em 
campos de soja ou em campos ?e. mi
lho, e o capim Angola, ou o Gume, ou 
o Pernambuco, ou o Pangola, tomando 
conta de tudo, e, assim, desenvolv~ndo
se a atividade pecuária multo mats lu
crativa, porque, quem conhece o pro
blema açucareiro, bem sabe que o em: 
prego da mão-de-obra nessa lavour~ e 
grande, o salário é grande, há uma serle 
de empregados especializados: o plan
tador de cana; aquele que faz a limpa; 
o tratorlsta que tomba, que gradeia, que 
recorta e que sulca a terra; depois, na 
época da safra, o cortador de cana, o 
empllhador, o condutor da fazenda !?ara 
a usina; enfim, um grupo de fam11ias 
bem numerosas, que empreg~m toda sua 
atividade na área de produçao da cana
de-açúcar. Na pecuária - todos sabe
mos - três ou quatro homens podem dar 
conta, perfeitamente, de um rebanho de 
mil cabeças ou mais. 

Tenho insistido multo, Inclusive estou 
com um trabalho no prelo, cujo título, 
"O açúcar amargo" surgiu, aqui, num de
bate, chamando a atenção, justamente, 
das nossas autoridades e, contando todo 
esse drama do lavrador de cana - cana 

doce para o usineiro ou também para o 
Instituto do Açúcar e do Alcool, e, pro
fundamente amarga para o agricultor. 

Sr. Presidente, confio em que estas pa
lavras possam ser ouvidas, não. como 
advertência, mas, como. um aviso ami
go ... 

O Sr. Evelásio Vieira- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES - ... 
para que não se veja, dentro em breve, 
uma situação de penúria que· poderá 
acontecer, caso não haja justiça para 
com os lavradores de cana de todo o 
Brasil. Fale! na Zona Sul, mas no Nor
deste a situação me parece ainda mais 
grave. 

Com prazer, ouço o aparte do nobre 
Colega, Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira - Ouço, e mais 
ainda, escuto atentamente o assunto que 
V. Ex.a aborda com profundo conheci
mento sobre um dos setores mais precá
rios da nossa agricultura no Brasil. No 
meu Estado, Santa Catarina, temos duas 
regiões em que a predominância do agri
cultor se dedica à atividade da cultura 
canavieira - o baixo Vale do Itajaí e o 
Vale de Itijuca - exatamente as duas 
áreas em que há a maior migração rural, 
onde mais se registra o êxodo rural, por 
ser o plantador de cana elemento que 
não tem a devida proteção, o devido 
amparo e o seu rendimento é mínimo. 
Por essas e outras razões que poderíamos 
catalogar, nesta oportunidade, é que de
sejamos associar-nos às considerações 
oportunas e valiosas que V. Ex. a faz, pro
curando despertar as autoridades para 
esse problema existente em nosso País, 
particularmente naqueles Estados onde 
se desenvolve, ainda, a cultura cana
vieira. 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sou 
profundamente agradecido a V. Ex.a, que 
traz o concurso do seu apoio, inclusive 
relatando a área no seu Estado, que bem 
conheço e tem similitude quase que com
pleta com a minha. O problema do Vale 
do rtajaí, guardados apenas pequenas di
ferenças, é Igual em tudo ao do Estado 
do Rio, ao do Estado de São Paulo, onde 
há melhor capitalização - evidente -
mas onde o lavrador de cana já se está 
desesperançando. E a prova disso é que 
a Associação de Fornecedores de Cana de 
São Paulo, repetidamente, tem dado no
tas, chamando a atenção, clamando jus-
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tamente nos mesmos termos em que es
tou fazendo agora, a que V. Ex." também 
acaba de fazer coro, prestando, no meu 
modo d·e entender, um bom serviço àque
les que, de certo modo, necessitam do 
apoio, não só do Governo, mas, também, 
de todos nós que alertamos ·as autorida
des para o que está acontecendo. 

O Instituto do Açúcar e do Alcool onde 
tive a honra de ser modesto funcionário 
na minha mocidade, hoje é uma entida
de que se desenvolveu de maneira es
pantosa. Tem recursos e tem procurado 
- vamos fazer justiça - auxiliar e In
crementar uma política de fusão de usi
nas, de melhoria de Instalações Indus
triais, pois V. Ex." bem sabe, inclusive no 
seu Estado, algumas áreas existem, ain
da, onde os processos de industrialização 
são quase os mesmos do tempo colonial, 
engenhos, engenhocas. Hoje - V. Ex." 
sabe - pode-se obter um rendimento 
muito maior na produção de açúcar, no 
subproduto deste, o melaço que está sen
do exportado, e no meu modo de ver, 
sem um controle que deveria ser mais 
rígido. O gado brasileiro precisa desse 
produto, que tinha um preço razoável, 
mas depois que passou a ter cotação no 
mercado internacional, falta aos pe
cuaristas e, também, serve para enri
quecer, ainda mais, os proprietários de 
usina. Mas, a modernização está sendo 
feita. 

O Instituto do Açúcar e do Alcool é 
um órgão amigo do lavrador - posso 
dizer a V. Ex." Tem o estatuto da lavoura 
canavielra, que representa, na área sa
ciai, um passo multo adiantado na rela
ção entre usineiro e o lavrador de cana. 

Entretanto, o Instituto - não sei -
não tem competência administrativa pa
ra distribuir esses recursos; Isso tem que 
vir de cima e é a hora, quando se fala 
na participação - que está havendo, 
realmente - que o lavrador deve ter pa
ra diminuir os seus deficits e - meu 
prezado Senador que tanto me honrou 
·com seu aparte - para que se veja esti
mulado a plantar mais cana, em vez de 
substitui-la, aliás, nem precisa plantar o 
capim. V. Ex." conhece bem os pro
blemas da economia rural brasileira, 
sabe que basta colocar o boi no cana
vial, com alimentação rica, a sacarose, 
por exemplo, com a própria folha da 
cana, com os recursos alimentares que a 
cana tem, o gado se beneficia tanto que, 
no período de seca, justamente, faz-se a 
ração picada, obrigatoriamente, com a 
cana-de-açúcar. 

Sr. Presidente, este é um apelo que sou 
compelido a fazer, depois que outros ilus
tres Colegas têm tratado desse assunto, 
porque, em Campos, todos apelam para 
mim, a exemplo do que fizeram no ano 
passado, no sentido de solicitar o apoio 
do Governo, do eminente e grande Pre
sidente Ernesto Geisel, do Ministro da 
Agricultura, apesar de o Instituto do 
Açúcar e do Alcool não estar subordi
nado à Pasta da Agricultura, o que no 
meu modo de entender está errado. A 
ativldade é agrícola e industrial, mas 
a parte agrícola deveria estar ligada, di
retamente, ao Ministério da Agricultura. 
11: bem verdade que há a Estação Expe
rimental da Cana-de-Açúcar no Municí
pio de Campos, mas este é um órgão téc
nico. Acho que, política e administrati
vamente, o Ministério da Agricultura de
veria ter o Instituto do Açúcar e do Al
cool, pelo menos na área pr<Jprlamente 
agrícola, subordinado àquele Ministério. 

Fica, Sr. Presidente, este aviso, este 
apelo e a certeza de que não· estare! 
falando em vão. Quanto à minha obri
gação, assumida perante os órgãos re
presentativos dos lavradores, perante os 
levradores dlretamente, perante a comu
nidade canavleira, a minha missão está 
cumprida. 

Voltarei breve para comentar outros 
tópicos referentes ao pr<Jblema da agro
Indústria açúcarelra, particularmente no 
Estado do Rio de Janeiro. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Não há mais oradores Inscritos. 
Lembro aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para 
uma Sessão a realizar-se hoje, às 18 
horas e 30 minutos, no Plenário da 
Câmara dos Deputados, destinada à Lei
tura das propostas de Emenda à Cons
tituição n.Os 4 e 5, de 1975. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, designando para a de 
amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 18, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, soli
citando o desarqulvamento do Projeto de 
Lei do Senado n.o 081, de 1974, de sua 
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autoria, que altera a redação dos arts. 
234 e 235 do Decreto-Lei n.o 5 .452, de 1,0 
de maio de 1943, que aprova a Conso
lidação das Leis do Tr.abalho. 

2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 19, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, solici
tando o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n.0 084, de 1974, de sua 
autoria, que acrescenta dispositivos à 
Consolidação das Leis do T~abalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n.o 5. 452, de 1,0 de 
maio de 1943 . 

3 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 20, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, solici
tando o desarquivamento do Projeto de 

Lei do Senado n.0 85, de 1974; de sua 
autoria, que altera .a legislação da Pre
vidência Social, e dá outras providências. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 87, de 1974 (n.0 

966-C/72, na Casa de origem), que re
voga os arts. 48 e 50 do Decreto-Lei n. o 
3 .190, de 14 de abril de 1941, que estabe
lece as bases de organização dos des
port:>s em todo o País, tendo 
PARECERES, sob números 456 e 457, de 
1974, das Comissões 
- de Educação e Cultura, favorável; 
- de Finanças, contrário, com voto ven-
cido do Sr. Senador Nelson Carneiro. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 

5 minutos.) 



12.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 

em 19 de março de 1975 

PRESIDiNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E WILSON GONÇALVES 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presen te.s os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira- José Esteves
José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho- Renato Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque - José Sarney - Faust:> 
Castelo-Branco - Helvidio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi·· 
des - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Di
narte Mariz - Jessé Freire - Mil
ton Cabral - Ruy Carneiro - Mar
cos Freire - Wilson Campos - Ar
non de Mello - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu 
Cardoso - Eurico Rezende - João 
Calmon - Roberto Saturnino -
Benjamim Farah - Danton Jobim 
- Itamar Franco - Magalhães Pin
to - Franco Montoro - Orestes 
Quércia - Orlando Zancaner - Be
nedito Ferreira -Lázaro Barboza -
Osires Teixeira - Saldanha Derzi -
Accioly Filho - Leite Chaves -
Evelásio VIeira - Lenolr Vargas -
Otalr Becker - Daniel Krieger -
Paulo Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
L""eclmento de 53 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0-Secretárlo vai proceder à lei
tuL""a do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

D.O SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Submetendo ao Senado a escolha de no
me indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquies
cência: 

1\iENSAGEM 
N.o 58, de 1975 

(n.o 63/75, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o art. 42 (item 
III) da Constituição, tenho a honra de 
submeter à aprovação de Vossas Exce
lências a escolha, que desejo fazer, do 
Senhor Sergio Lulz Portella de Aguiar, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Domínio 
de Trinldad-Tobago, nos termos do art. 
21 do Decreto n.0 71.534, de 12 de de
zembro de 1972. 

Os méritos do Ministro Sergio Luiz 
Portella de Aguiar, que me Induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa ele
vada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasília, em 18 de março de 1975. -
Ernesto Geisel. 
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"CURRICULUM-VITAE" DO 
MINISTRO SERGIO LU]Z 
PORTELLA DE AGUIAR 

Nascido em PetrópolLs, Rio de Janeiro, 
12 de abril de 1928. Diplomado pelo Ins
tituto Rio-Branco, no Curso de Aperfei
çoamento de Diplomatas. Certificado de 
Direito Internacional da Haia, 1954. 

- Estagiário na Organização das Nações 
Unidas (ONU), como Asistente de In
vestigações da Divisão de Administra
ção Geral do Departamento do Con
selho de Segurança. 

- Prêmio Rio-Branco e Medalha d,e Ver
meU no Curso de Preparação à Car

reira de Diplomata, do Instituto Rio
Branco, 1~51. 

- Cônsul de Terceir,a Classe, pelo Curso 
de Preparação à Carreira de Diplo
mata, do Instituto Rio-Branco, 1951. 

- Membro da Comissão de Estudo do 
Programa da X Conferência Intera
mericana, Caracas, 1954. 

- Terceiro Secretário da Embaixada em 
Haia, 1954 a 1956. 

- Secretário da Delegação do Brasil à 
Conferência Internacional para a 
Conclusão do Protocolo de Emenda 
à Convenção de Regras Relativas ~o 
Transporte Aéreo Internacional, Ha1a, 
1955. 

- Vice-Cônsul em Nova York, 1956 a 
1958. 

- Promovido a Cônsul de Segunda Clas
se, por antigüidade, 1958. 

- Consul-Adjunto em Nova York, 1958 
a 1959. 

- Coordenador do Ministério das Rela
ções Exteriores no Subgrupo de Mer
cados Externos do Grupo de Trabalho 
de Fomento à Exportação (FOEXPl 
do Conselho de Desenvolvimento, 
1959. 

- Membro da Delegação do Brasil à 
XVIII Sessão das Partes Contratantes 
do Acordo Geral sobre Tarifas Adua
neiras e Comércio (GATT) Genebra, 
1960. 

- Promovido a Primeiro-Secretário por 
merecimento, 1961. 

·- Chefe do Departamento de Operações 
Internacionais do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), 
1961 a 1962. 

- Representante do BNDE no Grupo de 
Estudo do Intercâmbio Comercial e 
Cultural entre o Brasil e a Alemanha. 
e no Grupo de Trabalho para a Aber
tura de Crédito à Bolívia e ao, Para
guai, 1961. 

- Representante do BNDE na Seção 
Brasileira da Comissão Mista Brasll
Tchecoslováquia, 1961. 

- Primeiro Secretário da Delegação em 
Genebra, 1962 a 1965. 

- Membro da Delegação do Bra:sil à 
XXXIV Sessão do Conselho Econômi
co e Social das Nações Unidas 
(ECOSOC), Genebra, 1962. 

- Membro da Delegação, do Brasil à 
Reunião de Nível Ministerial do 
GATT, Genebra, 1963. 

- Observador do Brasil na Conferência 
das Nações Unidas sob!re óleo de Oli
va, Genebra, 1963. 

- Membro da Delegação do Br,asil à 
Reunião do III Comité do Grupo Es
pecial de Produtos Tropicais da 
GATT, Genebra, 1963. 

- Delegado-Substitut<J na Conferência 
das Nacões Unidas sobre o Cacau 
Genebra; 1963. 

- Membro, da Delegação do Brasil à II 
Sessão do Comitê Preparatório da 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento ....... . 
(UNCTAD), Genebra, 1963. 

- Delegado do Brasil às XXI e XXII 
Sessões das Partes Contratantes da 
GATT, Genebra, 1964. 

- Membro da Delegação do Brasil à I 
UNCTAD, Genebra, 1964 

- Membro da Delegação, do Brasil à 
Conferência Internacional do Tr,aba
lho, Genebra, 1964. 

- Delegado do Brasil à Sessão Extraor
dinária das Partes Contratantes do 
GATT, às Reuniões do Comité de Ne
gociações Comerciais, ao Comitê de 
Balanço de Pagamento e ao Comitê 
de Ação, Genebra, 1964. 

- Delegação do Brasil ao Processo de 
Exame das Exceções Lineares das 
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"Negociações Kennedy" do GATT, 
Genebra, 1965. 

- Membro do Grupo de Trabalho ad 
hoo sobre Comércio de Produtos de 
Base, Genebr.a, 1965. 

- Membro da Delegação do Brasil à VII 
Sessão do Conselho da Organização 
Internacional do Café, Londres, 1965. 

- Primeiro Secretário da Embaixada em 
Paris, 1965 a 1967. 

- Membro da Delegação do Brasil à III 
Reunião do Grupo de Peritos .sobre 
Informações Comerciais do GATT, 
Genebra, 1966. 

- Membro da Comissão de Organização 
da Promoção Comercial do Brasil no 
Exterior, 1967. 

- Representante do Brasil na Reunião 
do Grupo Consultivo sobre Informa
ções Comerciais e de Promoção Co
mercial do GATT, Genebra, 1967. 

- Chefe da Divisão de Conferências, 
Organismos e Assuntos Gerais, 1967. 

- Representante do Ministério das Re
lações Exteriores junto à Superinten
dência de Desenvolvimento da Pesca 
(SUDEPE), 1967. 

- Conselheiro, 1968. 

- Chefe da Divisão da Organização dos 
Estados Americanos, 1968 a 1970. 

- Promovido a Ministro de Segunda 
Classe, por merecimento, 1969. 

- Membro da Delegação do Brasil à 
Reunião Especial do Conselho Inte
ramericano Econômico e Social ..... 
(CIES), Washington, 1969. 

- Membro da Delegação do Brasil à 
Reunião da Comissão de Coordenação 
Latino-Americana <CECLA), Vina de! 
Mar, 1969. 

- Ministro-Conselheiro da Missão junto 
às Comunidades Européias, Bruxelas, 
1970 a 1972. 

- Encarregado da Missão junto às Co
munidades Européias, 1970 e 1971. 

- Ministro-Conselheiro da Embaixada 
em Montevidéu, 1972 a 1975. 

- Encarregado de Negócios em Monte
vidéu, 1972. 

O Ministro Sérgio Luiz Portella de 
Aguiar, nesta data, encontra-se no exer
cício de suas funções de Ministro-Conse
lheiro da Embaixada do Brasil em Mon
tevidéu. 

Secretaria de Estado das Relacões Ex-
teriores. ·· 

E~ 14 de março de 1975. - Sérgio de 
Que1roz Duarte Chefe da Divisão do 
Pessoal. 

(A Comissão de Rel~ções Exteriores.) 

de agradecimento de remessa de autó
grafos de decretos legislativos: 

- N.0 59/75 (n.o 64/75, na origem), de 
19 do corrente, referente aos Decre
tos Legislativos n.0 • 02 e 03, de 1975. 

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

Esta Presidência recebeu do senhor 
Marcos Raimundo Pessoa Duarte, Dire
tor Presidente do Banco Nacional de 
Crédito Cooperativo, o Plano de Rees
truturação daquela instituição financei
ra e tomou providências no sentido de 
enviá-lo à Comissão de Agricultura des
ta Casa para conhecimento de seus 
membros. 

Sobre a mesa, Ofício cuja leitura será 
procedida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

OFíCIO 

Of. N.O 020/75-GLG 

Em 19 de março de 1975 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
Dignissimo Presidente do Senado Fe
deral 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de propor a Vossa Ex
celência as seguintes substituições nas 
Comissões Permanentes: 

AGRICULTURA: Suplente 
1. Geraldo Mesquita por Altevir 

Leal 
2. Antônio Carlos por Otair Becker 

DISTRITO FEDERAL: Titular 
3. Antônio Carlos por Otair Becker 
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SAúDE: Titulares 
4. Antônio Carlos por Otair Becker 
5. Geraldo Mesquita por Altevir 

Leal 
Aproveito a portunidade para mani

festar a Vossa Excelência a renovação de 
protestos e estima. - Petrônio Portella, 
Líder da Arena. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Serão feitas as substituicões solici-
tadas. • 

Sobre a mesa, Projeto de Lei que será 
lido pelo Sr.' !.O-Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 23, de 1975 

"Altera a redação do art. 550, da 
Consolidação das Leis do Trabalho." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 550, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, passa a vigorar 
com a seguinte redaçáo: 

"Art. 550 - Os sindicatos, federações 
e confederações submeterão, até 30 
de setembro de cada ano, à apro
vação do Ministro do Trabalho, na 
forma das instruções que expe
dir, seu orçamento de receita e des
pesa para o próximo exercício fi
nanceiro. 
§ 1.0 - As entidades sindicais são 
obrigadas a possuir, devidamente 
rubricados pela autoridade local do 
Ministério do Trabalho, o seguinte: 
a) um livro Diário, para registro sis
temático e em perfeita ordem dos 
atos e fatos administrativos da ges
tão financeira e patrimonial; 
b) um livro Caixa, para registro ex
clusivo do movimento financeiro da . 
contribuição sindical; 
c) um livro Caixa, para registro ex
clusivo do movimento financeiro das 
rendas próprias; 
d) um livro de inventário, para re
gistro obrigatório dos bens de qual
quer natureza, de propriedade da 
entidade. 
§ 2.0-0s livros de que tratam as 
alineas a, b e c, do parágrafo ante
rior, poderão ser enfeixados em um 
único livro Diário-Caixa, em o qual 
se registrarão, em colunas próprias 
separadas, os atos e fatos adminis-

trativos, o movimento financeiro da 
contribuição sindical e o movimento 
financeiro das rendas próprias da 
entidade. 
§ 3.0 

- Os livros a que se referem os 
parágrafos anteriores serão sempre 
visados pelo Conselho Fiscal da res
pectiva entidade, nas ocasiões de 
apreciação de contas da diretoria. 
§ 4.0 - A insuficiência de receita pc
cais, o ano financeiro coincidirá com 
o ano civil. 
§.5.0 A insuficiência de receita po
de ser temporária, por dois exercí
cios consecutivos, no máximo. Ultra
passado este prazo e persistindo a 
insuficiência, a entidade sindical te
rá cassada a respectiva carta de re
conhecimento." 

Art. 2.0
- Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação. 

Art. 3.0 
- Revogam-se as disposições 

em contrário. 

Justificação 

As modificações que o presente Proje
to de Lei visa introduzir no art. 550, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, são 
uma sugestão do Sindicato dos Contabi
listas de Niterói. Isto equivale a dizer 
que elas são procedentes, eis que versam 
matéria em a qual o sindicato referido 
tem experiência e competência, ou seja, 
matéria contábil. 

Mas, quando assim não fosse, elas se 
justificam pelos seguintes argumentos: 

1.a - alargamento do prazo para ofe
recimento de orçamento pelas entidades 
sindicais à aprovação do Ministério do 
Trabalho (30 de setembro cm substitui
ção a 30 de junho de cada ano). O prazo 
atualmente estabelecido é exíguo de 
mais e não permite apresentar um or
çamento baseado nas despesas realiza
das e na receita prevista para o exercí
cio. Os sindicatos têm, praticamente, 
cinco meses para calcular verbas que 
serão apllcadas no exercício vindouro; 
2.~- possibilidade de util!zação de um 

só livro Diário-Caixa para escrituração 
de todo o movimento contábil da entida
de sindical. Inúmeros sindicatos já vêm 
utilizando tal sistema, com eficiente de
sempenho e nenhum prejuízo para os 
objetivos contábeis. 

3.11 - aceitação de insuficiência tem
porária da receita. Em muitos casos a 
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Insuficiência da receita de uma entidade 
sindical é motivada por gastos desorde
nados de diretoria anterior, de sorte que 
a nova diretoria não deve sofrer as con
sequências danosas de uma tal situação. 

Sala das Sessões, em 19 de março de 
1975. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇJI.O CITADA 

DECRETO-LEI N.0 5.452 
DE 1.0 DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

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

Art. 550 - Os sindicatos, federações 
e confederações submeterão, até 30 de 
junho de cada ano, à aprovação do Mi
nistro do Trabalho e Previdência Social, 
na forma das Instruções que expedir, seu 
orçamento de receita e despesa para o 
próximo ano financeiro. 

!i 1.0 - As entidades sindicais são 
obrigadas a possuir devidamente rubri
cadas pela autoridade local do Ministé
rio do Trabalho e Previdência Social o 
seguinte: 

a) um livro Diário, para registro sis
temático e em perfeita ordem dos atos e 
fatos administrativos da gestão finan
ceira e patrimonial; 

b) um livro Caixa, para registro exclu
sivo do movimento financeiro da contri
buição sindical; 

c) um livro Caixa, para registro exclu
siva do movimento financeiro das rendas 
próprias; 

d) um livro de Inventário, para regis
tro obrigatório dos bens de qualquer n~
tureza, de propriedade da entidade. 

§ 2.0 - Para efeitos contábeis sindi
cais, o ano financeiro coincidirá com o 
ano civil. 

§ 3.0 - Os livros a que se refere o § 1.0 

serão sempre visados pelo Conselho Fis
cal da respectiva entidade nas ocasiões 
de apreciação de contas da dlretoria. 

§ 4.0 - A insuficiência de receita re
sultará na cassação da carta de reco
nhecimento da entidade sindical. 
••• ' ••••••••••••••••• o ••• o •••••••••••••• 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça, Legislação SociaZ e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
to) - O projeto lido será publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 110, de 1975 

Nos termos do art. 233 do Regimento 
Interno, requeiro a transcrição, nos Anais 
de Senado, da entrevista do Professor 
Antônio Delfim Neto, Embaixador do 
Brasil na França e ex-Ministro da Fa
zenda, publicada no "Correio Brazilien
se" de 19 de março de 1975. 

Sala das Sessões, em 19 de março de 
1975. - Virgílio Távora. 

REQUERIMENTO 
N.0 111, de 1975 

Nos termos do art. 233 do Regimento 
Interno requeiro transcrição nos Anais 
do Senado, do Editorial do Jornal do 
Comércio (Rio de Janeiro), de 14 de 
março corrente, sob o título "UM GO
VERNO NO MERITóRIO". 

Sala das Sessões, em 19 de março de 
1975. - Senador Danton Jobim. 

REQUERIMENTO 
N.0 112, de 1975 

Nos termos do art. 233 do Regimento 
Interno requeiro transcrição nos Anais 
do Senado, do artigo do Jornal O Globo, 
de 14 de março corrente, sob o Título "O 
úLTIMO GOVERNO DO ESTADO DA 
GUANABARA". 

Sala das Sessões, em 19 de março de 
1975. - Dantom Jobim. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os requerimentos lidos serão pu
blicados e, em seguida, submetidos ao 
exame da Comissão Dlretora. 

Há oradores Inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, reiteradas ve
zes, a tribuna do Senado tem sido utili
zada pelos Senadores de quase todas as 
"C"nldades da Federação para, através do 
debate, de sugestões ou apelos ao Exe
cutivo, encontrarmos um caminho raclo-
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nal para o desenvolvimento brasileiro e, 
de maneira especial, para o setor agro
pastoril. Paradoxalmente, a nossa Agri
cultura, além de não acompanhar os de
mais setores da economia, em alguns as
pectos vem regredindo, isto é, utilizando 
maior número de mãquinas e implemen
tas, adubos e defensivos, vale dizer, des
pendendo muito mais recursos do que an
teriormente e produzindo menos por ãrea 
cultivada. 

Tanto isto é verdade, que, no período 
de 1961 a 1970, triplicamos o número de 
tratares agrícolas e quadruplicamos o 
consumo de adubos químicos; no entan
to, produzimos menos algodão, amen
doim, arroz, feijão e soja do que produ
zíamos em 1960 por hectare cultivado. 

Assim, mais uma vez, volto ao "muro 
das li:illlentações" para, de alguma forma 
tentar ,chamar a atenção de todos os 
responsãveis para alguns aspectos da 
questão que, modestamente, entendo vi
tais ou prioritãrios na busca da solução, 
que sei perseguida por todos os patrio
tas e - de modo especial - pelo Gover
no do Presidente Geisel. 

Na verdade, Sr. Presidente, tantos e 
tão antigos os erros que vimos cometen
do em prejuízo da nossa Agricultura que 
chego a me indagar das razões, do por 
que de tal situação, parecendo-me che
gar a ser uma espécie de masoquismo in
consciente. Não sei se assim temos agido 
como homens da cidade, em relação ao 
campo, impelidos por ressentimentos an
tigos, fundados nos desmandos pratica
dos pela antiga e, graças a Deus, extin
ta nobreza rural. 

O falso preconceito de enriquecimento 
farto e fãcll por parte do fazendeiro, en
tre nós, e que tanto mal tem causado ao 
setor, baseia-se no exibicionismo, na idio
tia de alguns "fazendeiros do asfalto". 
Estes, dependurados; permanentemente, 
r.o Banco do Brasil, a ponto de não re
sistirem a um acerto de contas, pois tal 
acerto transformaria o nosso principal 
estabelecimento de crédito em único fa
zendeiro no território nacional. 

Na verdade, Sr. Presidente, a nossa 
Imprensa multo tem contribuído, ulti
mamente, para a eliminação do velho e 
arraigado problema, e, por conseqüência, 
colaborado decisivamente para a proje
çâo' de uma mell1or imagem do agrope
cuarista brasileiro. Especialmente O Glo
bo e O Estado de S. Paulo, nos últimos 
dias, têm dedicado longos espaços de 

suas páginas ao setor da agropecuãrla. 
De certa forma, com esta atitude da nos
sa Imprensa, eliminaremos esses velhos 
preconceitos. 

Temos assistido, até mesmo através de 
matéria paga, em pãginas Inteiras dos 
nossos jornais, a reportagens retratan
do o exibicionismo de alguns, ostentan
do automóveis luxuosíssimos, avião a ja
to, palacetes e outras extravagâncias 
mais. No entanto, estas mesmas "repor
tagens", como é natural, não aludem, 
não espelham a forma e a vida que le
vam os que realmente geraram a "fortu
na" dos dilapidadores focalizados. 

Vejamos as conseqüências dos precon
ceitos, do tratamento que temos dispen
sado ao setor, que ainda hoje fornece 
mais de 50% das nossas divisas, que fi
nanciou e continua financiando o nosso 
desenvolvimento. 

Tomando por base o ano de 1965, ve
rificamos uma participação no PIB, do 
se to r agrícola, da ordem de 21,1%, e dai 
para cã, numa escala decrescente, chega
mos, em 1970, com uma participação tão
somente de 17,1%. 

Examinando-se através de uma ótica 
mais rigorosa, que é a da renda interna, 
teremos uma situação mais clara, em
bora bem mais dolorosa. Vejamos: em 
1970, a distribuição foi de 85% para o 
setor urbano e de 15% para a agropecuã
ria. Em 1971, tivemos uma pequena re
cuperação para a Agricultura, com a par
ticipação de 16%, para em .1972 e 1973, 
refluir aos minguados 15%. Vale dizer: 
dividindo a renda urbana pela sua po
pulação,· em 1970, temos um quociente 
per cipta de Cr$ 2.667,00; a mesma dlvi
si:.o, isto é, a renda interna agrícola pela 
população rural dã-nos um resultado de 
Cr$ 581,00, o que corresponde a 4,59 ve
zes, ou melhor, 15% para o habitante ru
ral e 85% para o da cidade. 

O Sr. Saldanha Derzi - Permite V. 
Ex." um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com 
muito prazer, nobre Senador. 

o Sr. Saldanha Derzi - Nobre Sena
dor Benedito Ferreira, V. Ex.n faz uma 
afirmação que estarrece esta Casa e a 
Nação, quando afirma que, de 1961 a 
1870, triplicamos o número de tratares 
nesta Nação e quadruplicamos o consu
mo de ndubo e insumos modernos. Quer 
dizer, com a moderna tecnologia, com a 
mecanização mais avançada, diminuímos 
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a produção por hectare? Desta manei
ra, V. Ex." está dizendo à Nação que não 
precisamos modernizar-nos tecnicamen
te, porque, se diminuiu essa produção por 
hectare, realmente, a afirmação de V. 
Ex." estarrece esta Casa e a Nação. 
Aguardo o final do discurso de V. Ex.11, 

para voltar a aparteá-lo. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - V. 
Ex." deveras tem autoridade para se con
fessar estarrecido porque é um agrope
cuarista e, talvez por debruçar-se sobre 
muitos outros problemas, não teve a 
oportunidade de fazê-lo sobre as esta
tísticas pertinentes ao setor. Mas digo 
que V. Ex." se impressiona, porque a sua 
atividade é mais pecuária. 

Na verdade, Senador Saldanha Derzi, 
precisamos, pelo contrário, modernizar
nos mesmo, mas não da forma como o 
temos feito, por metades. Sabe V. Ex." 
que a técnica mal utilizada é como se 
entregássemos uma arma a uma crian
ça. Ela não pode ter meio-termos. Ou 
nós a aplicamos no seu todo ou, senão, os 
resultados serão os mais desastrados. É o 
que tem ocorrido entre nós: despende
mos muito mais recursos, para obter re
sultados, desgraçadamente, negativos. 

V. Ex.", rebuscando nosso Anuário Es
tatístico, as fontes de Informações que 
merecem nossa confiança, irá constatar, 
como eu, uma série de outras extrava
gâncias, uma série de inimagináveis de
sastres, que vêm ocorrendo no setor. 

Mas quero crer que, se V. Ex.11 pacien
temente, generosamente, acompanhar o 
desenvolvimento do nosso discurso, vai 
surpreender-se muito mais ainda. Muito 
obrigado a V. Ex." 

Sr. Presidente, dizia eu que, em 1971, 
tivemos uma renda de Cr$ 3. 529,00 para 
o habitante urbano e de Cr$ 826,00 para 
o rural, significando uma ligeira melho
ra. Em 1972, torna a balança a favore-
cer o urbano, atingindo este Cr$ ..... . 
4.641,00 per capita, tocando, tão-somen
te, ao rurícola Cr$ 1. 049,52. Em 1973, a 
situação manteve-se inalterada em ter
mos percentuais, isto é, obtivemos Cr$ .. 
6 .127,00 para a cidade e Cr$ 1. 404,00 para 
a zona rural, o que corresponde aos in
variáveis 85% para o homem da cidade 
c 15%, para o homem do campo. Como 
se vê, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, 
pelos números aqui salientados, não fal
tam razões para o nosso cada vez mais 
acentuado êxodo rural, que tantos males 
tem causado a economia no seu todo, e 

de modo particular, ao próprio rurícola, 
visto que os mais sadios e instruidos -
conseqüentemente os primeiros a senti
rem a diferença de tratamento recebido 
- demandam às cidades, mesmo para se 
tornarem favelados e agravadores dos 
problemas sociais. Mas, em qualquer cir
cunstância, jamais voltam às origens. 
Desta forma, ficam na zona rural os ve
lhos, os doentes, enfim, os menos capa
zes, tal o atrativo, o verdadeiro fascínio 
exercido pelas cidades sobre o nosso ho
mem do campo. Como amostragem, to
memos o que ocorre atualmente no nor
te de Goiás: se quisermos um trabalha
dor na zona rural, temos que pagar-lhe 
o dobro do que se paga nas cidades e 
mais, na cidade trabalha cativo, isto é, 
come e dorme às suas custas, quando, nas 
fazendas, ganha livre de despesas, ou 
seja, comida e alojamento por conta do 
fazendeiro. 

A queda da participação da Agricul
tura das nossas exportações tem uma re
lação estreita com o decréscimo da po
pulação rural, com a vinda dos mais ca
pazes para as cidades, especialmente. Se
não, vejamos: em 1960, com uma popu
lação de 39 milhões (56% sobre o total), 
a Agricultura contribuiu com 89% das 
nossas divisas e participou, em .19,9%, do 
PIB daquele ano. Já em 1970, com uma 
população de 41,6 milhões, represen
tando 44% da população, contribuía com 
81% em nossas divisas, participando so
mente com 17,1% do PIB. 

Inexplicavelmente, Sr. Presidente, an
tE' o mais que incômodo e danoso, êxodo 
rural, temos adotado uma politica ver
dadeiramente desastrada, o que signifi
ca, antes de contê-lo, levando apoio à 
colonização espontânea, isto é ao homem 
que já se encontra localizado na gleba e 
fazendo-a produzir, temos gasto os nos
sos poucos recursos numa colonização di
rigida que, excetuando o projeto de Cé
res, invariavelmente tem resultado em 
verdadeiros desperdícios de esforços e de 
dinheiro. 

Por outro lado, sabemos todos que o 
nosso problema é possuirmos pouco di
nheiro e muita mão-de-obra desqualifi
cada da originária da zona rural, con
tudo sabemos que, segundo os estudiosos, 
para criarmos um emprego novo na zo
na rural, carecemos de investimentos na 
ordem de 7 a 8 mil cruzeiros e que, para 
a obtenção desse mesmo emprego na ci-
dade, despendemos mais de Cr$ ..... . 
120.000,00. 
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Daí, Sr. Presidente, a minha indaga
ção: Será por masoquismo que temos 
mantido esta orientação? Traindo uma 
vocação, que me parece atávica, temos 
Insistido - através dos anos - numa 
orientação que, apesar de sermos pobres, 
temos sustentado, em prejuízo da quase 
totalidade de nossa gente, uma estrutura 
de país altamente desenvolvido. Vejam
se, por exemplo, os percentuais colhidos 
em nosso PIB de 1971: 14% para a Agri
cultura, 23% para a indústria e 69% pa
ra o setor de serviços. 

Sr. Presidente, sem que nos demoremos 
em todos os aspectos graves que geraram 
através dos anos as distorções que vimos 
assinalando, tais como a falsa industria
lização de bens de consumo, como é o 
caso dos automóveis que antecederam, 
em 10 anos, os bens de produção de que 
carecíamos; da mesma forma, o caso dos 
tratares. 

Vejamos algumas causas e alguns dos 
descasos que temos dispensado à Agro
pecuária e cujos efeitos cada vez se 
fazem mais notáveis e incómodos a to
dos nés. Observemos, preliminarmente, o 
nosso comportamento em relação às ter
ras públicas agricultáveis. 

Sabemos que, desde a ocupação do nos
so território pelos colonos de Martim 
Afonso de Sousa, a preocupação oficial 
tem sido no sentido de titular, de outor
gar o domínio legal da gleba àquele que 
venha a exercer o domínio útil, que a 
torne produtiva, que a faça cumprir a 
sua função, seja pelo processo de ven
da ou legitimação da posse. 

Todavia, nos últimos 20 ou 30 anos, 
em que pesem o rigor e a clareza da nos
sa legislação, raro é o dia em que os jor
nais não nos trazem notícias de confl!-

Ano 1964 1965 1966 1961 

Comórclo 923 1.476 1.737 2.642 
Indústria 1.414 2.327 2.971 4.440 
Outros 206 364 625 1.092 
To to.! ~ 543 4.167 5,333 8.180 
Lavoura 27,5% 24,5% 27,7% 28,8% 
e Pecuária 063 1.354 2.044 3.316 

Em 1964, ao Comércio e à Indústria, 
72,5%; para a agricultura e a Pecuária, 
27,5%; e nessa oscilação, Sr. Presiden
te, vamos chegar, em 1966, à ligeira me
lhoria para a Agricultura, de 27,7% ; 

to entre posseiros e grileiros na disputa 
do domínio ·de terras que nunca saíram 
da condição de bens dominicais, seja dos 
Estados ou da União. 

Nesses conflitos, que tantos danos ma
teriais tem causado à economia rural, 
além do muito sangue Inutilmente derra
mado, interferem a União e os Estados, 
na busca do restabelecimento da paz. 
Contudo, seja pela Incúria dos procura
dores, do despreparo das nossas comar
cas e até mesmo dos julgadores ante a 
esperteza dos grileiros, o certo é que, com 
a indefinição judicial quanto ao domínio 
das terras, ficam as mesmas sujeitas a 
pouca ou nenhuma utilização, dada a ln
segurança do posseiro que a ocupa. 

Por outro lado, os privilegiados deten
tores de grandes glebas Inexploradas, 
norms.lmente apaniguados dos antigos 
governantes, que as adquiriram exclusi
vamente para especulação, quando as ti
vessem valorizadas com obras públicas 
programadas, vão, eles de certa forma, 
com a nossa colaboração, inflacionando 
cada vez mais o preço da terra, até os 
proibitivas limites a que chegamos. 

Urge, pois, Sr. Presidente, a par de 
uma legislação revolucionária para coi
bir os abusos dos grilelros e especulado
res, como também, mesmo com os ins
trumentos legais que temos em mãos, 
envidemos maior empenho, mais rapi
dez na legalização da terra, para aque
les que a fazem produzir. 

Sr. Presidente, na seqüência natural 
dos males e efeitos negativos que temos 
infligido à: agricultura e colhida até aqui, 
passemos ao exame do crédito, dos finan
ciamentos que vimos concedendo à cida
de e ao campo: 

EM MILHOES DE CR$ 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 

6.169 9.!12 8.722 13.325 19.302 26.488 
5.816 8.246 13.339 19.189 27.469 38.886 
2.249 3.526 5.437 8.724 12.772 18.937 

14.234 20.884 27.498 41.238 59.543 84.276 
24,8% 23,2% 24,6% 22,28% 22,58% 24,6% 
4.710 6.246 8.91!7 11.822 17.365 27.596 

28,8%, em 1967, e, depois num caindo, 
~tingimos, em 1972, os 22,58%; para a 
Agricultura e Pecuária e, 77,42%, para 
as atlvidndes urbanas. 
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Como se vê, em 1964, repito dávamos 
72,5% dos créditos bancários à cidade e 
tão-somente 27,5% à Lavoura e Pecuá
ria; em 1967, 28,8% para o crédito rural 
e 71,2% para a zona urbana. Em 1971, 
1972, voltávamos à casa 'dos 22,5% e, em 
1973, observamos uma ligeira recupera
ção, alcançando 24,6% para o setor agro
pastoril, e destinarmos 75,4% para o se
tor secundário e terciário. 

Outrossim, é de ressaltar um parado
~o: 98% da Agropecuária estão em mãos 
nacionais, enquanto o Comércio e a In
dústria têm grande percentagem de ca
pital estrangeiro. Ora, tal fato propicia 
maiores capitais e facilidades de crédi
to àqueles alienígenas situados nos se
tores secundário e terciário, que deveriam 
receber menos ajuda dos organismos fi
nanceiros nacionais. Todavia, como de
monstramos, ocorre situação inversa. 

Sr. Presidente, é mais que sabido que 
o crédito é como o remédio; pouco, não 
cura; muito, mata o doente. Portanto, 
deve ser administrado adequadamente. 
No caso específico, a terapêutica, ou me
lhor, os recursos destinados ao setor ru
ral, seja por negligência ou falta de pes
soal, em quantidade e qualidade sufici
entes, o certo é que temos assistido a 
inimagináveis aberrações. 

Compras de equipamentos obsoletos, 
outros sem possibilidades de reposição de 
peças gastas, além das aquisições normal
mente mal dimensionadas e que resul
tam, invariavelmente, em grande ocio
sidade. Como paradigma, cito uma de
núncia pública, feita pelo Dr. Nestor Jost, 
quando Presidente do Banco do Brasil, 
a respeito das faturas frias de insumos 
modernos adquiríveis, sem juros, atra
vés do Banco do Brasil. Logo, vale re
petir, como remédio, o crédito precisa e 
deve ser administrado, dado na hora e 
em quantidades adequadas e, sobretudo, 
orientado e fiscalizado por técnicos aptos 
e diligentes, com o que atingiremos os 
níveis de produção e produtividade dese
jados. 

Aliás, Sr. Presidente, não há como ne
gar o esforço e a boa orientação que se 
têm dado, nos últimos anos à remoção de 
alguns óbices; criamos o FUNRURAL, que, 
diga-se de passagem, é matéria de ex
portação, releve-se, também, a substan
cial melhoria no setor de estradas, trans
portes e armazenagens, que vimos expe
rimentando nos últimos anos. Contudo, 
aí estão as estatísticas a demonstrar e 

até mesmo a alardear que temos cuida
do do acessório e esquecido o principal 
- o apoio efetivo da técnica. Tanto é 
verdade, Sr. Presidente, o nosso descaso 
para com a zona rural no que diz respei
to a instruções e a técnica que enquan
to oferecemos mais de 1 milhão de ma
triculados no ensino superior para as 
atividades urbanas, só oferecemos para 
os 40% da nossa população que moureja 
na zona rural, cerca de 20.500 matricula
dos nos cursos de Agronomia, Veteriná
ria, Agrimensura e Zootecnia. Como se 
vê, para 60% da população - 90% do 
ensino superior; para 40%, só concede
mos 2% de oportunidades, as quais ten
dem diminuir mais e mais, tal a remune
ração dispensada aos agrônomos e ve
terinários pelo principal e quase que úni
co empregador, que é o poder público. 
Por incrível que possa parecer, Sr. Presi
dente, o certo é que uma secretária dati
lógrafa, lotada em Gabinete de qualquer 
das autarquias vinculadas ao Ministério 
da Agricultura percebe salários de 50 a 
100% superiores ao recebido pelos anti
gos agrônomos e veterinários do Minis
tério. Como salientado, Sr. Presidente, os 
males que afligem o Brasil rural tem a 
idade do nosso descobrimento; senão ve
jamos: o resultado da má remuneração 
e da péssima localização das nossas es
colas de Agronomia e Veterinária, fruto, 
sem dúvidas do período em que gover
návamos o Brasil com as vistas volta
das exclusivamente para as nossas 
praias. 

LEVANTAMENTO DE PROFISSIONAIS 
DE NíVEL SUPERIOR 

Brasil - 1969 

Profissionais 

Unidades A~rô- Vete-
Federais nomos rinários 

Rondônia 4 2 

Acre 11 3 

~ Amazonas 46 16 

o Roraima 3 4 z 
Pará 184 4 

Amapá 8 1 

TOTAIS 267 68 
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Profissionais 

Agrô- Vete-Unidades 
Federais nomos rinários 

Mas, Sr. Presidente, o que nos espanta, 
e hoje os jornais retratam Isso com mul
ta fidelidade e com notícias alvlssarelras 
quando anunciam a supersafra que se 
avizinha no Rio Grande do Sul, é que aí 
temos mais de 50% do total de agrôno
mos em exercício da profissão no terri
tório brasileiro. Daí por que, nobre Se
nador Saldanha Derzi, dizia eu que te
mos adotado técnicas pela metade. o 
que se verifica hoje no Rio Grande do 
Sul, os índices de produtividade ali 
observados são os mais auspiciosos e 
mais do que animadores. Mas, por que, 
!JOb!e Senador? Porque lá têm os nossos 
rrmaos do Sul, atualmente, mais da me
tade dos agrônomos em exercício da pro
fissão no território pátrio. 

s 
rt.l 

Maranhão 
Piauí 
Ceará 
R. G. do Norte 
Paraíba 
Pernambuco 
Alago as 
Fernando de Nor. 

TOTAIS 

Sergipe 
Bahia 
Minas Gerais 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 
Guanabara 

TOTAIS 

São Paulo 
Paraná 
Sta Catarina 
R. G. do Sul 

TOTAIS 

Mato Grosso 

Goiás 

Distrito Federal 

67 27 

63 18 
651 
112 
127 
810 
63 

1.893 

75 
410 

869 
110 
205 

2.184 

2.853 

1.193 
353 

192 
4.024 

42 
12 
24 

286 

22 

431 

13 
98 

525 
30 

182 

62 

910 

564 
194 
85 

471 

5.062 1.314 

118 

2.180 

107 

65 

123 

44 

TOTAIS 405 237 

TOTAL GERAL 10.480 2.960 

Aqui está, Sr. Presidente: em Rondô
nia, temos 4 agrônomos e 2 veterlnárlso. 
No Amazonas, 46 agrônomos e 16 vete
rinários ·e assim por diante. 

Concluímos, Sr. Presidente, que, em 
todo o Norte e Nordeste do Brasil, que 
compreende bem mais de 70% do Ter
ritório Nacional, temos os seguintes to
tais: 1893 agrônomos e 431 veterinários. 
Enquanto Isso, na pequena Guanabara, 
com 1.140 km~. e nenhum deles agricul
tável, nós temos, Sr. Presidente, 2.184 
agrônomos. Vale dizer, e por certo, para 
plantar bananeira nas praias! ... 

O Sr. Saldanha Derzi - V. Ex." me dá 
licença para um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com 
muito prazer. 

O Sr. Saldanha Derzi - Concordo com 
V. Ex.", e pelo que deduzo do discurso 
de V. Ex.", somente a assistência técni
ca é que está faltando à Agricultura e à 
Pecuária, porque melhoramos os nossos 
meios de transporte, os meios de arma
zenagem, e o crédito para a Agricultura 
não tem faltado em nenhum minuto -
pode ter-se atrasado dias, um mês, mas 
o Governo não tem limites para o cré
dito da Agricultura. Agora, sentindo que 
a Pecuária atravessa uma fase difícil, 
que a Pecuária não está tão assistida 
quanto a Agricultura, vem o Governo 
em socorro aos pecuarlstas, dando-lhes 
a oportunidade da retenção de cria, dan
do-lhes quatrocentos cruzeiros por be
zerro, macho ou fêmea, para salvá-los 
desta situação difícil, do transe que a 
classe atravessa. Diz o Sr. Ministro da 
Agricultura que essa fase difícil por que 
passa a Pecuária realmente será mo
mentânea, pDrque o Governo está to
mando todas as providências para que, 
de fato ela seja assistida. Que a injeção 
de recursos que se tem dado é para que 
o pecuarista não se desespere, e possa 
aguardar melhores dias, e que o seu Mi
nistério e o Governo estão procurando 
a solução para o angustiante problema 
que não é resultante de crise nacional, é 
fruto de uma crise internacional, por 
falta de poder aquisitivo de todos os paí
ses do mundo. Mas a Agricultura, não. 
Essa está assistida no Brasil, especial
mente com mais transportes, mais ar
mazenagens e créditos ilimitados em to
dos os setores, quer no Banco do Brasil, 
PROTERRA, SUDAM ou Banco do Nor-
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deste; todos esses têm realmente assisti
do a Agricultura. Concordo com V. Ex.n 
Precisamos mais de assistência técnica. 
Esta ainda está faltando. Mas estamos 
vendo que a tecnologia usada no Rio 
Grande do Sul, ·a mais avançada possí
vel, com a assistência dos técnicos, ela já 
está-se transportando também para os 
outros Estados; porque, em Mato Grosso 
já começamos a verificar assistência 
técnica por parte dos órgãos do Poder 
federal. É uma questão momentânea, 
passageira, porque acredito que o Brasil, 
realmente, será um grande produtor na 
Pecuária mundial. 

O SR. BENEDITO FERREffiA - Con
cordo com V. Ex.11, por Isso que Mato 
Grosso, cem toda a sua pujança territo
rial, conta com cento e dezoito agrôno
mos e sessenta e cinco veterinários ... 

Mas, nobre Senador Saldanha Derzi, 
eu havia dito que se V. Ex. a me acom
panhasse e me relevasse, chegaríamos a 
um denominador comum, onde demons
traríamos aberrações maiores e mais 
acentuadas, mais sérias do que aquelas 
que afloraram no início do nosso pro
nunciamento. Dentre elas, o que vou des
tacar é o fato de que a Pecuária brasi
leira não sofre crises como reflexo da 
politica internacional, como demonstra
rei a V. Ex.11 Ela é muito mais do que 
uma causa e efeito da falta de técnica; 
é em virtude, como aqui demonstramos 
estatisticamente, dos nossos baixos ín
dices de desfrutes. 

Sr. Presidente, V. Ex.a já me adverte. 
Tenho salientado nesta Casa que este 
assunto, que parece Interessar pouco, em 
verdade muito interessa a todos nós, de 
vez que o brasileiro, seja do campo, seja 
da cidade, por uma espécie de atavismo, 
é homem voltado para a terra. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que a situa
ção aqui retratada é a verificada em 
1969. Mas, considerando-se que a loca
lização das escolas, o número de matrí
cula e os estímulos mantidos Inalterados, 
creio que esta situação se levantada ho
je não teria melhor apresentação. Por
tanto, examinemos alguns aspectos bas
tante absurdos, depreendidos no quadro 
da localização dos agrônomos e veteriná
rios. O primeiro dado, por ser o mais gri
tante, é o fato de o antigo DF c·om uma 
área de 1.140km~ e nenhum agricultá
vel, ter, 2.184 agrônomos e 62. veteriná
rios, o que significa mais de 20% sobre o 
total dos que possuímos, sem exercerem 
a profissão; e mais: significa que, na 

pequenina Rio de Janeiro para "plantar 
bananeira, de cabeça para baixo na 
areia", colocamos mais agrônomos é ve
terinários do que em todo o Norte e Nor
deste somados. 

Um outro ângulo, Sr. Presidente, é que 
espelha com fidelidade a Importância 
destas tão maltratadas categorias é a 
presença, repito, de 6.062 agrônomos e 
1.314 veterinários na Região Sul, o que 
corresponde mais ou menos a 60% do 
total em atividade e por conseqüência 
criando condições para uma agropecuá
rla compensadora e efetivamente parti
cipante do desenvolvimento brasileiro. 

Na área do ensino médio a situação 
não é diferente. Com as distorções her
dadas e desgraçadamente mantidas por 
nós, até aqui, a situação se nos apresen
ta na forma que segue: 

Ano-Base 1973 

Ensino Técnico Agrícola - 18. 540 es
tudantes; 

Ensino Técnico Industrial - 41.534 
estudantes; 

Ensino Médio Acadêmico (para a ci
dade) - 4.860.174 estudantes. 

Conclui-se que estamos destinando 
0,38% de oportunidade de aprendizado 
para 40% de nossa população no caso, a 
rural, e 99,62% para os 60% da área ur
bana. 

Creio desnecessário comentar e rebus
car os nossos níveis de produtividade na 
agricultura, mesmo porque, como salien
tado, tal a precariedade da técnica dis
ponível que mesmo detendo baixos ní
veis utilizando mais máquinas e Imple
mentas, além de avantajado aumento no 
consumo de adubos e defensivos, vimos 
perdendo substância na produtividade. 

Resta, Sr. Presidente, mesmo que li
geiramente, algumas considerações sobre 
a nossa combalida pecuária bovina, a 
qual, ainda hoje é para muitos leigos ou 
Incautos um "negócio do outro mundo", 
e no entanto é talvez o mais gravoso se
ter da economia rural brasileira. Leva
dos por uma aparência falsa de lucratl
vldade, uns por ignorância e outros por 
verdadeira idiotia, o certo é que desen
volvemos uma pecuária em bases falsas, 
com crédito fácil sem nenhuma assis
tência técnica. Com Isto fomos Infla
clonando o preço dos reprodutores das 
matrizes de boa linhagem e, ao mesmo 
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tempo descurando da produtividade. A 
este respeito, vejamos os dados estatís
ticos publicados pela FAO em 1966 no 
qual está retratado o desfrute - e' por 
conseqüência, a produtividade - alcan
çado por diversos países produtores de 
carne bovina: 

Alemanha . . . . . . . . . . . . . . . 41,7 
Estados Unidos . . . . . . . . . . 37,7 
Itália . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7,5 
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,4 
França . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,9 
Austrália . .. .. .. . .. .. .. .. 31,7 
Argentina . . . .. .. .. . .. ... . 23,8 
Uruguai . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,3 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 8,4 

Aí está, Sr. Presidente: em que pesem 
os fatores ecológicos favoráveis de que 
gozamos os quais propiciam a grande 
vantagem de podermos criar a raça ze
buína, comparecemcs com um desfrute 
m~ito _ abaix<;> da crítica. Na mesma pu
blicaçao venficamos também um dado 
bastante significativo, que espelha de 
maneira mais clara a nossa situação. Em 
1966, com um rebanho de 90 milhões de 
~ovino, abatemos 7,6 milhões; enquanto 
1sto, a Argentina, com um rebanho· de 
47 milhões, abateu 11 milhões 205 mil 
bovinos. 

Atualmente, graças aos esf.orços co
metidos nos últimos anos já atingimos 
um desfrute que se aproXima dos 11% 
ao ano. 

Um outro elemento que demonstra o 
nosso total despreparo é o fato de na 
Austrália, ainda segundo a FAO, o abate 
ocorrendo aos 30 meses obtem um pes·o 
médio de carcaça de 291 kg, ao passo que 
no Brasil o boi é abatido entre os 48 e 
60 meses, alcançando um peso médio de 
carcaça de 191 kg, 

Esta, sem dúvida, as razões porque há 
cerca de 2 anos o nosso boi vem tendo o 
seu preço inalterado e sem compradores 
no mercado extemo, apesar da triplica
ção do preço de tudo aquilo que é con
sumido pelo criador em sua atividade 
pecuária. O grave é que, tamanha a dis
torção que se verifica na comercializa
ção da carne, que esta só chega ao con
sumidor - invariavelmente - pelo do
bro do preço pago ao produtor. E nos 2 
últimos anos, apesar de praticamente 
inalterados os preços para o produtor, o 
consumidor paga cada vez mais caro por 
um quilo de carne, em virtude do ver
dadeiro empreguismo criado por nós nas 
cidades. 

P.ortanto, Sr. Presidente, temos que 
proclamar os altos índices de desenvol
vimento que vimos alcançando no Brasil, 
de modo especial a partir de 1968 vez 
que, de lá para cá obtivemos um cres
cimento superior a 9% com um máximo 
de até 11,4% em 1973, dando assim a 
média de 10% ao ano, o que supera a 
renda de 500 dólares que nos foi estabe
lecida para o ano 2. 000 pelo Hudson Ins
titut. Por outro lado, patriótica e cora
josamente, devemos admitir os nossos 
desacertos para com a agropecuária 
buscando soluções rápidas e heróicas: 
mesmo desagradando os imediatistas e 
os eternos desc·ontentes. 

O Sr. Saldanha Derzi - V. Ex." dá 
licença para um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com 
muito prazer. 

O Sr. Saldanha Derzi - Há estatísti
cas que dão para o Brasil 12,5% de des
frute, mas, na realidade, o Brasil não 
tem esta tistica neste sete r; não temos 
uma estatística, e isto gera um número 
falso; nosso desfrute é pequeno em ver
dade, mas muito maior do que revelam 
as nossas estatísticas. Sabe V. Ex.a que o 
gado abatido nas fazendas, no interior, 
nas vilas, nos povcados, não somam nes
sa estatística de 12% e desfrute. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Que
ro dizer ao nobre Senador Saldanha 
Derzi que citei a estatística da FAO, mas 
nossas estatísticas, realmente, anunciam, 
hoJe. um desfrute da ordem de 11 a 12%. 

Na realidade, esses países estão em 
condições bem adversas, não podendo, 
como nós, desfrutar do privilégio de de
senvolver a raça zebuína, em virtude de 
fatores ecológicos desfavoráveis. Iremos 
demonstrar aQ Senad·o que existem fatos 
aritméticos que dão as razões do nosso 
baixo desfrute. PQr exemplo, a Austrá
lia, atualmente, com um abate na ordem 
de 24 a 30 meses obtém 291 quilos por 
carcaça e o Brasil de 48 a 60 meses está 
com uma carcaça de 190 quilos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - (Fazendo soar a campainha.) So
licito ao nobre orador a fineza de con
cluir o seu discurso, porque há outros 
oradores inscritos. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. 
Presidente, vou concluir o meu pronun
ciamento, e quero crer as informações 
nele contidas interessam não só à maio
ria dos Senadores, como ao Brasil. 
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Tive a veleidade de concluir o meu 
pensamento fazendo algumas sugestões 
para a tranqüilidade do Senador Salda
nha Derzi, que tem tantas responsabi!!
dades, c•omo eu, pela boa imagem e, so
bretud·o, pelo esforço que vem sendo co
metido pelo Governo, nos últimos anos. 
Como palavras finais, tentaremos, aqui, 
tranqüilizar S. Ex.a, dizendo o que pen
samos deva ser feita: 

Bem sei do desvelo e do patriotismo do 
ilustre Ministro Pauline11!. Tenho notí
cias dos seus esforços e de sua equipe na 
busca de um roteiro adequado para nos
sa agropecuária. Também estou informa
do de que muitas e novas medidas estão 
sendo diligenciadas para a colimação do 
magno objetivo. Contudo, como modesta 
contribuição de nossa parte, aqui vão al
gumas medidas que julgo indispensáveis 
ao s·oerguimento rural: 

a) valorização efetiva e urgente dos 
~écnicos de nível superior, por ser de 
JUStiça e assim encorajar a nossa moci
dade a cursar Agronomia, veterinária e 
zootécnia. 

b) aumento substancial nas oportuni
dades do aprendizado em todos os níveis, 
com ênfase especial no médio; como pri
meira medida transferir ao MEC e às 
secretarias de Educação todas as fazen
das experimentais - ociosas, é claro -
para implantaçã·o de fazendas-escolas. 

c) crédito farto e desburocratizado, 
mas sobretudo orientado por técnicos. 

d) fortalecimento do c·ooperativismo 
!além do que já vem sendo feito). 

e) ampliar a armazenagem nas zonas 
de produçã·o, equipando-as para produ
tos perecíveis. 

f) ampliar a prod uçã•:J de sementes se
lecionadas e sua distribuição nas áreas 
produtoras, particularmente nas regiões 
pioneiras. 

g) manter e ampliar o amparo à re
tenção das crias. 

h) estimular a engorda e a estocagem 
de bois gordos nas regiões próprias como 
é o caso da região do extremo norte de 
Goiás e sul do Pará, onde as pastagens 
c·onservam-se verdes 12 meses por ano, 
evitando, assim, perda de peso, de qua
lldade e, principalmente, gastos com es
tocagem de carne congelada. 

i) criar ou deslocar postos de assistên
cia técnica e de pesquisas para as zonas 
pioneiras, especialmente na área de 
atuação mais acentua;da do PROTERRA. 

j) Instrumentalizar o INCRA, de for
ma própria e cabal, para o rápido des
linde das terras públlcas e destiná-las 
aos que as façam produzir. 

k) Estimular uma comercialização efi
ciente, que resulte em mai·or proveito 
para o produtor, sem os sacrifícios arti
ficialmente criados para o consumidor 
pelos intermediários. 

Sr. Presidente, eu me permito fazer, 
aqui, um comentário final. Ainda hoje os 
jornais retratam o preço do boi, peso
vivo, no Rio Grande do Sul, a Cr$ 3,50. 
No entanto, a carne está, hoje, no mer
cado comum, na ordem de Cr$ 14,00 a 
Cr$ 18,00. 

É bem verdade, Sr. Presidente, que este 
nosso apelo, este nosso pedido merece 
um comentário final no sentido de que 
se crie uma estrutura de comercialização 
diferente dessa, com o empreguismo que 
se vem desenvolvendo na cidade, a ponto 
de um produtor receber, normalmente, 
um quarto daqui1o que é pago, efetiva
mente, pelo nosso c·onsumidor. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Palmas.) 

Comparecem mais os Senhores Se
nadores: 

J.osé Guiomard - Domício Gon
dim- Paulo Guerra - Luiz Caval
cante - Teotônio Vilela - Augusto 
Franco - Amaral Peixoto - Vas
concelos Torres - Nelson Carneiro 

- Mattos Leão. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presiden
te, cedo a palavra ao nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em face da angústia de tempo 
que nos separa do início da Ordem do 
Dia, vou submeter à Casa a discussão e 
votação dos assuntos da pauta de hoje 
e, em seguida, concederei a palavra ao 
nobre Senador Paulo Brossard que, se
gundo estou informado pela Liderança 
do seu Partido, deseja se prolongar por 
mais tempo na tribuna. 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Sobre a mesa expediente que 
será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

llJ lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Em, 19 de março de 1975. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Sr. Presidente: 

Nos termos do § 1.o do art. 10 do Re
gimento Comum do Congresso Nacional, 
tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, para os devidos fins, que esta 
Liderança deliberou propor a substitui
ção do Nobre Sr. Senador Benjamin 
Farah, pelo Nobre Sr. Senador Nel
son Carneiro, na Comissão Mista do Con
gresso Nacional que dará parecer sobre 
as Propostas de Emenda à Constituição 
n.os 4 e 5, de 1975. · 

Aproveito a oportunidade para reno
var os protestos da mais alta estima e 
distinta consideração.- Itamar Franco, 
Vice-Líder do MDB, no exercício da Li
derança. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Será feita a substituição solici
tada. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário. 

llJ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 113, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos do art. 367 do Regimento 
Interno. requeiro o desarquivamento do 
Projeto de Lei do senado n.0 73, de 1973, 
de minha autoria, que dispõe sobre a 
aquisição de veículo automotor por mo
torista profissional autõnomo. 

Sala das Sessões, em 19 de março de 
1975. - Benjamin Farah. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O requerimento lido será publl
cado e incluido em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 279, II, letra 
c, do Regimento Interno. 

Finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 18, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Nelson Car
neiro, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei do Senado n.0 081, 
de 1974, de sua autoria, que altera a 
redação dos arts. 234 e 235 do De
creto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 
1943, que aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. A. matéria 
continuará sua tramitação normal. 

Item 2 

Votação, em turno único, do Reque
rimento n.0 19, de 1975, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n.0 084, de 
1974, de sua autoria, que acrescenta 
dispositivos à Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Apl;'ovado o requerimento. A matéria 
continuará sua tramitação normal. 

Item 3 

Votação, em turno único, do Reque
rimento n.0 20, de 1975, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n.0 085, de 
1974, de sua autoria, que altera a 
legislação da Previdência Social, e 
dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. A matéria 
continuará sua tramitação normal. 

Item 4 
Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 87, de 
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1974 (n.0 966-C/72, na Casa de ori
gem), que revoga os arts. 48 e 50 do 
Decreto-Lei n.0 3.199, de 14 de abril 
de 1941, que estabelece as bases de 
organização dos desportos em todo 
o Pais, tendo 
PARECERES, sob n.os 456 e 457, de 
1974, das Comissões 
- de Educação e Cultura, favorável; 
- de Finanças, contrário, com voto 

vencido do Sr. Senador Nelson 
Carneiro. 

Em discussão o projeto. 

O SR. RUY SANTOS - Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
são apenas duas palavras quanto a est® 
projeto. E peço desculpas ao nobre Se
nador Paulo Brossard, por retardar um 
pouco o seu pronunciamento. 

Foi apresentado à Câmara o Projeto 
ora em discusão, visando revogar o art. 
48 do Decreto-Lei n.O 3 .199. Este art. 48 
diz: 

"A entidade desportiva exerce uma 
função de caráter patriótico. 1!: proi
bida a organização e funcionamento 
de entidade esportiva, de que resul
te lucro para o.s que nela empreguem 
capitais sob qualquer forma." 

Chegando à Comissão de Educação e 
Cultura da Câmara dos Deputados, foi 
proposta, também, a supressão do art. 
50. Este art. 50 diz: 

"As funções de direção das entida
des desportivas não poderão ser, de 
nenhum modo, remuneradas." 

o projeto, ao chegar ao Senado, teve 
parecer contrário da douta Comissão de 
Finnnça.s, e diz o seu Relator, o eminente 
Senador Tarso nutra, ex-Ministro da 
Educação: 

Na atual sistemática legislativa, as 
associações desportivas exercem ser
viço público relevante, o que lhes 
tem sido reconhecido e recompensa
do, mediante a concessão de Isen
ções fiscais e auxílios pecuniários, 
lncl uslve com a u tlllzação dos re
cursos provenientes da Loteria Es
portiva. A adoção da medida pro
posta Implicaria automaticamente 
na perda desses benefícios, pois a 

transformação das associações des
portivas em sociedades de fins lu
crativos concorreria para desviar a 
poupança nacional de setor.es eco
nómicos, cujo desenvolvimento é 
mais urgente, para uma atlvidade 
que tem meios próprios de desenvol
vimento. 

Em parecer dado na Comissão de Edu
cação e Cultura da Câmara dos Depu
tados, o Sr. Deputado Parsifal Barroso, 
em voto separado, diz que a Confedera
ção dos Desportos é contra este projeto, 
quer dizer, a entidade que reúne os clu
bes esportivos opinou contra a aprova
ção deste projeto. Por outro lado, a sua 
aprovação implicaria em negar às en
tidades e~portivas as subvenções que vêm 
tendo porque <JS diretores passavam a ter 
remuneração e elas passariam a ter fins 
lucrativos. 

Assim sendo, Sr. Presidente, o ponto 
de vista da ARENA é pela rejeição do 
projeto nos termos, aliás, do parecer da 
Comissão de Finanças do senado Fe
deral. (Muito bem!) 

O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Continua em discussão o pro
jeto. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira dis
cuti-lo, vou encerrar a discussão. (Pau
sa.) 

Encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o pro
jeto, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitado. 

Rejeitado o projeto, será o mesmo ar
quivado e f.e!ta a devida comunicação à 
Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 87, de 1974 

Revoga os arts. 48 e 50 do Decreto
Lei n.0 3.199, de 14 de abril de 1941, 
que estabelece as bases de organiza
ção dos desportos em todo o País. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 
- Ficam revogados os arts. 

48 e 50 do Decreto-Lei n.0 3 .199, de 14 de 
abril de 1941. 
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Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre~ 
sldente, Srs. Senadores, largo trecho da 
História do Brasil foi tecido nesta Casa; 
ao longo de século e melo, aqui tiveram 
assento grandes nomes do País; entre 
eles vários representantes do Rio Gran~ 
de do Sul: Caxia.s, Osório, o Visconde de 
Pelotas; foi senador Gaspar da Silveira 
Martins, um dos homens de Estado mais 
bem dotados que o Brasil já possuiu. 
Morto no exílio, faz mais de setenta 
anos, sua memória ainda é venerada em 
nossa terra, onde continua a ter prosé~ 
litos. Processada a República nas cir~ 
cunstâncias conhecidas, foi a vez de Pi
nheiro Machado, Ramiro Barcelos Ge~ 
túlio Vargas, Alberto. Pasqualini; são 
nomes colhidos a longos intervalos; lem~ 
bram individualidades variadas como 
variado tem sido o cenário político do 
Rio Grande. 

Chego ao Senado pensando em quan
tos conterrâneos, ilustres por muitos tí
tulos, que a ele não chegaram. Assis 
Brasil e Pedro Moacyr, Maurício Cardo~ 
so e João Neves, Lindolfo Collor e Os
v~ldo Aranha. Aqui não chegou Raul 
Prlla, uma das mais altas expressões de 
hQmem público da nossa terra. 

Pois aqui me encontro para ocupar a 
cadeira antes ocupada por tantos rio~ 
grandenses eminentes e que tantos emi
nentes não chegaram a ocupar. 

Para acentuar minha responsabilida
de, trago o peso da maior votação que 
homem público já recebeu no Rio Gran~ 
de, tanto mais expressiva quanto era im~ 
pressionan te a desigualdade de recur
sos entre o oficialismo e a oposição em 
que meu antagonista desfrutava de 'vas
to prestígio. Tendo merecido a confiança 
de tantos, muitos dos quais antigos ad
versários, é sob a acabrunhadora im
pressão das minhas insuficiências, que 
venho representar o Rio Grande na Câ
mara dos Estados, agravada pela circuns~ 
tância de, já agora estar privado do con~ 
sclho, leal e esclarecido, do meu suplente, 
o Dr. Ney Brito. 

Se tal não bastasse para justificar mi
nhas apreensões, o mandato se inicia em 
situação particularmente delicada. Após 
uma série de vicissitudes, progressiva
mente agravadas, a Nação se convulsio
nou até o movimento de 31 de março, 
que, confessadamente e segundo a for
mal declaração do Presidente Humberto 
de Alencar Castello Branco, no discurso 
d~ posse, perante o Congresso Naclona!, 
viSava a: 

"restaurar a democracia e llbertá~la 
de quantas distorções a tornavam 
irreconhecível. Não através de um 
golpe de Estado, mas por uma revo
lução que, nascida nos lares, amplia
da na opinião pública, e decidida
mente apoiada. nas Forças Armadas 
traduziu a firmeza das nossas con~ 
vicções e a profundidade das nossas 
concepções de vida. Convicções e 
concepções que nos vêm do passado 
e que deveremos transmitir, aprimo
radas, às gerações futuras. Foi uma 
revolução a assegurar o progresso 
sem renegar Q passado. Vimos assim 
a nação, de pé, a reivindicar a sua 
liberdade e a sua vontade que, afi~ 
nal, e nos termos ·Üa Constituição 
se afirmou através do Congresso, le: 
gítimo representante dos ideais e as
pirações do nosso povo". 

Passados onze anos, no entanto, e a 
despeito dos proclamados propósitos de 
normalização institucional, o país se en~ 
contra na dramática. situação de, num 
mundo de Incertezas e riscos, viver divor~ 
ciado da regularidade jurídica, suporte 
insubstituível da ordem e da liberdade, 
da segurança e do bem~estar. 

Durante esse período, mais longo que o 
da regência, mais duradouro que o do 
"estado novo", é penoso registrar, ope
rou-se continua degeneração institucio~ 
nal, e a prometida restauração democrá
tica tem SQfrido sucessivos ecli,l:lses e 
adiamentos, até estacionar na constran
gedora e humilhante situação atual. Pa
ra dela sair, se anuncia agora novo es
forço. 

• • * 

No início da Sessão Legislativa, por 
força de dispositivo regimental, foi pres~ 
tacto o compromisso de "guardar a Cons
tituição Federal". Ora, como registraram 
Deputados e Senadores do MDB, a pre
sença de "atos" ditos "institucionais" 
"anula a própria' carta outorgada". ' 
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O Bras!! não tem constltuiGão. Tem 
leis, não tem lei. Nesse fato aberrante 
reside a causa das causas da continuada 
insegurança em que vive o País. A se
gurança é filha da lei; a quebra da le
galidade é mãe da insegurança. 

Mas a lei não consiste num papel Im
presso no Diário Oficial. A força da lei 
deriva da legitimidade de sua fonte ge
radora e da certeza, tran.smitlda de 
geração a ger.ação, de que ela obriga a 
todos, governados e governantes. Quand-o 
a lei é editada por quem, legalmente, não 
tem competência para fazê-lo, quando a 
lei, como enfeite que se muda de lugar 
conforme o gosto, ou o capricho, é mu
dada aqui e ali, consoante a conve
niência do dia ou o embaraço da -ocasião, 
está rompida a teia invisível da segu
rança jurídica, sem a qual não há se
gurança alguma. E quando os governa
dos não têm seguros os seus direitos, os 
g-overnantes não tem seguro o seu poder. 

A segurança não é fruto da repressão, 
multo menos, da opressão; a quebra da 
legalidade é o germe da insegutança. O 
grave é que, uma vez rasgada a teia, 
tina, invisível, resistente, a teia incon
sútil, multo tempo há de passar até que 
outra se venha a tecer e .a impor-se com 
o segredo do seu cimento. A quebra da 
legalidade se opera num Instante; a sua 
restauraçã-o exige continuados esforços. 

As constituições não se fazem neces
sárias, propriamente para tempos cal
mos; elas se fazem imprescindíveis exa
tamente em tempos tumultuosos. Se a 
cada embaraço, se a cada dificuldade, se 
a cada tr-opeço, se a cada susto, se a 
cada crise, se suprimir ou derrogar ou 
suspender a ordem constitucional será 
o caso de perguntar: - para que Cons
tituição? Mas é preciso ser lógico e coe
rente: os destinos do País ficam entre
gues aos azares do Imprevisto, à sorte 
das armas, aos acidentes da força, e aos 
aleatórios decretos da fortuna. Desapare
cido o culto da legalidade, tudo pode 
ocorrer, de um Instante p.ara outro, num 
ou noutro sentido, Imprevisto e lmprevl
sivel. 

Esta a questão fundamental. Há mil 
problemas a serem examinados, de na
tureza poli ti c a, económica, social, no seu 
mais amplo e variado sentido, questão 
preambular, porém, é a de natureza 
institucional. 

Aliás, os debates que mais ln tere.sse 
despertaram neste Inicio de Sessão sobre 

ela versaram e ao problema não estaria 
Indiferente o Chefe do Governo como se 
verifica de sua mensagem ao Congresso 
Nacional. 

" . . 
F.alou-se muito, em tempos idos, em 

"abertura". A palavra se gastou de tanto 
uso e nada foi aberto. Agora, o vocábulo 
da moda, é a "distensão", à qual logo 
acrescentam estas palavras: "gradual e 
lenta". Entendo que seja a normalização 
institucional o que se procura, tantas 
vezes anunciada, prometida, jurada e 
perdida. 

A Maioria a quer. A Oposição a reivin
dica. O P'residen te a deseja. Por que não 
se opera? Esta a questão. 

A verdade é que, a despeito de todas as 
transigências havidas, em nome da con
veniência e da opDrtunidade, de todas 
as boas Intenções jurll!das, quem analisa 
a história recente há de convir que o 
Brasil, como náufrago que vislumbra a 
praia, vem sendo arrastado por lnvencí
veis correntes marinhas, que or.a o apro
ximam, ora o afastam da terra firme. 

Por que isto ocorre, Sr. Presidente? Aí 
está o âmago da questão. Em lugar de 
discuti-la em termos abstratos, prefiro, 
de forma indutiva e como que experi
mental, partir dos f.atos, de resto, co
nhecidos. E em homenagem aos altos 
debates já iniciados nesta Casa, permi
tir-me-e! reco?her elementos da interes
sante oração do nobre Senador pelo 
Pará, na réplica ao lúcido discurso do 
ilustre Senador por Pernambuco. É que 
S. Ex.a trouxe para os Anais do Senado 
o relato de sucessos, sabidos, sem dúvida, 
mas com a vivacidade de quem deles foi 
testemunha. 

Bem sei que o passado não se revive, 
mas para comprender o estado atual se 
Impõe conhecer sua etiologia. 

• • • 
Mercê de um sistema que assegura, 

praticamente, a irre.sponsabllldade, e liga 
os destinos da nação ao arbítrio de um 
homem, uma solução extralegal tornou
se, paradoxalmente, o expediente utllizá
vel. Seguramente mau, mas sem suce
dâneo. eficaz. 

o movimento Irrompido em 31 de 
março de 64 propunha-se restaurar a 
ordem constitucional, gravemente enfer
ma. Restaurá-la por via llegal? É a fata-
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lldade do sistema. Contudo, foi a finali
dade declarada e confessa. 

Se houvesse necessidade de requerer 
um depoimento, para depor eu arrolaria 
o nobre Presidente do Senado. 

Aos 20 de março de 64, o então Gene
ral Humberto de Alencar Castello Bran
co dirigia circular aos integrantes do Es
tado-Maior do Exército, do qual era Che
fe, e das Organizações Subordinadas, em 
que a idéia matriz, reiteradamente pro
clamada, residia na defesa da ordem 
constitucional ameaçada, especialmente 
do Congresso, alvo de pressões cada vez 
mais insistentes. Desse documento his
tórico extraio os seguintes conceitos: 

"Os meios militares nacionais e per
manentes não são propriamente 
para defender programas de govêr
no, muito menos a sua propaganda, 
mas para garantir os poderes cons
titucionais, o seu funcionamento, e a 
aplicação da lei. 
Não estão instituídos para declara
rem solidariedade a este ou àquele 
poder. Se lhes fôsse permitida a fa
culdade de S·Dlidarizarem-se com 
programas, movimentos políticos ou 
detentores de altos cargos, haveria, 
necessariamente, o direito de tam
bém se oporem a uns e a outros. 
Relativamente à doutrina que admi
te o seu emprego como força de 
pressão contra um dos poderes, é 
lógico que também seria admissível 
voltá-la contra qualquer um deles. 
Não sendo milícia, as Forças Arma
das não são armas para empreendi
mentos .antidemocráticos. Destinam
se a garantir os poderes constitucio
nais e a sua coexistência. 
A ambicionada constituinte é um · 
objetivo revolucionário pela violên
cia com o fechamento do atual Con
gresso e a Instituição de uma dita
dura. 
•••• o o •• o •••• o ••• o o ••••••• o o ••• o. o o. 

É preciso aí per.sevetar sempre den
tro dos limites da lei".' Estar pronto 
para a defesa da legalidade, a saber 
pelo funcionamento integral dos três 
poderes constitucionais é pela apli
cação das leis, Inclusive .as que asse
guram o processo eleitoral, e contra 
a revolução para a ditadura e a 
Constituinte, contra a calamidade 
pública ,a ser promovida pelo CGT 

e contra o desvirtuamento do papei 
histórico das Forças Armadas. 
O Excelentíssimo Senhor Ministro 
da Guerra tem declarado que asse
gurará o respeito ao Congresso, as 
eleições e a posse do candidato elei
to. E já declarou que não haverá 
documentos dos Ministros Militares 
de pressão sobre o Congresso Na
cional." 

Vitorioso o movimento de restauração 
da ordem legal, ascendeu à Presidência 
da República o Sr. Humberto de Alencar 
Ca.stello Branco. No discur.so de posse, 
timbrou ele em acentuar, perante o Con
gresso, quer dizer, perante a Nação, que 
o movimento se fizera 

"para restaurar a democracia e li
bertá-la de quantas fraudes e dis
torções a tornavam Irreconhecível. 
Não através de um golpe de Estado, 
mas por uma revolução que, nascida 
nos lares, ampliada na opinião pú
blica, e decididamente apoiada nas 
FGrças Armadas, traduziu a firme·za 
das nossas c·onvicções e .a profundi
dade das nossas concepções de vida. 
Convicções e concepções que nos 
vêm do passado e que deveremos 
transmitir, aprimoradas, às gerações 
futuras. Fiai uma revolução a asse
gurar o progresso sem renegar o 
passado. Vimos assim a nação, de pê, 
a reivindicar a sua liberdade e a sua 
vontade que, afinal, e nos termos da 
Constituição, se afirmou através do 
Congresso, legítimo representante 
dos ideais e aspirações do nosso 
povo." 

Tais conceitos o Marechal Castello 
Branco exarou ao tomar posse na Pre
sidência da República, quando prestou o 
compromisso de honra, inscrito no pará
grafo único do artigo 83 da Constituição 
de 1946': 

"prometo manter, defender e cum
prir a Constituição da República, 
observar as suas leis, promover o 
bem geral do Brasil, .sustentar-lhe 
a união, a Integridade e a Indepen
dência." 

Como se não bastasse juramento tão 
solene, o governante que se empossava, 
cercado das esperanças da Nação, en
tendeu de proclamar: 

"na singular significação desta so
lenidade cívica, e quando mllhões de 
compatriotas nos animam com a sua 
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confiança e as suas esperanças, de
sejo assegurar-vos de que o juramen
to agora proferido perante os augus
tos representantes da Nação encerra 
muito mais do que a fórmula. ritual; 
contém a reformulação de sentimen
tos e ideais que nos acompanham e 
inspiram desde os dias da juventude. 
Defenderei e cumprirei com honra e 
lealdade a Constituição do Brasil. 
Cumprirei e defenderei com deter
minação, pois serei escravo das leis 
do País e permanecerei em vigília 
para que todos as observem com exa
ção e zêlo. Meu govêmo será o das 
leis ... ". 

Se alguma dúvida pudesse alguém ali
mentar a respeito, a presença de Milton 
Campos no Ministério seria bastante pa
ro afastá-la. 

E tão empenhado estava o Presidente 
em cumprir "com honra e lealdade a 
Constituição", tão decidido a ser "es
cravo das leis do País" que, a certa al
tura, concitado a impedir a posse dos 
Governadores da Guanabara e de Mi
nas Gerais, retomando a chefia dos ofi
ciais "auto-intitulados de linha dura", o 
depoimento é do portador da mensagem 
e foi dado perante o Senado, sem tergi
versar, respondeu o Presidente: 

"não tenho vocação de ditador. Ja
mais serei um tirano do meu País." 

A mesma reafirmação da intangibili
dade da ordem constitucional eu ouvi 
dos lábios do Presidente Castello Bran
co, na cidade de Bagé, em outubro de 
65, dias antes da Constituição de 46, que 
ele jurara 

"manter, defender e cumprir", 

ser estraçalhada pe1o Ato Institucional 
n.O 2. 

Não estou empenhado em exaltar nem 
em criticar a personalidade do então 
Presidente. Abstenho-me até de formu
lar juízo acerca do seu procedimento po
lítico. Interessa-me, sim, analisar um fe
nômeno, então nascente. 

Que transformação se teria operado no 
espírito daquele que "não tinha vocação 
de ditador e jamais seria tirano em seu 
País"? daquele que jurara "manter, de
fmder e cumprir", "com honra e lealda
de a Constituição do Brasil", de ser "es
cravo das leis do País", e para quem o 
juramento feito perante o Congresso en
cerrava "multo mais do que a fórmula ri-
tual"? . 

Não direi novidade. Ou o Presidente 
quebrava o juramento ou era apeado do 
poder. Não tendo força para manter a 
lei, preferiu manter-se no poder. Agiu 
c0m acerto? Cometeu um erro? Prati
cou um crime? As opiniões serão sem
pre desencontradas. 

O que sei é que, com o juramento de 
"manter, defender e cumprir a Consti
tuição da República," foi-se também o 
dogma de "garantir os Poderes consti
tucionais e a sua coexistência", do "fun
cionamento Integral dos três Poderes 
constitucionais". Por ato de um deles, o 
Executivo, os outros eram atingidos no 
seu cerne, o Congresso, ao ser reduzido, 
o Supremo Tribunal Federal, ao ser au
mentado. Um diminuído, outro acresci
do, ambos feridos. E a ferida aberta en
tão não cicatrizou ainda. 

• • • 
Para prestar à Justiça Eleitoral do 

meu Estado a homenagem a que faz jus, 
devo dizer o que, aliás, é sabido: no Rio 
Grande não existe o fenômeno do "ma
pismo" a que aludiu o nobre Senador pe
lo Pará. Lá não se pratica essa modali
dade indecorosa de ganhar eleição. Lá, 
no ~ntanto, teve ingresso outra, tão con
denavel quanto o "mapismo". A fim de 
entregar o Rio Grande, como pecúlio cas
trense, a um de seus ministros exata
mente aquele que, em umas livres, re
cebera a mais nítida repulsa à sua pre
tensão de governá-lo, o Governo que se
ria o d~s leis, eliminou da vida' pública, 
extorqumdo-os da gloriosa Assembléia 
gaúcha, homens honrados, de integrida
de absoluta, de largos serviças à socie
dade, até fazer minoritária a oposição. 

Que diríamos nós, Sr. Presidente, os 
que combatemos a situação deposta em 
?4, que diríamos nós se tal ocorresse 
aquele tempo? 

Faço o registro para sinalar a dife
rença e~tre o governante de 65, que re
cusava Impedir a posse de governadores 
e o de 66, que não se constrangia em 
a~redir o direito de pessoas e a autono
mia das Estados. 

• • • 
A diferença, parém, seria apenas do 

governante, ou da situação que se afun
dava na ilegalidade, na qual assomam 
apetites, interesses e ambições que nem 
sequer se esboçam quando a lei é a 
custódia impessoal da sociedade? Em 
verdade, uma vez quebrada a lei, nada 
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mais segura o poder. Como a riqueza, o 
poder é insaciável. Quanto mais tem, 
mais quer. Tudo está na primeira que
da. O resto se torna fácil, para não dizer 
fatal. 

Replicando o ilustre Senador Marcos 
Freire, observava o nobre Senador Jar
bas Passarinho que o Ato Institucional 
n.o 2 teve a duração de apenas alguns 
meses. E tive a impressão de que S. Ex.o. 
estava jubiloso que assim tivesse sido. 

Quem dera que assim fosse. Eu seria 
capaz de esquecer tudo quanto foi feito 
à sua sombra. Ele consistiu no triunfo 
de um poder, tão poderoso, que dobrou 
o Presidente Castello Branco, homem em 
quem não faltavam qualidades superio
res e que ostentava títulos para ser aca
tado por seus companheiros de Armas. 
E também foi aberto um precedente. Ins
talou-se, então, o mal que vem assolan
do o nosso País. O expediente não pode 
ser mais cõmodo. Daí por diante, a cada 
e a qualquer dificuldade, não falta o so
corro de um novo Ato. O 2, o 4, o 8, o 16, 
o 32, o 64, e assim por diante. Muito 
tempo há de passar e esse espectro ron
dará as pessoas e os acontecimentos. 

As providências Ilegais tem forte po
der de procriação. Depois de golpe de 37, 
tão justamente estigmatizado pelo no
bre Senador pelo Pará, o expediente, ain
da que reconhecidamente !lícito, não 
mais saiu do llnguajar politico, jornalís
tico e até popular. A propósito de tudo 
falava-se em "golpe" e a toda hora na 
possibllidade, no risco, na ameaça ou na 
iminência de "g·olpe". O vocábulo caiu 
no recesso depois que em seu lugar o 
"ato" entrou em circulação, e prolifera
ção. 

Infelizmente, o Ato n.0 2, expedido em 
outubro de 65 e vigente até março de 67, 
quer dizer, durante cerca de quinze me
ses, não passou para a história sem dei
xar sequelas duradouras. 

Faz oitenta e tantos anos que a escra
vidão foi abolida, mas ainda perduram 
seus efeitos maléficos. Da tribuna da 
Câmara ,em 1885, com a sua percuciên
cia, dizia Joaquim Nabuco: 

"as conseqüências piores da escravi
dão já foram todas produzidas, e nós, 
por séculos, ainda teremos esse vício 
em nossa constituição social." 

Vinte e cinco anos depois de extinta 
a abolição, desta tribuna, Ruy Insistia 

na mesma idéia, antes, e mais de uma 
vez, externada: 

"estou persuadido Intimamente de 
que a grande parte, a maior parte 
porventura dos males sociais pelos 
quais ainda hoje pena-se no Brasil, 
se deve à Influência moral da escra
vidão, há tantos anos entre nós já 
extinta." 

Não possuo Instrumentos para pesar e 
medir os fatos sociais e não estou colo
cando na mesma categoria a escravidão 
e a quebra da legalldade ocorrida com o 
chamado Ato n.0 2, mas pretendo acen
tuar a persistência dos seus efeitos. Como 
oe ates benfazejos, os maus também so
brevivem a seus autores. 

• * * 
Feita em pedaços pelo Ato n.o 2, o 

Executivo cuidou de elaborar nova Cons
tituição. A princípio, falou em consoli
dar as emendas promulgadas. Seria uma 
razão de ordem estética. A comissão de 
jt:ristas, nomeada para esse fim, viu seu 
trabalho jogado fora, e o Ministro da 
Justiça, que deixara de ser Milton Cam
pos, apresentou o seu projeto. Lembra
va 37. O medonho projeto foi enviado ao 
Congresso pelo Presidente que jurara 
"manter, defender e cumprir a Consti
tuição da República", e que, no entretan
to, se atribuíra competência para pro
mover alterações constitucionais, que pe
la Constituição jurada ele não possuia. 

Foi triste o que ocorreu então. Já ago
ra pelo Ato n.0 4, o Executivo fixou prazo 
para o Congresso apreciar o projeto, o 
qual se converteria em Constituição se 
não aprovado no tempo prescrito. 

Que não diríamos nós, Sr. Presidente, 
sE Isto fosse feito pelo governo que com
batíamos em 64? 

A Constituição, sabiamente, fixava 
. processo especial para sua alteração e 
p~olbia que ela se fizesse em estado de 
sítio. Outro foi o processo Imposto pelo 
Executivo, e não havia, então, estado de 
sítio porque havia algo infinitamente 
mais grave: os mandatos parlamentares 
encontravam-se à discrição do Poder 
Executivo. Teria havido compromisso de 
não tocar nos mandatos parlamentares 
enquanto se discutisse a nova Carta. De
pois dela aprovada, no entanto, o Con
gresso velo a sofrer novos cortes, com a 
eliminação de parlamentares que haviam 
participado da feitura da Constituição, a 
qual, promulgada no prazo estipulado, 



parece que com a ajuda do relógio, só 
velo a entrar em v!g.or cerca de dois me
ses após; durante esse tempo continuou 
o Executivo com poderes ilimitados e de
les fez largo uso. 

Da tribuna da Câmara, já tive ocasião 
de dizer que o Código de 67 redimiu o 
lE-gislador de 37 e com uma diferença: 
a "polaca", como ficou conhecida a carta 
estad·onovlsta, pelo menos não saiu de um 
parlamento; foi imposta à Nação pela 
força; a de 67, fruto de um parlamento 
que se acumpliciara na obra deplorável, 
embora, justiça lhe seja feita, tenha tor
nado menos mau o projeto do Executivo. 

Essa, a minha opinião. Veja, agora, a 
Casa o juízo de Raul Pllla: Depois de di
zer: 

"ninguém mais do que eu desejou a 
Revolução. Ninguém, mais claramen
te chegou a preconizá-la," 

acrescentou que o Governo: 
"teve a vaga desconfiança de que as 
nossas instituições políticas necessi
tavam de reforma. Melhor fora, po
rém, que tal não houvesse imaginado 
e tivesse deixado tudo como estava ... 
Arrasou a nossa débil estrutura de
mocrática para instituir um regime 
de tendência autoritária. A Consti
tuição de 24 de Janeiro por si só o 
demonstra. Apesar das atenuações 
que sofreu ao passar pelo Congresso, 
define uma orientação .... Que fez a 
Revolução? Nada encontrou ela de 
melhor que reforçar desmedidamente 
o poder pessoal, garantindo, porém, 
que isso é democracia. . . do ponto
de-vista institucional houve um la
mentável retrocesso, só comparável 
ao ocorrido com o Estado Novo, o 
qual teve a virtude de proclamar 
''que não era democracia e que a re
pudiava". A Revolução Julgada, 1969, 
p. 118 e 119. 

• • • 
A nova Constituição, elaborada nas 

condições recordadas, recebeu aqui, do 
nobre Senador Passarinho, esta calorosa 
defesa: 

"desafio que se prove ao contrário: 
no Direito Comparado das Consti
tuições Brasileiras que o capítulo dos 
Direitos Individuais da Constituição 
de 1967 não seja como é e como foi 
a mais liberal das constituições bra
sileiras, entretanto, radicalmente 
chamada de constituição fascista." ' 

Há palavras que, de tanto usadas, fi
cam com seu sentido deteriorado. Fas
cista é uma delas. Não direi, de qualquer 
forma, que a Constituição de 67 fosse 
fascista, mas afirmare! que ela era acen
tuadamente autoritária, "uma Constitui
ção f.orte", no juízo de Pedro Aleixo. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a me 
permite o primeiro aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
muita honra. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Realmen
te, não é apenas por praxe parlamentar 
que eu devo dizer que lastimo interrom
pê-lo mas creio que V. Ex.a, quando leu 
minha citação, o fez com inteira preci
são. Eu me referi particularmente ao 
Capítulo dos "Direitos Individuais", e 
V. Ex.a julga a Constituição no todo. 
Send·o V. Ex.n corutltucionalista, p;ro
fessor de Direito ,e eu apenas aquilo que 
o General Humberto de Alencar Castel
lo Branco chamava de "jurista do Rea
lengo", a Escola que eu cur.sei, ofereci 
minha cabeça à erudição de V. Ex.a, 
porque levo a garantia da chancela dos 
nomes que V. Ex.a respeita, tanto quanto 
eu, e um dos quais V. Ex.a acaba de de
clinar, que foi Milton campos. E aqui; 
neste Senado, há juristas respeitá
veis, provavelmente tão liberais quanto 
V. Ex.n, que participaram da feitura des
ta Constituição, precisamente devotados 
a esse Capítulo a que me referi. 

O SR. PAULO BROSSARD - Agrade
ço o aparte do nobre Senador e volto a 
dizer, e com a maior ênfase, que, graças 
ao Congresso, o projeto do Executivo foi 
notavelmente melhorado, particularmen
te no que tange à declaração dos direitos 
e garantias que, no projeto, era horrível. 

A Nação deve ao nobre Senador Daniel 
Krieger, aos ilustres Senadores Milton 
Campos e Afonso Arlnos, - particular
mente a estes, suponho eu, pois não me 
encontrava aqui - grande serviço de 
restabelecer, praticamente, o texto de 
1946, no que pertine à declaração de di
reitos e garantias. 

A declaração de direitos e garantias 
individuais da Constituição de 1967 não 
é, porém, data venia, a mais liberal das 
constituições brasileiras; graças ao Con
gresso, volto a dizer, ela se equipara, no 
Capítulo dos Direitos e Garantias, à 
Constituição de 46. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.n que o interrompa, novamente? 
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O SR. PAULO BROSSARD - Se colo
cássemos nos pratos d_e uma balança o 
art. 141 da Constituiçao de 46 e o art. 
150 da Constituição de 67, eles ficariam, 
penso eu, em equilíbrio. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Então, é 
v. Ex.a que me dá a l!çã·o e a toda a Ca
sa, pois, se diz que ela se equipara à 
Constituição que V. Ex.a considera a 
mais liberal, ela é, igualmente, a mais 
liberal das constituições brasileiras, nes
se Capítulo. Agora, refere-se V. Ex.a ao 
projeto original. Pobre de mim, um mero 
e provinciano Governador do Pará; não 
conhecia o projeto, nem estava a par 
daquilo que o Presidente Castello Bran
co houvera atribuído à sua responsabili
dade, na mensagem que enviou ao Con
gresso. Mas há, aqui, biografas,- inclu
sive o nobre Senador Luiz Viana, biógra
fo do Presidente Castello Branco, - que 
poderão tratar deste assunto com a 
minúcia necessária, a minudência que 
comprova, provavelmente, a verdade que 
V. Ex.a acaba de nos trazer. Mas a mim 
não interessa este fato, nobre Senador, 
data venia., não interessa; a mim inte
ressa que, sendo Ministro do Trabalho e 
chegando à Câmara dos Deputados, sob 
a égide da Constituição de 67, eu a ouvi 
ser inquinada de fascista. Portanto, não 
cabe na História, na parte Jlreambular 
da preparação da Constituiçao, saber se 
seu projeto original era bom ou mau; 
cabe a mim saber se a Constituição, nes
te ponto, era, pela confissão de V. Ex.a, 
no mínimo, equivalente àquela mais li
beral que os brasileiros já tinham tido. 

O SR. PAULO BROSSARD - Creio, 
Sr. Presidente, que não há diferença 
substancial entre o que eu disse e o que 
disse o eminente Senador, que poderá 
não ser assíduo freqüentador das letras 
jurídicas, mas é uma das inteligências 
mais percucientes desta Casa. 

Volto a dizer, com a sua licença, que o 
texto de 1967 não era o mais liberal; 
mas, faço-lhe plena justiça: era tão li
beral quanto o de 1946. 

Quanto ao projeto, nobre Senador, não 
precisamos recorrer à biografia; os do
cumentos falam melhor. Mas, por que 
travar este combate aqui e agora? 

Prossigo, Sr. Presidente: 

Quero render esta homenagem ao emi
nente Senador pelo Pará e satisfazer
lhe no empenho de proclamar o texto de 
1967 como o mais liberal. Pois, eu direi 

que em dois pontos, o texto de 1967 su
pera o de 1946; em outros, não. 

Lia-se no § 6.0 do art. 141 da Consti
tuição de 18 de setembro: 

"é inviolável o sigilo da correspon
dência." 

O art. 150, § 9.0 do Código de 67, pres-
creveu: 

"são invloláveis a correspondência e 
o sigilo das comunicações telegráfi
cas e telefónicas." 

Texto que, com melhor redação, figu-
ra no art. 153 § 9.0 da Carta outorgada: 

"é inviolável o sigilo da correspon
dência e das comunicações telegrá
ficas e telefónicas." 

E no § 14 do art. 150, que não encontra 
correspondente no texto de 1946. Diz 
assim: 

"impõe-se a todas as autoridades o 
respeito à integridade física e moral 
do detento e do presidiário." 

E, com as mesmas palavras, ele é re
produzido pela Carta de 69. 

Poderia parecer que estivesse eu a 
zombar com a menção desses preceitos, 
com os quais a Constituição de 67, real
mente, se avantajou em relação à de 46. 
A questão, porém, não reside na existên
cia de textos ou na sua excelência, mas 
em saber se os textos são respeitados. 

Ora, a despeito dos preceitos constitu
cionais, minha correspondência já f·Oi 
censurada;· hoje, não sei e porque não 
sei não digo: mas, já foi. Meu telefone? 
É historicamente censurado. (Risos.) 
Estarei dizendo alguma novidade? Até 
o telefone do Vice-Presldente da Repú
blica Pedro Aleixo era censurado! 

O texto constitucional é perfeito. Ele é 
cumprido? 

Que dizer quanto ao "respeito à Inte
gridade física e moral do detento e do 
presidiário"? Dói falar nesse assunto, Sr. 
Presidente. São terríveis os depoimentos 
e a simples referência ao tema queima 
corno ferro em brasa. 

Faz mais de trezentos anos, pregava 
o Padre Vieira: 

"Como disse Aristóteles, as leis não 
são boas, porque bem se mandam, 
senão porque bem se guardam". 
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Antes, a pressão sobre o Congresso, a 
hipótese de uma Constituinte, eram mo
tivos de justo alarme, de justificante re
volta, até porque - e volto a citar o 
Presidente Castello Branco: 

"Não sendo milícia, as Fôrças Ar
madas não são armas para empre
endimentos antidemocráticos. Des
tinam-se a garantir os podêres cons
titucionais e a sua coexistência ... 
É preciso ai perseverar, sempre den
tro dos limites da lei". 
Estar pronto para a defesa da lega
lidade, a saber, pelo funcionamento 
integral dos três poderes constitu
cionais e pela aplicação das leis, 
inclusive as que asseguram o proces
so eleitoral, e contra a revolução 
para a ditadura e a c-onstituinte ... ". 

Ora, o Congresso deixou de ser pres
si·onado, porque, depois de mutilado foi 
engarrafado em prazos que o Executivo 
lhe ditava a seu arbítrio; a Constituinte 
deixou de ser uma hipótese sombria pa
ra ser uma realidade. E o que é mais, o 
próprio Executivo se investiu de poderes 
constituintes ao mudar ele os textos 
constitucionais inclusive retirando com
petência dos tribunais e do Congresso. 

XXX 

Afinal a Revolução, "nascida nos lares, 
ampliada na opinião pública, e deci

didamente apoiada nas Forças Arma
das", no juizo do Presidente Castello 
Branco, irrompida para manter a lega
lidade constitucional gravemente amea
çada em 64, concluiu a sua ·Obra fazendo 
uma nova Constituição. Com ela nas 
mãos, os depostos em 64 teriam feito, 
dentro da lei, aquilo que não poderiam 
fazer senão fora da lei. 

E o Presidente, que jurara "manter, 
defender e cumprir a Constituição da 
República", se incumbiu de promover a 
sua eliminação, impondo ao Pais algo 
que, sugerido que fosse pela situação an
terior, teria de nós arrancado os maio
res e mais j ustif!cados protestos. 

XXX 

O movimento que se articulou a fim de 
"estar pronto para a defesa da lega
lidade, a saber, pelo funcionamento 
integral dos três poderes constitu
cionais, e pela aplicação das leis, in
clusive as que asseguram o processo 
eleitoral", - leio o Presidente Cas
tello Branco -

uma vez vitorioso, concluiu que não po
dia sujeitar-se às regras do jogo demo
crático. Pelo processo conhecido foi elei
to o Presidente costa e Silva e com a sua 
posse deveria encerrar-se o ciclo do Exe
cutivo com poderes Ilimitados. 

Eu vi, ele também prestou um com-
promisso de honra: 

"Prometo manter, defender e cum
prir a Constituição observar as leis, 
promover o bem geral e sustentar a 
uniã·o, a Integridade e a indepen
dência do Brasil". 

Tão empenhado estava o novo Presi
dente em bem cumprir a sua missão que 
proferiu sem ler, porque sabia de cor, a 
fórmula do juramente vasada no § 1.0 do 
art. 78 da Constituição que entrava em 
vigor. 

E tão longe levou o juramento de 
"manter, defender e cumprir a consti
tuição", que decretou a sua intocabili
dade. Estava eu na Câmara, àquele tem
po, e me recordo que era vedado bulir 
na Constituição, quer dizer, emendá-la. 
Até o "mas ... porém", do § 1.0 do art. 
20, era intocável. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.n 
atribui o solecismo ao Ccngresso ou ao 
Presidente? . 

O SR. PAULO BROSSARD - Não te
nho a chave desse segredo. (Risos.) 

O Sr. Jarbas Passarinho - Porque, na 
medida em que V. Ex.n foi tão contun
dente em relação ao projeto original, 
era realmente interessante se se soubes
se se a Comissão de Redação das duas 
Casas recebeu o "mas, porém" redun
dante do Palácio ou se, ao contrário, foi 
uma colaboração do Congresso à Men
sagem. 

O SR, PAULO BROSSARD - Deixo à 
vocaçã·o dos historiadores. (Risos.) 

O Sr. Jarbas Passarinho - Mas V. 
Ex.n o é. 

O SR. PAULO BROSSARD -Salvo er
ro meu, a causa não é difícil de localizar. 
Estava na pressa, nobre Senador. As leis 
não devem ser feitas atabalhoadamente. 
Pressa, praz.o marcado, tempo certo, sob 
pena de prevalecer o projeto do Gover
no. . . É uma simples interpretação mi
nha. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Se V. Ex.n 
me permite uma interrupção a mais ... 
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O SR. PAULO BROSSARD - Com 
prazer, Excelência. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Realmente, 
o assunto é irrelevante, só serviu para 
uma digressão. Mas, a única explicação 
que eu não aceitaria era a da pressa, 
porque ela elimina palavras - e V. Ex.a 
mc.strou que o texto dobrava palavras 
com a mesma .significação. É verdade 
que o Padre Vieira escreveu famosa car
ta em que disse "que não teve tempo de 
ser breve", ele disse isso mas jamais jus
tificou ter tempo para empregar solec~s
mos nas "Cartas" que escreveu. Esta e a 
diferença. 

O SR. PAULO BROSSARD - De qual
quer sorte, V. Ex.a me tirou a resposta. 
(Risos.) 

Mas creio, Sr. Presidente, que não pre
cisamos discutir em torno do "mas, po
rém" ... 

Estou convencido, ele queria govern~ 
dentro da Constituição que jurara, ate 
porque tão vastos eram os poderes que 
ela lhe outorgava que de mais não pre
cisava para realizar o bem do País. 

No entanto, cedo começaram os apelos 
à violência. Em julho de 68, para louvar 
o Presidente, em entrevista coietiva à 
imprensa declarava um Ministro ter as
sistido o Presidente Costa e Silva resis
tir a "soluções de força", que lhe eram 
sugeridas. Dispensável seria dizer que 
tais sugestões só poderiam ser feitas por 
pessoas que freqüentavam o paço presi
dencial e ao chefe do Executivo tinham 
acesso e intimidade para assim falar
lhe. 

E nã·o deve ter sido sem propósito que 
ele, agradecendo saudação pelo seu ani
versári·o, "voltou-se para todos nós", e 
outra vez me valho de depoimento pres
tado ao Senado por um dos seus Minis
tros, o nobre Senad·or Jarbas Passarinho, 

"Voltou-se para todos nós. Dedo em 
riste, apontou para o Almirante Ra
demacker, seu Ministro da Marinha, 
e disse: "Aqui está o testemunho que 
eu invoco. Este homem, eu e mais o 
Brigadeiro Melo, fomes ditadores por 
19 dias no meu País e foi tamanho o 
peso que senti sobre meus ombros e 
sobre minha consciência, que jamais 
repetirei esse papel." 
E concluiu com esta frase que nunca 
me saiu dos ouvid·cs: "A ninguém é 
dado o direito de decidir arbitraria-

mente sobre o destino de um ho
mem". 

• • • 
O que ocorreu aos 13 de dezembro de 

1968 não é preciso dizer. Menos de dois 
anc.s depois de promulgada a Constitui
ção, que o Presidente jurara "manter, 
defender e cumprir", a Constituição cuja 
intocabilidade fora por ele decretada, 
era partida ao meio pelo mesmo Presi
dente. Tal como ocorrera em outubro de 
1965. 

Vale a pena, no entanto, rememorar 
esta passagem do depoimento, por todos 
os títulos idóneo, do Ministro e Senador 
Passarinho: 

"Mas o próprio destino de S. Ex.a o 
trairia, e graças a uma pr-evocação 
primária, de nenhuma qualidade 
que se possa louvar, de um jovem e 
irresponsável Deputado na Câmara 
dos Deputados àquela altura, veio o 
Ato Institucional n.0 5. Sou testemu
nha e outros mais do que eu - da 
relutância com que ele o recebeu, das 
dificuldades que impôs àqueles que o 
procuravam, premidos pelas circuns
tâncias, desejando que o Ato fosse 
imediatamente editado, de um fa
moso ato que lhe foi em certa mão 
de um certo Ministro, que era, se
guramente, mais radical que o pró
prio Código de Constantino. E ele a 
todos dls.se: "Não recebo hoje, de 
modo algum! Só amanhã pensarei 
nisso, por enquanto, para mim, o 
Congresso tomou uma atitude scbe
rana." 
Oorreu ·o risco de ser deposto nessa 
noite. Mas o seu prestígio de velho 
marchal o manteve no Governo, e 
muitas pessoas importantes que de
tinham o poder decisório em suas 
mãos, que o procuraram nessa noi~e, 
voltaram da ante-sala do seu pala
elo." 

Note-se este trecho: 
"mas o próprio destino de S. Ex.a o 
trairia, e graças a uma provocação 
primária, de nenhuma qualidade que 
se possa louvar, de um jovem e irres
ponsável Deputado na Câmara dos 
Deputados, àquela altura, veio o Ato 
Institucional n.o 5." 

"Uma provocação primária, de nenhu
ma qualidade", nenhuma, "de um irres
ponsável", leva homens de governo o que 
vale dizer, homens maduros, responsá-
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veis, ponderados, de_ qualidades v_aria
das, a jogar a Naçao fora da lei, na 
a ventura da !legalidade. 

"Só amanhã pensarei nisso, por en
quanto para mim o congresso tomou 
uma aÚtude s-oberana". A atitude sobe
rana do Congresso era a decisão da Câ
mara em matéria de sua competência 
exclusiva. A "atitude soberana", contu
do, seria examinada no dia seguinte; e 
tendo corrido "o risco de ser deposto na
quela noite", no dl.a s~guinte. ~ "!1:titude 
soberana" foi rescindida. Alias, aquela 
altura, e repito o depol_m_ento do nobre 
Senador que foi seu Ministro e que de 
forma carinhosa ao Presidente Costa e 
S!lva se refere chamando-o de "velho 
Marechal", 

"àquela altura, veio o Ato Institu
cional n.0 5." 

"Veio o Ato Institucional". Donde 
veio? Quem o trouxe? O Presidente "cor
reu o risco de ser deposto nessa noite". 
Deposto por quem? E te-lo-ia sido se não 
houvesse se rendido afinal. Aliás, no 
instante em que ele não demitiu "certo 
Ministro" que pretendera editar "um fa
moso Ato. . . seguramente mais radical 
que o próprio Código de Constantino", a 
capitulação já ocorrera. 

Não é isto, no entanto, o que mais im
porta. 

Pode v. Ex.• estar certo, Sr. Senador, 
é com profunda tristeza que eu repito 
esses fatos; são eles, entretanto, parte 
da nossa História e estão presentes, de
ploravelmente, nos dias de hoje. Não é 
isto no entanto, o que mais importa. O 
que' importa é este fato: o Presidente 
castello Branco, a um convite para sair 
da legalidade, respondia "não t~nho vo
cação de ditador. Jamais serei tirano do 
meu País" o Presidente Costa e S!lva, 
por sua vez, lembrando que fôra ditad-or 
por 19 dias, exclamava: "foi tamanho o 
peso que senti s~pre meus c_mbr~s e so
bre minha consciencla, que Jamais repe
tirei esse papel", porque "a ninguém é 
dado o direito de decidir arbitrariamen
te sobre o destino de um homem" ... 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Comunico a V. Ex.• que o seu tempo 
está esgotado. 

O SR. FRANCO MONTORO - Peço a 
palavra, Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Dou a palavra. pela ordem, ao Se
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex.• que, na forma 
do Regimento, conceda a palavra ao 
nobre Senador Paulo Brossard para falar 
pela Liderança do Movimento D;emocrá
tico Brasileiro, a fim de qu o Senado e 
a Nação possam ouvir esse magnífico 
depoimento que S. Ex.a presta ao Parla
mento, ao País e à História de nossa 
terra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- V. Ex.• será atendido. 

Continua com a palavra o nobre Sena
dor Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD - Depois 
de esg.otar o tempo que me foi cedido 
pela Liderança do MDB, Sr. Presidente, 
talvez eu tenha de apelar para sua ge
ner-osidade. 

Continuando: O que importa, Sr. Pre
sidente, é que um e outro, homens de 
honra, de prestígio, investidos de vasta 
autoridade, homens que haviam jurado 
"manter, defender e cumprir a Consti
tuição", um e outro terminaram resva
lando para a ilegalidade. Este é o fato, 
para mim, de importância. 

Parece encontrarmo-nos em plena tra
gédia esquiliana, assistindo o destino, 
caprichoso e implacável, a determinar a 
ação dos homens. 

Destino, Sr. Presidente, ou a presença 
muito terrena de uma força mais forte 
do que o governo constituído e que, tan
to em outubro de 65 como em dezembro 
de 68, levou os Presidentes a fazerem o 
que não queriam, Impelindo-os a violar 
um juramento de honra? Esta a tremen
da realidade que perturbou o passado, 
inquieta o presente e tolda o futuro. Este 
o grande desafio. 

O Ato n. 2 deveria durar quinze meses 
e encerraria, para sempre, o ciclo dos 
poderes discricionários; o Ato n.0 5, que 
é uma conseqüência do anterior, já co~
ta mais de seis anos e, embova proviso
rlo, poderá durar indefinidamente. 

Toda a tragédia está em Imaginar que 
a lei oprime o governo e que, sobrepon
d·o-se à lei, o governo aumenta o seu po
der e melhor pode governar . . . fosse as
sim e nada haveria mais fácil do que 
g·overnar e os problemas da humanidade 
estariam resolvidos. Em verdade, rom
pendo o círculo legal, o governo se torna 
prisioneiro, do acaso ou da força, pois 
embora eu não seja partidário da teoria 
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segundo a qual "todo o Estado se funda
menta na força", idéia de Trotski, entre 
outros, e donde a recolheu o eminente 
Senador pelo Pará ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Aqui, se 
impõe uma interrupção. Já que V. Ex.n 
diz que •O seu telefone é historicamente 
censurado, eu peço que não deixe a frase 
ambígua. A citação de Trotski pode ser 
comprometedora, sobretudo para um ho
mem da minha formação, considerado, 
segundo alguns liberais, "gorila". Agora, 
pediria a V. Ex. a que c·ompletasse a frase. 
Eu poderia ter recolhido, exatamente, em 
Trotski; infelizmente, não a li; mas li-a 
em Max Weber, que, provavelmente, me
rece o maior respeito de V. Ex.a 

O SR. PAULO BROSSARD - Entre 
outros, eu disse. Procuro ser exato sem
pre, particularmente quando menciono 
uma opinião alheia. É o meu dever. 

O governo se torna prisioneiro de quem 
tem mais força, porque ele autorizou que 
contra ele também se use a força. Não 
é mais a força sujeita à lei - a regra 
suprema passa a ser a força liberta da 
lei. 

Estabelecida a ilegalidade, o medo 
ocupa o lugar da segurança. Para com
bater o medo o poder se arma de novos 
instrumentos. Aumenta a repressão, mas 
o medo C·ontinua. Quanto maior a re
pressão maior o medo. 

Havia entre nós, e ·desde 1953, a Lei de 
Segurança n.O 1.802. Tornou-se insufi
ciente. Foi editado o Decreto-Lei n.0 314, 
de 67. Continha preceitos bárbaros. Não 
bastou. Foi substituído pelo Decreto-Lei 
n.0 510 e este, no mesmo ano de 1969, 
pelo Decreto-Lei n.O 898. Dois decretos
leis sobre segurança em um ano, exata
mente quando o governo exercia sobre o 
país um verdadeiro jus vitae et noecis. 

O fenômeno foi agudamente analisado 
por Ferrero. Releve-me a Casa se relem
bro algumas passagens do que ele cha
ma "os gênios invisíveis da cidade". 

"Os princípios de legitimidade têm a 
missão de libertar o Poder e os seus 
súditos dos seus temores recíprocos, 
substituind.a cada vez mais nas suas 
relações a f.arça pelo consentimento. 
São, pois, os pilares da civilização, 
visto que a civilização é um esforço 
para libertar a humanidade dos te
mores que a atormentam. Mas se em 
plena clvllização é abruptamente 

violado um princípio de legitimidade 
e o poder é conquistado por um gol
pe de força, um povo recai imedia
tamente no medo e na barbaria." 
"Vimos que os instrumentos da força 
provocam medo tanto aos que os so
frem como aos que os empregam. Vi
mos que o medo do poder se exaspe
ra até o paroxismo, por ação e rea
ção recíprocas entre o poder e os 
súdl tos; que o medo dos súdi tos as
susta o poder, porque gera o ódio e 
o espírito de revolta; que aterrado 
pela ameaça, .sempre imanente, de 
uma revolta geral, o poder se esfor
ça por aterrorizar ainda. mais os 
seus súdi tos. Mas se o medo destes 
aumenta, aumentam também o ódio 
e o espírito de revolta; por sua vez, 
o poder quanto mais medo faz, mais 
medo tem; e quanto mais medo tem 
mais precisa fazer medo." ' 
"As destruições da legalidade apre
sentam-se sempre como tempestades 
de superfície, curtas e violentas; al
guns meses, algumas semanas, al
guns dias bastam às vezes para dei
tar por terra as legalidades mais an
tigas e sólidas.. . essas revoluções 
que destruíram uma legalidade, ti
veram sempre um efeito, que nunca 
faltou: todas provocaram um grande 
acesso do medo. l1: uma lei de pre
cisão quase astronômica: assim que 
numa sociedade humana é destruída 
a legalidade, ainda quando essa des
truiçã.o é justificada pelos vícios e 
fraqueza da legalidade, o pânico se 
apodera de todos os espíritos. Os pri
meiros a terem medo são os destrui
dores; é neles que começa o pânico 
e deles é que se propaga." 
Ferrero, O Poder, 51, 252, 258 e 259. 

••• 
Depois o Ato n.0 5, porque, em respeito 

à ordem numérica. o ato de 13 de dezem
bro de 68 levou o n.0 5, nada mais ficou 
de pé. O Poder Legislativo teve suas atri
buições absorvidas pelo Executivo, que 
também lhe extirpou um pedaço, como 
extirpou um pedaço do Judiciário. O Su
premo Tribunal que em outubro de 65 
fora aumentado em cinco lugares, pelo 
Ato n.0 2, em dezembro de 68 foi redu
zido em cinco lugares, pelo Ato n.o 5. 
Sem falar no corte de suas atribuições. 

Se isto ocorreu quanto aos Poderes da 
República, que dizer-se em relação aos 
pobres mortais? 



-528-

Volto ao depoimento, aliás, comovente, 
do nobre Senador pelo Pará: 

"Estamos em agosto. A primeiro de 
setembro convocare! o Congresso pa
ra retirá-lo do recesso. E a 7 de se
tembro quero assinar a Constituição 
deste País, que dia a dia, artigo por 
artigo; revejo, escudado na profi
ciência, na fidelidade democrá tlca e 
no alto conhecimento jurídico do 
Dr. Pedro". Ele se referia a Pedro 
Aleixo." 

O nobre Senador repetia palavras do 
Presidente Costa e Silva. 

Depois a doença a agravar-se e por 
fim, o fim; grossas lágrimas a correr pe
la face. 

"O homem impotente diante da von
tade -de se retirar do papel de ditador 
do seu País para devolver à sua Na
ção, antes que seus dias findassem, 
pelo menos, um meio caminho aber
to à busca da conciliação entre a 
Liberdade e a Autoridade." 

Não discuto, Sr. Presidente, se ele po
dia "assinar", quer dizer, outorgar uma 
Constituição no dia 7 de setembro. Re
gistro, no entanto, o esforl}o espiritual, 
físico e profundamente humano feito 
pelo Presidente Costa e Silva para "se 
retirar do papel de ditador do seu País". 

Agora chega a vez de um dos episódios 
mais deploráveis da nossa História e um 
dos que fala com mais eloqüência acerca 
da profundidade da crise que continua a 
envolver-nos e da qual urge sair, sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, enquanto é tem
po, porque cada dia que passa o proble
ma se agiganta e se agrava. 

• • • 
Adoece o P_resldente da República. Em

bora lamentavel, nada mais natural, e é 
tão natural que Isto ocorra que a Cons
tituição manda eleger, para substituí-lo 
em caso de Impedimento, e sucedê-lo em 
caso de vaga, um Vlce-Presldente. São 
idênticos os requisitos legais para que 
um br.as!lelros possa ser eleito Presi
dente e Vice-Presidente da República. 

"Sub.stltul o Presidente, em caso de 
Impedimento, e sucede-lhe, no caso 
de vaga, o Vlce-Presidente da Re
pública", rezava o artigo 79 da Cons
tituição de 67. 

Impedido de exercer a Presidência o 
Sr. costa e Silva, por grave moléstia, im
pedido de exercê-la também foi o Vlce
Presidente da República, ainda, que esti
vesse c·om p.Jena saúde. Ambos impedi
dos, um por doente, o outro por sadio. 

Por que o Sr. Pedro Aleixo foi Impe
dido de assumir a Presidência da Repú
blica, no Impedimento, por moléstia, do 
Presidente Oosta .e Silva, quando, para 
esse fim, for:a eleito juntamente com o 
Presidente Costa e Silva? 

Por quê? Por corrupto? Por subversi
vo? Por hostil ao regime? São hipóteses 
absurdas e até insultuosas. Por suspeito 
à Revolução? Ele foi lide r do governo 
Castello Branco, depois seu Ministro, 
companheiro de chapa do Mar. Costa e 
Silva, eleito com ele, assumiu a Presi
dência da República quando o Presi
dente se ausentou do Pais, participava 
das reuniões do Conselho de Segurança, 
estava incumbido de redigir a Constitui
ção a ser outorgada. Por que uma per
sonagem assim tão integrada no regime 
foi sumariamente posta à margem e dis
pensada de cumprir seus deveres cons
titucionais? 

Não é versão minha, Sr. Presidente. 

É o que leio num documento dirigido 
"à Nação" e estampado no Diário Oficial 
de 1,0 de setembro de 1969: 

"a situação que o País atravessa, por 
força do Ato Institucional n.o 5, de 
13 de dezembro de 1968, e do Ato 
Complementar n.0 38, da mesma da
ta, que decretou o recesso do Con
gresso Nacional, a par de outras me
didas relacionadas com a Segurança 
Interna, não se coaduna com a 
transferência das responsabilidades 
da autoridade suprema e de Coman
dante Supremo das Fôrças Armadas, 
exercida por S. Ex.o., a outros titula
res, conforme previsão constitucio
nal.'' 

Para que dúvida não palrasse, o citado 
documento "à Nação" prossegue: 

"como Imperativo da Segurança Na
cional cabe aos Ministros da Mari
nha de Guerra, do Exército e da 
Aeroná u tlca Mil! tar assumir, en
quanto durar o impedimento do Che
fe da Nação, as funções atribuídas a 
S. Ex.o., pelos textos constituicionais 
cm vigor." 
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A segurança. nacional será. incompá.
tível com a observância das leis? Haverá 
segurança fora da lei? 

O cumprimento da Constituição, em 
uma de suas cláusulas mais vulgares, de 
resto repetida pela Carta outorgada, não 
se coaduna com a "Segurança Interna"? 

E eu me pergunto: estará certa a po
lítica que levou o País à situação segun
do a qual, por motivo de segurança, o 
Vice-Presidente da República não pode 
assumir a Presidência em caso de impe
dimento, por moléstia, do Presidente? 

"Em caso de impedimento do Presi
dente e do Vice-Presidente, ou va
cância dos respectivos cargos, serão 
sucessivamente chamados ao exer
cício da Presidência o Presidente da 
Câmar.a dos Deputados, o Presidente 
do Senado Federal e o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal", art. 80 
da Constituição de 1967". 

o Vice-Presidente, impedido de assu
mir a Presidência da República, por mo
tivo de segurança, era Pedro Aleixo, "fi
gura admirável de professor permanente 
de democracia", para repetir, ainda uma 
vez, o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

Pormenores d~ impedimento foram 
descritos por Carlos Chagas e são hon
rosos ao ilustre homem público, mas são 
deprimentes para o País. 

Ainda que seu autor fosse Secretário 
de Imprensa da Presidência da Repúbll
ca, o llvr<J foi aprendido. Hoje, raridade 
bibliográfica, intitula-se "113 dias de 
angústia. Impedimento, doença e morte 
de um Presidente". 

Afastado o Vice-Presiden te da Repú
bllca, o Presidente da Câmara não foi 
chamado a ocupar a Presidência. Por 
quê? Por motivo de segurança. O Presi
dente do Senado Federal f<Ji chamado a 
exercer a Pre.sidência? Não. Por quê? Por 
motivo de segurança. Eliminados o Vice
Presidente da República, o Presidente da 
Câmara das Deputadas e o Presidente 
do Senado Federal, o Ministro Presidente 
do Supremo Tribunal Federal também 
não foi chamado a assumir a Pre.sidên
cia da República. Por quê? Por motivo 
de segurança.. 

Seria suspeito o Juiz Pre.sidente do 
mais alto Tribunal da Repúbllca? Sus
peito? A hipótese seria sempre Injuriosa, 
mas no caso, fatos notórios exclulram a 

hipótese como hipótese, pois após a re
volução de 64 foi feito Procurador Geral 
da República e Ministro do Supremo Tri
bunal. Tratar-se-ia de um homem inex
periente e despreparado à singularidade 
de emergência? Poucos homens públicos 
terão títulos tão eminentes quanto os 
possui o eminente magistrado, que antes 
de sê-lo foi deputado, governador do 
seu Estado, embaixador do Brasil, juiz 
do Tribunal Superior Eleitoral, Procura
dor Geral d.a República ... 

Em qualquer país, o exercício da Pre
sidência da República pelo Presidente de 
sua mais a! ta Corte de Justiça, seria 
motivo de confiança, de tranqüilidade, 
de segurança. 

Que p.aís é esse em que o j ulz Presi
dente da mais alta Corte de Justiça, por 
m()tivo de segurança, não pode assumir 
a Presidência da República? Por Deus, 
que insegurança! 

Interrompo aqui, por um instante, o 
meu dilcurso, Sr. Presidente, que talvez 
não esteja a agradar a todos os seus ou
vintes, para inserir nele uma frase que, 
creio a todos agradará, e até mesmo me 
arrisco a falar em nome de toda a Casa. 
É p,ara prestar uma homenagem ao emi
nente Ministro 0.5waldo Trigueiro, que 
há pouco deixou a função, por imple
mento da idade, de Juiz do Supremo Tri
bunal Federal, onde se houve de forma 
exemplar no cumprimento do seu dever. 
(Palmas prolongadas.) 

o Senado !ô'ederallhe conferiu um voto 
de confiança ao aprovar o seu nome. É 
natural que, daqui do Senado Federal 
lhe fosse dita esta palavra, quando en
cerra sua função. 

Continuo, Sr. Presidente, e agradeço o 
gesto fidalgo dos Srs. Senadores, aplau
dindo a sugestão. Não me enganava. 

Quando os Ministros militares, excluin
do o Vice-Presidente, da República o 
Presidente da Câmara, o Presidente da 
Senado e o Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, se atribuíram o exercício 
das funções do Presidente, porque adoe
cera, e do Vice-Presidente, porque não 
adoecera, e se Investiram dos poderes 
presl denciais e congressuals, além da
quele.> que não são nem presidenciais 
nem congressuals, quando os ministros 
outorgaram uma nova Constituição sob 
o rótulo de Emenda n.0 1, largos trechos 
da Carta de 67, e os principais deles, 
haviam sido riscados. 
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É o momento de indagar outra vez: se 
a Constituição jurada pelo Presidente 
castelo Branco em abril de 64 fora reco
lhida ao Arquivo Nacional, onde estava 
a Constituição que em março de 67 o 
Presidente Costa e Silva jurou "manter 
defender e cumprir?" 

O Presidente Médici jurou "manter, 
defender e cumprir ,a Constituição", a 
Constituicão que dias antes fora outor
gada, e, ·rogo depois de outorgada. ~á 
modificada pela mais original e sab1a 
das vias reíormatórias: a republicação 
no Diário Oficial. (Risos.) 

TRJ!:S PRESIDENTES 
TRJ!:S CONSTITUIÇõES 

Deste relato, para mim amargo, dolo;
ro.so, se verifica que em cinco anos tres 
Presidentes juraram "manter, defender e 
cumprir" três Constituições. 

Que significa isto Sr. Presidente? 

Da última Constituição basta ler um 
artigo para se ter a comprensão do todo. 
Pelo artigo 182 da Carta outorgada "con
tinu.am em vigor o Ato Instituci·8nal n.0 

5, de 13 de dezembro de 1968, e os de
mais atas posteriormente baixados". 

Por conseguinte, a própria Carta ou
torgada está e não está em vigor. O 
princípio da não contradição, que a filo
sofia assentara, foi revogado ... ao mes
mo temp·o a Carta é e não é. Existe e 
não existe. Limita e não limita. Obriga e 
não obriga, Impera e não impera. 

Porque pelos poderes que o Poder Exe
cutivo se atribuiu pelo Ato n.0 5, vio
land·o a Constituição de 67, e que o Exe
cutivo manteve ao outorgar a Constitui
ção de 67, e que o Executivo manteve ao 
outorgar também por autoridade própria 
a Carta de 69, o Presidente da República 
pode fazer e desfazer a própria Carta 
outorgada, uma, duas, quantas vezes 
quiser. Pode fechar o Congresso. Pode su
primir uma de suas cámada.s. Pode ex
tinguir o Supremo Tribunal Federal. Po
de reduzi-lo à metade ou adelgaçar a sua 
competência. Pode restaurar a monar
quia. Até a federação, há tanto tempo 
desintegrada, pode ser restaurada ... 

A Carta inteira se resume ao art. 182. 

Eis um retrato da profunda e progre.J
siva degeneração institucional do País. 
Ruy Barbosa, num dos últimos di.scur.sos 

sobre o Governo Hermes, clamando con
tra ,as deformações do regime, disse que 

"o regime presidencial criou o mais 
chinês, o mais turco, o mais russo, o 
mais asiático, o mais africano de 
todos os regimes." 

Oomo se poderia chamar o atual, 
quando tudo, depende de um homem? 

• • • 
Raros terão assumido o governo sob 

expectativa tão simpática quanto o Sr. 
Emílio Médici. 

Após um período opressivo, a clareza 
da sua linguagem lembrava uma rajada 
de vento fresco a renovar uma atmos
fera abafadiça. Chegou dizendo que iria. 

"ouvir os homens de empresa, os 
operários, os jovens, os professores, 
os intelectuais, as donas de casa, 
enfim, todo o povo brasileiro. Será 
um diá1ogo travado sobre o nosso 
País, os nossos problemas, os nossos 
interesses e o nosso destino. Natu
ralmente, esse entendimento requer 
universidades livres, partidos livres, 
sindicatos livres, imprensa livre, 
Igreja livre. . . . Chegou a hora de 
fazermos o jogo da verdade" 

E lisamente reconheceu 
"que o Brasil ainda continua 
vivendo sob um regime que não po
demos considerar plenamente demo
crático. Não pretendo negar essa 
realidade, exatamente porque acre
dito que existem soluções para as 
crises que a criaram ou que dela de
correm. E estou disposto a pô-las em 
prática." 

Feito o registro veraz, anunciou: 
"desse modo, ao término do meu pe
ríodo administrativo, espero deixar 
definitivamente Instaurada a demo
cracia em nosso País". 

Deus nos livre, Sr. Presidente, para 
todo o sempre, "das universidades livres, 
d~s p:utidos livres, d·os sindicatos livres, 
da imprensa livre, da Igreja livre", se
gundo a concep~ão de liberdade do Pre
sidente Médici. <Risos.) 

Não é meu intento discutir no entanto 
ngora o in.superado autoritarismo do seu 
governo, o mais antiparlamentar e mais 
"cast!lhista" de todos, não é este D ob
jeti''O da minha análise. O fato nu é que 
os seus dias terminaram e o Presidente 
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não "deixou definitivamente Instaurada 
a democracia em nosso País", como es
perava e como anunciara em outubro de 
69, e que tanto regozijo causara à Nação. 

Suponho que entre os maiores admi
radores do Governo Médlci não haverá 
quem afirme tenha havido progresso sob 
o ponto de vista institucional. 

Dir-se-á que não surgiu uma quarta 
"constituição" a ser jurada pelo quarto 
Presidente da República, mas a explica
ção é intuitiva, Sr. Presidente: deixou de 
haver constituição. A chamada "consti
tuição", a carta outorgada pelos três 
ministros que, afastando os substitutos 
legais do Presidente da República, 
ocuparam a Presidência, em verdade 
consta de um artigo, o 182. 

É profundamente constrangedor dizer 
isto, mas é a dolorosa verdade. Volto a 
dizer, Sr. Presidente, o compromisso re
gimental de "guardar a Constituição fe
deral" consiste em guardar o nada. 

É de oito anos o mandato de Senador. 
No entanto, ele pode durar oito anos, 
oito meses, oito semanas, oito dias, oito 
horas. Nada mais preciso acrescentar 
para definir uma situação. Só me resta 
repetir a Ruy Barbosa: 

"Não há diferença entre a condição 
do cativo já surrado e a do cativo 
surrável ao capricho do feitor. Que 
me vale a mim estar livre, se não 
estou livre pelo valor do meu direi
to? Que me importa a mim não estar 
preso, se o não estou unicamente 
porque ainda não me quiseram man
dar prender?" 

XXX 

Contraditórias têm sido as faces do 
Governo Gelsel. Pouco edificante o pro
cesso de escolha dos novos dirigentes dos 
Estados e melhor comportamento no to
cante às eleições parlamentares. Não que 
elas tivessem sido livres, Sr. Presidente 
como aqui foi dito. Nego. Não houve vio
lências, prisões com a pura finalidade de 
coagir, oc<Jrridas no pleito anterior, mas 
liberdade não houve. Coragem, isto sim. 
Não há liberdade quando não há segu
rança e ninguém tem segurança neste 
País. Pelo que eu dizia, nos comícios, pe
la rádio, através da televisão ,embora 
mantivesse sempre o nível que entendo 
deva ser mantido numa campanha elei
toral, limpo, claro, definido, altivo e 
sempre verdadeiro, poderia ter sido des
pachado para o cemitério dos mortos vi-

vos, povoado, por sinal, por muitos bra
sileiros Ilustres. Poderia ter sido Impedi
do de estar aqui. E Isto não se coaduna 
com a liberdade. 

Assis Brasil, no histórico discurso de 
Santa Maria, já advertira: 

"a liberdade e as suas garantias de
vem estar na lei. Só os povos atrasa
dos ou decadentes se prestam a 
depender da boa ou má vontade de 
invidíduos, seja qual for o nome ou 
a aparência com que se queira cobrir 
o poder despótico." 

Coragem, sim, coragem não faltou. E 
se a coragem é o fundamento da liber
dade, Péricles já o disse no discurso aos 
atenienses, com a liberdade, porém não 
se confunde. 

Há um fato, porém, que não me furto 
a salientar. Depois de dez meses de em
possado, ü atual Governo levantou a 
censura, que era um escárnio e um es
cândalo, ao O Estado de S. Paulo e ao 
Jornal da Tarde, deixando assim desem
pregado o sr. Luiz Vaz de Camões, ... 
(Risos) ... o mais ativo dos redatores do 
grande jornal paulista, que acaba de 
completar o primeiro e glorioso centená
rio, com muitas cicatrizes havidas em 
lutas libertárias, mas porejando altivez 
e bravura, competência e responsabili
dade; também perdeu o lugar um fecun
do formulador de estranhas receitas 
culinárias. (Risos.) 

O fato é importante e é com prazer 
que o reg.istro. Não quer isto dizer, no 
entanto, tenha cessado a censura, que é 
ilícita, nociva à Nação e tóxica ao Go
verno; ela continua a castigar outros ór
gãos de divulgação. 

Tenho em mãos a prova material do 
que afirmo. A Veja, no seu penúltimo 
número, não pôde publicar a entrevista, 
a derradeira entrevista, daquele que 
aqui foi chamado, e com justiça, de "pro
fessor permanente de democracia", Pe
dro Aleixo. A derradeira entrevista de 
Pedra Aleixo·! E assim nos encontra
mos, Sr. Presidente, diante do mesmo 
problema. 

Sob o ponto de vista institucional, o 
honrado Senhor Presidente da Repú
blica não definiu, claramente, as suas 
metas. Em sua mensagem ao Congresso, 
reconheceu que "essas últimas eleições 
constituem, do ponto de vista político, o 
fatü mais relevante do ano". Em melo a 
algumas expressões de alcance discuti-
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vel, fala na "promissora evolução p~litl
ca do País" e Informa ter envldado 

"sinceros esforços para o gradual, 
mas seguro, aperfeiçoamento demo
crá tlco, ampliando o diálogo honesto 
e mutuamente respeitoso e estimu
lando maior participação das elites 
responsáveis e do pov<O em geral, pa
ra a criação de um clima salutar de 
consenso básico e a institucionaliza
ção acabada dos princípios da Re
volução de 64. Continuamos empe
nhados no aperfeiçoamento das 
práticas democráticas ... 

e reafirma esta trivialidade, mas que se 
torna digna de n<Dta, tanto nos afasta
mos da normalidade, reafirma 

"de que cabe aos partidos - do Go
verno e da Oposição - essenciais ao 
estilo de vida democrático, concorrer 
decisivamente para o aperfeiçoa
mento da estrutura politica nacio
nal." 

Evidentemente se trata de uma lin
guagem cautelosa. O Sr. Ernesto Geisel 
não diz, como seu antecessor, 

"espero deixar definitivamente ins
taurada a democracia em nosso 
País". 

Modestamente, ele se limita a infor-
mar: 

"envidamos sinceros esforços para o 
gradual, mas seguro, e contínuo 
aperfeiçoamento democrátic·o, 
continuamos empenhados no aper
feiçoamento das práticas democrá
ticas ... " 

Tudo está em saber se o Presidente se 
c<mtenta com pouco ou se pretende ser 
discreto no anunciar, para ser abundan
te no colher. Tamanho e tão intenso é 
meu desejo, que prefiro a segunda hipó
tese. 

Minha presença nesta Casa, Sr. Presi
dente, não tem outro sentido. Se eu não 
acreditasse na recomposição constitu
cional do Brasil, não estaria aqui. E se 
ao cabo do mandato salsse deixando um 
Brasil como é, divorciado da lei, o meu 
sentimento seria o de quem houvesse 
perdido oito anos de sua vida. Não pos
so dizer melhor o que penso e o que 
ambiciono. Também é este o pensamen
to daqueles que me fizeram Senador. 

Na campanha eleitoral o MDB examl
n<Ju os mais variados problemas, locais e 

nacionais. Um, entretanto, foi sempre o 
cerne da campanha: a restauração da 
normalidade Institucional e a pacifica
ção da família brasileira. Os erros come
tidos nos sirvam de severa advertência, 
mas não sirvam para separar indefini
damente os brasileiros, que podem ser 
adversários, mas não devem ser inimi
gos. 

Ainda uma vez recorro à sabedoria de 
Raul Pllla: 

"nenhuma nação dividida contra si 
mesma pode subsistir. Toda revolu
ção é necessariamente uma divisão, 
uma secção. É divisão necessária, mas 
também divisão necessariamente 
transitória. O cirurgião, depois de 
dissecadas as partes, trata logo de 
as reunir da melhor forma possível. 
Isto desconhecem ou esquecem, os 
que desejariam fazer da Revolução 
um estado permanente, um modo 
normal de vida." 

Há um fato, contudo, Sr. Presidente, 
que me parece visível: amadureceu a 
idéia da reconstitucionalização brasilei
ra. 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Ouço o 
aparte de V. Ex." 

O Sr. José Sarney - Senador Paulo 
Brossard, em primeiro lugar, devo pres
tar a V. Ex." uma homenagem que acre
dito seja muito cara a um politico - a 
homenagem do adversário. V. Ex." reafir
ma, em seu discurso, nesta tarde, a tra
dição dos grandes políticos do Rio Gran
de. 

O SR. PAULO BROSSARD - Muito 
agradecido a V. Ex." 

O Sr. José Sarney - Contudo, V. Ex." 
há de compreender que nada melhor pa
ra um parlamento do que o debate par
lamentar. A análise jurídica que V. Ex." 
vem fazendo da Revolução merece o res
peito de todos nós. Entretanto, acho que 
V. Ex." está esquecendo de fazer uma 
análise mais profunda, não sob o aspecto 
jurídico, mas sob o profundo aspecto so
cial da própria Revolução. Uma revolu
ção é um traumatismo, é uma confluên
cia histórica de aspirações, de decepções 
e de necessidades de tomadas de posi
ciio. Assim aconteceu em 1964. Foi uma 
ruptura violenta com as instituições, e 
tão necessária que V. Ex." mesmo dela 
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participou. V. Ex." mesmo admitiu que 
as revoluções, participando delas e apo
iando os seus primeiros passos, têm que 
cometer injustiças para a tingir o seu 
caminho, e que só um longo processo 
histórico pode julgar essas injustiças. As
sim nasceu o AI-1, com aquela sua in
trodução sobre o Direito Constitucional 
das Revoluções, que também fazia todas 
as restrições que foram feitas no AI-2. V. 
Ex.", como muitos dos brasileiros e mui
tos daqueles que aqui estão, lutava para 
a restauração de uma ordem democráti
ca que se julgava deturpada. Depois, veio 
o AI-2. V. Ex." também, juntamente co
nosco, tentava colocar as águas revoltas 
no seu leito, para que pudéssemos alcan
çar aquele caminho que fora o Início das 
inspirações revolucionárias. Assim, este 
caminho percorrido, que tão bem V. Ex." 
está tecendo, com os Presidentes da Re
pública que viveram no poder aquela 
"solidão de decidir" de que falava o Pre
sidente Kennedy, V. Ex." também teve 
os mesmos problemas como nós tivemos, 
como políticos, acompanhando esse pro
cesso. Não nos dê V. Ex." constrangimen
to, na beleza do seu discurso, de reco
nhecer que todos nós, nesta Casa, ao 
longo do tempo, nós políticos, estamos, 
e não só nós, como também os homens 
que a tiveram mais do que nós, com a 
responsabilidade de decidir nos momen
tos mais dramáticos da nossa História. 
E assim V. Ex.", ao julgar o Presidente 
Castello Branco ao assinar o Ato Insti
tucional n.o 2; ao julgar os homens que 
aqui estão assentados e que também ti
veram oportunidade de assinar o Ato 
Institucional n.0 5, não deve esquecer 
que a motivação inicial de todos - como 
era a motivação de V. Ex." ao apoiar o 
Ato Institucional n.O 1 - era encontrar 
o leito das aspirações democráticas que 
estamos perseguindo. E são palavras de 
V. Ex.": "a sua restauração exige conti
n\lados esforços". Está V. Ex." e estamos 
nos aqui, como estiveram os Senhores 
Presidentes, nesses continuados esforços. 
Aparteei V. Ex.a porque estava achando 
que o seu discurso tinha um grande pes
simismo sobre o rumo das coisas. Mas, 
agora, V. Ex." nos dá o alento final de 
que acredita que todos nós podemos al
cançar o caminho da restauração que es
peramos. Porque, se não temos ainda o 
estado de direito, não podemos dizer que 
estamos no estado de falência institucio
nal. Lembremo-nos, como V. Ex." citou, 
de alguns episódios da nossa História: 
por exemplo, quando da Oposição Liberal 
dos dez anos, ao se fundar o Clube Libe
ral, Nabuco - que V. Ex." citou - fala-

va que o objeto das idéias são as escolas, 
mas da política eram as pretensões; e 
ele perguntava aos integrantes do Clube 
Liberal: "O que podemos fazer? O que 
devemos fazer?" E fixava aqueles cinco 
pontos. Na carta que ele faria, e fazia, 
a Aarão Reis, falava que o liberalismo era 
uma aspiração lnfin:ta, aspiração tão 
grande que até no fato histórico, quase 
mitológico, em que Leónidas estava mor
to, quando lhe entregaram aquela capa 
púrpura, ele a recusou, mesmo morto, 
dizendo: "A paixão da liberdade não 
morre nunca". V. Ex.a vem a esta Casa, 
justamente, juntar-se a nós, como se 
juntou no passado, para encontrarmos 
esse caminho, certo de que nós não po
demos julgar demais, porque nós todos 
somos responsáveis por este processo. Ha
veremos de encontrar, esta é a mensa
gem final do meu aparte, e com apoio 
de V. Ex.as, com tantas responsabilidades 
quanto as nossas responsab!l!dades, have
remos de encontrar esse caminho. Temos 
algumas estrelas anunciadoras. A pre
sença de V. Ex." nesta Casa é uma de
las ... 

O SR. PAULO BROSSARD- É bonda
de de V. Ex.a 

O Sr. José Samey - Há um ano seria 
impossível um discurso como o de V. 
Ex.", há um ano seria impossível um dis
curso como o do Senador Marcos Freire. 
Nós não teríamos uma eleição livre co
mo a tivemos, era impossível ver numa 
mensagem'presidencial aquilo que V. Ex.a 
está dizendo agora, mensagem do Presi
dente Ernesto Geisel, onde Sua Excelên
cia diz que o desenvolvimento político é 
integrado com o desenvolvimento econó
mico e que devemos superar os antago
nismns e buscar a reconciliação nacional, 
porque Sua Excelência também acredita 
que este Pais não está dividido entre uns 
que são passageiros do "May Flower", 
condenados ou destinados à salvação, e 
outros condenados à perdição. Não, o Pre
sidente ofereceu a conc!l!ação, não quer 
confrontação. Ofereceu o caminho da in
tegração do desenvolvimento económico 
com o desenvolvimento politico. Assim, 
terminando o meu aparte, que sei longo, 
roubando o brilho das palavras de V. 
Ex.", mas perdoe V. Ex.", só o debate dá 
vida aos parlamentos- queria fazer uma 
última ressalva: por mais que mereçam a 
nossa homenagem os homens citados por 
V. Ex.", sobretudo essa grande figura do 
Estado de V. Ex.'\ um dos maiores de
mocratas que tem este Pais, um lutador 
dos maiores que já tivemos em todos os 
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momentos, que é Daniel Krieger, (Pal
mas) juntemos à homenagem que V. Ex.a 
prestou a S. Ex.n a homenagem à memó
ria do Presidente Castello Branco, porque 
foi por sua decisão que se incluiu o Ca
pítulo dos Direitos Humanos na Consti
tuição de 67, (Palmas.) 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, agradeço a Intervenção do emi
nente Senador pelo Maranhão. Pediria 
apenas que se observasse, ao longa do 
meu discurso, que fugi de formular juí
ws, emitir julgamentos. Preferi ficar no 
trabalho que chamaria até de anatomia 
descritiva. Não formulei, realmente, juí
zos, não condenei pessoas: lembrei, ex
pus, coloquei à reflexão dos Srs. Senado
res e do País a gravidade do problema 
que nos atormenta e que não nasceu ho
je, vem de antes. Apenas, por amor à 
História, queria lembrar ao eminente Se
nador José Sarney que o Nabuco que ci
tei é o segundo, é Joaquim. E o que S. 
Ex.a mencionou foi o Senador Nabuco. 

O Sr. José Sarney - V. Ex.a há de 
permitir: citei Nabuco de "Um Estadis
ta do Império". Este se referia ao Con
selheiro José Tomás Nabuco de Araújo. 

O SR. PAULO BROSSARD - Imagine 
só, Sr. Presidente, eu me colocar na po
sição de colega do conselheiro Nabuco 
de Araújo, (Risos,) Mas, evidentemente, 
a questão não é esta, Sr. Presidente. 
Agradeço o aparte do ilustre Senador, 
que muito me honrou. 

vou prosseguir: 

Há um fato que me parece visível, 
amadureceu a idéia da reconstituciona
lização. 

As urnas de 15 de novembro indicaram 
isto; os pronunciamentos dos Presiden
tes de ambas as casas do Congresso e 
de seus líderes revelam essa idéia co
mum e generalizada. Que falta, portan
to, para concretizá-la, Sr. Presidente? 

É evidente que a oposição não tem o 
mais mínimo interesse em procrastlnar 
esse resultado, que há de ser alcançado. 
COmo deve ela proceder? É uma pergun
ta que vem sendo formulada aqui e ali. 

Omitindo-se? Cerrando os olhos, ta
pando os ouvidos, fechando a boca? Tar
tamudea_ndo? Penso, Sr. Presidente, que 
a op9s~çao deve fazer o que lhe compete: 
opos1çao. O substantivo dispensa qualifi
cativos. Diz tudo. 

Recordo episódio ocorrido nesta casa. 
O gabinete conservador, chefiado por 
Coteglpe, enfrentava situação delicada. 
Silveira Martins, senador liberal, apre
senta uma indicação que velo a ser apro
vada pela quase unanimidade do Sena
do; ao sustentá-la, conclui assim a sua 
profética oração: 

"o Senado, como grande conselheiro 
da Coroa e do Governo, oferece a es
te uma saída airosa, sem quebra do 
princípio da autoridade. Se outro al
vitre, seja de quem for, melhor re
solver a questão, não duvidarei dar
lhe o meu voto. No mais continua
rei, como até aqui, a dar ao Governo 
o apoio da minha mais . decidida 
oposição." 

Como o grande estadista penso que o 
MDB deve dar ao Governo o insubstituí
vel apoio da sua oposição. E não será 
pequeno apoio. 

Não creio, Sr. Presidente, se deva pro
ceder como se, estando próximos à alco
va de doente grave, devêssemos baixar a 
voz a ponto de não afligir o moribundo. 
A ~alavra clara, franca e leal, penso eu, 
sera o ~elhor mcd9 de contribuir para 
que o PaiS saia do c1rculo vicioso em que 
se encontra cada vez mais mergulhado 
e atônito. Não há de ser fechando os 
olhos para a dura realidade não há de 
ser glorificando o dia que nasce, quando 
caem as treva~, que haveremos de pro
gredir no cammho da lei no sentido da 
normalidade, na busca da segurantça. 

Certos fatos têm ocorrido, entretanto 
Sr. Presidente, que me deixam perplexo: 

Por motives diversas dos alegados eu 
pensaria três vezes antes de convocar' um 
Ministro de Estado, qualquer que ele 
fosse e qualquer que fosse o assunto da 
possível convocação; é que pelo meca
nismo estabelecido, é quase 'inútil a ccn
vocação de um Ministro. 

Ver, porém, no exercício dessa compe
tência, obra de anticristo, é surpreenden
te. E mostra quanta nos desacostumamos 
a exercer os deveres parlamentares. Tra
t~r-se-la de "provocação", "contesta
çao", "sistema de Inquisição", "colocar o 
Governo no banco dos réus" instituir 
"tribunal de exceção contra a Revolução 
ou contra a conduta das Forças Arma
das", e não sei quanta coisa mais foi di
ta a propósito de uma Iniciativa legíti
ma, regular e normal. 

_Parece-me desproporcionada essa rea
çao, tanto mais quando partida de ve-
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teranos parlamentares. E parece-me que 
não deixa bem o Governo, pois ou o Go
verno não tem o que esconder e não se 
explica a celeuma levantada em rela
ção ao exercício de uma prerrogativa 
parlamentar, ou o Governo tem o que 
ocultar e nesse caso andou multo mal, 
pois a solução não estaria em ocultar, e 
sim em corrigir. 

O que deixei dito em relação à cha
mada do Ministro da Justiça pela Câma
ra dos Deputados, vale quanto à dis
cutida comissão Parlamentar de Inqué
rito para investigar violações de direi
tos humanos. Pela carta de 69 as CPis 
não tem prestança e por isto mesmo eu 
pensaria três vezes antes de tomar a ini
ciativa de criá-la Sr. Presidente; mas ver 
na sua eventual constituição o que foi 
visto pelos amigos do Governo, perdoem
me a franqueza, é um contra-senso: é 
uma prerrogativa da Minoria, tanto que 
basta um terço para sua criação, e só a 
Minoria é juiz da sua conveniência e 
utilidade. A menos que os fatcs a inves
tigar não recomendassem o Governo à 
estima pública; nesse caso, porém, esta
va mais do que legitimada a iniciativa 
oposicionista e em promovê-la a Oposi
ção parlamentar estaria cumprindo com 
exação o seu dever para com a Nação. 

De outro lado, segundo um dos nossos 
jornais, o Governo só prestaria informa
ções relativas aos seus atas. A ser e:xata 
a noticia, - e duvido da sua exatldão -
parece-me de todo em todo criticável a 
posição governamental. Já nem me re
firo à circunstância de os últimos gover
nos terem origem e inspirações comuns e 
serem, por isso mesmo, intersolidár!os. 
Mas a informação, em si, não significa 
nem solidariedade, nem co-responsablll
dade, a menos que, tendo havido abusos, 
não tenha havido a punição dos culpa
dos, nos termos da lei. Parece que se 
perdeu a noção da impessoalidade do 
serviço público. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex."' que o interrompa por um breve 
momento, nobre Senador? 

O SR. PAULO BROSSARD- Mais uma 
vez, terei o prazer de ouvi-lo, nobre Se
nador. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Creio que 
a Casa toda presta a V. Ex."' justif!cadís
sima homenagem, até poraue tenho sus
peitas - que creio fundamentadas - de 
que o ato do nobre Líder da Oposição, 
pleiteando a prorrogação de seu discurso 

por vinte minutos, não teria amparo re
gimental. Mas todos estaríamos desejo
sos até de pedir uma violência contra o 
Regimento para ouvi-lo até o fim. 

O SR. PAULO BROSSARD - Obrigado 
a V. Ex,a 

O Sr. Jarbas Passarinho - Gostaria
mos mesmo de pedir prorrogação, se fos
se cabível, no tempo, para que V. Ex.a 
não ficasse angustiado pela luz vermelha 
que o Presidente é obrigado a acender. 
Mas pediria a V. Ex.", que me tem hon
rado tanto com citações de partes de 
meu discurso, quando o fiz em relação 
ao discurso prévio do Senador Marcos 
Freire, que me desse a honra, depois dos 
aplausos naturais que V. Ex." receberá
e entre aqueles que o aplaudirem estarei 
eu - que me desse a honra, repito, de 
me ouvir em explicação pessoal, já que a 
Liderança da ARENA, oportunamente, 
responderá ao dlscurs·o de V. Ex.", que é 
extremamen·le complexo !lia va1rrectade 
dos assuntos que aborda. 

O SR. PAULO BROSSARD- Não será 
a primeira nem a última vez que ouvirei 
V. Ex." com atenção. 

Continuo, Sr. Presidente: 

De qualquer sorte, ocorre-me sugerir 
à reflexão do honrado Senhor Presidente 
da República as observações do Padre 
Vieira no Sermão da Visitação de Nossa 
Senhora, pregado na Misericórdia da 
Bahia, em 1640, e que ainda são drama
ticamente atuais. Tendo enumerado os 
muitos abu.sos, nunca corrigidos, sempre 
em nome da razão de Estado, filosofava 
o famoso pregador: 

"Não é miserável a república onde 
há delitas, senão onde falta o castigo 
deles." 

••• 
De tudo isso se verifica, Sr. Presidente, 

que Q período de anormalidades deixou 
sinais mais fundos do que à primeira 
vista pos.sa parecer. Extraviaram-se as 
noções mais elementares e como se fosse 
uma originalidade, chega a causar sur
presa o que não passa de autêntica vul
garidade. 

outro dia, a direção do MDB divulgou 
nota em que havia referência ao Presi
dente da Repúbl!ca. Nota elogiosa; Sr. 
Presidente, quase melga. Foi o que bas
tou para que viesse à tribuna do Senado 
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um dos líderes do Governo para dizer que 
na nota 

"há a promiscuidade de elogios, de 
restrições e até mesmo de críticas 
ao Sr. Presidente da República" 
<DCN, 7-III-75, p. 199). 

A inversão dos conceitos se operou de 
tal modo que o fato de um partido de 
oposição, entre elogios, criticar o Chefe 
do Governo, provoca invectivas em par
te dos amigos do Governo! Pode elogiar, 
como se elogiar fosse o papel específica 
da oposição, pode elogiar, mas tendo elo
giado descabe opor "restrições" e multo 
menos formular "críticas". 

Ao Presidente da República vai sendo 
dado um tratamento majestático. Embo
ra os homens sejam naturalmente sensí
veis ao elogio, suponho que o Sr. Ernesto 
Geisel mantenha desperto o seu senso 
crítico e, pela sua formação, receba até 
com reserva essa forma de apoio que co
meça a ser-lhe endereçado. 

Oitenta e cinco anos se passaram des
de o advento da República e tanto des
cemos que seria o caso de lembrar fatos 
ocorridos no Império, quando "a pessoa 
do Imperador é inviolável e sagrada; ele 
não está sujeito a responsabilidade algu
ma", conforme prescrevia a Constituição 
de 25 de março de 1824. 

Contudo, os deputados de antanho não 
se eximiam de criticar o Imperador, e às 
vezes com evidente exagero e Injustiça. 

Ferreira Viana, por exemplo, o notável 
rio-grandense, jurista e orador cuja lem
brança Pelotas guarda com carinho espe
cial, e que viria a ser o Ministro da Jus
tiça a referendar a lei de 13 de maio, 
chegou a ponto de chamar o Imperador 
de "príncipe conspirador", de "César ca
rica·to" e de ser Impiedoso ao sustentar 
requerimento relativo à saúde de Sua 
Majestade Imperial o Sr. D. Pedro II. 

Joaquim Nabuco, cuja elegância era 
proverbial, na Sessão de 24 de agosto de 
1885 chamou-o de "orfão do absolutis
mo" e pouco depois, na Sessão de 10 de 
setembro daquele ano, pronunciava-lSe 
deste modo: 

"se o Imperador é um déspota, como 
todos sabem que ele é, devia ter sido 
um déspota civilizador. lll esta a 
acusação que lhe faço eu, é esta 
acusação que lhe fará a história." 

E a Coroa não se eximiu à censura 
do Senador Zacarias ao aludir à escolha 

de Torres Homem para o Senado, quan
do qualificou de mal acertada a decisão 
Imperial. 

Suponho, Sr. Presidente, não me ve
nham atribuir o intento de pretender que 
essas urtigas guardadas nos Anais do 
Parlamento sejam recolhidas para lan
çá-las sobre o Presidente da República ... 
mas me espanto que, pelo fato de a Opo
sição, entre elogios, fazer "restrições" à 
atuação presidencial mereça os estigmas 
da liderança do Governo eis que "até 
criticas ao Senhor Presidente da Re
pública" ela se permitiu fazer! 

lll a um jurista que vou pedir o conceito 
final. São de Pontes de Miranda estas 
palavras: 

"no presidencialismo brasileiro. . . o 
Presidente da República. . . fora a 
hereditariedade e a estruturação da 
nobreza circundante, é mais rei ou 
imperador que os monarcas de 
1822-1889." 

Devo encerrar, Sr. Presidente, agrade
cendo profundamente a sua gentileza. 
Mas não posso fazê-lo sem dizer duas 
palavras, como fecho, que eu pretendia 
fosse outro. 

Se eu precisasse de um documento pa
ra ilustrar, com fatos de hoje, algumas 
das minhas assertivas, teria reservado 
exatamente o dia de hoje para falar. 

Venho dar notícia ao Senado e por seu 
Intermédio, ao Governo, de algo extre
mamente grave ocorrid·O no meu Estado, 
na tarde de ontem. Foi preso um jor
nalista, foram presos três advogados. 
Até aí nada de excepcional, porque jor
nallstas podem ser presos e advogados 
também. 

O Sr. Daniel Krieger- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
multo prazer. 

O Sr. Daniel Krieger - Em primeiro 
lugar, quero agradecer as generosas re
ff:'rências que V. Ex.• fez ao meu nome. 

O SR. PAULO BROSSARD -A justiça 
não se agradece, nobre Senador. 

O Sr. Daniel Kricgcr - Em segundo 
lugar, desejo esclarecer que o Ministro 
da Justiça falou comigo, depois de eu 
ter falado com o Governador do Rio 
Grande do Sul, que nada tinha a ver 
com as prisões, que essas prisões foram 
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c1etermlnadas pela esfera federal, na 
defesa da ordem. A defesa da ordem é 
dever primacial dos Governos. Os ele
mentos presos estão envolvidos em atl
vldades comunistas e devo declarar, com 
toda sinceridade e lealdade, que entre 
os presos há um grandemente suspeito, 
porque participou da Intentona comu
nista e participou da guerra da Espanha, 
em defesa dos comunistas. Era essa a 
declaração que devia prestar a V. Ex. a 

O SR. PAULO BROSSARD - Ao che
gar ao Senado hoje à tarde, Sr. Presi
dente, procure!, como era natural, o no
bre Senador Daniel Krleger, que àquele 
momento pouco ou nada sabia acerca do 
fato, que me vou permitir apreciar em 
lc:ves palavras. 

Disse-lhe, então, o que sabia e vou 
dizer ao Senado o que sei. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, não 
sei se há grandes suspeitos ou não entre 
os quatro presos. Pode haver, Sr. Pre
sidente! Mas isso não explica, especial
mente, o modo como essas prisões foram 
feitas, com as características feitas. 

Se alguém infringiu a lei, se alguém 
violou a lei e assim se tornou passível 
de pena, que responda, nos termos da lei. 

Nem a Oposição, nem eu .. havemos de 
querer qualquer impunidade, seja para 
quem for. 

O Sr. Daniel Krieger - V. Ex.a tem 
toda razão na explicação que está pres
tando. Apenas fiz a declaração como um 
fator de esclarecimento. 

O SR. PAULO BROSSARD - E eu 
agradeço. 

O Sr. Daniel Krieger - Quero dizer 
que a prisão inicial é legal. Não há ab
solutamente nada que a vete. Os Poderes 
publicas podem prender ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Podem. 
E como prendem! 

O Sr. Daniel Krieger - Depois têm de 
dar - e concordo com as reivindicações 
de V. Ex.a- as explicações necessárias. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, de jornalistas do meu Estado 
recebi, no fim da tarde de ontem, a co
municação de que fora preso o jornalista 
José Batista Avellne. Ninguém sabia por 
quem. Ninguém sabia por que. Ninguém 
sabia onde ele estava. 

Volto a dizer, Sr. Presidente: quando 
for caso de prisão, que se prenda. Mas 
não posso compreender por que se pren
de desta forma. 

Tem mais. Hoje, ao fim da manhã, 
recebi telefonema do Presidente da Or
dem dos Advogados do Rio Grande do 
Sul. Ele me deu a notícia da prisão de 
três advogados: dois deles, ao saírem 
de casa; um deles, encontrando-se no 
trabalho - na Caixa Económica Federal 
- foi procurado por alguém que lhe deu 
esta notícia: "seu filho sofreu grave aci
dente". O homem saiu Imediatamente 
à rua e ao sair foi preso . Por quem? Não 
s;,bia. Por que? Não sabia. Para onde 
foi levado? Ninguém sabe. Este é o fato 
grave, Sr. Presidente. Mas tem mais. 
Vou repetir o que ouvi do Presidente da 
Ordem dos Advogados, cujo Conselho es
tava reunido em sessão permanente: "O 
Governo do Estado dizia que não tinha 
responsabilidade alguma na prisão e a 
Polícia Federal fazia igual assertiva". 

Repito, volto a dizer que ouvi do Pre
s!dente da Ordem dos Advogados, Seção 
do Rio Grande do Sul. Posso dizer mais 
à Casa, Sr. Presidente, que Isso caiu sobre 
::t sociedade porto-alegrense como um es
tl'ondo, do inopino, causando pânico, co
mo é natural. 

Disse-me mais, que uma senhora, em 
adiantado estado de gravidez, também 
fora presa, encapuçada, metida num 
carro. E lhe foi log<l dito que confessasse 
o que eles queriam - ela não sabia di
zer quem eram eles - ou ela haveria 
de ter o filho sem demora. 

Repito, Sr. Presidente, o que ouvi do 
Presidente da Ordem dos Adv<lgados do 
meu Estado: essa senhora foi solta, e ele 
pediu o seu comparecimento à Ordem, 
para Informar-se melhor. Depois disso, 
não tive contatos com S. Ex.a 

Tem mais, nobres Senadores. Obser
vou-se ... 

O Sr. Daniel Krieger - Quero explicar 
a V. Ex.a que o meu aparte foi no sentl
dD de explicação, e nesse sentido eu me 
restrinjo. 

O SR. PAULO BROSSARD -E eu mais 
uma vez lhe agradeço. Aliás, não foi 
outro sentido, não foi outra a finalidade 
c!a conversa que mentlvemos no começo 
da Sessão, por Iniciativa minha. 

Queria dizer mais ao Senado: acentuou 
o Presidente da Ordem dos Advogados, 
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Dr. Justino Vasconcelos, que desde 1970 
não se praticava um ato dessa forma, em 
relação a advogados, no Rio Grande do 
Sul. Foram presos advogados neste meio 
tempo, foram processados, sim, mas a 
autoridade nunca deixou de dar ao Pre
sidente da Ordem a deferência que decor
re da lei: informá-lo e estar ele presente 
quando do Interrogatório do preso. 

Disse-me mais o Presidente Justino 
Vasconcelos: no ano passado, contra um 
advogado, foi instaurado IPM, e o Ge
mral-Comandante do III Exército teve 
a correção de, antes de iniciá-lo, infor
mar o Presidente da Ordem, que, no cur
s•; do inquérito, se fez presente, através 
de representante seu. 

Por Isso que o Presidente da Ordem dos 
Advogados estava chocado, e eu disse a 
S. Ex. • que daria notícia ao Senado des
ses fatos, da mesma forma que impreca
ria ao Sr. Ministro da Justiça e ao se
nhor Presidente da República que fa
çam cessar o estado de pânico que hoje 
existe na minha terra. Para cumprir a 
lei, não há necessidade de criar o pânico. 

Ainda mais, Sr. Presidente - e esta 
observação me veio de lá- ainda não li 
o discurso proferido pelo Sr. Governador 
Guazzelli. No entanto, fui informado de 
que esse discurso causou boa impressão, 
pela sua serenidade, pelos conceitos eml
tid.·os, como igualmente causou boa im
piessão o pronunciamento, no ato de pos
se, do Comandante da Brigada Militar, e 
causou excelente impressão o discurso de 
pc.sse do Secretário de Segurança, aliás 
pessoa digna de louvor, tanto quanto as 
anteriormente mencionadas. Exatamen
te aí, dois dias depois da posse do novo 
Governador, dois dias depois que todas 
essas autoridades, pelas suas palavras, 
haviam instilado confiança aos nossos 
conterrâneos, confiança pela sua con
fiança na lei e na justiça; exatamente 
neste Instante, ocorre este fato, com as 
circunstâncias que venho de mencionar. 

Sr. Presidente, encerro, e o faço agra
decendo a generosidade do Senado em 
ouvir-me durante tanto tempo, com tan
ta delicadeza, e agradeço particularmente 
~ V. Ex.•, Sr. Presidente, que, mais uma 
vez, demonstrou as reservas da sua ge
nerosidade. 

Volto a dizer que não desejuva que o 
fjm do meu discurso fosse este, que che
ga, realmente em má hora e que me tira 
daquela serenidade, porque a violência 
me revolta sempre - me tira daquela 

serenidade com que eu desejava prosse
guir até às palavras finais. Exatamente 
para não encerrar o discurso com pa
lavras que não fossem serenas e apro
priadas aos termos de um discurso ini
cial, e ainda para honrar, o brilhante 
Senador que vai responder-me, volto a 
uma idéia de S. Ex.• Disse o nobre Se
nador Jarbas Passarinho: "Sepultemos 
cs nossos mortos". Bravos! - ia eu di
zer, mas não se sepultam mortos dando 
bravos. Sepultemos nossos mortos, sim, 
no entanto, procedamos de forma a que 
não voltemos a ter mortos a sepultar. 

o grande Otávio Mangabeira, que tam
bém foi Membro desta Casa e cuja vida 
foi um hino permanente à democracia, 
pela qual sofreu exílios e prisões, prisões 
e exílios, o grande Otávio Mangabelra, 
já no fim da vida, carregado daquela ex
periência que só os anos dão, disse creio 
que num dos últimos discurses proferidos 
na Câmara e antes de tomar assento 
nesta Casa: 

"Um homem público somente pode 
dar como encerrada a sua educação 
politica no momento em que fôr ca
paz de deixar todos os seus ressen
timentos e as suas queixas de lado, 
inclusive o amor proprlo, quando se 
tratar do interesse público, do inte
resse do seu País." 

E dizia ainda: "O seu amor-próprio, 
que é uma das coisas mais difíceis de 
deixar de lado", dizia ele. 

Sr. Presidente, quero confessar-me 
perante V. Ex.• e perante a Casa: tenho, 
por muito longo ainda, o caminho a per
correr, até que possa dar por ultimada a 
minha educação política. Mas, posso de
clarar - e firmemente, tranqüilamente 
o declaro - para mim não há ressenti
mentos, não há queixas, não há amor
próprio quando se trata, como agora, de 
restaurar a dignidade Institucional neste 
País. Não vejo correligionários, não vejo 
adversários. E a todos suplico que me 
consintam ajudar a que o Brasil volte a 
ser a Pátria de todos os brasileiros, sob 
o regime da lei, com a paz e com a li
berdade! (Muito bem! Muito bem! 
Palmas prolongadas. O orador é cumpri
mentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Líder da 
Maioria, o Sr. Senador Petrônlo Portella. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a LI-
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orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores 
derança da Maioria, tão logo tenhá 
o discurso do nobre Senador Paulo Bros
sard, ocupará a tribuna, para dar a 
S. Ex.a cabal resposta. No entanto antes 
de fazê-lo, solicito a V. Ex.8 , Sr.' Presi
dente, conceda a palavra ao nobre Sena
dor Luiz Viana, que tecerá algumas con
siderações a respeito da longa história 
aqui narrada pelo ilustre Representante 
do Rio Grande do Sul. 

Todavia, Sr. Presidente, antes de pe
dir ao nobre Senador Luiz Viana que, 
em nosso nome, se manifeste, devo pro
clamar-me profundamente frustrado na 
tarde de hoje. 

Primeiro porque, homem da lei, ouvi 
as duas horas e meia de discurso do 
nobre Representante do Rio Grande do 
Sul que, com o assentimento de V. Ex.a 
e o nosso consenso, nada mais fazia do 
que infringir a Lei Interna da Casa, fa
lando por tanto tempo. 

Veja V. Ex.a, Sr. Presidente, como às 
vezes, com profundo constrangimento, a 
ordem legal é infringida; outras vezes 
todavia, pelos seus próprios defensores' 
os defensores da legalidade, ela é des~ 
cumprida, sob os nossos aplausos. 

Sr. Presidente, estou profundamente 
frustrado, dizia, porque, quando comecei 
a ouvir o nobre Representante do Rio 
Grande do Sul, até à altura de uma hora 
e quarenta e cinco minutos de discurso 
fiquei perplexo, e até certo ponto aflito: 
"Esse discurso eu já conheço - dizia de 
mim ~ara ~amigo. Não podia, porém, ja
mais 1magmar que o ilustre Represen
tante do povo gaúcho fosse capaz de um 
plágio. Não! Imediatamente apelei para 
minha memória e solicitei ao meu Ga
binete que recorresse ao Arquivo da 
Casa e aqui tenho o Diário do Congresso 
Nacional de 31 de março de 1970, em que 
80% do discurso proferido por S. Ex.a 
aqui se encontram. 

S. Ex.a lesou, de certo modo, o Senado. 
Apenas nos deu pouco mais de quarenta 
minutos; o mais já o havia dado à Câ
mara dos Srs. Deputados, ocasião em que 
emitiu os mesmos conceitos e até se per
mitiu blagues, todos eles, cumpre-me 
acrescentar, de bom gosto. 

O Sr. Franco Montoro - São os mes
mos fatos e os mesmos conceitos. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Falei 
q)le estava fazendo História. Mas a His
toria se faz em discurso, evidente que 

variando a forma ou dando interpreta
ção sob ângulo novo. 

O Sr. Franco Montoro - O importante 
na História é a história e não o estilo. 

O SR. PETRONIO PORTELLA- Soli
cito a V. Ex.a que me peça o aparte e 
eu lho concederei como concedo a todos 
os companheiros. Não interrompa, toda
via, minhas palavras, minhas conside
rações. 

Sr. Presidente, devo dizer a V. Ex.a que 
me sinto profundamente lesado, exata
mente porque esperava, do talento do 
ilustre Representante do Rio Grande do 
Sul, algo de novo e, eis que agora encon
tro diante de mim, evidentemente que 
acrescido de citações do discurso do no
bre representante da ARENA pelo Pará 
Senador Jarbas Passarinho, e enriqueci~ 
do ainda mais pelo jogo cênico e pelo 
porte magestático que, sem dúvida, os
tenta S. Ex.a 

Sr. Presidente, o discurso que a Lide
rança proferirá demonstrará o desacerto 
das interpretações tentadas pelo ilustre 
representante do Rio Grande do Sul. 

Agora, a palavra caberá ao ilustre re
presentante da Bahia, o representante 
da ARENA em favor de quem peço a 
V. Ex.8 conceda a honra de falar tecen
do considerações sobre o discurso do no
bre representante do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a per
mite um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Já 
que V. Ex.a quer adiantar minha con
versa, terei o prazer de ouvi-lo. 

O Sr. Franco Montoro - Queria ape
nas mencionar um dado fundamental 
A História se faz com fatos. O depoi~ 
mente do Senador Paulo Brossard foi 
histórico. Ele deve ser contestado quan
to aos fatos. O estilo, o porte, o fato de 
já terem sido alguns acontecimentos ci
tados no passado vêm reforçar a veraci
dade do que se disse. O seu depoimento 
foi um depoimento sobre fatos e sobre 
realidades. (Palmas.) 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr 
Presidente, veja V. Ex.8 que o nobre Li~ 
der da Minoria está confuso. Eu não 
contestei os fatos, muito menos deixei 
de exaltar o brilho e o talento do nobre 
representante gaúcho. Isso não foi obje
to de minha referência. Apenas me pro
clamei frustrado porque já conhecia o 
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texto do discurso de S. Ex.a em termos 
de 80%, e esperava de S. Ex.'', sempre 
talentoso, sempre Interessado em Irra
diar luz nova sobre os problemas histó
ricos, políticos e sóclals, uma nova peça 
nesta tarde. Mas, longe de mim desme
recer S. Ex.a e deixar de prestar-lhe, 
nesta tarde, as homenagens do nosso 
respeito, do nosso apreço, ele que é uma 
das vozes mais vibrantes do Congresso 
Nacional. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra, por cessão da Li
derança, ao Senador Luiz Viana. 

O SR. LUIZ VIANA - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, não será necessário que 
diga à Casa do encantamento, do prazer, 
com que ouvi a eloqüente oração do meu 
amigo e velho companheiro de lutas, no 
Partido Libertador, o Senador Paulo 
Brossard, honra da cultura e da inteli
gência do Rio Grande do Sul e do Brasil. 

O Sr. Paulo Brossard - Obrigado a 
V. Ex.a 

O SR. LUIZ VIANA - Disse S. Ex.a, 
entretanto, no final da sua oração, re
petindo e adotando uma frase do nosso 
eminente companheiro, Senador Jarbas 
Passarinho: - "Sepultemos os nossos 
mortos." 

Desejo acrescentar à frase de S. Ex.a: 
"Também honremos os nossos mortos." 
E aqui estou, Sr. Presidente, para hon
rar um grande morto, o Presidente Cas
tello Branco. (Palmas.) 

S. Ex. 11, naquilo que chamou "anatomia 
descritiva" e que poderia chamar "ana
tomia descritiva da Oposição" esqueceu
se de que devemos, antes de tudo, fazer 
a anatomia descritiva da História. 

Portanto, aqui estou para falar sobre 
dois episódios, Sr. Presidente, dos quais 
participe! e que só fazem honrar a me
mória do eminente Presidente, das suas 
idéias liberais, da sua correção como 
Presidente da República, como homem 
de Estado, como homem realmente ape
gado às Idéias legalistas e democráticas. 

Começare! por referir-me ao Ato Ins
titucional n.o 2, Sr. Presidente, e sou 
uma das testemunhas que aqui podem 
depor do constrangimento com que o 
Presidente Castello Branco teve necessi
dade de assinar aquele Ato, em outubro 
de 1965. Foi, entretanto, a maneira, Sr. 
Presidente, de salvar a legalidade e é 
isto que quero deixar aqui acentuado: o 
Ato n.0 2 foi feito não contra a Cons-

tituição, mas para salvar a Constituição 
e a Lei. 

Tinha S. Ex.11, o Presidente da Re
pública, esgotado todos os meios possí
veis, os meios políticos, os meios legisla
tivos - enviando a esta Casa Inclusive 
proposições - e somente no momento 
em que o eminente Marechal Cordeiro 
de Farias e, se me lembro bem, o nobre 
Senador Daniel Krieger comunicaram ao 
Presidente a impossibilidade de obter
se aprovação pelo Legislativo das medi
das Indispensáveis à posse dos Gover
nadores eleitos, da Guanabara e de 
Minas Gerais, foi que S. Ex.a se resolveu 
a assinar o Ato n.o 2. 

O Sr. Daniel Krieger - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. LUIZ VIANA- Com multo pra
zer e honra. 

O Sr. Daniel Krieger - Eu me sinto 
no dever de prestar a V. Ex.a um escla
recimento, na qualidade de Líder do 
Presidente Castello Branco. O Presiden
te Castello Branco enviou ao Congresso 
Nacional umas emendas destinadas a 
assegurar a permanência da Revolução. 
Essas emendas, apesar do seu trabalho, 
do nosso esforço e o do eminente Depu
tado Pedro Aleixo não conseguiram atin
gir o seu objetivo, e S. Ex.a, a contra
gosto, resolveu editar o Ato Institucional 
n.0 2. Quero ainda narrar a V. Ex.a um 
episódio, muito elucidativo e que de
monstra a grande formação liberal do 
Presidente Castello Branco. Pediu-me 
S. Ex.a que eu lhe transmitisse a notícia, 
antes da decisão do Congresso Nacional. 
A uma hora da madrugada, notifiquei 
S. Ex.a de que as emendas, destinadas 
a salvaguardar a Revolução e manter a 
ordem, não seriam aprovadas pelo Con
gresso Nacional. S. Ex.11, pediu-me, en
tão, que eu retirasse ao Senado, onde 
tínhamos Maioria absoluta para que ele 
não se visse constrangido, no dia seguin
te, a editar um ato contra a decisão do 
Congresso Nacional. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço o 
aparte de V. Ex.n que confirma as asser
tivas que venho fazendo. 

Pois bem, Sr. Presidente, foi justa
mente para preservar a Constituição, 
para preservar a Lei, para preservar a 
Democracia que o Presidente Castello 
Branco assinou o Ato n.0 2. 

Disse o eminente Senador Paulo Bros
sard que aquele Ato havia ferido o Ju-
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diciário. Por quê? Porque aumentou 
aquela Casa. Não sei, Sr. Presidente, se 
S. Ex."' atinou para a maneira como o 
Presidente Castello Branco feriu o Ju
diciário naquele momento, nomeando 
eminentes juristas como Prado Kelly, 
Adalicio Nogueira, Carlos Medeiros, Alio
mar Baleeiro e Osvaldo Trigueiro para 
aquela Corte; isto, depois da recusa do 
Senador Milton Campos, convidado pelo 
Presidente da República, para integrar 
o Supremo Tribunal Federal. 

O Sr. Daniel Krieger - Se V. Ex."' me 
permitir, darei outro depoimento. 

O Presidente Castello Branco disse-me 
que era necessaria uma modificação no 
Congresso, e que ele tinha escrúpulos em 
atentar contra a cúpula judiciária do 
País. Queria, então, discutir a solução. 
Tive a oportunidade de dizer-lhe: então 
aumente o número. E ele aumentou o 
número, sem violar nenhum preceito 
c·~nstitucional, legal ou moral; pelo con
trário, consorciando a sua aspiração de 
manter o regime democrático no País. 

O SR. LUIZ VIANA - Diz bem V. Ex."' 
e nomeando para aquela Casa figuras de 
alta competência e da mais alta respei
tabil!dade. 

Pois bem, Sr. Presidente, nada mais 
precisaria dizer mas quero notar que, 
bastaria haver no Ato n.0 2 a assinatura 
do eminente Brigadeiro Eduardo Gomes 
(Palmas) para que ninguem pudesse 
imaginar, que era um atentado à Demo
cracia e à Constituição. 

Depois destas breves explicações sobre 
o Ato n.0 2, as suas origens e os seus 
objetivos em defesa da Democracia, devo 
dizer ainda que o Projeto de Constitui~ 
ção, mandado pelo Presidente Castello 
Branco ao Congresso Nacional foi justa
mente com o objetivo de dar ao País uma 
Constituição liberal e democrática. 

O Sr. Daniel Krieger - Outro depoi
mentoO: estava eu no Rio Grande do Sul 
quandQ recebi o General Golbery, emis
sário do Presidente da República, que me 
entregava um anteprojeto da CoOnstitui
ção, pedindo-me que apresentasse as mo
dificações que julgasse indispensáveis 
para o aperfeiçoamento democrático. Em 
inúmeras reuniões que tivemos, dirigidas 
pelo Presidente, modificamos quase que 
integralmente o anteprojeto, enviando 
para aprovação do Congresso Nacional 
uma Constituição que é um modelo por-

que consorcia o direito e a liberdade com 
a responsabil!dade e a ordem; projeto de 
Constituição que tem sido analisado e 
elogiado por todo mundo, porque assegu
rou à Justiça e sua posição; ao congres
so a sua esfera de competência; ao Poder 
Executivo as suas funções. e garantiu um 
dispositivo sem o qual uma Democracia 
não pode sobreviver: os direitos e as 
garantias individuais. 

O SR. LUIZ VIANA - Agradeço o 
aparte de V. Ex."' 

O projeto, Sr. Presidente, teve, nesta 
Casa, como Relator o eminente Senador 
Antônio Carlos, tendo sido discutido li
vremente tanto aqui como0 na outra Casa 
do Congresso Nacional, recebendo e ven
do aprovadas inúmeras emendas, muitas 
delas, inclusive, apresentadas pela Oposi
ção daquele tempo. 

O Sr. Daniel Krieger - Trinta e qua
tro emendas me foram apresentadas pela 
Oposição e eu assumi o compromisso de 
aprová-las. Não obstante, a Câmara dos 
representantes não ter cumprido o com
promisso que havia assumido, o Con
gresso Nacional aprovou as 34 emendas. 

O SR. LUIZ VIANA - Continuo, Sr. 
Presidente, para acrescentar aqui ligeira 
observação. S. Ex."', ao refirir-se ao ca
pítulo de Direitos e Garantias disse, com 
muita justiça "que o Brasil e o Congresso 
deviam um grande trabalho aos eminen
tes Senadores Daniel Krieger e Afonso 
Arinos~·. A esse trabalho eu desejaria que 
S. Ex. e. reconhecesse que deve ser acres
cida a decisão do Presidente Castello 
Branco. Foi Sua Excelência que, tendo 
recebido do Senador Daniel Krieger um 
apelo para que aceitasse a emenda do 
Senador Afonso Arinos ,levou essa emen
da para o Ceará, onde ia passar, creio, 
as festas de Natal. Quando de lá retor
nou, Sua Excelência convocou o Senador 
Daniel Krieger, se não estou incorrendo 
em erro, disse-lhe que havia passado 
uma noite de vigília e se havia inspirado 
para que fosse aprovado o texto da 
emenda subscrita pelo Senador Daniel 
Krieger, que tanto modificou o projeto 
primitivo e que V. Ex."' mesmo reconhece 
ser motivo de satisfação, para os espíritos 
liberais deste País. 

O Sr. Daniel Krieger - Quero prestar 
ainda a V. Ex."' um esclarecimento, pois 
estamos fazendo um depoimento para a 
História. Quando discutíamos, na reunião 
de Ministros e de Líderes, o anteprojeto 
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da Constituição, tive uma divergência 
com o Ministro da Justiça sobre essa 
emenda. O Presidente da República deu
me razão e mandou que nós a aprovás
semos. A noite, por telefone, pedi-lhe 
escusas pela minha irreverência e Sua 
Excelência respondeu-me: "Tu tens ra
zão. Depois que me entregaste a emenda, 
passei uma noite no Ceará Invocando 
Nosso Senhor e quando amanheceu o dia 
estava eu convencido de que tinhas toda 
a razão. Eu não modificaria, jamais, a 
minha opinião." 

O SR. LUIZ VIANA - Vê V. Ex.", Sr. 
Presidente, como são justas as minhas 
palavras ao dizer que não basta que 
sepultemos os nossos mortos. É necessá
rio, também, que os honremos, e devemos 
honrar aquele grande morto que é o Pre
sidente Castello Branco. Somente assim 
Sr. Presidente, é que poderemos chegar 
àquele espírito que nos permita a paci
fical(ão referida pelo eminente Senador 
Paulo Borssard que, aqui, ainda invocou 
palavras de Lincoln sobre a Casa divi
dida. Realmente, não devemos poupar 
esforços, não devemos subestimar o 
quanto será útil ao País se pudermos, 
realmente, superar divergências, superar 
antagonismos e acabarm·os. repito, com 
a Casa dividida, para construirmos jun
tos uma grande nação, como aquela que 
foi sonhada pelo eminente Presidente 
Castello Branco, honra deste País. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Comunico à Casa haver transferido 
para às 19 horas, a Sessão do Congresso 
Nacional anteriormente convocada para 
a data de hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

Estando prestes a esgotar-se o tempo 
regimental da presente Sessão, consulto 
ao Plenário se concorda na sua prorro
gação por mais 20 minutos. (Pausa.) 

Com a aquiescência do Plenário, fica a 
Sessão prorrogada pelo prazo anunciado. 

Tem a palavra o nobre Senador Jarbas 
Passarinho, em explicação pessoal. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, creio que a 
tarde de hoje está definitivamente mar
cada como uma das mais expressivas 
de toda a vida do Senado Federal. 

Não se trataria de qualquer tipo de ar
tifíci<J malicioso, e portanto inslncero, 
dizer que ouvi, como toda a Casa, em-

bevecido a oração magnífica do nobre 
Professor e Senador Paulo Brossard. Te
ria a audácia de dizer ainda que, pro
vavelmente, .se pudéssemos cogitar de dar 
percentual de aprovação ao discurso de 
S. Ex.", eu o subscreveria em 90% do que 
disse, como a minha própria Casa, a 
minha própria bancada, porque, na me
dida em que qualquer dos nobres Srs. 
Senadores, pelo Movimento Democrático 
Brasileiro, aqui alçar a voz em defesa das 
prerrogativas da pessoa humana, não 
encontrará na ARENA senão aliados. 

O Sr. Paulo Drossard - Multo me 
agrada ouvir isso de V. Ex." 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Creio 
que a extraordinária lição que V. Ex.a 
n·os deu, nobre Sena.dor Paulo Brossard, 
podia ser - e eu me senti intimamente 
tentado a fazê-lo - intitulada: "Das 
Vicissitudes da Pobre Democracia Bra
sileira - Das suas Marchas e Contra
marchas." 

O Sr. Paulo Brossard- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Creio, 
nobre Senador, que o nosso Regimento 
Interno está totalmente mutilado, hoje, 
em Mmenagem a V. Ex." Em explicação 
pessoal não há aparte, mas eu queria 
receber o de V. Ex.a. 

O Sr. Paulo Drossard - V. Ex.a deu um 
título ao meu discurso. Multo obrigado. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Fico 
multo grato, ao menos com uma cola
boração adicional. 

V. Ex." o disse, nobre Senador Paulo 
Brossard: "A quebra da legalidade se 
opera num instante; a sua restauração 
exige continuados esforços." A frase é 
precisamente esta. E é sobre esta que 
faço questão de centrar a explicação pes
soal que dou neste instante, porque fui 
honrado com citações fartas do discurso 
que proferi, quando já antes o nobre 
Senador Marcos Freire me honrara do 
mesmo modo. Pode ser até que haja ma
ledicentes, em relação à vida do Congres
so, que digam que isto é uma novela que 
há quinze dias se desenvolve. 

Ora, pediria aqui a atenção da nobre 
Oposição, sobretudo, já que, creio, será 
dispensável pedir a atenção do meu Par
tido. Se o nobre Sr. Senador Marcos 
Freire, com a coragem de um homem 
novo, combativo e admirado pelos seus 
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c.ontemporâneos, foi capaz de ter tam
bém a suprema coragem de dizer que 
aqui não julgava os homens - e foi até 
mesmo mais generoso do que eu, porque 
excluiu do julgamento Atila, Gengis Kan 
e excluiu até, nominalmente - se não 
estou equivocado -Hitler; pois se agora, 
pela palavra do nobre Senador Paulo 
Brossard, também se diz que não se jul
gam os homens - e o nobre Líder da 
Oposição de que a História se faz com 
fatos - o que aliás é uma frase que 
quàlquer um subscreveria ... 

o Sr. Paulo Rrossard - Do Conse
lheiro Acácio? 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Não, 
eu não diria que é do Conselheiro Acácio. 
Eu diria que é uma frase do óbvio, natu
ralmente aproveitado pela grandeza in
telectual de S. Ex."'. 

O Sr. Paulo Rrossard - O óbvio, mui
tas vezes, é preciso ser lembrado. 

O SR. JARRAS PASSARINHO - E re
petido. 

O Sr. Petrônio Portella - Mas, às ve
zes, vem a debilidade e o faccios!mo do 
historiador. 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Mas 
gostaria de não perder a estrutura desta 
tentativa, não de resposta como V. Ex."' 
anunciou, para agrado meu - mas que 
não o é - mas de uma explicaçã·:> para
lela. 

Ora, retomo o meu raciocínio. Se não 
se põe em dúvida, aqui, que o Presidente 
Castello, o Presidente Costa e Silva e o 
Presidente Médici tinham sincera voca
ção para estabelecer a democracia no 
País; se não eram vocações tirânicas -
a:> contrário - então estamos diante de 
um dilema, nobre Senador Paulo Bros
sard. E foi V. Ex."' que perguntou: Por 
que não se fez ainda? O único reparo 
que o humilde Senador pelo Pará faria 
ao nobre Senador pelo Rio Grande do 
Sul é que na sua exegese, na sua anato
mia, a dissecação não foi completa, por
que um fator de extrema importância 
não foi trazido à baila. E tenho certeza 
que isto não foi por falta. de coragem 
de V. Ex."' Creio até, que quando tinha 
fumaças de estudo sobre liderança, que 
a coragem moral é muito mais impor
tante que a física - e a V. Ex." não fal
tam uma e outra. v. Ex."' fez a. pergunta 
e deixou no ar a resposta. Mas insinuou 

- não sei se seria por defeito de inter
pretação minha que atribuo insinuação a 
V. Ex."' - mas insinuou nesse passo do 
impasse vivido pelo Presidente Castel!o 
Branco, esta frase: 

"Não tendo força para manter a lei, 
preferiu manter o poder." 

Ora, se aqui está o problema: não ten
do força para manter a lei, preferiu 
manter o poder; se essa frase não fosse 
se essa frase não fosse explicada pela 
explicada pela História, está definida a 
puridade de uma vocação ambiciosa. A 
vocação ambiciosa, entretanto, que o 
próprio Presidente Castello Branco - e 
não tenho ·aqui, agora, o testemunho dos 
seus Ministros, do seu Líder - destruiu, 
para que não restasse qualquer dúvida na 
hora em que fez, de próprio punho, a 
c·orreção do projeto da Constituição de 
1967, tornando Inelegível o Presidente da 
República para uma nova eleição. Foi 
dele, de próprio punho. Por isso não atri
bui a V. Ex."' e pedi, apenas, uma inter
pretação. 

O Sr. Paulo Rrossard - V. Ex.l~ me 
permite? 

O SR. JARRAS PASSARINHO -Pois 
não. 

O Sr. Paulo Rrossard- Fiz a pergunta 
para que o problema, que é sério, deli
cado, merecesse a atenção da sua inteli
gência superior. Não tem nenhum ende
reço individual, não tem nenhum en
dereço ao Presidente. Para mim, eu disse 
claramente: o problema é muito comple
xo. A propósito desse episódio eu ainda 
àisse: Cometeu um crime, praticou um 
erro, acertou? As respostas serão sempre 
disparatadas. A questão, para mim, não 
é essa. 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Eu 
te·nho até uma interpretação - já que 
V. Ex."' me dá a honra de ter-me diri
gido essa parte do discurso para meu 
pensamento e reflexão - que me parecia 
extremamente favorável à justiça de 
v. Ex."' à figura do eminente morto. ll: 
que creio que V. Ex."' poderia. ter dito rei
mente: não tendo força para manter a 
lei, preferiu manter o Poder, desde que o 
Poder lhe permitisse, posteriormente, 
restabelecer a Lei. 

E como não há suspeições sobre mim 
quando cito Trotsky, e creio também que 
não há suspeicões quando cito Lenine. ll: 
possível que ele tivesse interpretado ou 
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utilizado a famosa expressão de Lenine 
"um passo atrás para dois à frente". Só 
que lá se tr.a.tava de estabelecer uma di
tadura e aqui se tentava o restabeleci
mento de uma democracia ... 

O Sr. Paulo Brossard - E por isso eu 
não emiti juizo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado a V. Ex.", porque me parece que 
essa ln terpretação era necessária que se 
fizesse. 

Não sendo o Presidente um ambicioso 
do Poder; não sendo os Presidentes -
pois quantas vezes ouvi do Presidente 
Costa e Silva dizer "conto os dias que me 
separam do fim dessa terrível missão" 
- e todos sabemos que esses dias vieram 
mais depressa do que ele pensava. E o 
Presidente Médici que se negava a assu
mir o Governo, e o recebeu com uma 
extrema clareza e lucidez no momento 
em que achou que não seria um Pre
sidente como outro qualquer, através de 
um processo eleitoral trazido à curul pre
sidencial, mas representava as forças 
militares, o comando militar, que não ilu
diam a ninguém que estavam ali fazendo 
a escolha de um Presidente da República 
- e ele se comportou como tal. Para quê, 
nobre Senador Brossard? Para ser apon
tado perante a História como o homem 
que quis desfrutar, durante quatro anos, 
do Palácio do Planalto, do Palácio da Al
vorada, dos favores efémeros do Poder? 

Não creio. A todos conheci. E de todos 
daria o testemunho se esse testemunho 
estivesse em causa. Mas, não está, pela 
palavra de V. Ex.11 e pela palavra do no
bre Senador Marcos Freire. 

Então, há uma causa a mais que me 
parece até aqui não explicitada. Se não 
se trata de um maniqueísmo primário 
entre o bem e o mal em competição, em 
que os Presidentes seriam o mal, não ce
dendo a nenhuma liberalização deste 
País, por quê foram eles obrigados? Por 
quê? 

Faço uma convocação de V. Ex.11, em 
especial, e dos ilustres Srs. Senadores do 
MDB; dos historiadores deste País, para, 
com isenção, julgarem este passo da His
tória brasileira. Se as Forças Armadas 
Brasileiras, em toda sua História, tinham 
até então - na linguagem do General 
Juarez Távora - retirado o Brasil do 
poço, quando ele lá se encontrava, para 
entregar, entretanto, imediatamente, este 

País ao Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ou ao Presidente eleito em se
guida - como se deu no caso da eleição 
do Presidente Outra - e ao Presidente 
Getúlio Vargas, quando voltou; se essa 
evocação da minha Força Armada, a que 
pertenci e da qual tenho tanto orgulho, 
jamais foi tirânica, jamais foi de jani
zaros a servir ao Suserano, por que ra
zão acontece tudo isso? 

E ninguém me fala no outro lado do 
problema. Peço a V. Ex." que me entenda 
a puridade. Não há a menor ins!nuacão 
naquilo que vou dizer. Já o estabeleci 
c,om um cuidado tamanho que talvez te
nha sido prejudicial à mesma premissa, 
quando falei para o nobre Senador Mar
cos Freire. 

Reporto-me, entretanto, ao testemu
nho de um Ministro do Presidente Cas
tello, que me disse que indo a Portugal 
foi visitar Salazar; e ao chegar lá, con
versando com o Presidente do Conselho 
de Portugal ouviu dele esta observação: 

"V. Ex."s estão, no Brasil, a pedir 
desculpas pela Revolução que fize
ram. Não a peçam." 

É a prova de que o certo era o Presi
dente Humberto Castello Branco, sacri
ficando a vocação liberal de toda uma 
vida, legalista por todo os seus quarenta 
e tantos anos de serviços prestados ao 
Exército e está, precisamente, nisso: ele 
está sendo julgado aqui, como se fosse 
parcialmente um réu, porque permitiu 
que a Nação, pelo menos, tivesse pulmões 
por onde respirar, para que a liberdade 
fosse restaurada, no momento em que 
a ordem não fosse, totalmente, prejudi
cada. 

Ora, nobre Senador Paulo Brossard, 
entra aqui a f!losofia Storn e a V. Ex.", 
um homem tão erudito, convoco para que 
penetremos nos terrenos esconsos da es
catologia. Não há nenhum fundamento, 
disse eu ao nobre Senador Marcos Freire 
- nenhum para a minha vida - ne
nhum fundamento escatológico que jus
tifique a violência. E nisto, estou intei
ramente de acordo com V. Ex.s Mas, é 
preciso não ser irrealistas. E, quando 
Trotsky disse que todo Estado se funda
menta na força - dei a citação a partir 
de o ato de Max Weber citei adiante: 
"Desde que haja, paralelamente, um or
denamento jurídico que permita a defe
sa da pessoa humana contra o arbítrio 
do poder." Aí está a nossa posição. Ora, 
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essa Revolução, que tem onze anos, velo 
em nome de uma filosofia que justifi
casse fosse ela o reflexo da violência? -
Não velo. A de Hitler velo. V. Ex.a -
creio de minha idade, não disse mela 
Idade, e sim de minha idade - ouviu, 
como eu, as ameaças dos arreganhas na
zistas, quando diziam - "a violência é 
necessária, para o estabelecimento de 
uma ordem, pelo próximo milênlo." Aí 
está uma filosofia de Governo. Marx -
que ninguém suspeite de mim, portanto, 
em citações destas, não há problema, 
não há problema porque a suspeição, 
graças a Deus, por piores que tenham 
sido os momentos que vivemos nestes úl
timos onze anos, a suspeição não provo
cou as Injustiças que receberam em V. 
Ex.8 o advogado tão veemente, as meras 
suspeições, desde que haja um compor
tamento Irrepreensível - mas, dizia que, 
Marx, para justificar a criação de uma 
nova humanidade, em que ele pretendia 
criar um mundo tal em que homem ne
nhum fosse capaz de explorar outro ho
mem -e veja que mensagem magnífi
ca: qual era o jovem que se podia re
cusar a aceitar uma mensagem dessas, 
enquanto o fascismo apenas falava na 
restauração do poder do Estado para se 
Impor em relação ao exterior. Pois bem: 
Marx dizia "A violência é a parteira da 
História." V. Ex.a não encontra, em ne
nhum discurso do Presidente Castello 
Branco, em nenhum discurso do Presi
dente Costa e Silva, em nenhum discur
so do Presidente Médlcl, e mais do que 
as palavras, nos atos, - c,omo V. Ex.8 

disse muito bem - nos atos, uma só 
prova da inclinação de que qualquer de
les estivesse disposto, mesmo nestes dez 
anos, a utilizar a violência como uma 
forma temporária de assegurar o bem
estar do povo. Por que fizeram? Falou-se 
aqui em linha dura. Dos meus excepcio
nais companheiros do Exército, eu disse, 
quando me dirigia ao nobre Senador 
Marcos Freire que eram apaixonados. 
Houve até maledicentes, que disseram 
que eu fui pombo-correio duvidoso, que 
eu teria levado a mensagem ao Presi
dente Castello Branco, mas esperando 
para saber qual seria a decisão de Sua 
Excelência. Isso já me obrigou a trazer 
do Pará um testemunho do secretariado 
do meu Estado, de quando eu reuni o 
secretariado e disse: "acabo de viver es
se drama, vivendo o drama do Presiden
te Castello Branco. E se ele for obrigado 
a ceder, fechando o Congresso e estabe
lecendo a ditadura típica, não serei go-

vernador por mais um dia." E, quando 
eu falo ditadura típica, V. Ex.as poderão 
fazer ironias. O Senador Orestes Quércla, 
afinal de contas, foi o nosso patrono ge
ral. V. Ex.a deu provas disso no seu dis
curso. E poderiam dizer: "Para que quali
ficar a ditadura?" E aí, outra vez, eu pe
diria: a juristas, que aqui se encontram, 
homens da maior categoria, que se de
tivessem na leitura de um documento, 
que não é pequeno, que é o livro de um 
dos filósofos franceses mais conceitua
dos da França contemporânea, que foi 
Raymond Aron, e a frase é dele: "J!: um 
erro fazer dicotomia e classificar os re
gimes apenas de ditaduras e de demo
cracias." 

Muitas democracias, como tal chama
das, não mereceriam, na puridade de seu 
exame ser classificadas como tal; e 
quantas ditaduras se aproximam das de
mocracias. Aí fica uma fase intermediá
ria, em que poderíamos analisar prova
velmente o comportamento da Revolu
ção. 

Ora, nobres Senadores, não quero eu 
ser mais um estorvo ao Regimento, hoje. 
Mas saúdo a queda desse Regimento, 
porque V. Ex.a nos trouxe uma reanima
ção deste Senado. 

Eu não diria que o discurso de V. Ex.a 
não poderia ser pronunciado no ano pas
sado. Não. V. Ex.8 o teria pronunciado. 
O Senador Marcos Freire era deputado 
e pronunciava; o Deputado Alceu Colla
res era deputado e pronunciava. O Depu
tado Llsâneas Maclel pronunciou coisas 
multo mais pesadas e graves. 

. Então, nobres Srs. Senadores, o que 
se esconde - e, aqui, eu pediria a V. 
Ex.8 que não interpretassem com mali
ela - o que se esconde é a existência de 
um processo de guerra revolucionária 
neste País; o que se esconde é um pro
cesso permanente de pressões sobre o 
próprio Governo, até na esperança de 
torná-lo incapacitado para fazer a aber
tura democrá tlca. 

Ora, lá vou eu cometer equívocos ver
bais, que são do meu estilo. Mas, já disse 
e V. Ex.as sabem, que não adoto tole
rância no meu modelo e não uso a pala
vra para esconder meu pensamento. Co
metendo este equívoco, já agora falan
do em explicação pessoal, portanto, sem 
nenhuma responsabilidade de Liderança, 
estou citando Portugal de hoje. Ai está 
Portugal de hoje. Até na fisionomia, V. 
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Ex. a se parece com Mário Soares. (Risos.) 
Até na fisionomia. 

O Sr. Paulo Brossa.rd - Permita-me, 
nobre Senador? 

O SR. JARBAS. PASSARINHO - Com 
multo prazer. 

O Sr. Paulo Brossard - É porque eu 
sou melo português. Sou filho de portu
gueses. (Risos.) 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Bom, 
Isso não explicaria que todo Portugal fos
se a família de Mário Soares. Mas, aceito 
a explicação de V. Ex.n 

E aquele homem que teve a audácia 
de dizer que velo em nome do regime 
socialista, que pregava a extinção do ca
pitalismo, é hoje considerado direitista. 
Não aceito a delimitação topográfica. E 
o Partido Democrata Cristão - isto vai 
sentir um pouco ao coração do nobre Se
nador Franco Montara, que o presidiu no 
Brasil - é considerado tão extremado, 
quanto o Partido Maoista e mandado fe
char. 

O Sr. Paulo Brossard - Eu lamento, 
nobre Senador, que não tivesse tido tem
po de chegar até aí. Mas seria, realmen
te, uma descortesia a mais à Casa e ao 
Presidente. Eu desejava chegar até aí. 
Mas, haverá oportunidade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Nós 
todos, pressurosos, lhe pedimos que che
gue. E é uma homenagem absolutamente 
sincera que fazemos a V. Ex.n 

O Sr. Paulo Brossard- Multo obriga
do. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Tal
vez, nobre senador, eu seja um amargu
rado. Talvez, porque considero o Marxis
mo como a maior fraude do século. Não 
o fascismo, que ficou claramente mos
trado a sua vilania. E a derrota de Hitler 
permitiu que dos escombros do III Relch 
surgisse, para espanto do mundo, a 
imensidão da sua tirania. 

Mas, como recordava aqui antes, sem 
ser derrotado, derrotado apenas pela 
saúde - Stalin tem um sucessor, que 
leve Lreve tempo de governo e, tm .se
gnidn. aqne'e Khru.shchev. anmirável 
sob certos aspectos, que pronunciou dis
curso, perante o XX Congresso do Parti
do Comunista da União Soviética. E aí 
se verificou que, enquanto seis milhões 

de judeus mortos por Hitler eram obje
to da condenação mundial, 11 milhões 
de polacos foram sacrificados, em nome 
da Imposição da reforma agrária, atra
vés das fazendas coletlvas, para bem da 
história da violência, para bem futuro 
do mundo socialista. Ora, se não se trata 
apenas de julgar-se presidentes com vo
cações tirânicas e apaixonados pelo po
der, então, por que não fizeram eles? 
Porque sofreram pressões, que temos que 
ter a coragem de Identificar, de ambos 
os lados e não apenas analisar de um. 

Quando pedimos a garantia das pes
soas humanas, as prerrogativas dessas 
pessoas, todos nós estamos de acordo. 
Precisamos fazer com que as pessoas 
também não se sintam totalmente Inse
guras num mundo dominado pelo ter
rorismo. 

Publica-se, às vezes, a fotografia de 
um sequestrador, coitado, talvez um in
sano mental; fala-se da sua jovialidade, 
do seu encantamento para com as pes
soas, mas, paralelamente, não se cita o 
drama que viveram as famílias daquelas 
pessoas que se encontravam no avião e 
que não tinham nada com a guerra ideo
lógica ou com a insanidade mental de 
quem quer que seja. Mas, isto é um pe
queno exemplo, que não é dos melhores. 

Então, acredito, nobre Senador, que se 
nos debruçarmos todos nós, cada um com 
a sua parcela de testemunho, o de V. 
Ex.n, o meu, de todos aqueles que tive
ram responsabilidades nos governos pas
sados e têm no atual, se nos reunirmos 
todos, com esta isenção, é possível que 
cheguemos a um quadro claro do porquê 
das viclssi tudes da a tual democracia bra
sileira. E porque, como eu disse, numa 
entrevista que a Manchete me pediu, não 
como resposta a V. Ex.n, porque a minha 
voz da planície amazónica, não atinge, 
evidentemente, o norte montanhoso do 
Rio Grande, eu disse apenas o que um 
abade francês já falou: que as revolu
ções são como certas armas de fogo de
pois de atirar, recuam. 

E Kramem Brito, na sua maravilhosa 
interpretação de "Anatomia das Revo
luções", declarou: "elas se fazem pelos 
liberais e se voltam em seguida contra 
os liberais." V. Ex.a é um liberal, a quem 
presto a mais admirável homenagem de 
que sou capaz. V. Ex.n é um liberal e, 
por Isso mesmo, a palavra de V. Ex.n é 
extremamente difícil de ser contradita
da, porque o que V. Ex.n traz, no seu dis-
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curso, é o anseio da humanidade no ca
minho pela liberdade. Nosso partido não 
pode ser contra isso. O que nós quere
mos pedir ao liberal do porte de V. Ex.a 
é que examine a multiplicidade dos fato
res existentes, no mundo contemporâneo, 
para que não seja V. Ex.a mesmo ama
nhã um dos prejudicados em nome da 
luta por essa liberdade - e tenho cer
teza que V. Ex." se voltaria contra qual
quer tipo de restrição à liberdade huma
na. Não lhe faço isso como nenhum fa
vor, mas como uma homenagem natu
ral. 

Aqui encerro, Sr. Presidente, com os 
pedidos de todos que aqui falaram, as 
desculpas pelo excesso do tempo, mas 
quero dizer ao nobre Senador Paulo 
Brossard, e com extremo cuidado devo 
dizê-lo, que S. Ex." me interprete bem. 
De nossa parte há um intangível respei
to pela posição liberal de V. Ex." Ouvi
mo-lo, aplaudimo-lo e dissentimos na
quilo que nos pareceu superficialidade, 
data-venia, talvez devido atê, como V. 
Ex." disse, pela exiguidade do tempo pa
ra analisar problemas e causas funda
mentais desse retrocesso. E o Senhor 
Presidente Geisel foi o primeiro a decla
rar: "houve um retrocesso político neste 
período", Dou graças a Deus: servi a 
três presidentes que sempre fizeram o 
jogo da verdade, e, não sendo hipócritas, 
merecem o respeito de V. Ex." como o 
meu. 

Mas V. Ex." aqui jamais ouvirá de um 
de nós, por exemplo, - na hora em que 
pede o respeito da autoridade de V. Ex." 
e em nome dos princípios de respeito às 
prerrogativas humanas, - frases de de
boche, frases chulas, como já sofreu no 
seu Rio Grande do Sul, não hoje, mas 
no passado, quando um irrequieto p·oliticv 
do seu Estado, com dimensões nacionais, 
chamou V. Ex.a, audaciosamente, de 
"Ruy Barbosa de compota". De nós, V. 
Ex.n jamais ouvirá isso. Quando V. Ex.n 
cita Ruy Barbosa, fazemos a identidade 
entre o passado e o presente numa linha 
permanente de respeito pela vida hu
mana e de conquista desta liberdade. 

Mas, V. Ex.n também se dê por feliz 
V. Ex. a foi Secretário de Interior e Jus
tiça - se não estou equivocado - no 
Governo coberto pela fase inicial da Re
volução. V. Ex.", pelo que sei, teve que 
colocar na prisão pessoas que, como aca
bamos de dizer, deram motivos legais 
para serem presas. Talvez isto até vio-

lentasse a formação de V. Ex.n, mas o 
dever tinha de se sobrepor a sua forma
ção ... 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. 
Ex."? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois 
não. Com todo o prazer. 

O Sr. Paulo Brossard - Se fosse do 
meu dever, não hesitaria em cumpri-lo, 
prendendo quem devesse prender, nos 
termos da lei. Em todo o caso, devo es
clarecer a V. Ex." que a mim não coube 
prender uma só pessoa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Estou 
dizendo o que ouço ... 

O Sr. Paulo Brossard - Por isso mes
mo, antes que V. Ex." prosseguisse, eu 
quis dar um esclarecimento para que 
não gastasse tempo inutilmente. Talvez 
fossem até intrigas provincianas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Exa
tamente ... 

O Sr. Paulo Brossard - Se tivesse de 
praticar o fato, fá-lo-ia nos termos da 
lei tranqüilamente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -
Exato. E quero exatamente tomar esta 
palavra de v. Ex.n, porque quando diz: 
"se tivesse de fazer, fá-lo-ia porque se
ria meu dever". Com esta bela frase de 
V. Ex.n, quero encerrar minha partici
pação. Lembro que V. Ex.• mesmo, -
aqui parece que é irrefutável - servindo 
a um Governo sob AI-1. o servia mutilado 
na sua formação de Prcfessor de Direito, 
talvez porque esperasse que a sua con
tribuição permitisse imediatamente a 
correção daquele fato. E quando V. Ex.n, 
depois do AI-2, ingressou na ARENA, ao 
que estou informado ... 

O Sr. Paulo Brossard - Não. Não é 
verdade. v. Ex.ll: está de novo equivo
cado ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Esta 
é outra informação que tive aqui, e, outra 
vez eu dou sob reservas Eu diria, que 
seria uma nova forma que não deslustra
ria v. Ex.n de modo algum, no meu ra
ciccinio. Creio que o nobre Senador 
Franco Montara, ao sussurrar para 
v. Ex.n, não teria interpretado isso como 
uma malícia. 

O Sr. Paulo Brossard - Apenas uma 
homenagem à verdade histórica. 
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O Sr. Franco Montoro - Estou lem
brando apenas que não 'houve o AI-1. 

O SR . .JARRAS PASSARINHO- Não! 
Houve o AI-1, perdão. 

O nobre Senador Brossard falou até 
no ato 64 - parece-me que foi um pouco 
f<>rça de expressão. 

O Sr. Franco Montoro - Não! Não! 
Houve Al-2, 3, 4, 5. AI-1 não Há um Ato 
Instituci<>nal, que é o compromisso que 
se cumpre ou não. É a tese de Milton 
Campos que fez c,om que ele deixasse o 
Ministério da Justiça. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite 
V. Ex." É preciso distinguir, e digo Isso 
em homenagem a V. Sx a a quem sem
pre ouço com prazer. Gosto mesmo de 
trocar idéias com V. Ex.n porque, é um 
prazer discutir com uma pessca de sua 
qualificação intelectual. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito 
obrigado. 

o Sr. Paulo Rrossard- Mas, se inter
rompo alguma vez, é quando se torna im
periosa, até porque não gosto de apar
tear. Mas, V. Ex. a vai-me permitir uma 
orservacãc: é que nos dias iniciais de 
março é abril de 1964, estávamos em 
face de uma situação absolutamente ir
regular e revolucionária. Havia um po
der que se havia desmanchado e havia 
um poder emergente. Não se tratava de 
escolha minha. Passei a discutir cuida
dosamente a partir daquele momento 
em que, oficialmente, ter-se-la resturado 
a ncrmalidade. Quand,o o País foi de
sembocar, em outubro de 1968, no AI-5,' 
a despeito de todas as promes~as, a des
peito, volto a dizer, - não precisa ver 
segundas Intenções nas minhas palavras, 
-a despeito da resoluçã,o reiterada, pro
clamada do Presidente ... 

O SR. .JARRAS PASSARINHO - E, 
precisamente, então, neste ponto, reto
mando a pJlavra de V Ex." direi, para 
encerramento dessa exp!lcação pessoal: 
não me considero atingido praticamente 
em nada, como censura, no discurso de 
V. Ex.n 

O Sr. Paulo Brossard- E, realmente, 
não h a via esta censura. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- A ex
plicação pessoal tem aqui, agcra apenas 
a largueza, um pouco benevolente, da
quela que foi para nós trazida pela ini
ciativa do nobre Senador Marcos Freire, 

quando a utilizou. E eu, como membro do 
Partido do Governo, apenas pedi eqüida
de no tratamento da Casa e Sua Exce
lência o Presidente deu. 

Mas chamava a atenção de V. Ex." 
precisamente para esta frase inicial 
V. Ex.a diz: "como é fácil iniciar-se um 
processo legal". O Presidente Castello 
Branco teria dito, sob reservas: "é fácil 
mergulhar na ditadura, o difícil é sair 
dela." 

Este é que é um quadro antinómico, 
incompreensível para nós: ditadores, 
suposto ditadores, atacados, não por 
v. Ex.", mas atacados pela imprensa, in
clusive, da época, como tal, tomam pro
vidência como esta e se dispõem a sacri
ficar a sua biografia em proveito da 
grandeza deste País. 

Aqui, nobre Senador Paulo Brossard, 
creio que os três Presidentes tiveram, 
como V. Ex.a um jurista inatacável. Os 
três tiveram, como militares, uma con
duta: acham que o dever de todos os 
três era precisamente ceder a determi
nados tipos de pressão para evitar que 
se instalasse, neste País, definitivamente 
o tal processo ditadorial do qual não se 
sairia. 

O Sr. Heitor Dias - V. Ex. a me permi
te uma aparte? 

O SR . .JARRAS PASSARINHO- Não 
se trata apenas de um simulacro de 
democracia com o Congresso agachado, 
acomcdado, amordaçado. Ao contrário, 
gostaria de ver hoje -0 tema me parece 
fascinante, - em qualquer dos países 
sudesenvolvidos que lutam para estabe
lecer um processo democrático. algo pa
recido com aquilo que o Brasil está fa
zendo no momento. 

A descolonização da Africa, por exem
plo, é um crime praticado pela Europa. 
Não se preparou a descolonização da
queles países: passou-se exatamente de 
um processo co1cnial a um processo auto
ritário. com inspirações em Pequim ou 
em Moscou. 

O de que se trata aqui é dar passos 
seguros, não de merecer da nobre Opo
sição a acusação de ctosemetria, de gra
dualismo a qe V .Ex." ironicamente, se 
referiu; não se pode, talvez, beber toda 
a água do poço de um só vez. 

Ouço o nobre Senador pela Bahia. 

O Sr. Heitor Dias - Sei que não ca
beria o meu aparte diante da justifica-
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tiva de V. Ex.a, mas, sou obrigado a 
trazer mais um depoimento. Quando, em 
dezembro de 1968 a Inquietude tomava 
conta do Parlamento, foi o Congresso 
visitar o Presidente Costa e Silva. Sua 
Excelência fez um apelo à ARENA para 
que, unida, cumprisse o seu dever, por
que lhe era fácil governar com a dita
dura, mas ele jamais quereria uma di
tadura para o País. O que ele queria 
era a prevalência do regime democrático. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Agra
deço a V. Ex.a o aparte. 

Sr. Presidente, estou concluindo, real
mente. 

Nobre Senador Paulo Brossard ilustre 
membro da Oposição, como disse refe
rendaria praticamente, o discurso de 
V. Ex. a Acho que figuras eminentes deste 
País sacrificaram-se para que hoje 
V. Ex.a pudesse ter o começo do direito 
de dizer o que está dizendo. 

V. Ex.a foi feliz, no momento em que 
sentiu a incompatibilidade entre o Esta
do de fato, que feria os seus princípios e 
os seus próprios princípios, V. Ex.a se 
retirou da responsabilidade executiva e 
governamental. 

O nobre Senador Magalhães Pinto o 
nobre Senador Tarso nutra e eu próp'rio 
fom<Js parte de um processo que nos le
vou a referendar <J Ato Institucional 
n.0 5, queira ou não numerar o ilustre 
Líder pelo MDB. 

_Não quero, neste instante, salvar tam
bem nem a biografia do Presidente, nem 
a minha, nem a do Senador Tarso nutra. 
Apena~ creio que ~ereço o respeito da 
Oposiçao do meu PalS, no sentido de não 
me prestar, com este ato, à reverência 
a um poder e ao temor de enfrentá-lo 
mas, ao contrário, manifestar o desejo 
de um dia poder começar a ver aquilo 
que começamos a ver no dia de hoje 
neste plenário. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto) - Antes de encerrar a presente 
Sessão - preliminarmente, peço des
culpas aos Srs. Senadores de ter infrin
gido o Regimento desta Casa, com a mi
nha tolerância com o Senador Paulo 
Brossard e com o Senador Jarbas 
Passarinho, que, em el9Jlicação pessoal, 
permitiu apartes, que sao proibidos. 

Convoco os srs. Senadores para Sessão 
extraordinária a realizar-se amanhã, às 
10 horas e 30 minutos, neste plenário, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turn<J único, do Parecer 
da Comissão de Finanças sobre a Men 
sagem n.O 51, de 1975 (n.O 47/75, na ori
gem), de 28 de fevereiro de 1975 pela 
qual o Senhor Presidente da RepÍíblica 
submete ao Senado o nome do Doutor 
Guida Fernando Mondin, para exercer o 
cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro Victor Amaral 
Freire. 

2 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores so
bre a Mensagem n.0 56, de 1975 (n.o 
50/75, na origem, de 14 de março de 
1975), pela qual o Senhor Presidente da 
República submete ao Senado o nome do 
Sr. Paulo da Costa Franco, Ministro 
de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função, em co
missã<J, de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular de Bangladesh. 

Declaro encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 

55 minutos.) 



13.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 

em 20 de março de 1975 

PRESIDJ1:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

As 10 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Guiomard - Evandro Carreira 
- José Esteves - José Lirrdoso -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho - Renato Franco - Alexandre 
costa - Henrique de La Rocque -
José Sarney - Fausto Castelo-Bran
co - Helvídio Nunes - Petrônio 
Portella - Mauro Benevides - Vir
gíUo Távora- Wilson Gonçalves
Agenor Maria - Dinarte Mariz -
Jessé Freire - Domício Gondim -
Milton Cabral - Ruy Carneiro -
Marcos Freire - Paulo Guerra -
Wilson Campos - Arnon de Mello -
Luiz Cavalcante - Te·otônlo Vilela 
- Augusto Franco - Gllvan Rocha 
- Lourival Baptista - Heitor Dias 
- Luiz Viana - Ruy Santos - Dir-
ceu Cardoso - Eurico Rezende -
João Calmon - Amaral Peixoto -
Roberto Saturnino - Vasconcelos 
Torres - Benjamim Farah - Dan
ton Jobim - Nelson Carneiro -
Itamar Franco - Magalhães Pinto 
- Franco Montoro - Orestes Quér
cia - Orlando Zancaner - Benedi
to Ferreira - Lázaro Barboza -
Osires Teixeira - Mendes Canalle 
- Saldanha Derzi - Accloly Fllho 
- Leite Chaves - Mattos Leão -
Evelásio Vieira - Lenoir Vargas -
Otair Becker - Daniel Krieger -
Paulo Brossard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pin
to) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 64 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta 
a Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFíCIO 
DO SR. !.O-SECRETARIO DA CAMARA 

DOS DEPUTADOS 

Encaminhado à revisão do Senado au
tógrafo da seguinte proposição: 

SUBSTITUTIVO DA CAMARA DOS 
DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N.O 112, DE 1971 

Determina providências para cum
primento da obrigatoriedade do alis
tamento eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - A matrícula, em qualquer 
estabelecimento de ensino, público ou 
privado, de maior de dezoito anos alfa
betizado só será concedida ou renovada 
mediante a apresentação do título de 
eleitor do interessado. 

§ 1.0 - O Dlretor, Professor ou respon
s:í.vel por curso de alfabetização de ado
lescentes e adultos encaminhará o aluno 
que o concluir ao competente Juiz Elei
toral, para obtenção do título de eleitor. 

§ 2.0 - A Inobservância do disposto 
no parágrafo anterior sujeitará o.s res
ponsáveis às penas previstas no art. 9.0 

do Código Eleitoral. 
Art. 2.0 - Os eleitores do Distrito Fe

deral, enquanto não se estabelecer o seu 
direito de voto, ficam dispensados de to
das as exigências legais a que se sujei
tam os portadores de títulos eleitorais. 

Art. 3.0 - Os serviços de rádio, te·levi
süo e cinema educativos, participantes 
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do Plano de Alfabetização Funcional e 
Educação Continuada de Adolescentes e 
Adultos, encarecerão em seus programas 
as vantagens atribuídas ao cidadão elei
tor, no pleno gozo de seus direitos civis 
e políticos, e informarão da obrigatorie
dade do alistamento e do voto, para os 
brasileiros de ambos os sexos. 

Art. 4.o - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto) - Os Requerimentos lidos serão 
cação. · 

Sobre a mesa, Requerimentos que se
rão lidos pelo Sr. 1. 0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.o 114, de 1975 

Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Senado Federal 

Requeiro, na forma regimental, o de-
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.o 50/74, de minha autoria. 

Sala das Sessões, em 20 de março de 
1975. - Jessé Freire, Senador. 

REQUERIMENTO 
N.0 115, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos Regimentais, requeir.o o 
desarquivamento do Projeto de Resolu
ção n.o 61, de 1974. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto) - Os Requerimentos lidos serão 
publicados e incluídos em Ordem do Dia, 
nos termos do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, do Pa
recer da Comissão de Finanças so
bre a Mensagem n.o 51, de 1975 (n.0 

47/75, na origem), de 28 de fevereiro 
de 1975), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete ao Se
nado o nome do Doutor Guida Fer-

nando Mondin, para exercer o cargo · 
de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Victor 
Amaral Freire. 

Item 2 

Discussão, em turno único, do Pa
recer da Comissão de Relações Ex
teriores sobre a Mensagem n.O 56, 
de 1975 <n.0 50/75, na origem·, de 4 
de março de 1975), pela qual o 
Senhor Presidente da· República 
submete ao Senado o nome do Se
nhor Paulo da Costa Franco, Minis
tro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a fun- · 
ção, em comissão, de Embaixador do 
Brasil junto à República Popular de 
Bangladesh. 

As matérias constantes da Ordem do 
Dia da presente Sessão, nos termos da 
alínea "h" do art. 402 do Regimento In
terno, deverão ser apreciadas em Sessão 
secreta. 

Solicito dos Srs. funcionários as pro
vidências necesárias a fim de ser man
tido o preceito regimental. 

(A Sessão torna-se secreta às 10 ho
ras e 45 minutos e volta a ser pública 
às 11 horas e 10 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto) -Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a Sessão, designando para 
a Or-dinária de hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno umco, do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 72, de 1974 (n.0 

457-B/71, na Casa de origem), que dis
põe sobre a divulgação do livro pela te
levisão e dá outras providências, tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 387, de 
1974, da Comissão 
- de Educação e Cultura. 

2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 21, de 1975, de autoria do Se
nhor Senador Nelson Carneiro, solici
tando o desarquivamento do Pr.ojeto de 
Lei do Senado n.0 112, de 1974, que altera 
a redação do art. 663 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
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3 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 22, de 1975, de autoria do Se
nhor Senador Nelson Carneiro, solicitan
do o desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 134, de 1074, que acrescen
ta parágrafo ao artigo 662 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

4 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.o 23, de 1975, de autoria do Se
nhor Senador Nelson Carneiro, solicitan
do o desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n.o 138, de 1974, que acres-

centa dispositivo à Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

5 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 32, de 1975, de autoria do Se
nhor Senador Paulo Guerra, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado, do 
discurso pronunciado pelo Excelentíssi
mo Senhor Ministro Djaci Alves Falcão, 
por ocasião de sua posse na Presidência 
do Supremo Tribunal Federal. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 11 '/!.oras e 15 
minutos.) 



14.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 20 de março de 1975 

PRESJD:Il:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

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

Adalberto Sena - José Esteves -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho - Renato Franco - Alexandre 
Costa - Henrique de La Rocque -
José Sarney - Helvídio Nunes -
Petrônio Portella - Wilson Gonçal
ves - Ruy Carneiro - Marcos Frei
re - Augusto Franco - Gilvan Ro
cha - Lourival Baptista - Heitor 
Dias - Ruy Santos - Dirceu Cardo
so - Eurico Rezende - João Cal
mon - Amaral Peixoto - Roberto 
Saturnino - Vasconcelos Torres -
Benjamim Farah - Danton Jobim 
-Nelson Carneiro- Itamar Fran
co - Magalhães Pinto - Franco 
Montoro - Orestes Quércia - Or
lando Zancaner - Lãzaro Barboza 
- Osires Teixeira - Mendes Canal
le - Saldanha Derzi - Lenoir Var
gas - Otair Becker - Daniel Krie
ger - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 40 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aber
ta a Sessão. 

O Sr. 1.0-Secretãrio vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

MENSAGENS 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

Submetendo ao Senado a escolha de no
mes indicados para cargos cujos pro
vimentos dependem de sua prévia 
aquiescência: 

MENSAGEM 
N.O 60, de 1975 

(N,o GS/75, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o .art. 42 (Item 
III) da Constituição, tenho a honra de 
submeter à aprovação de Vossas Exce-

lências a escolha, que desejo fazer, do 
Diplomata Murillo Gurgel Valente, Em
baixador junto ao Reino da Arãbia Sau
dita, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto 
aos Emirados Arabes Unidos, nos termos 
do Decreto n.o 56.908, de 29 de setembro 
de 1965. 

Os méritos do Embaixador Murillo 
Gurgel V.alente, que me induziram a es
colhê-lo para o desempenho dessa ele
vada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasília, em 19 de março de 1975. -
Ernesto Geisel, 

CURRICULUM VITAE DO 
EMBAIXADOR MURILLO 

GURGEL V ALENTE 

Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 
3 de novembro de 1925. Estagiãrio nas 
Nações Unidas, 1950. Bacharel em Di
reito, pela Faculdade de Direito do Rio 
de Janeiro, 1952. Diplomado pelo Insti
tuto Rio Branco no Curso de Aperfeiçoa
mento de Diplomatas. 

- Cônsul de Terceir.a Classe, pelo Curso 
. de Preparação à Carreira de Diplo
mata, do Instituto Rio Branco, 1950. 

- Terceiro-Secretãrio da Embaixada em 
Ottawa, 1952 a 1954. 

- Vice-Cônsul em Glasgow, 1945 a 1955. 

- Encarregado do Consulado em Glas-
gow, 1954. 

- Promovido a Cônsul de Segunda Clas
se, por antigüidade, 1955. 

- Cônsul em Glasgow, 1955 a 1956. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em 
Santiago, 1956 a 1958. 

- Representante d·o Bra.sil no IV Perío
do de Sessões d·o Comitê Econômico 
da Comissão Econômica para a Amé
rica Latina (CEPAL), Santiago, 1958. 
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- Membro da Seção Brasileira à Reu
nião da Comissão Mista Brasil-Chile, 
Santiago, 1958. 

- Membro da Delegação do Brasil ao 
VIII Período de Sessões e ao II Pe
ríodo de Sessões do Comitê de Co
mércio da CEPAL, P.anamá, 1959. 

- Oficial do Gabinete do Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, 1959 a 
1960. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em 
Madrid, 1960 a 19f:ll. 

- Representante do Brasil nas Soleni
dades de Inauguração da Primeir.a 
Feira Ibero-Americana, Sevilha, 1961. 

- Chefe, substituto, do Serviço de Pro
paganda e Expansão Comercial (SE
FRIO), Madrid, 1961. 

- Promovido a Primeiro-Secretário, por 
merecimento, 1961. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em 
Madrid, 1961 a 1963. 

- Chefe do SEPRO em Madrid, 1962. 

- Membro da Seção Brasileira da Co-
missão Mista Brasil-Espanha, Ma
dri, 1962. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em 
Tóquio, 1963 a 1964. 

- Encarregado de Negócios em Tóquio, 
1963 a 1964. 

- Membro da Missão p.ara Negociação 
do Acordo com o Japão sobre rees
calonamento da dívida externa, 1964. 

- Chefe do SEPRO em Tóquio, 1964. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em 
Taipé, 1965 a 1966. 

- Encarregado de Negócios em Taipé, 
1965 a 1966. 

- Encarregado de Negócios em B.ang
kok, 196'5. 

- Membro da Missão Especial às Sole
nidades de Posse do Presidente da 
China, 1966. 

- Conselheiro, 1967. 

- Chefe da Divisão de Transportes e 
Comunicações, 1968 a 1969. 

- Delegado do Brasil à XVI Assembléia 
da Organização da Aviação Civil In
ternacional ( OACI), Buenos Aires, 
1968. 

- Subchefe da Delegação do Brasil às 
Negociações para o Ajuste sobre 
transportes marítimos, Buenos Aires, 
1968. 

- Representante do Ministério das Re
lações Exteriores na Comissão de Es
tudos Relativos à Navegação Aérea 
Internacional (CERNA!), 1968. 

- Membro da Delegação do Brasil à 
Reunião para Regulamentação do 
Convênio sobre Transportes por Agua, 
da Associação Latino-Americana de 
Livre Comércio (ALALC), Montevidéu, 
1968. 

- Delegado do Brasil às Conservações 
sobre Problemas Marítimos, 1969. 

- Promovido a Ministro de Segunda 
Classe, por merecimento, 1968. 

- Representante do Ministério das Re
lações Exteriores no Conselho Nacio
nal de Telecomunicações, 1969. 

- Ministro-Conselheiro da Delegação 
em Genebra, 1969 a 1971. 

- Delegado do Brasil à IV Sessão do 
Comitê de Transportes Marítimos da 
Conferência das N.ações Unidas para 
o ComércLo e Desenvolvimento (UNC
TAD), Genebra, 1970. 

- Delegado do Brasil à Reunião da Or
ganização Consultiva Intergoverna
mental Marítima (IMCO), sobre 
Transporte Intermodal, Londres, 1971. 

- Chefe da Delegação do Brasil à II 
Sessão do Grupo de Trabalho sobre 
Legislaçã·o Marítima Internacional da 
UNCTAD, Genebra, 1971. 

- Cônsul-Geral em Los Angeles, 1971 a 
1973. 

- Embaixador em Jeddah, 1973 a 1974. 

- Embaixador no Coveite, cumultiva-
mente, 1974. 

- Embaixador em Mascate, cumulati
vamente, 1974. 

O Embaixador Murlllo Valente, nesta 
datn, encontra-se no exercício de suas 
funções junto ao Reino da Arábin Sau-
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dita, ao Emirado do Coveite e ao Sulta
nato de Oman. 

Secretaria de Estado das Relações Ex
teriores, em 17 de março de hJ75. -
Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Di
visão do Pessoal. 

(A Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 
N.0 61, de 1975 

(N.• 66175, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item 
III) da Constituição, tenho a honra de 
submeter à aprovação de Vossas Exce
lências a escolha, que desejo fazer, do 
Diplomata Murillo Gurgel Valente, Em
baixador junto ao Reino da Arábia Sau~ 
dita, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto 
ao Estado de Bahrain, nos termos do De
creto n.0 56.908, de 29 de setembro de 
1965. 

2. Os méritos do Embaixador Murlllo 
Gurgel Valente, que me induziram a es
c·olhê-lo para o desempenho dessa ele
vad.a função, c<mstam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Exte
riores. 

Brasília, em 19 de março de 1975. -
Ernesto Geisel. 

CURRICULUM VITAE DO 
EMBAIXADOR MURILLO 

GURGEL VALENTE 

Nascido no Rio de Janeiro, Guanaba
ra, 3 de novembro de 1925. Estagiário 
nas Nações Unidas, 1950. Bacharel em 
Direito, pela Faculdade de Direito do 
Rio de Janeiro, 1952. Diplomado pelo 
Instituto Rio Branco no Curso de Aper
feiç·oamento de Diplomatas. 

- Cônsul de Terceira Classe, pelo Cur
so de Preparação à Carreira de Di
plomata, do Instituto Rio Branco, 
1954. 

- Vice-Cônsul em Glasgow, 1954 a 1955. 

- Encarregado do Consulado em Glas-
g.ow, 1954. 

- Promovido a Cônsul de Segunda Clas
se, por antigüidade, 1955. 

- Cônsul em Glasgow, 1955 a 1956. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em 
Santiago, 1956 a 1958. 

- Representante do Brasll no IV Pe
ríodo de Sessões do Comitê Econômi
co da Comissão Econômic.a para a 
América Latina (CEPAL), Santiago, 
1958. 

- Membro da Seção Brasileira à Reu
nião da Comissão Mista Brasil-Chile, 
Santiago, 1958. 

- Membro· da Delegação do Brasil ao 
VIII Período de Sessões e ao II Perío
do de Sessões do Comitê de Comér
cio da CEP'AL, Panamá, 1959. 

- Oficial do Gabinete do Ministro da 
Justiça e Negócios Interiores, 1959 a 
1960. 

- Chefe do Setor de Recepção e Repre
sentação do Gabinete do Ministro da 
Justiça, 1959 a 1960. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em 
Madri, 1960 a 1961. 

- Representante do Brasll nas Soleni
d.ades de Inauguração da Primeira 
Feira Ibero-Americana, Sevilha, 1961. 

- Chefe, substituto, do Serviço de Pro
paganda e Expansão Comercial (SE
PRO), Madrid, 1961. 

- Promovido a Primeiro-Secretário, por 
merecimento, 1961. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em 
Madri, 1961 a 1963. 

- Chefe do SEPRO em Madrid, 1962. 

- Membro da Seção B~aslleira da Co-
missão Mista Brasil-Espanha, 1962. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em 
Tóquio, 1963 a 1964. 

- Encarregado de Negócios em Tóquio, 
1963 a 1964. 

- Membro da Missão para Negociação 
do Acordo com o Japão sobre reesca
lonamento da dívida externa, 1964. 

- Chefe do SEPRO em Tóquio, 1964. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em 
Taipé, 1965 a 1966. 

- Encarregado de Negócios em Taipé, 
1965 a 1966. 

- Encarregado de Negócios em Bang
kok, 1965. 
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- Membro da Missão Especial às So
lenidades de Posse do Presidente da 
China, 196'6 . 

- Conselheiro, 1967. 

- Chefe da Divisão de Tr,ansportes e 
Comunicações, 1968 a 1969. 

- Delegado do Brasil à XVI Assembléia 
da Organização da Aviação Civil In
ternacional (OACI), Buenos Aires, 
1968. 

- Subchefe da Delegação do Brasil às 
Negociações para o Ajuste sobre 
Transportes Marítimos, Buenos Aires, 
1968. 

- Representante do Ministério das Re
lações Exteriores na Comissão de Es
tudos Relativos à Navegação Aérea 
Internacional (CERNAI), 1968. 

- Membro da Delegação do Brasil à 
Reunião para Regulamentação do 
Convênio sobre Transportes por Agua, 
da Associação Latino-Americana de 
Livre comércio (ALALCl, Mon1levi
déu, 1968. 

- Delegado do Brasil às Conversaçõe3 
sobre Problemas Marítimos, 1969. 

- Promovido a Ministro de Segunda 
Classe, por merecimento, 1969. 

-- Representante do Ministério das Re
lações Exteriores no Conselho Nacio
nal de Telecomunicações, 1969. 

- Ministro-Conselheiro da Delegação 
em Genebra, 1969 a 1971. 

- Delegado do Brasil à IV Sessão do 
Comitê de Transportes Marítimos da 
Conferência das Nações Unidas para 
o Comércio e Desenvolvimento (UNC
TAD), Genebra, 1970. 

- Delegado do Brasil à Reunião da Or
ganização Consultiva Intergoverna
mental Marítima (IMCO), sobre 
Transporte Intermodal, Londres, 1971. 

- Chefe da Delegação do Brasil à II 
Sessão do Grupo de Trabalho sobre 
Legislação Marítima Internacional da 
UNCTAD, Genebra, 1971. 

- Cônsul-Geral em Los Angeles, 1971 
a 1973. 

- Embaixador em Jeddah, 1973 .a 1974. 

- Embaixador no Coveite, cumulativa-
mente, 1974. 

- Embaixador em Mascate, cumulativa
mente, 1974. 

O Embaixador Murlllo Gurgel Valente, 
nesta data, encontta-se no exercício de 
suas funções junto ao Reino da Arábia 
Saudita, ao Emirado do Coveite e ao Sul
tanato de Oman. 

Secretaria de Estado das Relações Ex
teriores, em 17 de março de 1975.- Sér
gio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão 
do Pessoal. 

(A Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N.0 62, DE 1975 
(N.• 67/75, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

De conformidade com o art. 42 (item 
III) da Constituição, tenho a honra de 
submeter à aprovação de Vossas Exce
lências .a escolha, que desejo fazer, do 
Dip!Jmata Murillo Gurgel Valente, Em
baixador junto ao Reino da Arábia Sau
dita., para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto 
ao Estado de Catar, nos termos do De
creto n.O 56.908, de 29 de dezembr·~ de 
1965. 

O.s méritos do Embaixador MurilliJ 
Gurgel Valente, que me induziram a es
colhê-lo para o desempenho dessa ele
vada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Exte
riores. 

Brasília, em 19 de março de 1975. 
Ernesto Geisel. 

CURRICULUM VITAE DO 
EMBAIXADOR MURILLO 

GURGEL VALENTE 

Nascido no Rio de Janeiro, Guanabara, 
3 de novembro de 1925. Estagiário nas 
Nações Unidas, 1950. Bacharel em Di
reito, pela Faculdade de Direito do Rio 
de Janeiro, 1952. Diplomado pelo Institu
to Rio Branco no Curso de Aperfeiçc.a
mento de Diplomatas. 

- Cônsul de Terceira Classe, pelo Cur
so de Preparação à Carreira de Di
plomata, do Instituto Rio Branco, 
1950. 

- Terceiro-Secretário da Embaixada em 
Ottawa, 1952 a 1954. 

- Vice-Cônsul em Glasgow, 1954 a 1955. 
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- Encarregado do Consulado em Glas
gDw, 1954. 

- Promovido a Cônsul de Segunda Clas
se, por antigüldade, 1955. 

-Cônsul em Glasgow, 1955 a 1956. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em 
Santiago, 1956 a 1958. 

-Representante do Br.asil no IV Perío
do de Sessões do Comitê EconômicD 
da Comissão Económica para a Amé
rica Latina (CEPALl, Santiago, 1958. 

- Membro da Seção Brasileira à Reu
nião da Comissão Mista Brasil-Chile, 
Santiago, 1958. 

- Membro da DelegaçãD do Brasil ao 
VIII Período de Sessões e ao II Pe
ríodo de Sessões do Comitê de Co
mércio da CEPAL, Panamá, 1959. 

- Oficial do Gabinete do J!o.1inlstro da 
Justiça e Negócios Interiores, 1959 a 
1960. 

- Chefe do Setor de Recepção e Re
presentação do Gabinete do Ministro 
da Justiça, 1959 a 1960. 

- Segundo-Secretário da Embaixada em 
Madri, 1960 a 1961. 

- Representante do Brasil nas Soleni
dades de Inauguração da Primeira 
Feira Ibero-Americana, Sevilha, 1961. 

- Chefe, substituto, do Serviço de Pro
paganda e Expansão Comercial (SE
PROl, Madri, 1961. 

- Promovido a Primeiro-Secretário, por 
merecimento, 1961. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em 
Madri, 1961 a 1963, 

- Chefe do SEPRO em Madri, 1962. 

- Membro da Seção Brasileira da Co-
missão Mista Brasil-Espanha, Madri, 
1962. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em 
Tóquio, 1963 a 1964. 

- Encarregado de Negócios em Tóquio, 
1963 a 1964. 

- Membro da Missão para Negociação 
do Acordo com o Japão sobre reesca
lonamento da dívida externa, 1964. 

-· Chefe do SEPRO em Tóquio, 1964. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada em 
Taipé, 1965 a 1966. 

- Encarregado de Negócios em Taipé, 
1965 a 1966. 

- Encarregado de Negócios em Bang
kok, 1965. 

- Membro da Missão Especial às Sole
nidades de Posse do Presidente da 
China, 1966. 

- Conselheiro, 1967. 

- Chefe da Divisão de Transportes e 
Comunicações, 1968 a 1969. 

- Delegado do Brasil à XVI Assembléia 
da Organização da Aviação Civil In
ternacional (OACil, Buenos Aires, 
1968. 

- Subchefe da Delegação do Brasil às 
Negociações para o Ajuste Sobre 
Transportes Marítimos, Buenos Aires, 
1968. 

- Representante do Ministério das Re
lações Exteriores na Comissão de 
Estudos Relativos à Navegação Aérea 
Internacional (CERNA!), 1968. 

- Membro da Delegação do Brasil à 
Reunião para Regulamentação do 
Convênio sobre Transportes por Agua, 
da Associação Latino-Americana de 
Livre Comércio (ALALC), Montevi
déu, 1968. 

- Delegado do Brasil às Conversações 
sobre Problemas Marítimos, 1969. 

- Promovido a Ministro de Segunda 
Classe, por merecimento, 1969. 

- Representante do Ministério das Re
lações Exteriores no Conselho Nacio
nal de Telecomunicações, 1969. 

- Ministro-Conselheiro da Delegação 
em Genebra, 1969 a 1971. 

- Delegado do Brasil à IV Sessão do 
Comitê de Transportes Marítimos da 
Conferência das Nações Unidas para 
o Comércio e Desenvolvimento ..... 
(UNCTAD), Genebra, 1970. 

- Delegado do Brasil à Reunião da Or
ganização Consultiva Intergoverna
mental Marítima (IMCO), sobre 
Transporte Intermodal, Londres, 1971. 

- Chefe da Delegação do Brasil à 
II Sessão do Grupo de Trabalho so
bre Legislação Marítima Internacio
nal da UNCTAD, Genebra, 1971. 
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- Cônsul-Geral em Los Angeles, 1971 a 
1973. 

- Embaixador em Jeddah, 1973 a 1974. 

- Embaixador no Coveite, cumulativa-
mente, 1974. 

- Embaixador em Mascate, cumulativa
mente, 1974. 

O Embaixador Murillo Gurgel Valente, 
nesta data, encontra-se no exercício de 
suas funções junto ao Reino. da Arábia 
Saudita, ao Emirado do Coveite e ao 
Sultanato de Oman. 

Secretaria de Estado das Relações Ex
teriores, em 17 de março de 1975. - Sér
gio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão 
do Pessoal. 

(A Comissão de Relações Exteriores.) 

OFíCIOS 

DO SR. 1.0 -SECRET ARIO DA CAMARA 
DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 1, de 1975 

(N.0 297-B/71, na casa de orisem) 

Dispõe sobre a divulgação de obras 
governamentais pela administração, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Fica proibido ao adminis
trador do âmbito federal instalar, junto 
à obra de responsabilidade de sua re
partição, placas alusivas ao seu nome 
pessoal. 

Parágrafo único - A obra, seja a de 
uma ponte, de um edifício, de uma es
trada ou de uma praça de esportes, só 
poderá ostentar uma placa que aluda à 
repartição responsável pela sua conse
cução. 

Art. 2.0 
- O administrador transgres

sor de que dispõe o art. 1,0 e seu pa
rágrafo único está sujeito a ser enqua
drado em crime de responsabilidade. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

(As Comissões de Serviço Público Civil 
e de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.o 2, de 1975 

(N.• 574-B/72, na Casa de origem) 

Altera o parágrafo único do art. 
656 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (Decreto-Lei n.0 5.452, de 
1.0 de maio de 1943). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O parágrafo único do art. 
656 da Consolidação das Leis do Traba
lho (Decreto-Lei n.0 5 .452, de 1.0 de maio 
de 1943) passa a ter a seguinte redação: 

"Parágrafo único - A designação 
dos substitutos será feita pelo Pre
sidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, assegurado o rodízio dos 
integrantes do quadro, salvo quan
do, na localidade em que for sedia
da a Junta, tiver domicílio Juiz 
Substituto e, à época da convoca
ção, esteja disponível." 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

(A Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 3, de 1975 

(N.• 768-B/72, na Casa de orlsem) 

Torna obrigatória a instalação de 
sanitário nos veículos de transporte 
coletivo de passageiros, de percurso 
interestadual ou internacional, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o - Ficam as empresas de 
transporte coletivo de passageiros obri
gadas a equipar com sanitári·o os veí
culos de sua propriedade, de percurso 
interestadual ou internacional. 

Parágrafo único - Compreende-se por 
sanitário, para os efeitos desta Lei, um 
compartimento, localizado na traseira do 
veículo, contendo lavatório e vaso sani
tário em material inoxidável e um de
pósito para água. 

Art. 2.0 - Somente poderão ser incor
porados às frotas de transporte coleti
vo de passageiros, de percurso Interes
tadual ou Internacional, os veículos no
vos equipados com sanitário. 

Art. 3.o - Dentro do prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, as empresas de 
transporte coletivo de passageiros ficam 
obrigadas a cumprir o disposto no art. 1.0 

' 
i 
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Parágrafo único - Esgotado o prazo 
deste artigo, o Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem (DNERl provi
denciará a retirada da circulação dos 
veículos que não satisfaçam às exigên
cias desta lei. 

Art. 4.o - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

(As Comissões de Transportes, Comuni
cações e Obras Públicas e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.o 4, de 1975 

(N.• 1.124-B/73, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 139 
da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n,o 
5.452, de 1.0 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 -li: acrescentado um parágra
fo, que será o 2.0 , ao art. 139 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.O 5. 452, de 1.o de 
maio de 1943, com a redação seguinte, 
renumerando-se o único existente: 

"Art. 139 - ....................... . 
§ 1,0 - ...•.....•..............•... 

§ 2.0 - O empregado-estudante, me
nor de 18 anos, terá direito a fazer 
coincidir suas férias com as férias 
escolares, se assim o desejar." 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

(A Comissão de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.o 5, de 1975 

(N.• 1.581-B/73, na Casa de origem) 

Institui laudo de avaliação na 
aquisição de moradia com finan
ciamento do Banco Nacional da Ha
bitação. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - No processo de aquisição de 
moradia com financiamento do Banco 
Nacional da Habitação deverá constar, 
obrigatoriamente, laudo de avaliação do 
!móvel. 

Parágrafo único - A pedido do adqui
rente, a Prefeitura Municipal do Muni
cípio onde o imóvel estiver localizado 
fornecerá o laudo aqui referido, 

Art. 2.o - Esta Lei entrará em vigor 
90 (noventa) dias depois de sua publica
ção, revogadas as disposições em con
trário. 

(As Comissões de Economia e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 6, de 1975 

(N.0 1.996-B/74, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 2.o 
da Lei n.0 91, de 28 de agosto de 
1935, que "determina regras pelas 
quais são as sociedades declaradas 
de utilidade pública". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 2.0 da Lei n.O 91, de 
28 de agosto de 1935, passa. a vigorar 
acrescido do seguinte dispositivo, que 
será o § 1.0, renumera.do o atual pará
grafo único para § 2.0 : 

"§ 1.0 - Denegado o pedido, não 
poderá ser renovado antes de decor
ridos 6 (seis) meses, a contar da 
data da publicação do despacho de
negatório." 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

(A Comissão de Constituição e Justiça.) 

PARECERES 
PARECER 

N.O 4, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Ofício S n. 0 30, de 
1974 (n,0 23/74-P/MC, de 5 de setem
bro de 1974, na origem), do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, encaminhando ao Senado Fe
deral cópias da petição inicial, das 
notas taquigráficas e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Fe
deral nos autos da. Representação n.o 
903, lfo Estado da Guanabara, o qual 
declarou a inconstitucionalidade do 
art. 14 da Lei n.0 2.145, de 24-11-72, 
daquele Estado. 

Relator: Sr. Nelson Carneiro 

O Ministro Presidente do Egrégio Su
premo Tribunal Federal envia ao Senado 
Federal cópias da petição inicial, das 
notas taqu!gráficas e do acórdão profe
rido por aquela Alta Corte nos autos de 
Representação n.0 903, do Estado da 
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Guanabara, o qual declarou a inconsti
tucionalidade do art. 14 da Lei n.0 2 .145, 
de 24 de novembro de 1972, do antigo 
Estado da Guanabara, na parte em que 
incluiu os itens 19 e 22 do art. 3.0 do 
Decreto-Lei n.o 78/69, por maioria de vo
tos, e, à unanimidade, julgou improce
dente a Representação, quanto ao art. 
11 da Lei n.0 2 .145, de 24 de novembro 
de 1972, do mesmo Estado. 

Os textos legais declarados incons
titucionais pela Suprema Corte são os 
seguintes: 

"Art. 14. Ficam Incluídos no art. 3.0 

do Decreto-Lei n.o 78, de 29 de julho 
de 1969, os itens 16 a 23, com a se
guinte redação: 
Art. 3.o ........................... . 
.......................... UFEGs 

19. Emissão de guia de pa
gamento dos tributos 
lançados . . . . . . . . . . . . . . 0,1 

22. Requerimento protoco
lado nas repartições do 
Estado . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 

Relator da Representação n.O 903, o 
ilustre Ministro Thompson Flores, ao lhe 
dar acolhida em parte, acentuou em seu 
voto. 

- "Demonstram elas (as razões do 
parecer da Procuradoria-Geral da 
República), à saciedade, que as exi
gências impostas aos contribuintes 
nos citados incisos 19 e 22 do artigo 
3.0 , sob o título de taxa de Expe
diente, fogem aos pr.essupostos do 
inciso I do art. 18 da Constituição; 
e, quanto ao protocolo, afeta à ga
rantia estatuida no seu art. 153, 
§ 30." 

A decisão foi tomada pelos votos dos 
Ministros Luiz Gallotti, Oswaldo Triguei
ro, Aliomar Baleeiro, Djaci Falcão, 
Thompson Flores, Antonio Neder e Rodri
gues Alckimln. Foram vencidos os Mi
nistros Xavier de Albuquer e Bilac Pinto. 
Presidiu a sessão o Ministro Eloy da Ro
cha. 

Dito julgado, informa o Senhor Minis
tro Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, foi publicado no Diário da Justiça 
de 28 de junho de 1974 e pass.ou em jul
gado. Cumpre-nos, assim, na forma do 
art. 42, VII, da Carta Constitucional n.0 

1, de 1969, suspender a execução dos cita
dos dispositivos legais, declarados incons
titucionais por decisão definitiva do Su
premo Tribunal Federal. 

Daí o se!l'uinte Projeto de Resolução, 
submetido a douta apreciação desta Co
missão de Constituição e Justiça: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o 3, de 1975 

Suspende a execução do art. 14 da 
Lei n.o 2 .145, de 24 de novembro de 
1972, do antigo Estado da Guanaba
ra, na parte que incluiu os itens 19 e 
22 do art. 3.0 do Decreto-Lei n.0 78, 
de 1969. 

O Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 42, inciso VII, 
da Constituição, RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Fica. suspensa a execução 

do art. 14 da Lei n.0 2 .145, de 24 de no
vembro de 1972, do antigo Estado da 
Guanabara, na parte que incluiu os itens 
19 e 22 do art. 3.0 do Decreto-Lei n.0 78, 
de 1969, declarado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2.0 
- Esta Resolução entra em vi

gor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 19 de março 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente -
Nelson Carneiro, Relator - Helvídio Nu
nes- Eurico Rezende - José Lindoso -
Leite Chaves - Heitor Dias - Dirceu 
Cardoso - José Sarney - Henrique de 
La Rocque. 

PARECER 
N.0 5, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Ofício S n.0 7, de 1974 
(n.0 3174 - P/MC, na origem), do 
Senhor Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, encaminhando ao Se
nado Federal cópias da petição ini
cial e do acórdão proferido pelo Su
premo Tribunal Federal nos Autos da 
Representação n.0 895, do Estado da 
Guanabara, o qual declarou a in
constitucionalidade dos §§ 2.0 e 3.0 

do art. 83 da Lei n.0 2.085-A, de 
5-9-1972, daquele Estado. 

Relator: Sr. Nelson Carneiro 
Em sua sessão de 13 de junho de 1974, 

o Calenda Supremo Tribunal Federal, em 
votação unânime, acolheu Representação 
da Procuradoria-Geral da República, pa
ra declarar a Inconstitucionalidade dos 
§§ 2.o e 3.o do art. 83 da Lei n.0 2.085-A, 
de 5 de setembro de 1973, do antigo Es
tado da Guanabara. Estiveram presen
tes à sessão, presidida pelo Ministro Eloy 
da Rocha, os Ministros Lulz Gallotti, Os-
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valdo Trigueiro, Aliomar Baleeiro, Djaci 
Falcão, Barros Monteiro, Thompson Flo
res, Bilac Pinto, Antonio Neder, Xaxier 
ãe Albuquerque e Rodrigues Alckimin. 

O acórdão, publicado no Diário da Jus
tiça de 23 de novembro de 1973, transi
tou em julgado. 

Observadas, como foram, as formali
dades legais, cumpre ao Senado Federal, 
de acordo com o disposto no art. 42, VII, 
da Emenda Constitucional n.o 1, de 1969, 
suspender a execução dos citados textos 
legais, mediante a aprovação do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.O 4, de 1975 

Suspende, por inconstitucionalida
de, a execução do §§ 2.o e 3.o do art. 
83 da Lei n.o 2.085-A, do antigo Es
tado da Guanabara. 

O Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 42, inciso 
VII, da Constituição, resolve: 

Art. 1.0 - Fica suspensa a execução 
dos §§ 2.0 e 3.0 do art. 83 da Lei ... 
n.0 2. 085-A, de 5 de setembro de 1972, 
do antigo Estado da Guanabara, decla
rados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vi
gor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, em 19 de março 
àe 1975. - Accioly Filho, Presidente -
Nelson Carneiro, Relator- Helvídio Nu
nes - José Lindoso - Leite Chaves -
Heitor Dias - Dirceu Cardoso - José 
Sarney- Henrique de La Rocque. 

PARECER 
N.0 6, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Ofício "S" n.0 1, de 1975 
(n.0 29174-P/MC, na origem), do Se
nhor Presidente do Supremo Tribu
nal Federal, encaminhando ao Se
nado Federal cópias das notas ta
quigráficas e do acórdão proferido 
pelo STF nos autos do Recurso Ex
traordinário n.0 71.177, do Estado de 
São Paulo, o qual declarou a incons
titucionalidade do art. 1.0 , inciso 
VIII, do Decreto Municipal número 
1.204/67, de Lucélia., e o inciso VIII 
da Tabela. I da Lei n.0 840/66, do 
mesmo município. 

Relator: Sr. Helvídio Nunes 
Com o Ofício n.0 29/74, e para os fins 

previstos no art. 42, VII, da Constituição 

Federal, o Supremo Tribunal Federal re
meteu, por cópias, ao Senado Federal as 
notas taquigraficas do acórdão proferido 
nos autos do Recurso Extraordinário n.0 

71.177, do Estado de São Paulo, no qual 
declarou a inconstitucionalidade do art. 
1.0 , inciso VIII, do Decreto Municipal n.0 

1. 204/67, e o inciso VIII da Tabela I 
da Lei n.0 840/66, ambos do Município de 
Lucélia, daquele Estado. 

A decisão do Excelso Pretória, adotada 
em obediência ao disposto no art. 116 
da Carta Magna, foi publicada no Diári.o 
da Justiça de 17 de junho de 1974, tendo, 
portanto, transitado em julgado. 

Pelo exame das demais peças que Ins
truem o processo, chega-se à conclusão 
de que foram cumpridas todas as deter
minações legais pertinentes à espécie. 

Em conseqüência, esta Oomissão ofe
rece à deliberação do Plenário o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.0 5, de 1975 

Suspende a execução de dispositi
vos do Decreto e de Lei do Município 
de Lucélia, no Estado de São Paulo, 
declarados inconstitucionais pelo Su
premo Tribunal Federal. 

Art. 1.0 É suspensa a execução do art. 
1.0, Inciso VIII, do Decreto Municipal n.0 

1. 204/64, e do inciso VIII da Tabela I 
da Lei n.0 840/66, do Municípi·o de Lucé
lia, Estado de São Paulo, julgados in
constitucionais por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal. 

Art .. 2.0 Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 19 de março de 
1975. - Accioly Filho, Presidente - Hel
vidio Nunes, Relator - José Samey -
Eurico Rezende - Leite Chaves - Hei
tor Dias - Dirceu Cardoso - Henrique 
de La Rocque - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, Requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0-Secretár!o. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N.0 116, de 1975 

Requeremos, na forma regimental, e 
de ac.ordo com as tradições da Casa, as 
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seguintes homenagens de pesar pelo fa
lecimento do ex-Senador Prof. Armando 
Câmara: 

a) inserção em ata de um voto de pro
fundo pesar; 

b) apresentação de condolências à fa
mília e ao Estado do RGS, à Faculdade 
de Direito da UF RGS, à UF RGS e à 
PUC. ' 

Sala das Sessões, em 19 de março de 
1975. - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Em votação o requerimento. 

O SR. PAULO BROSSARD - Peço a 
palavra, Sr. Presidente, para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Para encaminhar a votação, tem 
a palavra o nobre Senador Paulo Bros
sard. 

O SR. PAULO BROSSARD (Para en
caminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, à 
hora em que ontem à tarde ocupava eu 
a tribuna, era sepultado, em Porto Alegre, 
o ex-Senador Armando Câmara. É este 
o motivo por que venho, agora, à tribuna 
pedir ao Senado a homenagem que esta 
Casa deve prestar, por justiça, a uma 
figura excepcional do meu Estado e do 
Pais. 

O Dr. Armando Câmara foi Professor 
da Faculdade de Direito e da Faculdade 
de Filosofia, da hoje Universidade Fe
tleral do Rio Grande do Sul, bem como 
Professor da Faculdade Católica de DI
reito e, de ambas as Universidades, Reitor 
t;.nto da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, quanto da Pontificla Uni
versidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Foi também Diretor do Jornal do Dia, ór
gão católico que se editou na Capital do 
meu Estado. Senador da República, eleito 
em pleito memorável, em 1954, embora 
rápida a sua permanência nesta Casa, 
deixou sinalada a sua passagem. 

Sr. Presidente, multo poderia eu dizer 
r, respeito de uma dos mais fascinantes 
personalidades que tenho conhecido. 
Multo deveria ser dito acerca de sua vo
cação filosófica, filósofo que foi no mais 
amplo e autêntico sentido da palavra. 
Mas, aqui nesta hora, quero esquecer tu
do isso, para lembrar o Professor que ele 
foi. De todos os aspectos de sua persona
lidade, sem favor e sem exagero, extraor-

dinárla, o professor é o que me fala mais, 
e é dele e acerca d·o professor que serão 
as pobres palavras que proferirei, porque 
tudo quanto dissesse ficaria aquém do 
merecimento do Professor Armando Câ
mara. 

Foi, sem favor, a meu juízo, o profes
sor mais extraordinário; como professor, 
como capacidade didática, que conheci. 
Ele era capaz de discutir os temas mais 
difíceis e mais abstratos com uma cla
reza, com um poder de comunicação, com 
uma capacidade de dissecação, fora do 
comum. 

Ainda me recordo de uma de suas au
las, quando, a propósito da Teoria do 
Conhecimento, ao fim· da exposição, saí 
eu, primeiranista da Faculdade, acabru
nhado, porque nada entendera. O mes
mo tema ele retomou na aula seguinte e 
na subseqüente, até que, num certo ins
tante, as trevas foram esbatidas e uma 
claridade solar dominou o meu espírito, 
despreparado para ouvir e acompanhar 
aquela exposição. Nunca me esqueci dis
so. Nunca me esquecerei. 

Dotado de um poder de exposição ex
traordinário, de uma frase requintada
mente elegante, capaz de surpreender o 
ouvinte através das comparações, das 
elucidações mais raras, quando termina
va a aula, quantas e quantas vezes a 
minha inclinação era de aplaudi-lo. Ele 
versava os mais abstratos temas da FI
losofia. 

Hoje, Sr. Presidente, fui reler a página 
em que Ruy Barbosa descreve a impres
são que lhe causou o seu Professor José 
Bonifácio, "o Moço". E fui reler por quê? 
P·orque quando cheguei a Faculdade e 
encontrei o Professor Câmara lecionan
do, no primeiro ano, a cadeira de Intro
dução à Ciência do Direito, lembrei-me 
exatamente daquela página que havia li
do, porque a minha impressão era exa
tamente aquela - de deslumbramento. 

A lembrança de Ruy Barbosa foi assim 
exposta: 

"Discípulo, como fui, de José Boni
fácio, seria orgulho se não fosse gra
tidão, vaidade, se não fôra dever, 
dar-vos aqui testemunho do seu ma
gistério. Foi em 1868, quando cçme
cel a ouvi-lo. Vinha ele dessa memo
rável Sessã·o Parlamentar, em que a 
onlpotência da coroa, por impres
crutável mistério de sua graça, hou
ve por bem, depois de Humaltá, vi
timar à reabllltação de Tlmandro o 
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Partido de cujas simpatias popula
res o dlnasta se valera para a cam
panha do Prata. Quando José Boni
fácio assomou à tribuna, tive pela 
primeira vez a revelação viva da 
grandeza da ciência que abraçavá
mos. A modesta cadeira do Professor 
transfigurava-se; uma espontanei
dade esplêndida como a natureza 
tropical borbulhava dali nos espíri
tos encantados; um sopro magnífico 
animava aquela inspiração caudal, 
Incoercível, que nos magnetizava de 
longe na admiração e no êxtase. 
Lembra-me que o primeiro assunto 
de seu curso foi a retroatividade das 
leis. Nas suas preleções, que a hora 
Interrompia sempre Inopinada como 
dique Importuno, a suma filosofia 
jurídica, a jurisprudência romana, 
os códigos modernos, a interpreta
ção l:istórica, o direito pátrio passa
vam-nos pelos olhos translumbrados 
em quadros incomparáveis, Inunda
dos na mais ampla Intuição científi
ca, impelidos por um~ _dialêtica ir
resistível. E uma memona miraculo
sa, uma dessas memórias capazes de 
reconstruir, como a de Scalíger·o, a 
Ilíada e a Odisséia, como a de Ma
caulay o Paraíso Perdido (2), como 
a de Pascal tudo o que ele tivesse 
lido uma vez, arrastava em catadupa 
leis, datas, fatos, brocardes, algaris
mos, idéias, fragmentos mínimos de 
minério precioso e enormes massas 
aluviais de saber, que não se imagi
na como aquela Niagara pudesse car
rear sem alteração de sua maj esta
de, nem prejuízo de sua limpidez." 

Quando ouvia Armando Câmara, pela 
primeira vez, Sr. Presidente, lembrei-me 
desse retrato que Ruy traçara de seu an
tigo Professor José Bonifácio, "o Moço". 
Agora, passados tantos anos, e encon
trando-me aqui, nesta Casa, à qual ele 
pertenceu, venho reecontrar o Estudan
te de Direito de 1943, para prestar ao 
meu grande professor esta homenagem. 

Sr. Presidente, em vida, creio eu que 
lhe não faltei com outras homenagens; 
uma delas quand.a ele, batendo à minha 
casa - foi a única vez que o fez - me 
convidou para seu assistente. Acredito 
que honrei o professor, declinando do 
convite sumamente honroso, para dizer 
que não estava em condições de acompa
nhá-lo no Magistério, naquela Cadeira. 
Disse-lhe mesmo que retribuía, dessa 
forma, a grande homenagem que ele me 
prestara. 

Perdoe-me V. Ex.a, Sr. Presidente, dar 
este toque de depoimento mais do que 
pessoal, mas de toda a gama de quali
dades excelsas que ornavam aquela In
dividualidade privilegiada, a que m:~ls 
me seduziu, sempre, foi a de professor, 
do grande profess.or que ele foi. 

O Senado fará justiça aprovando o 
voto de pesar que foi requerido. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação o Requerimento. 

O SR. DANmL KRIEGER - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Daniel Krleger, para encaminhar 
a votação. 

O SR. DANIEL KRmGER - (Para 
encaminhar a votação.) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não posso deixar de di
zer, também, da minha saudade e deix~r 
de prestar a minha homenagem a<> emi
nente Pvofe.ssor Armando Câmara. Com 
ele participei de lutas memoráveis. 
Com ele vim para o Senado da Repú
blica. Conservo da sua figura excepcio
nal uma grande lembrança e estou cert? 
de que esta lembrança permanecera 
não somente no espírito de .seus alunos, 
mas no coração de todos os rlo-gran
denses. 

O SR. LENOIR VARGAS - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -· Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lenolr Vargas, para encaminhar 
a votação. 

O SR. LENOIR VARGAS- (Para en
caminhar a votação) Sr. Presidente, Srs. 
Senad·ores, no momento em que se traz 
ao Senado Federal a notícia do faleci
mento do Professor Armando Câmara, 
que também foi Senador da República, 
eu não ficaria em paz C·Om a minha 
consciência, se nã·o dissesse uma pala
vra de pesar e de homenagem pessoal 
a essa figura., de grandez:~ excepclon~l, 
tão grande que, tenho a Impressão de 
que o Rl·o Grande do Sul, nesta hora, 
na sua cultura jurídica, na sua cultura 
filosófica, sociológica, tem um vazio 
Imenso com o seu desapar.eclmen.to. 

Se desejo também prestar-lhe minha 
homenagem, é porque me foi dad·o o prl-
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vilégio de tê-lo como professor, na Fa
culdade de Direito de Porto Alegre. E o 
Senador Paulo Brossard caracterizou 
muito bem este aspecto destacado da 
personalidade de Armando Câmara; o 
do professor, límpido na exposição, cla
ro, construtor das frases mais adequa
das para a exposição e para dissecar os 
temas mais complexos que à sua Cáte
dra eram apresentados. 

Recordo-me muito bem de que, sendo 
ele Catedrático de Intr·odução à Ciência 
do Direito, a certa altura e por instân
elas dos meus colegas de turma, resolveu 
o Professor Armando Câmara dar algu
mas aulas fora d·o currículo, aulas de 
Filosofia do Direito. · 

Então, o pensador que, na Introdução 
à Ciência do Direito, sempre chegava até 
os limites da Filosofia, teve a oportuni
dade de ir mais além e nos deleitar du
rante o tempo em que deu as aulas de 
Filosofia do Direito, com uma afluência 
enorme de todos aqueles que participa
vam da turma que se ia formar. 

Armando Câmara, além de grande 
professor, grande pensador, grande ex
positor, foi, sobretudo, um homem inte
gral, um homem que viveu a vida de 
acordo com os seus princípios, um ho
mem que nunca expressou a menor va
cilação na postura que deveria ter em 
qualquer circunstância, em qualquer si
t1;1ac;ão, em qualquer atitude que, na sua 
vida privada ou na sua vida pública, ti
vesse que tomar. 

Por esse motivo, Sr. Presidente, acom
panho, com profundo pesar, a homena
gem que o Senado presta a quem foi, tal
vez, uma das maiores culturas brasilei
ras. 

Há uma seqüência de gerações que 
passaram pela Faculdade de Direito de 
Porto Alegre ou pela Pontifícia Univer
sidade Católica do Rio Grande do Sul 
que, neste momento, por certo, estarão 
.sentindo o mesmo que sentimos c·om a 
perda dessa figura excepcional, dessa fi
gura exemplar. 

Dizia Armando Câmara, citando um 
pensador: "Eu não acredito nos teste
munhos, senão naqueles que se deixam 
matar pelo testemunho que dão". 

Esta frase, que guardamos, é efetiva
mente a maneira como esse homem vi
veu a sua vida inteira. Nesta Casa, re
nunciou ao seu mandato de Senador, por 
entender que determinada posição poli-

tica não se coadunava com os seus prin
cípios. 

Deixo, Sr. Presidente, o meu profun
do pesar, a minha mágoa e a minha 
homenagem ao grande homem que f.oi 
o Professor Armando Câmara. (Muito 
beml) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação o Requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A Mesa ad.otará as providências soli
citadas no Requerimento. 

Sobre a me.sa Requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 117, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367, do 
Regimento Interno, solicito o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

129/73, que altera ,a redação do artigo 
1.0 do Decreto-Lei n.0 161, de 13 de fe
vereiro de 1967, para que seja feita a 
reconstituição do processo, se necessária. 

Sala das sessões, em 20 de março de 
1875. - José Lindoso. 

REQUERIMENTO 
N.0 118, de 1975 

Nos te·rmos do disposto no art. 36'7, do 
Regimento Interno, solicito o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.o 
46/74, que dá nova redação à letra b 
do item II do ,art. 5.0 da Lei n.o 5.890, 
de junho de 1973, para que se faça, se 
neces.sária, a reconstituição do processo. 

Sala das Sessões, em 20 de março de 
1975. - José Lindoso. 

REQUERIMENTO 
N.0 119, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos regimentais, requeiro o de
sarquivamenta da Indicação n.0 5/74, de 
minha autoria. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1975. 
- Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Os Requerimentos serão publica
dos e, depois, incluídos em Ordem do Dia, 
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nos termos do disposto no art. 279, II, c, 
11 do Regimento Interno. (Pausa.) 

Há oradores Inscritos. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, peço a pal~vra, como Líder, pa-
ra uma comunicaçao. · 

O SR. PRESIDENTE (Wilson G!mçal
ves) - Tem a p.alavra o nobre Líder da 
Oposição, Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Sr.s. Senadores, no estrito cum
primento de nosso dever e em obediên
cia aos preceitos da Carta Oonstitucio
nal vigente, trazemos ao c·onhecimento 
do Senado fato da maior gravidade. 

Em carta dirigida à Direção do Movi
mento Democrático Brasileiro, o General 
Pedro Celestino da Silva Pereira e sua 
mulher, D. Clarice Madureira da Silva 
Pereira, denunciam a prática de tortu
ras e violências contra ,a pessoa de seu 
filho, Pedro Celestino da Silva Pereira 
Filho, preso no DOPS do Rio de Janeiro. 

A carta é da seguinte teor: 
"Ao Excelentíssimo Senhor 
Deputado UJysses Guimarães 
DD. Presidente do MDB 

Nesta. 
Nós, pais de Pedro Celestino da Silva 
Pereira Filho, Engenheiro Civil, cha
mamos a atenção de V. Ex.as para o 
seguinte: o nosso filho foi preso dia 
3 de março na garagem. do edifício 
onde reside - Rua Barata Ribeiro 
n.0 717/304, Rio de Janeiro. 
No encontro com o General Coman
dante do I Exército, em sua residên
cia, horas depois dessa prisão, eu, 
mãe de Pedro Celestino, lhe pedi 
. apenas duas coisas: que nos ajudas
se a localizar meu filho, pois não 
dormiria sem saber onde se encon
trava; e que lhe fosse respeitada a 
ln tegridade física. 
Mais tarde recebi um telefonema do 
General me comunicando "que o 
meu filho se enc.ontrava preso no 
DOPS, denunciado que fora por um 
médico pertencente ao Comitê Cen
tral do PCB, e que eu poderia vê-lo 
dentro de 15 dias e que estivesse 
tranqüita quanto à sua integridade 
física". 
Assim, ficamos aguardando o mo
mento de vê-lo, confiantes na pala-

vra de um General pertencente .a um 
Governo que apoiamos. Qual não foi, 
porém, minha dor de mãe e a de
cepção que senti, quando vi o meu 
filho com manchas roxas no rosto, 
curativos no pé e marcas nos dedos, 
sinais evidentes de tortura recente. 
Perguntei-lhe, a mando de seu pai, 
como estava sendo tratado. Respon
deu-me: "no momento, muito bem, 
com a assistência de médico e den
tista". E antes? "Terror". 
Essa nossa conversa foi feita na pre
sença de um Tenente e por ele gra
vada. Ao sair da visita, casualmente 
enc·ontrel-me com o Gener.al Coman
dante do I Exército, e diante da 
guarda formada e dos Oficiais que o 
acompanhavam, interpelei-o sobre o 
tratamento recebido pelo meu filho, 
dizendo-lhe: "General, acabo de ver 
o meu filho. Mentiram par.a o Se
nhor. Agora, no momento, ele .se en
contra bem tratado. O que ele so
freu, já sofreu, mas é preciso que se 
tomem providências para que Isso 
não se repita com outras criaturas 
humanas". 
No dia seguinte, eu, pai de Pedro Ce
lestino, procurei aquele Gener:al em 
sua residência, e lhe pedi para ver o 
meu filho antes de falar com o Se
nhor Presidente da República, como 
pretendia fazê-lo. Nessa ocasião ficou 
marcada uma entrevista, no QG do 
I Exército, quando então ele me mos
traria o que havia contra meu filho. 
Recebi permissão e fui vê-lo no 
Quartel da PE. No Início do nosso 
encontro, na presença de um Ofi
cial, dirigi-lhe estas palavras: "Conte 
tudo o que houve com você, porque 
pretendo relatar tudo isto ao P'resl
dente" . 
Declarações do meu filho: "Aqui es
tou sendo multo bem tr.atado. Antes, 
foram dez dias de terror. Choques 
elétricos nos dedos das mãos (ainda 
eram visíveis as marcas), e no pé, 
sendo que um deles estava com um 
grande curativo; no ânus, nos órgãos 
genitais, ouvidos, estes também com 
uma espécie de sirene, além do.s .so
cos no rosto, razão das marcas roxas 
e já amareladas; encapuçamento. 
Tive duas opções: nada dizer e mor
rer, ou Incriminar-me. Optei por es
ta para evitar maiores sofrimentos 
para vocês, minha mulher e filhos". 
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Perguntei-lhe se, após a assinatura 
das suas declarações, se encontrava 
em paz consig<l mesmo, re.sp<~ndeu
me que sim. 
Voltand<l da v!s!ta, pr·ovidenciei a 
minha ida a Brasilla, a fim de avis
tar-me com <1 Presidente da Repúbli
ca, recebendo a inf<lrmação de que 
s<~mente na 2.a-feira aquela entre
vista seria confirmada ou não. Neste 
dia, às dez horas, fui entrevistar-me 
com o General Comandante do I 
Exército. Disse-lhe que vira o meu 
filho e que achava inadmissível que 
as torturas continuassem existindo, 
alegand·O o General que elas não 
existiam mais no I Exército. 
Disse-lhe então que iria denunciar 
ao Presidente o que ocorrer.a e que, 
também, procuraria Parlamentares 
até mesmo da Oposição, embora eu, 
por convicção, dela não faça parte, 
tanto assim é que na Revolução de 
64 tomei parte ativa na defesa da 
me.sma. 
Ao chegar em casa, recebi telefone
ma do Palácio do Planalto, confir
mando a entrevista para as 11 ho
ras. Na ocasião, informei ,ao Chefe 
da Casa Militar que eu iria acQmpa
nhado de minha mulher. Em Brasí
lia, fomos muito bem recebid-os pJr 
ele, a quem relatamos o acima cita
do, mas, infelizmente, não n<ls foi 
possível a entrevista pr<~metida. É 
bem de ver que a nos.sa decisão de 
procedermos desta maneira, com es
te relato, tem em vista pôr fim a 
e.sse estado de C·oisas, p.ara se evitar 
que outros Pedres sofram o que o 
nosso Pedro .sofreu. - Pedro Celesti
no da Silva Pereira; Clarice Madu
reira da Silva Pereira. Brasília, 18 
de març<l de 1975". 

Sr. Presidente, Srs. Senad<lres, dispõe 
o art. 153 da Carta Constitucional, no 
Capítu1o Dos Direitos e Garantias Indi
viduais: 

"A Constituição ssegura aos brasi
leiros e aos estrangeir<ls residentes 
no País a inviolab!l!dade dos direitos 
concernentes. à vida, à liberdade, à 
segurança e a proprie·dade, nos ter
mo.s seguintes: 

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

§ 14- Impõe-se a todas as autorida
des o respeito à integridade física e 
moral do detento e do pre.sidiári<~." 

Esse preceito constitui, também, norma 
dos Direitos do Homem, que .assim dis
põe: 

"Ninguém será submetido a tortura, 
nem a tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante." 

A gravidade do fato exige a apuração 
das responsab!lldades e o necessário es
clarecimento .ao Congresso Nacional. 

É o que solicitamos, neste momento, 
ao Sr. Ministro da Justiça e à Maioria 
do Governo nesta Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao n-obre Se
nador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, dignos Srs. Depu
tad·os Federais pelo meu Estado e da 
minha Bancada, que aqui se encontram 
para me estimular e as.sitir ao meu pro
nunciamento. 

Sr. Presidente, dentre todos desta Ca
s,a, QU dentre muitos dos aqui presentes, 
talvez eu seja o único Senador que saiu 
diretamente de uma atividade intensa 
de Advogado para a mais alta Casa do 
P.arlament<l Nacional. Por isso, Sr. Pre
sidente, sinto-me ainda mais P<~vo do que 
Parlamentar, até o momento em que os 
anos e a c<~nvivência fizerem com que 
me ajuste mais a esta Casa do que aos 
anseios p<!pulares e humanos que me 
trouxer.am até aqui. 

.senti-me feliz, e os meus Colegas taro
bem, pela maneira honrada, cavalheires
ca e h<~nesta com que fomos recebidos. E 
na primeira convivência que tive com 
o Senado, constatei que o P<~vo não se 
engana e que acerc.a desta Casa há uma 
grande e admirável imagem. Constatei 
que o Poder Civil, a exemplo da Corte 
Americana, existe aqui dentm, aqui é a 
sua mater genetrix. É por iSSQ que o n<~s
so comportamento - porque diariamen
te estam<~s sendo julgad<ls e julgamo.s a 
todos - tem que servir de norma uni
versal de comportamento. 

Surjo, Sr. Presidente, de um processo 
eleitoral renhido em que os paranaen
ses me conferiram a responsab!l!dade e 
a honra de ser um de seus Representan
tes nesta Casa. 

Diz-me a C<lnsciência pmfiss!on,al que 
somente serei fiel Representante do meu 
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Estado e mandatário do Povo, na me
dida em que for capaz de lutar pelos 
anseios populares legítimas que motiva
ram a outorga. 

Se!, também, que o mandato somente 
me honrará na medida em que o puder 
cumprir e honrar, pois sem honra e qua
lificação inex!ste mandato. 

Comparecendo às urnas, maciçamen
te, demonstr.ou o Povo que quer votar, 
sabe votar e não renunciará j,amais ao 
direito de escolher os seus Representan
tes desde a Vereança até a Presidência 
da República. 

Na campanha eleitoral constate!, ~am
bém, andando centenas de Municípios, 
apertando milhares de mãos e ouvindo 
milhares de queixas, que sistema algum 
substitui o homem nas atribuições de 
Liderança e de Governo. 

É por isso que, ao investir-me dessa 
honrosa atribuição pública de Senad·or 
de meu País, tenho como encargD pri
meiro o de reivindicar a redemocrati
zação nacional, convencido que e.>tou de 
que nã·o teremos normalidade social nem 
econômica se não tivermos a normali
dade política em primeiro lugar. 

A prova? Busquemo-la aqui mesmo. 
Também poderá ser perquirida em outros 
paíse.s cultural e historicamente próxi
mos de nós que ao hipertrofiarem a se
gurança, trouxeram o caos e a pré-re
v·oluçã·o para sociedades já florescente.> 
à época do desc·obrimento e que hoje 
voltam a engatinhar em comportamento 
político, porque lhes suprimiram a in
fância, a adolescência e a maturidade 
democráticas. 

O conceito de justiça, Sr. Preisden te, 
é inatingível, bem o sabemos. Mas a jus
tiça que se busca é a da paz social re
sultante da integraçã·o de cada homem 
nos benefícios econômicos da sociedade 
em que vive. A segurança deve ser a mí
nima indispensável à manutenção des
sa paz, porque ela se torna ilegítima e 
injurídica quando feita para manter no 
poder grupos ou pessoas que j.amais o 
receberiam pelas mãos do Povo. 

Cada tempo tem sua altura, como bem 
o demonstra Ortega Y Gasset, e na al
tura dos tempos de hoje ninguém, em 
parte alguma do MundD, outorga a nin
guém poderes de governo indetermina
dos, indefinidos e ilimitados. 

O PovD Brasileir·o, em sua prudência 
e sabedor!?., não reagiu à idéia de ter 
um g.overno de exceção que lhe pro
meteu a normalidade constitucional e 
democrática, desde que fosse restabele
cida a ordem que se considerou amea
çada. 

A Naçã·o não reagiu à instauração da 
excepcional!dade. Confiou. Entregou-se 
de mãos cruzadas, sem derramamento de 
sangue, sem um tiro sequer. 

Assistiu em silêncio às condenações e 
às cassações que vieram em nome do 
restabelecimento da ordem. 

Presenciou em silêncio, também, a su
cessã·o de ates excepcionais que vieram 
sem consultar e sem prazo de vigência. 

A ânsia nacional de restabelecimento 
da normalidade pr-ometida pelo Governo 
veio num crescente até às eleições de 15 
de novembro, quando, pelo expressivo re
sultado eleitoral conferido ao Movimen
to Democrático Brasileiro, o Povo disse: 
queremos de volta a liberdade perdida. 

Atravessa-se um túnel em segurança 
quand·o se tem a certeza de seu fim. 
Quando essa certeza inexiste, a apreen
são, a dúvida e o pânico começam a to
mar conta do mais confiante dos cida
dãos. 

Para redemocratizar, o Governo exigiu 
novos Partidos; concordamos. Pediu que 
nos renovássemos e nos renovamos: 
mandou que não contestássemos e não 
contest9mos, apelou para nossa capaci
dade criadora e cooperamos. A Nação e 
o Partido da Oposição cumpriram a sua 
parte. Mas nem assim se vêem atos de 
profundidade maior no sentido da re
democratlzação. 

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex.n me 
concede um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - com multo 
prazer, 

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Se
nador, V. Ex.n, dizendo-se preocupado em 
honrar o mandato, por certo entende que 
a melhor forma de honrar o mandato é 
honrar a Casa. Chego até a Imaginar 
que V. Ex.n não teve a Intenção de se
parar ou dissociar o Parlamento do Povo. 
Mas eu gostaria que V. Ex.n se situasse 
numa sua assertiva, que é aquela Inicial, 
onde assevera que se sente mais Povo do 
que Parlamentar, porque eu entendo que 
não há como Imaginar possamcs estar 
dissociados aqui, e, antes de tudo, sem 
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ser Povo. L0$0, não entendi essa sua as
sertiva, senao como uma figura de re
tórica, mas que poderia favorecer àque
les que não têm, de forma alguma, o 
propósito de valorizar esta Casa. E uma 
outra assertiva de V. Ex.a, que também 
me deixa preocupado: é a de que atas 
foram praticados pelas Lideranças Re
volucionárias, sem consulta ao Povo. Ora, 
pelo pouco que tenho aprendido e nesta 
minha pouca idade, por certo resta-me 
multo a aprender, dificilmente a Li
derança pode C·onsultar seus liderados, 
principalmente enquanto se trata de Li
derança efetiva em atas de estadistas, 
vez que a Liderança, na forma que en
tendo e na forma em que me foi ensina
da, é aquela que antecede às necessida
dEs do P.ovo, multas vezes arrostando a 
impopularidade momentânea, deixando 
de fazer aquilo que o Povo quer para fa
zez aquilo que realmente é necessário 
para o bem-estar desse Povo. Logo, não 
vejo como pudessem as Liderança Revo
lucionárias consultar o Povo, não esse 
povo que V. Ex.a configurou, de mãos 
amarradas ou de mãos cruzadas, porque 
o Povo estava de mãos abertas e aplau
dindo a Revolução, que veio para salvar 
as nossas vocações, salvar as nossas tra
dições cristãs e democráticas, da ameaça, 
que já não era mais ameaça, era quase 
que fato consumado. Eu gostaria que 
V. Ex.a se situasse. Em primeiro lugar, 
se V. Ex.a entende que esta Casa ou que 
alguns de seus Representantes possam, 
querendo honrar o título de Represen
tante do P·ovo, sentir-se mais povo, mais 
Parlamentar ou vice-versa. Em segundo 
lugar, o que V. Ex.a entente como ato 
de Líder? 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço, 
profundamente, o aparte de V. EX.1\ mas 
quero dizer que, nos próprios termos da 
Constituição que nos une, não somos Re
presentantes do Povo; somos Represen
tantes do Estado. Os Deputados é que 
são Representantes do Povo. No que diz 
respeito aos atas, nós nos referimos a·cs 
a tu.s posteriores. 

Prossigo, Sr. Presidente: 

Permitia-se a liberdade e, sob o pre
t~xto de cumpri-la, praticava-se a exce
çao. 

Se a exceção se se funda em atas ins
titucicnais, só com a revogação ou tangi
bilidade destes se poderá marchar con
cretamente para a normalização. 

E nem se diga que, dentro da própria 
ru.:cepclonalidade institucional, lnexlste 

caminho para o restabelecimento demo
crático. 

A própria Constituição de 1969 aponta 
o caminho. É ela que, em seu art. 182, 
estabelece que o Presidente da República, 
ouvido o conselho de Segurança Nacio
nal, poderá decretar a cessação da vi
gência de qualquer desses atas ou de 
qualquer de seus dispositivos quando se 
tornarem desnecessár!cs. 

Concordamos em que a revogação não 
seja total. Que venha por partes como 
previsto na própria Carta Constitucional, 
sem qualquer quebra das marcas míni
mas de segurança que se deseja pre
servar. 

Comecemos por liberar dos efeitos 
das normas de exceção aqueles Poderes 
sem cujo concurso não se construirá 
nunca a paz definitiva neste País. Referi
mo-nos ao Supremo Tribunal Federal e 
ao Ccngresso Nacional. 

O Supremo, Sr. Presidente, é uma ins
tituição serlíssima neste País. Ao longo 
da República tem cumprido a sua missão 
histórica e constitucional. 

Ag-ora, quando recebe do próprio Chefe 
da Nação o encargo de reformular a nos
sa estrutura jurisdicional e modernizar 
o aparelho judlcante do País, torna-se 
inadiável o restabelecimento de todas as 
franquias constitucionais de que ele sem
pre gozou. 

Em igual situação encontra-se esta 
Casa o Congresso Nacional. Deparamo
nos, nesta Legislatura, com a tarefa de 
reformular toda a Legislação Codificada 
do País, como jamais ocorreu em sua 
História; na História do Parlamento. Aí 
vem o Código Civil Penal, o Código de 
Processo Penal, o Código de Menores, Leis 
de Sociedades Anônimas, todos a re
clamar desvelo e criatividade leg!sferante 
para que o novo quadro jurídico encon
tre adequação e respaldo na trepidante 
realidade politico-social em que vivemos. 

Somente com o restabelecimento da 
harmonia e interdependência dos Po
deres poderá ser iniciada e concluída, 
com sucesso, faina de tamanha enverga
dura nacional. 

Legislar é uma at!vldade soberana. 
Ninguém faz Leis duradouras e justas, 
quando não dispõe de completa autono
mia constitucional. 

E essa é a razão pela qual as leis dos 
tiranos são sepultadas com eles. Se con-
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tamos com a exceção do Código Civil 
Napoleônlco é porque ali ele procurou 
ser mais jurista e humanista do que dés
pota. 

A Lei interna brasileira, esparsa e co
dificada, é uma colcha de retalhos. Ao 
mesmo tempo em que contém disposi
ção sobre direito espacial, ainda faz alu
são a escravos e a súdltos do reino por
tuguês. 

O exemplo pode ser buscado no Código 
comercial Brasileiro, baixado com a Lei 
n.0 556, de 25-6-1850, cujo art. 272, 
parte final, tem essa disposição "não po
dem, porém, dar-se em penhor comer
cial escravos nem semoventes". Desta
que-se: escravos. 

Enquanto isso, no art. 457 se fala em 
súditos do Império e súdltos brasileiros. 

É' uma pequena amostragem dos dis
parates da Legislação que nos rege. Se 
ai, no ordenamento jurídico, as contra
dições são tão chocantes, não se poderia 
esperar menos da realidade social que 
ele tenta disciplinar. 

É o único País no Mundo que ainda 
apresenta distorções como esta. Não te
mos escravos pretos, nem somos súditos 
do reino, é bem verdade, mas ncs mos
tramos pouco preocupados em expurgar 
de nossa Legislação fragmentos tão com
prometedores de nosso foro de civilização. 

O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Pois não. 

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a foca
lizou um paralelismo, ou então, um 
confronto muito curioso. Inicialmente, 
depreca a extinção, pelo sistema gradua
list!co - isto é, a extinção cautelosa a 
curto, a médio ou a longo prazo, qual
quer que seja a opção-, do Ato Institu
cional n.0 5, no que V. Ex.a deve ser 
objeto, certamente, do nosso aplauso e, 
possivelmente, do estímulo da sua Ban
cada. E, em seguida, fala do Código Co
mercial. ora, o Código Comercial prati
camente não existe mais. V. Ex.", juris
ta que é, sabe perfeitamente que o Có
digo Unitário Clvll, o Código Civil e 
outras leis congêneres, posteriormente 
surgidas, terminaram por sepultar o 
Código Comercial. Eu, per exemplo, há 
muitos anos advogo e há muitos anos 
não o cito o Código Comercial. O mesmo 
deve ter ocorrido com V. Ex.a. Então, 
está em desuso. Daí eu ter a seguinte 

idéia: Se o Código Comercial entrou em 
desuso - isto aceitando o argumento de 
V. Ex. a - por quê não criamos condições, 
com a necessária e honrosa colaboração 
oposlc!on!sta, de colocarmos, também, o 
AI-5 em desuso? Porque em desuso ele 
já está! Em desuso ele já está! Ele não 
vem sendo aplicado. Ele existe em tese. 
Ele existe, digamos assim, psicologica
mente, clinicamente, mas a cirurgia, o 
poder cirúrgico já desapareceu há muito 
tempo. Mas, de qualquer maneira, que
ro recolher do seu brilhante discurso de 
estréia, um ponto de vista que deve ser 
por todos respeitado: não podemos, de 
imediato, de inópino, revogar o Ato Ins
titucional n.0 5, e sim expungí-lo com as 
cautelas do tempo, da observação socio
lógica, do exame acurado dos nossos 
fatos politiccs, tanto mas suas implica
ções internas como na sua ronda men
tal e geográfica d!reta, vizinha ou re
mota. Esperamos, então, que esta idéia 
de V. Ex.a prospere na sua própria Ban
cada; aliás, essa mesma idéia já recebeu 
o beneplácito dos eminentes frades 
maiores do MDB, quando c·cmpreendem, 
têm certeza de uma coisa: realmente ini
ciou-se neste País o processo de disten
são política em busca da restauração do 
únl:co regime que convém à dignidade 
da pessoa humana, que é o regime demo
crático. E aqueles frades maiores - re
pito com todo o respeito - compreen
dem as dificuldades e admitem, pelo 
menos implicitamente, a revogação gra
dualistica daquele instrumento de ex
cepcjonalidade democrática. 

O SR. LEITE CHAVES - O Código 
Comercial está tão em vigor quanto a 
própria Constituição, que se procura, ou 
que se é obrigado a cumprir nesta Casa. 
Há desuso de grande parte dos seus dis
positivos, mesmo repristlnações têm feito 
validar artigos passados. Mas um povo 
que se preza não mantém no seu corpo 
j urídlco Leis desnecessárias ou passadas. 
É como se mantivéssemos no próprio or
ganismo humano órgã·o mortos. Quere
mos uma Lei autorizada. 

A causa dessa legislação confl!tantes, 
lacunosa e obsoleta, residente prlmord!a
mente no fato de nunca termos tido a 
Constituição como ato precedente. 

Reformamos a Constituição ao sabor 
do prato do dia. Enquanto outros países 
mantêm a sua carta por séculos, nós, em 
período multo menor, já tivemos a de 
1824, a de 1891, a de 1934, a de 1937, a 
de 1946, a de 1967, a de 1969 com seus 
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apêndices Institucionais que são o AI-1, 
de 9 de abril de 1964; AI-2, de 27 de ou
tubro de 1965; AI-5, de 13 de dezem
bro de 1968; AI-6, de 1.0 de fevereiro de 
1969; AI-7, de 26 de fevereiro de 1969; 
AI-10, de 16 de maio de 1969; AI-11, de 
14 de agosto de 1969; AI-13, de 5 de se
tembro de 1969; Al-15, de 9 de julho de 
1969; Ato Complementar n.O 1, de 27 
de outubro de 1965; Ato Complementar 
n.O 10, de 4 de junho de 1966; Ato Com
plementar n.O 15, de 15 de julho de 1966; 
Ato Complementar n.0 30, de 26 de de
zembro de 1966; Ato Complementar n.0 

39, de 20 de dezembro de 1968; Ato Com
plementar n.0 42, de 27 de janeiro de 
1969; Ato Complementar n.O 43, de 29 
de janeiro de 1969; Ato Complementar 
n.0 44, de 29 de janeiro de 1969; Ato 
Complementar n.o 46, de 7 de fevereiro 
de 1969; Ato Complementar n.0 60, de 
24 de julho de 1969; Ato Complementar 
n.0 74, de 20 de outubro de 1969; Ato 
Complementar n.0 75, de 21 de outubro 
de 1969; Emenda Constitucional n.0 2, 
de 9-5-72. 

Não creio que nenhum constituciona
lista, nenhum hermeneuta, por mais de
dicado que o seja, possa harmonizar tu
do isso. Não creio, também, que povo al
gum tenha condições de seguir o modelo 
brasileiro, definido exatamente por todos 
aqueles atos. 

A Constituição de um País deve ser 
una, clara e constante. Mutável é a lei 
ordinária que lhe cumpre os ordena
mentos, devendo atual!zar-se sempre pa
ra expressar os fatos sociais de cada dia. 

Diariamente o Congresso pode mudar 
disposições de lei ordinária. Não tem 
condição, contudo, de apresentar uma 
Constituição para cada momento. 

Poucas vezes dispusemos de uma opor
tunidade histórica como esta para dar 
ao País uma Constituição harmônica e 
definitiva. 

O Povo Brasileiro mostrou que a quer. 
E o Presidente da República oferece con
dições de autoridade e respeito para 
confiar ao Congresso Nacional, agora in
vestido de admirável autoridade popu
lar, a tarefa de dar ao País também uma 
nova Constituição que contenha, em per
feito equilíbrio, os requisitos de justiça 
e de segurança reclamados por todos os 
brasileiros, pela Nação Inteira. 

Sr. Presidente, o atual Presidente da 
República foi de todos o que nos mere-

ceu mais respeito. Na campanha, nós o 
preservamos. Sentimos decência e sin
ceridade não apenas pelo que ele fazia 
ou dizia, mas pelo que sentíamos dele. 

Emerson diz que "o que mais nós re
velamos é o que mais escondemos" e 
creio que neste Instante, refortalecido 
pelo extraordinário banho popular que 
recebeu o Congresso, e com a admirável 
autoridade do Presidente, podemos, en
tão, fazer a Carta que todos desejamos. 

E o passo inicial será a liberação do 
Poder Legislativo e do Poder Judiciário 
dos efeitos do Ato Institucional n.0 5, 
cuja cessação poderá ser determinada no 
todo ou em parte, como já o demonstra
mos. 

Por conseguinte, Srs. Senadores, den
tro da própria contextura atual, nós te
mos um caminho para seguir. Que não o 
façamos de vez. mas que liberemc.s o Su
premo e esta Casa, porque é vergonhoso 
e chocante para todos nós sabermos que 
aqui, a qualquer momento, o meu man
dato pode ser cassado; e o dos outros 
Srs. Senadores, também. 

A Oposição deu a maior colaboração de 
sua vida; todos saímos confiantes, mes
mo sabendo que a nossa cabeça poderia 
cair a cada momento. Mas para dar ao 
País uma contribuição e oferecer-lhe no
vos caminhos, disputamos o pleito. 

Existe mágoa, existe ressentimento na 
alma nacional. Mas todos estamos de 
acordo em renunciar a alguma cousa em 
favor do bem comum, da paz comum. 

Abriremos mãos de alguns direitos pa
ra gozar de um menor círculo de liber
dade com maior segurança, fora de atos 
de surpresa e de arbítrio. 

Por isso os mais responsáveis deste 
País são sensíveis aos apelos dos dois 
ilustre Senadores desta Casa, Marcos 
Freire e Jarbas Passarinho, de que abra
mos as prisões e sepultemos os nossos 
mortos, sem o que o clima de suspeita 
e desconfiança continuará a impedir que 
realizemos os nossos grandes destinos, e 
todos estamos conscientes de que temos 
multo mais a fazer por este País do que 
foi feito até aqui. 

Sabemos que houve excessos de mui
tos, excessos, Inclusive, confessados nes
ta Casa, com relação a·os direitos funda
mentais da pessoa humana. 

' 
' 

' : 

i 
I 
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Mas, me.smo assim, estamos dispostos 
a perdoar as torturas de ontem para que 
cessem as de amanhã. E se não nomea
mos algozes e torturadores é porque o 
Instante não é de julgamento. :t: de per
dão. E porque não pudemos punir, nem 
devemos punir, decretemos a prescrlçãr 
dos excessos verificados, de tal sorte que 
fique defeso às Cortes de Justiça a atri
buição de julgar os Atas dos Tribunais de 
Exceção. 

Não se deve esquecer que os que mais 
temem a redemocratlzação são os que 
corromperam e os que torturaram. E es
ta minoria está disposta a Incendiar a 
Nação para acobertamento e Impunidade 
de seus crimes. Entretanto é a reflexão 
dos mais responsáveis e não o desatino 
dos comprometidos que aponta os me
lhores caminhos. 

A redemocratização tem como pressu
posto também a formação de novas lide
ranças ou pelo menos a predisposição 
das vocações novas para a vida pública. 
E1 freqüentes têm sido os apelos do Go
verno nesse sentido, assim como de Ilus
tres Líderes da Aliança Renovadora Na
cional nesta Casa e também na Câmara 
dos Deputados. 

Todos esses reclamos serão inúteis en
quanto vlger e viver o Decreto-Lei 477. 
Ele retira da participação política aque
les setores da vida social que em todos 
os tempos e em todas as Nacões têm da
do a sua mais valiosa contribuição. Es
se Decreto, se alguma finalidade teve, 
já não tem frutos a produzir. 

Serve apenas para gerar o medo, sub
metendo a nossa juventude universitá
ria e seus professores a uma dúplice car
ga de exceoclonalldade: a que deriva 
de seus próprios dispositivos e a que re~ 
sulta do AI-5. 

ll: preciso, a essa altura, que voltemos 
a confiar na mocidade, para que ela con
fie no País e se torne apta a conduzi-lo 
quando chegar a sua vez. 

Ela, como o Povo, deve ser objeto de 
respeito e não de temor. Ninguém exer
ce duradouramente o poder contra o po
vo ou sem o seu consentimento. 

Também não há razão para que se te
mam os debates Incandescentes desta 
Casa. nem da Câmara dos Deputad.os. 
Um Congresso de mudos não pode tra
zer contribuição alguma ao País. A pró
pria criatividade política só encontra 

campo propício dentro de um relativo 
clima de emoclonalidade. Não se esque
çam os temerosos do povo que quando a 
agitação foge do Parl9.mmto toma conta 
das ruas. Falar, sugerir, criticar é a nos
sa ml.ssão e a de todos os Parlamentos 
do Mundo. 

E a manutenção do Congresso não é 
um luxo, nem um ônus pois grandes sa
crifícios pagam as Nai;õe.s que Irrefle
tidamente, o fecham ou o cerceiam .. 

Não somos dos que louvam este decê
nio de Governo. A paz que tivemos fun
dou-se no medo e na repressão. Alguns 
resultados económicos que obtivemos foi 
à_ custa de empréstimos externos, que 
nao estamos em condições de pagar. 

Um f<1lec!do presidente de nação vizi
nha declarou, certa vez, que a euforia 
do Brasil haveria de desaparecer no ins
tante em que começássemos a pagar os 
empréstimos que estávamos tomando. 

E é a isso, precisamente, que estamos 
assistindo. O avolumamento do débito 
nos retirou condições de lutar eficazmen
te peLo preço das matérias-primas. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite V. 
Ex."' um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Pois não. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Peço per
dão p·or Interromper V. Ex.", no Instante 
em que cita um estadista latino-ameri
cano, que diz que a euforia brasileira 
haveria de desaparecer no instante em 
que não pudéssemos pagar nossas dívi
das. Estou, aqui, neste canto do plenário 
assistindo à folhinha emedeblsta; esse 
calendário em que a cada dia a tribuna 
ê ocupada por algumas vedetes - per
doe-me V. Ex." se assim falo, num lin
guajar, de certo modo. d·o Povo: as ve
detes e as coristas. As vedetes enchendo 
este plenário de televisão e fotografias. 
Para mim V. Ex.a também é vedete. Mas, 
parece-me que ainda não anunciou o seu 
pronunciamento e está, de certo modo, 
como corista, mas fazendo um pronun
ciamento muito sério, muito ponderado. 
Talvez, por não ser passional, sem aque
la repercussão que outros eminente.~ Co
legas tiveram, já que o debate político 
tem tomado conta desta Casa, nestes úl
timos dias. Mas o aparte que, neste Ins
tante, quero dar a V. Ex." é a respeito 
desse frustrado estadista latino-ameri
cano que, antes de fazer esse pronun
ciamento, Ignorava as descobertas do 
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petróleo, particularmente no lltoral do 
meu Estado, no litoral de Sergipe de 
Alagoas e, também, em outros pontos do 
Território Nacional, onde as prospecções 
estão sendo feitas. Esse estadista, citado 
por V. Ex.n, está a serviço da inimizade 
latino-americana. Sabe V. Ex.", que é 
um intelectual - e eu já o conhecia de 
nome, pela sua grande ativldade no Es
tado que, em tão boa hora, o envia para 
cá -, que o Brasil não tem nenhum pro
pósito de hegemonia. A frase infeliz des
se estadista, que V. Ex." trouxe neste 
instante, ela, por si só, se esboroa dian
te da realidade económica. Podemos pa
gar. A euforia, no meu modo de enten
der, é inteiramente justificável pois 
além do petróleo, surgiram as minas de 
urunlo. Recentemente, um seu Compa
nheiro de Bancada falou a respeito em 
belíssimo discurso, embora com um 'ple
nário vazio, já que a política é o cardá
pio do dia, e a gente pega e.sse cafezi
nho de assunto económico, já quase frio 
pois o assunto quente é a política, umá 
vez que a economia está sendo relegada. 
Eu compreendo isso. Esta é uma Casa 
eminentemente politica, nada tem a ver 
uma coisa com a outra. Quero dizer a v 
Ex." que meu aparte é para repudiar es~ 
sa frase desse frustrado estadista latino
amer!cano; Temos razão demais para ter 
eufona. Nao quero citar a frase do Pre
sidente que recentemente deixou o po
der, mas vem apelo, neste instante ao 
final deste aparte, que já vai um pouco 
longo, e peço perdão a V. Ex." para di
zê-la: "Ninguém segura este País." 

O SR. LEITE CHAVES - Senador Vas
concelos Torres, o seu aparte foi respei
toso para mim. Mas, nós não somos nem 
coristas, nem bailarinas: somos novos 
Senadores do Brasil. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Devo pe
dir licença a V. Ex.a e espero que com
preenda bem, depois, então, explico. Há 
vedetes. Eu, por exemplo, sou corista no 
meu Partido. Saiba V. Ex." que o MDB 
está cheio de vedetes. 

O SR. LEITE CHAVES -Nós não o 
somos, Ex.a Temos uma mensagem e é 
por isso que a nossa linguagem é uni
forme. 

Estamos. unidos em torno de lingua
gem. Se nos repetimos os nossos pontos 
é porque os Senhores não têm retirado 
a canga que pesa sobre nossos ombros. 

E 
~ Sr. Orestes Quércia - Permite V. 

X." um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Pois não, no
bre Senador. 

O Sr. Orestes Quércia - Meu caro 
amigo, Senador Leite Chaves, ao final do 
seu discurso quero, como companheiro 
e amigo, solidarizar-me com V. Ex." Co
nheci-o durante a campanha e tive a 
honra de contar com a presença de v. 
Ex.a e de sua família num comício que 
realizei numa cidade. praticamente. na 
divisa dos nossos Estados São Paulo e 
Paraná. Desde aquela época comecei a 
admirar V. Ex." Durante este discurso 
realmente oportuno e inteligente, de v: 
Ex.", quero dizer que nós, seus compa
nheiros, também pensamos da mesma 
forma. Mas, gostaria que constasse desse 
seu discurso uma observação, a propósito 
de um aparte do ilustre Vlce-Líder da 
ARENA. Longe de mim - modest0 Ba
charel, que chegou a ser advogado so
mente há alguns anos - querer discutir 
assunto deste teor com o vlce-Líder da 
ARENA e com V. Ex." Mas tão-somente 
para lembrar que nada liga, em termos 
d~ comparação, o Código Comercial do 
seculo passado e o Ato Institucional no 
5. O Código Comercial é uma lei normal 
constitucional, e o ato institucional é 
~m ato de exceção, que todos repudiam, 
mclusive a ARENA, porque, de acordo 
com as palavras de seus eminente.s Líde
res, também quer que este ato institu
cional seja extinto e não apenas espe
rar que cala em desuso. Quero ainda 
deixar consignada no discurso dé v. Ex.á 
a estranheza da alegação do Vlce-Líder 
da ARENA, de que os nossos frades maio
res - eu nem sei quem são os nossos 
frades maiores, se é que nós temos fra
des maiores, ou frades menores - te
riam expendido opinião favorável ao 
gradualismo, porque, pelo que sei - eu 
que não sei quem são os nossos frade~ 
maiores - homens do nosso Partido j a
mais se solidarizaram com o gradualis
mo, com a distensão, lenta ou não mas 
apenas, em todos os discursos dos nosso~ 
correligionários, como o de V. Ex. a, frades 
maiores ou menores, temos lamentado 
a existência do Ato Institucional no 5 
Multo obrigado. · · 

Os Srs. Virgílio Távora e Alexandre 
Costa - Permite V. Ex. a um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Com prazer 
cedemos a vez ao nobre Senador Alexan~ 
dre Costa para, depois, usar da bondade 
de V. Ex.a 



-573-

O SR. LEITE CHAVES - Ouviremos 
V. Ex.a com prazer. 

O Sr. Alexandre Costa - Sem preten
der interromper o discurso que V. Ex.a 
vem fazendo, eu não desejava perder a 
oportunidade para solicitar que V. Ex.a 
me revelasse- claro que V. Ex.a não irá 
me dizer que não tem a chave do segre
do - quem foi o chefe da nação amiga 
que deu esse depoimento, de que o Bra
sil não tinha condições para pagar aquilo 
que deve. 

O SR. LEITE CHAVES - O nobre Se
nador Vasconcelos Torres disse que sabe. 
S. Ex.a poderá responder a sua indaga
ção. 

O Sr. Alexandre Costa - Mas nã·o pedi 
o aparte ao nobre Senador Vasconcelos 
Torres. O orador é V. Ex.a, e é V. Ex.a 
quem cita um chefe de nação amiga que 
diz que o Brasil não tem condições de 
pagar aquiJ.o que pediu emprestado. 

O SR. LEITE CHAVES - Eu direi a 
V. Ex.a 

O Sr. Vasconcelos Torres- Eu sei. Mas 
V. Ex.a deve saber melhor. Foi V. Ex.a 
quem citou. 

O SR. LEITE CHAVES - Este chefe de 
nação já não existe. Mas, ele disse e to
dos os jornais o publicaram; foi Juan 
Domingo Perón. Eu não disse que era 
chefe de uma nação amiga. Não fiz 
referências pessoais, nem particulares. 
O.s jornais do Mundo o registraram. Real
mente, havia uma euf.oria muito grande. 

O Sr. Alexandre Costa - Eu li o jor
nal. 

O SR. LEITE CHAVES - Se V. Ex.a 
me permite, não respondi de todo ao 
aparte do nobre Senador Vasconcelos 
Torres. 

Muitas vezes, não é preciso que um 
homem seja inteiramente digno para 
que pratique um ato de verdade. 

O Sr. Alexandre Costa - Eu sei, Ex
celência. 

O SR. LEITE CHAVES - Não era pre
cisco, também, que partisse de uma su
midade para que o ato fosse verdadeiro. 

De fato, ao que assistimos, nobre Se
nador, foi uma orgia de empréstimos. 
Nó.s tomávamos uma fortuna. Estamos 
devendo vinte bilhões de dólares. A ca-

pacidade de endividamento de um país 
não pode exceder a 20% do seu Produto 
Interno Bruto; devemos 35%. Foi esse 
dinheiro que tomamos emprestado e 
aplicamos na Transamazônica para 
abandoná-la, depois, numa estrada de 
luxo, como foi a Ponte Rio-Niterói ago
ra denunciada nesta Casa. (Pahnas.) E, 
mais, nobre Senador, estamos na imi
nência de jogar as últimas reservas 
numa obra precipitada, sem estudo pré
vio, nem a consulta serena desta Casa, 
que é Itaipu. 

O Sr. Vasconcelos Torres- Não apoia
do! A Ponte Rio-Niterói não é uma 
obra de luxo. 

O SR. LEITE CHAVES - E não se 
discutem aqui os grandes problemas. 

Não foi apenas Perón, mas uma revis
ta, respeitada no Mundo que criticou 
este comportamento, inclusive com re
lação à Transamazônica. Eu vi no Time 
uma vez que ela ridicularizava o Go
verno Brasileiro de ter feito uma estrada 
daquele porte, uma obra daquele vulto 
sem prévio exame e sem anteriores pro
gramações de custo, sem levar em con
sideração o que era fundamental: a fer
tilidade das terras. Depois de feita a 
estrada, constatou-se que as terras eram 
sáfaras e não permitiam a construção 
de agrovilas, e por conseguinte, uma das 
grandes finalidades, que era a derivação 
das populações nordestinas. 

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex.a re
vela. que foi a Time? 

O SR. LEITE CHAVES- É a Time que 
diz e ela é uma revista honrada. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves. Fazendo soar a. campainha..) Aten
çiilo, nobres Senadores! 

O Sr. Vasconcelos Torres - (Ao ora
dor.) V. Ex.a está completamente desin
formado sobre o Brasll, completamente 
desinformado! 

O SR. LEITE CHAVES- V. Ex.a nega 
que nós devemos vinte bilhões de dóla
res? 

O Sr. Vasconcelos Torres - Nego, 
nego em parte, porque V. Ex.• por exem
plo ... 

O SR. LEITE CHAVES - Nega em 
parte? Quanto devemos então? 

O Sr. Vasconcelos Torres - Deve ser 
um pouco menos. 



-574-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Peco aos nobres Senadores obser
varem o Regimento. Aproveito para le~7 
brar ao nobre orador que seu tempo Ja 
se esg·otou. 

O Sr. Alexandre Costa - Permite V. 
Ex.11 continuar o meu aparte? 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite 
V. Ex.11 um aparte? 

O Sr. Alexandre Costa - Eu desejo 
concluir o meu aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Peço a V. Ex. as observarem oRe
gimento e não apartear em conjunto. Se 
o orador não concedeu apartes é porque 
não os admite em conjunto. 

O Sr. Alexandre Costa - Foi-me con
cedido aparte e estou pretendendo con
cluí-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Então, V. Ex.11 o faça, regimen
talmente. 

O Sr. Alexandre Costa - Mas, já o 
pedi. V. Ex.11 não o ouviu. Estou usando 
o meu direito de apartear, com a per
missão do orador. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - V. Ex.a. não pode dialogar com a 
Presidência, nos termos do Regimento. 

O Sr. Alexandre Costa - Não estou 
dialogando e sim reivindicando o meu 
direito de apartear. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Continua com a palavra o nobre 
orador. 

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex.11 me 
declara ... 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presiden
te, posso conceder o aparte, ou meu 
tempo já está esgotado? 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - V. Ex.11 pode responder o aparte. 

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex.11 de
clara que leu no "Times" ... 

O SR. LEITE CHAVES- "Time"; não 
"Times". Estou me .referindo à revista 
e não ao jornal. 

O Sr. Alexandre Costa - Pois bem, in
sisti em perguntar onde havia V. Ex.11 

lido, para que pudesse salr daqui sem 

aquela impressão que consta nos Anais 
da Câmara, de um certo orador que ci
tava muitos autores e, certa feita, citara 
algumas frases de Ruy Barbosa. No co
mento, se encontrava presente um emi
nente escritor, biógrafo de Ruy, que 
aparteando o orador perguntava: "Onde 
V. Ex.11 leu esta frase de Ruy?" o orador 
respondeu: "Não sei onde a li, mas que 
ele disse, disse". Pois bem, foi só para 
isso ... 

O SR. LEITE CHAVES - No nosso 
caso ... 

O Sr. Alexandre Costa - Não, mas V. 
Ex.a já disse onde leu e não levo essa 
impressão. V. Ex.a. acaba de dizer-me 
e não saio daqui com tal impressão. Mas 
saio mal impressionado porque sendo 
V. Ex.a. um h·omem culto e inteligente, 
ocupando hoje o lugar de Senador por 
um dos grandes Estados do Brasil, que 
é o Paraná ... 

O SR. LEITE CHAVES -Muito obri
gado, 

O Sr. Alexandre Costa - . . . não po
deria trazer para cá citação de uma re
vista que, bem !abe V. Ex.11, não é ver
dadeira; absolutamente, não é verda
deira ... 

O SR. LEITE CHAVES- Nobre Sena
dor Alexandre Costa, os lavradores do 
meu Estado, homens pesquisadores e !a
rejadores de terras valiosas, não querem, 
nem de graça, as terras de Altamira, por
que a sua fertilidade é quase nula; o seu 
PH é muito baixo e não compensa a ex
ploração de qualquer atividade, seja qua
lificada, ou seja extensiva. 

O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex. a me 
permite o último aparte? 

O Sr. Virgílio Távora - Nobre Sena
dor, eu tinha apelado para a generosi
dade de V. Ex.a 

O SR. LEITE CHAVES- V. Ex.a trans
feriu o aparte ao nobre Senador pelo 
Maranhão. V. Ex.11 deseja outro aparte? 

O Sr. Virgílio Távora - Apenas trans
feri a precedência. 

O SR. LEITE CHAVES - Pois não, Sr. 
Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - O ap:~rte será 
calmo, contrastando com os demais. No
bre Senador, por coincidência dentro do 
espírito esportivo que sempre presidiu as 
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discussões sobre o setor econômlco
flnanceiro do Governo, entre Maioria e 
Minoria, por coincidência, havia avisado 
aos nobres Líder e Vlce-líder da Oposi
ção de que amanhã, por delegação da 
Mai·oria, começaríamos a percutir o pro
blema econômJc.o-flnancelro. V. Ex." per
mita-me, apenas, um admlnículo a,o seu 
discurso, que é uma retificação. Há um 
engano lamentável, oportuno tempore, 
para não tomar mais os minutos que o 
Sr. Presidente já está cobrando de V. 
Ex.11 do excesso de sua oração, verá: 
N.0 1: O perf!l de endividamento externo 
do Brasil está, absolutamente, dentro de 
todas as normas de segurança, levados 
os padrões internacionais em considera
ção; N.0 2: Há um equívoco lamentável 
quando afirma que 35% representam a 
proporçã-o entre o nosso PIB e a nossa 
dívida externa e, finalmente, para a 
tranqüilídade de V. Ex.", fatos novos 
não apareceram e não praticamos futu
rologia. Tem o País capacidade, sem dis
cussão, de pagar a dívida até hoje con
traída. 

O SR. LEITE CHAVES- O que oBra
sil sabe, o exterl·or sabe, é que nós es
tamos com uma divida enorme como 
nunca tivemos na nossa História. Sabe
mas, também, que o Governo Brasileiro, 
para mostrar saldos ao Mundo, toma di
nheiro emprestado aos Bancos Alemães 
a 8% e empresta de volta 5%, para que 
tenhamos reservas no Fundo Monetário 
Internacional. 

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex." con
cede um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves. Fazendo soar a campainha.) 
Solicito aos nobres Senadores que não 
aparteiem mais o orador, porque o tem
po de S. Ex.a já está esgotado. Há outros 
oradores inscritos e tenho de assegurar
lhes a palavra. De maneira que aquele 
Senador que desejar refutar a argumen
tação do orador, que se Inscreva regi
mentalmente, porque não é razoável que 
se dê todo o tempo a um orador, e se 
sacrifique o dos outros. Solicito a V. Ex.11, 

nobre Senador Leite Chaves, a fineza de 
concluir a sua oração. 

O SR. LEITE CHAVES - Multo obri
gado. Estou concluindo, Sr. Presidente. 

E é isso precisamente ao que estamos 
assistindo. O avolumamento do débito 
nos retirou condições de lutar eficazmen
te pelo preço das matérias-primas. 

O preço baixo destas, cada vez mais 
aviltado, interessa precisamente àquelas 
instituições ·de quem somos devedores. 

De maneira que acreditamos nos pro
pósitos de redemocratlzação partidos de 
se tores responsáveis do Governo, n'ão 
porque sejam modelares arautos da De
mocracia, mas porque sabem da situação 
de dificuldade em que nos encontramos 
e o modelo já não oferece forças, nem 
alternativas para resolvê-la. 

Só com o concurso da Nação, com a 
supressão das artificiais divisões entre 
brasileiros e antibras!lelros é que encon
tramos força para a grande caminhada. 
Cremos, ainda, neste País, como cremos 
em todas as tarefas que sejam conduzi
das por quem se preparou ou esteja pre
parado para enfrentá-las. 

O povo ainda crê, ainda alimenta 
grandes esperanças, e é por isso e para 
Isso que nós, do MDB, estamos aqui. 
(Muito bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Senhores 
Senadores: 

Altevir Leal - José Gulomard -
Evandro Carreira - José Llndoso -
Fausto Castelo-Branco - Mauro 
Benevldes - Virgílio Távora - Age
nor Maria - Dinarte Mariz - Jessé 
Freire - Domíclo Gondlm - Milton 
Cabral - Paulo Guerra - Wilson 
Camp·os - Arnon de Mello - Lulz 
Cavalcante- Teotónio Vilela- Luiz 
Viana - Benedito Ferreira - Ac
cioly Filho- Leite Chaves - Mattos 
Leão - Evelásio Vieira - Tarso 
nutra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Finda a Hora do Expediente, 
passo à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votação, em turno único, do Pro

jeto de Lei da Câmara n.o 72, de 1974 
(n.o 457-B/71 na Casa de origem), 
que dispõe sobre a divulgação do li
vro pela T.:levlsão, e dá outras pro
vidências, tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.o 387, 
de 1974, da Comissão 

- de Educação e Cultura. 

A matéria constou da Ordem do Dia 
das Sessões de 29 de outubro e 28 de 
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novembro de 1974, tendo, em ambas as 
ocasiões, a votação adiada, face aos Re
querimentos n.os 250 e 310, de 1974, de 
autoria do nobre Senador Virgílio Távora. 

Em votação o Projeto. 

O SR. RUY SANTOS - Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para encaminhar à vota
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Senador 
Ruy Santos, para encaminhar à votação 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presiden
te, o ProjetO em votação, n.0 72/74 é ori
undo da Câmara dos Deputados, e nele 
se cogita de obrigar as Estações de Tele
visão a reservarem, semanalmente, trin
ta minutos, no mínimo, para pr.omoção 
e divulgação de livros didáticos, técni
co-científicos e literários. 

No Senado, este Projeto teve Parecer 
favorável da Comissão de Educação. Mas, 
Sr. Presidente, o Decreto-Lei n.0 236 já 
estabelece, no seu art. 16: 

"O CONTEL baixará normas deter
minando a obrigatoriedade de trans
missão de programas educacionais 
nas emissoras comerciais de radiodi
fusáJo, estipulando horário, duração e 
qualidade desses programas. 

§ 1.0 - A duraçã,o máxima obrigató
ria dos programas educacionais será 
de 5 (cinco) horas semanais. 

§ 2.0 - Os programas educacionais 
obrigatórios deveroo ser transmitidos 
em horários compreendidos entre as 
7 (sete) e às 17 (dezessete) horas". 

Ora, já existe dispositivo de lei, onde se 
obriga esta divulgação. 

De maneira que, Sr. Presidente, por 
este motivo, a ARENA votará contra o 
Projeto. (Muito bem!) 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra, para enca
minhar a votação, ao nobre Senador 
Franc·o Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, além das razões invocadas pelo 
nobre Senador Ruy Santos, queremos 

destacar uma disposição, constante do 
Projeto, que nos parece realmente inad
missível. Mas, como a esta altura já não 
seria possível corrigir este defeito através 
de emenda, parece-nos realmente neces
sária a solução indicada: a rejeição do 
Projeto. Referimo-nos à disposição do 
axt. 2.o que estabelece: 

"Art. 2.0 - Os programas destinados 
ao cumprimento do que determina o 
artigo anterior, que poderão ser sub
divididos, no máximo, em seis, com 
duração, cada um deles, de cinco mi
nutos diários, deverão ser gravados e 
submetidos previamente à Fundação 
Centro Brasileiro de TV Educativa, 
para exame e aprovação". 

Essa disposição, Sr. Presidente, é real
mente inadmissível, quer do ponto de vis
ta teórico, quer do ponto de vista prático, 
pois a medida significaria quase parali
sar todas as Estações de Televisão do 
Brasil que teriam de mandar a esta Fun
dação, com antecedência. os programas 
para exame, numa centralização inacei
tável. Além disso, fere o princípio da 
liberdade, indispensável à cultura. Por 
que outorgar a uma Fundação o direito 
de decidir sobre programas de TV de 
todo o Brasil, algumas delas ligadas, in
clusive, a Universidades e Universidades 
Oficiais? Seria estabelecer o critério de 
censura ao pensamento das próprias Uni
versidades Brasileiras atribuir esse po
der à Fundação Centro Brasileiro de TV 
Educativa. Essa solução representa uma 
medida infeliz e inadmissível. Se hou
vesse possibilidade de reformular o Pro
jeto para aproveitar as idéias positivas 
que ele c·ontém, tentaríamos essa modifi
cação, mas, agora, na fase do processo 
legislativo em que se encontra a propo
sição, não há outro modo senão aceitar 
a sugestão lembrada pelo Senador Ruy 
Sant·os. 

Neste sentido, a Oposição votará pela 
rejeição do Projeto, da mesma maneira 
que a Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Os Srs. Senadores que aprovam 
o Projeto queiram conservar-se senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Projeto será arquivado, feita a de
vida comunicação à Câmara dos Depu
tados. 
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É o seguinte o Projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 72, de 1974 

Dispõe sobre a divulgação do livro 
pela Televisão e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - As Estações de Televisão re
servarão, semanalmente, trinta minutos, 
no mínimo, para. promoção e divulgação 
de livros didáticos, técnico-científicos e 
literários. 

Art. 2.0 - Os programas destinados ao 
cump:'imento do que determina. o artigo 
anterior, que poderão ser subdivididos, no 
máximo, em seis, com duração, cada um 
deles, de cinco minutos diários, deverão 
ser gravados e submetidos previamente 
à Fundação Centro Brasileiro de TV 
Educativa, para exame e aprovação. 

Art. 3.0 - As infrações ao disposto na 
presente Lei serão punidas com a multa 
correspondente a cinqüenta vezes o 
maior salário mínimo vigente no País, 
cobrada em dobro na reincidência. 

Art. 4.0 - A competência para aplica
ção das penalidades estabelecidas no ar
tigo anterior é exclusiva do Conselho 
Nacional de Telecomunicações, mediante 
representação do Instituto Nacional do 
Livro -INL. 

Art, 5.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na. data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 21, de 1975, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, so
licitando o desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado n.o 112, de 
1974, que altera a redação do art. 
663 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Em votação o Requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria continuará sua tramitação 
normal. 

Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 22, de 1975, de autoria 
do Senhor Senador Nelson Carneiro 
solicitando o desarquivamento dÓ 
Projeto. de Lei do Senado n.0 134 de 
1974, que acrescenta parágrafo' ao 
artigo 652, da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Em votação o Requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria continuará sua tramitação 
normal. 

Item 4 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 23, de 1975, de autoria 
do Senhor Senador Nelson Carneiro 
solicitando o desarquivamento dÓ 
Projeto de Lei do Senado n.o 138, de 
1974, que acrescenta dispositivo à 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Em votação o Requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria continuará sua tramitação 
normal. 

Item 5 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 32, de 1975, de autoria 
do Sr. Senador Paulo Guerra solici
tando a transcrição, nos Aliais do 
Senado, do discurso pronunciado pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro Dja
ci Alves Falcão, por ocasião de sua. 
posse à Presidência do Supremo Tri
bunal Federal. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Peço a palavra, Sr. Presidente, para en
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE 
-Sr. Presidente, no momento em que a 
Casa está prestes a votar o Requerimen
to do nobre Representante pernambu
cano, Senador Pa]llO Guerra, em que so
licita a transcriçao, nos Anais do Sena
do, do discurso pronunciado por S. Ex. a 
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o Presidente Djaci Alves Falcão, desejo 
trazer a minha enfât!ca aprovação ao 
citado Requerimento. 

Sem dúvida, Sr. Presidente, trata-se de 
um sacerdote a serviço da Justiça. Trou
xe-o para a Catedral do Direito o vene
rando Presidente Castello Branco e lâ 
tem-se comportado de forma a agradar a 
gregos e troianos, na aplicação serena 
da lei. 

Neste instante, louvo S. Ex.a o nobre 
Senador Paulo Guerra, por .prestar ao 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 
tão merecida homenagem. (Muito bem!) 

O Sr. Ruy Carneiro - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal· 
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Ruy Carneiro, para encaminhar 
a votação. 

O SR. RUY CARNEIRO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a Paraíba tem sido 
pródiga, ao longo da vida brasileira, na 
projeção de seus filhos nos mais altos 
escalões nacionais, nos campos mais va
riados das atividades humanas. 

Vidal de Negreiros, Arruda Câmara e 
Feliciano Dourado marcaram passagem 
nos tempos coloniais, convocados pela 
Corte Portuguesa, para as mais diferen
tes posições de comando, tanto no Brasil 
como em Portugal. 

Os seus nomes passaram à História, 
entre lutas homéricas e atividades polí
tico-administra ti v as, no exercício das 
quais além de engenho e arte, despon
tava inteligência vigorosa aliada a pro
fundo e puro espírito público. 

No Império, não foram poucos os pa
raibanos que se destacaram no trato da 
coisa pública, sem desprezar a partici
pação direta nos campos da cultura, das 
artes, do jornalismo e da poesia. 

João Florentino Meira de Vasconcelos, 
Diogo Velho Cavalcanti e Francisco de 
Paula da Silveira Lobo, exercendo pastas 
ministeriais por mais de uma vez, dei
xaram bem assinalados passos de parai
banas ao lado do Imperador, a serviço 
do bem público. 

Dos Ministros da República, são vârios 
os paraibanos que não só as exerceram 
com dignidade e altivez, como as proje-

taram para honra e glória da Paraíba, 
dando-lhes relevo próprio como um Aris
tides Lôbo e um Epitâcio Pessoa, na Jus
tiça. Também, para sermos justos, na 
época atual, Abelardo Jurema. 

Um José Américo, por duas vezes Mi
nistro da Viação e Obras Públicas; não 
só desenvolveu uma atividade criadora 
por todo o País, como plantou no Nor
deste uma obra que representou a sua 
redenção e as bases definitivas para 
uma ação permanente, constante, técni
ca e cronogramada da SUDENE dos nos
sos dias. 

Aurélio de Lyra Tavares, no Exército; 
Fernando Nóbrega, no Trabalho; João 
Agr!pino, em Minas e Energia; Leonel 
Miranda, na Saúde; José Pereira Lira, 
na Chefia da Casa Civil da Presidência 
da República; Jayme Portela, na Che
fia da Casa Militar; Luiz Rafael Mayer, 
na Consultoria-Geral da República; Sa
muel Vital Duarte, na Presidência da 
Câmara dos Deputados; Raul de Góes, 
na Presidência da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro, com 144 anos de exis
tência; Celso Furtado, no Ministério do 
Planejamento e na SUDENE; Marechal 
Floriano de Lima Brayner, na Chefia do 
Estado-Maior da FEB, na Itâlia e tantos 
outros no Parlamento Nacional e no jor
nalismo, como este gigante e gênio, o 
saudoso Assis Chateaubriand e Carlos 
Dias Fernandes, todos posicionaram a 
Paraíba não só nos mais altos níveis da 
admiração e do respeito de toda a Na
ção, como espelham às gerações parai
banas exemplos que frutificarão no 
tempo. 

E, nas Cortes Superiores e Supremas? 
Quantos paraibanos lâ estiveram e lâ 
continuam a brilhar e a servir, firmando 
doutrinas, jurisprudência e decisões que 
os Anais guardam para o historiador que 
quiser situar a Paraíba como uma das 
células mais atuantes da nacionalidade 
brasileira! 

No Tri-bunal Federal de Recursos, um 
Arthur de Sousa Marinho. No Tribunal 
de Contas da União, Pedro da Cunha 
Pedrosa, João de Lourenço, Vicente Nei
va, José Pereira Lima e Vergniaud Wan
derley, este último em pleno exercício, 
aplicaram o seu saber e emprestaram a 
sua inteligência a pronunciamentos que 
se integram na História Administrativa 
da República, como pâginas dignas de 
serem lidas e relidas. No Superior Tri
bunal Militar, de João Pessoa Cavalcanti 
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de Albuquerque, o grande mártir da Re
volução de 1930, à ação contemporânea 
de Alcides Vieira Carneiro, Ernani Sa
tyro e Floriano de Lima Brayner, a Pa
raíba esteve presente com relevo, atra
vés de votos em que a inteligência se 
une ao espírito de justiça para preser
vação da ordem e do bem-estar social. 

No Supremo Tribunal Federal, o nosso 
orgulho de paraibano é imenso. Oswaldo 
Trigueiro de Albuquerque e Mello, ex
Governador do meu Estado, ex-Deputado 
e ex-Embaixador na Indonésia, foi à sua 
Presidência pela força de uma consciên
cia jurídica que é rico patrimônio nosso, 
se não bastassem os seus serviços presta
dos à causa pública em várias oportu
nidades para as quais foi convocado. 

E, agora, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, de novo um paraibano na Presi
dência da mais Alta Corte de Justiça 
do meu Pais: Ministro Djaci Falcão, 
nascido no Município de Monteiro, que 
é uma verdadeira Paraíba dentro da 
Paraíba, pelos valores que de lá emer
gem para serviço da terra comum e para 
convocações outras em diversas Unida
des da Federação. 

Diplomado pela tradicional Faculdade 
de Direito do Recife que prodigalizou a 
inúmeros paraibanos a oportunidade do 
seu destaque na vida pública brasileira, 
ingressando na Magistratura na moci
dade radiosa dos 25 anos, atingindo o 
Tribunal de Justiça de Pernambuco com 
apenas 38 anos e chegando à sua Pre
sidência com 42, Djacy Falcão é aquele 
Juiz que um seu conterrâneo de Montei
ro. Jayme Menezes, conhecendo-o de 
criança, acompanhando a sua vida, diz 
enfaticamente em publicação recente: 

"Juiz necessariamente íntegro, re
conhecidamente livre e suficiente
mente destemeroso, é motivo de 
orgulho para todos os nordestinos e 
notadamente para os montelrenses, 
exprime garantia ao direito e ln
comparável ufania para todos os 
seus amigos e conterrâneos." 

Sr. Presidente, ao Requerimento do 
nobre Senador Paulo Guerra, eminente 
Representante do Estado de Pernambuco, 
pela transcrição de discurso de posse na 
Presidência do Supremo Tribunal Fe
deral, do eminente Ministro Djaci 
Falcão, empresto o meu apoio, com 
palmas calorosas à sua brilhante oração 
e as mais vivas congratulações aos dig
nos Pares de tão !lustre paralbano, que 

no Supremo o ergueram à sua Presidên
cia, para honra da Justiça e gaudio ln
contido dos paraibanos e pernambuca
nos. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em votação o Requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será feita a transcrição solicitada. 

Discurso pronunciado pelo Senhor Ministro 
Djaci Alves Falcão, por ocasião de sua 
posse na Presidência do Supremo Tribu· 
nal Federal, que se publica nos termos 
do Requerimento n.0 32/75, de autoria 
do Sr. Senador Paulo Guerra. 

"0 SR. MINISTRO DJACI FALCAO 
(Presidente) - Ex.m.o Sr. Ministro Gol
bery do Couto e Silva, Representante do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública. Nobres representantes dos Po
deres Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Ex.tm,o Sr. Procurador-Geral da Repúbli
ca. Eminentes Ministros da Corte. Mi
nhas Senhoras e meus Senhores: 

Recebo do eminente Ministro Eloy da 
Rocha, com intensa emoção, a Presidên
cia da mais alta Corte de Justiça do 
nosso Pais. Sucedo a um Juiz dedicado 
e que procurou empregar os seus dotes 
de cidadão e jurista em favor da ma
nutenção do respeito que toda a Nação 
devota ao Supremo Tribunal Federal. 

As palavras ricas de afeto e bon
dade proferidas pelo Ministro Rodrigues 
Alcmin, autêntica vocação de Juiz, ao 
lado das orações do nobre Procurador
Geral, Professor Moreira Alves, e dos Ilus
tres Advogados Dr. Hamilton de Araújo 
e Souza e Dr. Wilson do Eg!to Coelho, 
a minha profunda gratidão. Com ale
gria, cumpro a incumbência de agrade
cer, também, a homenagem prestada ao 
eminente Ministro Thompson Flores, há 
pouco investido na Vice-Presidência, 
Juiz de alto descortino e dos mais ope
rosos, com larga experiência judicante e 
administrativa, que será, estou certo, um 
eficiente e Infatigável colaborador da 
Presidência. 

Ao lado do natural contentamento, vi
vo a emoção da responsabllidade reser
vada a este Tribunal, de destacada e 
lmpar destinação, como árbitro sobera-
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no da Constituição e das Leis Federais. 
Recordo, nesta hora, um instante de fe
licidade e de certa apreensão, por mim 
vivido, ao tomar posse no cargo de Juiz 
de Direito nos idos de 1944, perante o 
austero e saudoso Desembargador José 
Neves Fllho, Presidente do Egrégio Tri
buna de Justiça de Pernambuco. Dois 
sentimentos enchiam-me a alma - a 
alegria interior pela conquista do cargo 
de Juiz e a intensa preocupação de bem 
exercer o alevantado mister. Mercê de 
Deus, como acentuei certa vez, com 
amor ao estudo e sem temor do traba
lho, fui das apreensões me libertando, 
para sem maior tardança ganhar paz 
contínua no exercício do grande ideal. 

Ao chegar ao Tribunal de Justiça em 
princípios de 1957 vi acalentada a mi
nha aspiração maior. Sentia-me sobeja
mente recompensado. A mim bastava. 
Chamado .a integrar esta Corte, sem 
dúvida, honra inexcedível, como serta
nejo acostumado à seca nordestina me 
vi diante de uma colheita além das pre
visões. Agora, chego a esta cadeira mais 
elevada, como depositário da confiança 
dos meus eminentes Colegas. Com hu
mildade e prudência, mas crente na ma
jestade do Direito e com a devida fir
meza, procurarei executar o que a Corte 
decidir, em sua sobranceira sabedoria e 
no seu perene amor à Justiça. 

Todos ·nós temos consciência da deli
cadeza e da complexidade na missão de 
julgar, sobretudo em um Mundo no qual 
se impõe ao Juiz, cada vez mais, o senso 
da medida, a fim de que se sobreponha 
às exigências do absoluto que extrema 
certas posições numa sociedade fértil em 
conflitos. Colocando-nos acima das pai
xões, como é mesmo do nosso dever, bus
camos conciliar o espírito científico com 
a filosofia do senso crítico bem apurado, 
exercitando às vezes uma missão peda
gógica dentro daquela moldura de sin
geleza que tanto enaltece das boas 
ações. 

Não nos empolgam conceitos equívo
cos, como, por exemplo, o de que nas 
chamadas ciências exatas e na técnica 
se encontra tudo que tem valor, na or
dem do saber. Procuramos cultivar, sim, 
uma síntese do saber sobre o Mundo, sa
ber conhecimento, na sua ampla acep
ção, a compreender inclusive o saber es
piritual, com as vistas voltadas não so
mente para as coisas, para. os problemas 
de ordem material, mas particularmente 
para a riqueza inesgotável do nosso se
melhante. Precisamos, sim, da engenho-

sidade dos técnicos, na medida em que 
seja útil ao bem comum, sem descer à 
tecnocracia capaz de massificar o ho
mem e gerar mistificações. Devemos 
proclamar que graças aos recursos da 
tecnologia do arado primitivo aos sofis
ticados computadores eletrônicos, o ho
mem passou a desfrutar um nível de 
vida mais condigno, sendo-lhe propor
cionada uma nova consciência social. 
Contudo, reconhecemos a necessidade da 
disciplinação do emprego dos meios téc
nicos, a fim de que não se chegue a um 
nivelamento coletivista, com menosprezo 
aos limites ético-jurídicos da vida. Há 
em cada um de nós o sentimento interior 
de que uma sociedade é tanto mais livre 
quanto mais se proporcione o respeito 
à dignidade da pessoa humana. O ima
nente ideal de Justiça, tão ligado à nos
sa sensibilidade, de sentido transcen
dental expresso nas leis, mas sem nelas 
se exaurir, encontra o seu forte esteio 
no princípio segundo o qual todos os 
homens são iguais, não em capacidade 
ou condição, porém, pela posse de direi
tos de dimensão universal. Isso sem ol
vidarmos, é claro, a existência também 
de deveres fundamentais, e a correlati
vidade entre os direitos e os deveres. Do 
contrário não se poderá alcançar o equi
líbrio conducente à ordem e à paz na 
atividade em sociedade. 

As novas facetas da sociedade moder
na, fruto do multifárío processo de 
desenvolvimento, aumentam a responsa
bilidade do Poder Judiciário, particular
mente desta Corte, a quem compete a 
palavra final em resguardo da fruição 
dos direitos individuais e sociais asse
gurados aos cidadãos. 

Diante da vária, múltipla e crescente 
atividade do Poder Judiciário, não é 
possível se retardar mais a reforma de 
há muito reclamada, quer no âmbito da 
Justiça dos Estados, seja na esfera da 
Justiça Federal. A estrutura judiciária 
exige modificações que a torne compatí
vel com o índice do nosso processo de 
desenvolvimento, sobretudo no último 
decênio. 

Nesta casa, a 16 de abril do ano fin
do, graças a um diálogo entre os Juízes 
da Corte e o Excelentíssimo Senhor Pre
sidente Ernesto Geisel, nasceu a idéia 
de se partir para uma reforma de âmbi
to nacional, cabendo-nos, de logo, a in
cumbência de apresentar um diagnósti
co da situação do Poder Judiciário, a fim 
de servir de base à delicada obra a que 
se propôs com aguda sensib111dade e boa 
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vontade, o Chefe do Poder Executivo. A 
complexa tarefa há de resultar da tri
pl!ce cooperação dos Poderes do Estado. 
Do Congresso Nacional, na sua nobre e 
altaneira função, também esperamos va
liosa ajuda. 

Na gestão do eminente Ministro Eloy 
da Rocha foi colhido farto ma terlal, 
compreendendo estudos e sugestões da 
Justiça dos Estados e da Justiça Federal, 
além da Legislação específica de vârlos 
países. Por designação da Presidência o 
Sr. Ministro Rodrigues Alcklmln redigiu 
minucioso relatório sobre a Justiça dos 
Estados, que, por certo, facilitará à nos
sa tarefa. No que toca ao Supremo Tri
bunal Federal, como esclareceu, em 
recente entrevista, o meu !lustre ante
cessor: 

"Não houve, ainda, sua manifesta
ção sobre a reforma, no que lhe, diz 
respeito, especificamente, por de
pender de relatórios parciais de ou
tros Tribunais que não haviam sido 
oferecidos até a data em que o Su
premo Tribunal entrou em recesso, 
em dezembro último." 

Esperamos, com ânimo, prosseguir nos 
trabalhos da chamada fase de diagnós
tico, apresentando oportunamente ao 
Poder Executivo o resultado dos estudos 
imprescindíveis ao Anteprojeto da Re
forma. 

Não me cabe nesta solenidade descer 
a pormenores. Porém, não posso fugir 
a rápidas considerações acerca do grave 
desafio a quantos Incumbe o dever de 
cooperar para uma elevada e justa solu
ção do magno problema. Magistrado de 
carreira, que guarda a ventura de haver 
percorrido todos os degraus da Justiça 
estadual, dou o testemunho da sua im
portância na ministração da Justiça, que 
se desdobra na vastidão do Território 
Nacional. E desta Corte, de onde descor
tinamos a atuação de toda a magistra
tura, nos seus pontos altos e nas suas 
falhas, bem aquilatamos como se diver
sificam e avultam os problemas da Jus
tiça Federal comum. Basta observar que, 
segundo levantamento efetuado pelo 
Egrégio Tribunal Federal de Recursos, o 
número de feitos pendentes na Primeira 
Instância, ao fim de 1973, montou a 
270.000, enquanto o deficit acumulado 
naquela Corte, composta de 13 membros, 
chegou a 3. 372 processos. 

A seu turno, a justiça especiallzada -
do Traba!11<.1, Elelt.oral e Militar, tam-

bém apresenta os seus problemas, a me
recerem a devida revisão. 

A grande deficiência do Poder Judi
ciário reside no acúmulo de serviço, com 
reflexos negativos na segurança jurldlca 
e na estabilidade social. Como é de fácil 
percepção, uma sanção penal tardia 
perde, de multo, o seu exato alcance, a 
extinção da punlbllldade pela prescrição 
constitui outro malefício, a falta de rá
pida solução de litígio na área do Di
reito de Família, agrava os desajusta
mentos na sociedade famlllar, e assim 
por diante, Inclusive quando se cuida de 
reparação patrimonial sem a incidência 
da correção monetária. 

Não negamos as Imperfeições no fun
cionamento do Poder Judiciário, inclu
sive quando resultam da ausência de 
vocação para a Magistratura. Devemos 
assinalar, no entanto, para afastar crí
ticas equívocas que, de modo geral, há 
de parte dos Magistrados uma Intensa 
dedicação ao trabalho, procurando fazer 
renascer o direito onde a sua chama 
amortece. 

Está comprovado que não basta ape
nas o aumento de Varas nas Comarcas 
de maior movimento forense ou a eleva
ção do número. de Juízes nos órgãos co
legiados. Impõe-se, já não resta dúvida, 
uma reforma de real profundidade, a 
ser executada por etapas, dos limites da 
competência à organização judlclárla. 
Mas é bom frisar que o equacionamen
to da matéria ultrapassa, em certos as
pectos, a órbita do Poder Judiciário, sus
citando também medidas especiais em 
outras esferas de atuação do Estado, 
como, por exemplo, as atlnentes à pes
quisa -sobre o crescente índice de crlml
nalldade, suas causas e o estudo racional 
para as providências a cargo .do Poder 
Executivo. 

Vários são os fatos que contribuem 
para o retardamento dos processos, uns 
oriundos das próprias Leis processuais, 
outros decorrentes da organização judi
ciária. Afigura-se-no.s oportuno realçar 
que, dentre outros, são pontos relevantes 
na Reforma do Poder Judiciário - o 
processo de recrutamento dos Juízes, a 
instituição de cursos para o seu aper
feiçoamento, a remuneração condigna, 
as garantias que a Constituição oferece 
e a competência dos órgãos judiciários. 
Tudo Isso ao lado de um eficaz controle 
do desempenho profissional do Magis
trado e a instituição de prontas medidas, 
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Inclusive de natureza disciplinar, em be
nefício da exação no cumprimento do 
dever, da celeridade e da melhor distri
buição da Justiça. O Juiz deve servir de 
modelo no cumprimento dos seus deve
res com os jurisdlclonados e para com o 
Estado. De resto, torna-se necessãria a 
modernização dos serviços auxiliares e 
administrativos, em termos de pessoal e 
de recursos materiais, em todas as ins
tâncias, a fim de que se possa alcançar 
uma tramitação processual célere e ver
dadeiramente compatível com o prestí
gio da Justiça. 

Nesta Corte, que reúne Juristas trazi
dos da Magistratura, do Magistério, da 
Advocacia, do Ministério Público e da 
politica hã um labor Incessante, um es
forço sobre-humano, para se vencer o 
enorme volume de serviço assinalado nos 
índices estatísticos de cada ano. A cha
mada crise do Supremo Tribunal Fe
deral não é de hoje, vem de algumas dé
cadas conforme registra a sua história. 
Anos atrás, tive ensejo de afirmar: "Im
põe-se uma racional distribuição das 
funções, do Juízo de primeiro grau ao 
órgão judicante mais elevado, sem se 
perder de vista, porém, que nem todas 
as causas devem acabar no Supremo 
Tribunal Federal". Na verdade, não se 
justifica que se submeta ao crivo da 
mais alta Corte questões sem maior re
levância do ponto de vista do interesse 
ou do benefício público. 

Hã em todos nós a preocupação de 
preservar o prestígio da Corte, grangea
do na sua admirável trajetórla, median
te a soma de alevantados esforços, no 
sentido de adaptar o Direito às novas di
mensões da vida temporal. Aqui se afir
mam e se retemperam os princípios 
científicos e filosóficos do Direito, des
tinados à proteção e ao aperfeiçoamento 
do homem, em todas as fases e contin
gências de sua vida. Aqui sentimos "o 
espírito humano em sua própria e uni
versal natureza, em sua imanente e in
defectível vocação jurídica", como diria 
Giorgio Dei Vecchio. Na faina cotidiana, 
perscrutando o ciclo da vida económica, 
social e politica, palrando acima da ló
gica abstrata, procuramos com paciência 
e perseverança vivificar as Leis, em prol 
da estabilidade da ordem jurídica, em 
favor do Homem como integrante do 
corpo social. 

Creio na contribuição sensata, cheia 
de Independência e plena em sabedoria 
dos eminentes Colegas, na cooperação 

elevada da douta Procuradoria-Geral da 
República e dos llus1ll'es AdV'ogados que 
aqui militam, na esperança de que fru
tifique sempre o trabalho que nos é re
servado no sistema politico-jurídico da 
Nação. 

Devo acrescentar que precisamos aper
feiçoar os serviços da nossa Secretaria. 
Espero a colaboração de todos os Fun
cionários da Casa, cada um com a cons
ciência das suas atribuções, para que se 
coloque cada coisa em seu lugar e a seu 
tempo. 

Dentro dessa linha de pensamento, 
exposta em síntese, esperamos à luz dos 
valores que cultivamos, contribuir no 
campo das nossas responsabllldades e 
na medida das nossas forças, para o de
senvolvimento integral desta grande 
Pãtria. 

Expresso os agradecimentos do Tri
bunal e particularmente os meus e do 
eminente Ministro Thompson Flores, às 
altas autoridades civis, militares e ecle
siásticas e a todos os que nos honraram 
com a sua presença, numa comovedora 
homenagem à eminência do Poder Ju
diciãrio." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Está esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Petrônlo Portella, como Líder do Gover
no nesta Casa. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, peço a V. Ex.a que conceda 
a palavra ao nobre Senador José Sarney, 
que falarã em nome da Maioria e do 
Governo. 

Antes, todavia, de fazê-lo, peço a V. 
Ex.a. me permita prestar esclarecimen
tos a respeito de fatos ontem denuncia
dos d.a tribuna do Senado pelo nobre 
Senador Paulo Brossard. 

Hoje cedo, pela manhã, procurei o Sr. 
Ministro Armando Falcão, dando-lhe 
ciência dos fatos aqui narrados e j ã 
aludidos. De S. Ex.a tive a confirmação 
relativamente às prisões - com os es
clarecimentos de que o Sr. Comandante 
do III Exército, sobre o assunto, distri
buirá nota oficial, elucidando os fatos e 
dando ciência, no mesmo passo, à Justi
ça, através do seu órgão competente. 

Esses os fatos que, em atenção às de
núncias aqui formuladas pelo Ilustre Re-
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presentante do Rio Gr:ande do Sul, tenho 
o dever de prestar em nome do Governo 
da República. 

No tocante ao problema objeto de uma 
carta lida pelo nobre Líder da Minoria, 
vou levar os fatos ao conhecimento do 
Governo e, oportunamente, ocuparei a 
tribuna para prestar à. Nação os escla
recimentos devidos. 

O Sr. Franco Montoro - Agradeço a 
v. Ex.O. 

O SR. PETRONIO PORTELLA- E, no 
final lamentando não poder permane
cer no recinto, em razão de estar à mi
nha espera o Sr. Ministro da Previdên
cia Social, razão também pela qual saí
r.am ·OS Vice-Líderes da Maioria, quer<> 
cumprimentar o MDB, através do seu 
Líder, pelo brilhantismo com que se es
tá havendo neste Plenário. Já temos In
térpretes para tudo: brilhantes Intérpre
tes do Povo, um deles qualiflcadísslmo, 
pois ostentando cinco milhões de votos, 
para quem duvidar de sua Imensa den
sidade política. E já agor.a temos, tam
bém, um notável intérprete do pensa
mento internacional sobre a.s coisas e os 
fatos do Brasil. É, Inegavelmente, razão 
para os maiores elogios da ARENA a 
esse Partido que, a ess.a altura, já ex
travasa os limites nacionais, para se fa
zer intérprete, também, do pensamento 
internacional a respeito dos fato.s1 do 
Brasil. 

O Sr. Orestes Quércia - Permite V. 
Ex.o. um aparte? 

O SR. PETR()NIO PORTELLA - Com 
o maior prazer. 

O Sr. Orestes Quércia - Eu gostaria 
de, agradecendo o aparte que V. Ex.a 
me dá, lamentar que V. Ex.o. tenha ln
tensiflcad·o o seu argumento em torno 
dos cinco milhões de votos, no sentido, 
talvez ... 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Eu 
retiro, se V. Ex.o. assim o desejar. 

O Sr. Orestes Quércia - Não, eu só 
queria lembrar que, de acordo com o ra
ciocínio do eminente Senador Jarbas 
Passarinho, o problema de São Paulo ter 
mais votos é porque este Estado tem mais 
habitantes, mais eleitores. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Não 
fique falando "no mais" de São Paulo 
porque V. Ex.n foi empossado da mesma 

forma que nós e, por conseguinte, ~o
mos tod~s Iguais. 

O Sr. Orestes Quércia - Da mesma 
forma, V. Ex.a foi, talvez, no último plei
to, o Senador eleito com maior índice 
de votação do Estado do Piauí. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Mls 
eu sou humilde e não gosto de osten
tação, razão pela qual deixei de men
cionar esse fato e já a essa altura estcu 
vendo que o ilustre Companheiro quer 
tirar o peso da responsabilidade dos 
cinco milhões. 

O Sr. Orestes Quércia - Eu também 
sou humilde, Excelência. E quero lem
brar que V. Ex.a foi, proporcionalmente, 
o Senador mais votado do último pleito, 
representando o Estado do Piauí.. que 
tem o mesmo peso que o Estado de São 
Paulo, nesta C.asa. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - O 
Piauí agradece a V. Ex.a 

O Sr. Orestes Quércia - O Piauí tem 
três representantes nesta Casa. É só 
para salientar esse aspecto em que tam
bém nós do MDB reconhecemos a gr.an
deza de V. Ex.a de ser o Senador. pro
porcionalmente, mais votado no último 
pleito; além de outros méritos. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Preside·nte, sou muito grato porque a es
ta altura a nossa amizade, que se fez à 
primeira vista - diga-se de passagem -
cresce, aumenta e, assim, S. Ex.a dá de
monstrações evidentes do quanto é, de 
fato, um homem capaz de atrair sim
patia.s, como foi capaz de atrair votos. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.11 

um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Como 
Intérprete do meu glorioso Piauí, vejo 
em V. Ex.a, a esta altura, o brilhante e 
extraordinário Intérprete da opinião in
ternacional quando esta é desfavorável 
ao nosso Pais. É com agrado que ouço 
V. Ex.11 

O Sr. Leite Chaves - É sobre isso que 
eu queria Informar V. Ex.a. Para que um 
pais tenha sucesso e se conduza bem 
nã·~ é preciso apenas que ele saiba, que 
ele tenha um pensamento a seu respeito, 
mas ele deve saber o que o Mundo pen
sa a seu respeito. 

O SR. PETR()NIO PORTELLA - E V. 
Ex.11 é o Intérprete do Mundo. · 
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O Sr. Leite Chaves - E V. Ex.8 sabe 
que a própria Revolução - que V. Ex.n 
defende com tanto empenho - se sen
tiu muito ferida e ofendida a respeito 
do que o Mundo pensou quando ela se 
instalou, e mandou até emissários espe
ciais, para transformar a impresão do 
Mundo a esse respeito. De forma que V. 
Ex.11 veja que a própria causa que V. 
Ex.a defende, ela é muito preocupada 
com a opinião internacional. E, lamen
tavelmente, a preocupação internacional 
continua a não ser a melhor a nosso res
peito. 

O SR. PETRONIO PORTELLA- Veja, 
Sr. Presidente, o Senado está completo; 
faltava esse intérprete. Nós já o temos, 
e brilhante . 

O Sr. Itamar Franco - Senador Pe
trônio Portella, V. Ex.a me permite? Sei 
que V. Ex." tem que sair, 

O SR. PETMNIO PORTELLA - La
mentavelmente, Senador. 

O Sr. Itamar Franco - Então vou 
pedir à Mes.a uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Goru;al
ves) - Um momento. V. Ex." não pode 
interromper o orador. 

O Sr. Itamar Franco - Por uma ques
tão de ordem, não posso? 

O SR. PETOONIO PORTELLA - Mas, 
devo dizer, Sr. Presidente, que consinto 
que S. Ex." o faça, com a simpatia que 
possui e lhe voto como, de resto, aos 
Colegas do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Tem, então, S. Ex.a a palavra. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.n me 
desculpe Interrompê-lo pois sei que S. 
Ex.'', o Sr. Ministro, o espera. V. Ex.n 
falou, aqui, no intérprete Internacional 
e outros mais. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - An
tes do mais, as minhas homenagens a 
Minas Gerais. 

O Sr. Itamar Franco - Mas eu gosta
ria de dizer apenas o seguinte: Minas 
Gerais não precisa disso; Minas Gerais 
só quer saber, e que V. Ex.", então, me 
interprete, por favor, o Regimento In
terno da Casa, quando V. Ex.n diz que, 
por delegação da sua Liderança, dará a 
palavra ao nobre Senador José Sarney. 
Eu gostaria, por favor, que fosse inter-

pretado o Regimento da Casa, nesse 
sentido. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, eu simplesmente pedi a V. 
Ex." a generosidade de dar a palavra ao 
ilustre Senador José Sarney, E já ontem 
conversei sobre o ,assunto com o ilustre 
Presidente desta Casa, e em nenhuma 
hipótese pleteei de S. Ex." a interrup
ção do discurso do ilustre Senador Paulo 
Brossard, a quem uma vez mais presto 
as minhas homenagens. E disse a S. Ex.r~ 
que era oportuno um encontro dos Lí
deres com a Presidência, par.a que evi
tássemos vicissitudes na interpretação 
do Regimento. 

Em razão, exatamente, d·os precedentes 
havidos e tendo em vista que a Lide
rança dispõe de minutos para as comu
nicações de fatos lmportan tes e p.ara 
a prestação de serviço público é que so
licitei de V. Ex.11, na esteira dos pre
cedentes havidos - vale dizer, da ju
ri&prudência fil'!ffiada - concedesse a 
palavra ao ilustre Senador José S.arney 
que, tenho certeza, tem o que dizer à 
casa e Intérprete que será da ARENA. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.11 um pequeno aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Com 
muito prazer. 

O Sr. Franco Montoro - Apenas co
mo Líder do MDB, eu queria dirigir' a V. 
Ex.n um apelo. O de que V. Ex.8 ao re
ferir-se aos novos Senadores que vêm, 
com a sua presença trazer esse dinamis
mo à vida do Senado e do Congresso, não 
o fizesse no tom irânico com que V. Ex.n 
o fez. O fato de o nobre Senador Leite 
Chaves ter feito referência a um autor 
estrangeiro fez com que V. Ex.n, insis
tentemente e em tom de evidente iro
nia, dissesse que S. Ex.n agora é o In
térprete do Mundo. O convívio entre nós 
é necessário, e nós, principalmente, na 
grave tarefa de liderar nossas Bancadas, 
precisamos ter, para com os Senadores 
desta Casa, aquela cordialidade que é 
necessária para que se mantenha o cli
ma de entendimento. Não cabem ilações 
dess.a natureza, porque não há nenhuma 
lógica em tomar um orador que cita um 
autor estrangeiro e dizer que por Isso 
ele se transforma em Intérprete do pen
samento mundial; não há nenhuma ló
gica nisso. Há apenas uma generaliza
ção, com um tom de Ironia par.a o qual 
pediria a colaboração de V. Ex.8 , para 
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que mantenhamos bem altos os debates 
desta Casa, respeitando a todos e com 
aquela consideração que V. Ex." tem 
sempre demonstrado e que constitui uma 
das tradições desta Casa. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, repilo veementemente a ad
vertência do Líder da Minoria. Ninguém 
me dará lição de ética parlamentar, nes
ta Casa. Trate! a todos com o devido res
peito. S. Ex.", por duas vezes, o Sr. Se
nador Leite Chaves, ao aludir a pro
blemas internacionais, invocou uma re
vista estrangeira e um eminente caudi
lho, líder ou personalidade estrangeira. 
E por isso, ache! que S. Ex." estava, 
àquela altura, buscando, de fato, em 
pessoas pouco categorizadas, e em ór
gãos que, às vezes, não refletem a rea
lidade dos fatos, argumentos e autorida
des para defender suas idéias. O fato de 
dizer que ele seja intérprete do pema
mento internacional pode ser uma iro
nia, mas não será jamais ironia desres
peitosa. E, assim, também não entendeu 
S. Ex." A esta altura, o Líder da Mino
ria pretender dar-me lição de ética: evi
dentemente não aceito. Não aceito, por
que ele não tem autoridade para tanto. 

Sr. Presidente, com estes esclarecimen
tos, devo dizer a V. Ex." e à Casa que 
não será jamais aviltado o debate por 
iniciativa da Liderança da ARENA e da 
Liderança do Governo. 

O Sr. Franco Montoro - É o que de
sejamos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Antes de conceder a palavra ao 
nobre Senador José Sarney, gostaria de 
prestar um esclarecimento à C.asa, em 
atenção à interferência do nobre Sena
dor Itamar Franco. 

Diz o art. 66 do Regimento Interno: 
"Aos Líderes é lícito usar da pala
vra em qualquer fase da Sessão, mes
mo em curso de votação, pelo prazo 
de vinte minutos, para declaração 
de na tu reza inad!á vel. 
Parágrafo único. O uso da palavra, 
na hipótese prevista nesrt;e art!g'O, 
pode ser delegado, uma vez por se
mana, a qualquer dos liderados, me
diante comunicação à Mesa." 

Além do texto regimental, tenho ob
servado - e aqui estou apenas como 
substituto eventual do Presidente - que 

há precedentes neste sentido de o Líder 
solicitar ou conceder delegação, após 
iniciar uma breve declaração à Casa. E 
ontem mesmo, se nã,o estou equlv·ocado, 
o nobre Líder do ·Governo nesta Casa 
usou do mesmo recurso, concedendo ,a 
palavra ao nobre Senador pela Bah!a, 
Luiz Viana. De maneira que, hoje, per
mitindo idêntica praxe, creio que, além 
do e.spír!to liberal que me caracteriza, 
,apenas estou repetindo a orientação dJ 
Presidente desta Casa. 

Assim, concedo a palavra ao nobre Se
nador José Sarney. 

O Sr. Paulo Brossard - Sr. Presidente, 
tendo sido referido nominalmente pelo 
eminente Líder do Governo, nos termos 
do Regimento Interno, pediria me fosse 
concedida a palavra. 

Antes, já tinha solicitado que me com
preendesse o eminente Senador José Sar
ney, que vai falar logo após. Serei o mais 
breve possível. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Nobre Senador, há aqui' uma con
vergência de dispositivos excepcionais. 
Um, que concede ao Líder a oportuni
dade de falar em qualquer parte da Ses
são, uma vez, e outro que concede ao Se
nador citado o direito de falar em ex
plicação pessoal. Cabe à Presidência har
monizar os textos. No caso, como essa 
concessão à Liderança se trata, natural
mente, de assunto que deva normalmente 
corresponder aos interesses do Partido, 
e a explicação pessoal deva ser - como 
sua própria expressão - um assunto que 
interessa mais individualmente ao Sena
dor, c'onc!lio as duas exceções à regra 
geral concedendo a palavra, em primeiro 
lugar, ao nobre Senador José Sarney, 
delegado pela Liderança, e, em seguida, 
concedere! a V. Ex.", para explicação 
pessoal. 

O Sr. Paulo Brossard - Muito agrade
cido a V. Ex." 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
atendendo à sugestão do eminente Líder 
do Movimento Democrático Brasileiro, 
Senador Franco Montoro, de que deve
mos tratar sempre com o maior carinho 
-::~s que chegam, as minhas primeira~ pa
lavras são de agradecimento ao Senador 
Itamar Franco, pelo fato de S. Ex." ter 
tentado fazer C·Om que eu adiasse, de 
hoje para amanhã, as palavras que te
nho que proferir desta tribuna. 
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O Sr. Itamar Franco - Desculpe, V. 
Ex." Posso lnterompê-lo um minuto, por 
favor? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Estou come
çando o meu discurso. Peço a sua bene
volência. 

O Sr. Itamar Franco· - Preciso prestar 
um esclarecimento a V. Ex." 

O SR. JOSÉ SARNEY - Na verdade, 
no Parlamento, temos que ter algumas 
diretrizes e algumas lições. E, ontem, ou
vimos aqui o brilhante Representante pe
lo Rio Grande do Sul a nos dar os luzei
ros dos que nos antecederam nesta Casa. 
O Visconde do Rio Branco, que era um 
"gentleman" no trato parlamentar, di
zia sempre: "Aprendi assim com o Mar
quês de Abrantes, que era o mestre das 
excelências parlamentares". Assim, é o 
meu dever, em primeiro lugar, agradecer 
a V. Ex." a bondade que me faz, de me 
privar deste encargo difícil e a V. Ex.as 
de terem de me ouvir. Muito obrigado. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex.8 

um aparte? Com o maior respeito. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Acho que o 
aparte de V. Ex." ainda não caberia no 
início das minhas palavras. 

O Sr. Itamar Franco - Se V. Ex.8 fos
se gentil comigo, gostaria que me con
cedesse. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Pois, com a 
maior boa vontade. 

O Sr. Itamar Franco - Excelência, 
longe de mim que a Casa deixasse, nesta 
tarde, de ouvir a sua voz. Aqui cheguei 
com o mesmo espírito de V. Ex." Já o 
conhecia antes de chegar a esta Casa. 
Apenas lembrei - e respeitosamente -
ao Líder da Maioria, e o fiz apoiado no 
Regimento Interno desta Casa, que S. 
Ex.", ontem, baseado no art. 66, delegou 
ao nobre Senador pela Bahia poderes 
para que falasse em seu nome. O Regi
mento Interno da casa diz que essa de
legação só poderá ser feita uma vez por 
semana. Então, veja V. Ex." que, com a 
minha benevolência, não levantando 
questão de ordem com a Mesa, que res
peito, V. Ex.", agora, neste instante, po
derá realmente falar, infringindo o Re
gimento Interno da Casa. 

O SR. .TOSÉ SARNEY - Agradeci a 
V. Ex.", porque achava que a interven
ção de V. Ex." vinha ajudar-me. Havia 
um Presidente desta Casa do Congresso 

Nacional, da terra de V. Ex.", que adver
tia os oradores ruins com o tempo, e di
zia: "o tempo, o amigo"; e V. Ex.a me 
adverte da mesma maneira, nesta tra
dição: "o Regimento, o amigo". V. Ex.8 

há de compreender que é com esse espí
rito que começo as minhas primeiras 
palavras. Quero agradecer a V. Ex.a 

Sr. Presidente, em primeiro lugar, sau
demos a volta do debate parlamentar; 
saudemos a presença do Congresso Na
cional no centro da discussão dos pro
blemas. bras!leiros, saudemos o Congresso 
Nacional como forum de debates dos 
grandes problemas deste Pais. E se al
guém quiser perguntar os caminhos que 
estão sendo percorridos pela distensão, 
um deles, o maior, talvez, que pudésse
mos indicar, nestes dias, seria o da gran
deza com que o Congresso hoje se apre
senta em face da Nação, porque sem 
Congresso não há Democracia; e se es
tamos vivendo num Congresso livre, sau
demos também, através dele, a Demo
cracia no Brasil. 

Tivemos nesta Casa, nos últimos dias, 
com o renascimento do debate parla
mentar, uma volta gloriosa aos dias do 
discurso, daquele Parlamento brilhante 
em que muitos de nós tivemos oportuni
dade de conviver, do Parlamento român
tico, em que as palavras, a erudição, e 
o jogo das citações eram tudo e a reali
dade, os fatos sociais e económicos eram 
tidos assim como um subproduto não 
muito digno dos frades maiores -para 
citar o Senador Eurico Rezende - da 
atenção parlamentar. 

Os eminentes homens da Oposição, 
com grande brilho, desfilaram pela tri
buna desta Casa todos esses dias. Esque
ceram-se dos temas de campanha; es
queceram-se dos problemas das suas re
giões e dedicaram-se essencial e exclusi
vamente em fazer uma radiografia do 
Brasil, que na realidade foge à própria 
realidade nacional. 

O Senador Marcos Freire abriu o de
bate e nos pintou um clima de uma tal 
falência institucional, de uma tal inse
gurança individual, que dava a cada um 
de nós a impressão de que, ao sair daqui, 
estivéssemos cercados de um regime po
licial e brutal, no qual ninguém pudesse 
sentir-se seguro nem dentro de si mes
mo. 

Seguindo a mesma linha os oradores 
se sucederam e, ontem, o Senador Paulo 
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Brossard, com o brilhantismo que todos 
reconhecemos, aqui também teve opor
tunidade de pintar um painel extrema
mente pessimista sobre as instituições, 
chegando mesmo a dizer: "Temos leis, 
mas não temos lei". 

Já hoje o Senador Leite Chaves chega 
contestando também a Legislação or
dinária disse: "Que não somente não te
mos lei; também não temos leis". 

sr. Presidente, o Senador Leite Chaves 
também hoje, concluindo este painel ter
rível do País, teve oportunidade de di
zer que no setor econômlco estamos nu
ma vergonhosa situação de endividamen
to Internacional e que no setor nacional 
temos obras aí de esbanjamento total; 
como é a Trasamazônica, uma obra, sem 
dúvida, da maior grandeza para este 
País. 

V. Ex." que vive no Paraná, mas é um 
homem do Nordeste, sabe o que signifi
ca a integração da Amazônia como uma 
fonte de integração nacional em termos 
de darmos unidade geográfica real à 
existência da unidade física. 

Quando S. Ex." nos diz, e voltando pa
ra o Sul, que Itaipu também não vale 
nada, que é outra loucura nacional, a 
previsão do País, no setor energético, 
de preparar-se para enfrentar a crise de 
energia e não adiar um só dia, de tal 
maneira que a Democracia Brasileira te
ve oportunidade de fazer um trabalho 
excepcional atraindo, juntando-se ao Pa
raguai, para que, num exemplo na Amé
rica do Sul de uma companhia binacio
nal, pudéssemos imediatamente pegar as 
águas revoltas daqueles rios que serão 
domados pela barragem e pela técnica, 
e colocá-las a serviço de quem? Com 
mais pressa, a serviço do homem brasi
leiro, da indústria do Estado de V. Ex." 
para expandir-se - São Paulo - para 
dar mais mão-de-obra, para que o País 
possa manter o seu ritmo de crescimen
to, para que o Pais possa realmente en
contrar aquele grande leito de prosperi
dade que todos desejamos que ele en
contre o mais breve possível. 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex.u. me per
mite um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Finalmente, 
V. Ex.n vai ter a bondade de ouvir-me 
um pouco mais, para que o discurso, en
tão, possa criar um bom ambiente de 
debate parlamentar. E.stou, apenas, nas 
premissas. 

Finalmente S. Ex.u. teve a oportunida
de de dizer que também a Ponte Rio-Ni
teról, orgulho d Engenharia Brasileira 
porque ela representa sobretudo o ama
durecimento técnico de um País que já 
está preparado para assumir as respon
sabilidades de obras de envergadura, co
mo é de envergadura a obra de engenha
ria da Ponte Rlo-Niterói. 

Pois bem; tudo isto é o painel doBra
sil de hoje. E se não bastasse isto, o Pre
sidente do Movimento Democrático Bra
sileiro dá uma entrevista e diz· que 
precisamos modificar a Constituição de 
ponta a ponta. Não queremos saber o 
que vai ficar, mas ele deu uma en trevis
ta dizendo que é necessário mlldiflcar a 
Constituição de ponta a ponta. 

Também hoje ouvimos, aqui, a neces
sidade de termos uma nova Constitui
ção. 

Já o Senador Marcos Freire pedia-nos 
que decretássemos Imediatamente a 
anistia. E já o Senador Brossard dizia 
que "a segurança é filha da Lei; a que
bra da legalidade, a mãe da inseguran
ça." 

Este o painel que se traçou para o País. 
Eu pergunto não ao Senado, mas ao 
PllVO Brasileiro: é verdadeiro? Não! Nin
guém fará injustiça de dizer que ele é 
verdadeiro. Nós não vivemcs no estado 
pleno de direito. Mas nó.s não vivemos em 
um clima de violência institucional. 

Muitas vezes temos boas leis, mas elas 
nãó acabam com as maiores violências e, 
muitas vezes, não temos boas leis, mas 
também menos violência. 

Bernardo Vasconcelos, o grande Ber
nardo Vasconcelos, quando teve que 
assumir as responsabilidades da Regên
cia, ele que fora o grande tribuno libe
ral da Constituinte, dizia: "Fui liberal, 
sim; então a Liberdade estava nas leis. 
mas não estava nos corações." - estava 
nas aspirações de todos mas também não 
estava nas leis. 

Pois bem, hoje há uma aspiração na
clonai pela Liberdade e pela Democracia, 
não podemos dar o Direito aos homens 
do MDB de dizer que eles trabalham 
mais por esta normalidade do que nós, 
e mais do que todos nós o Presidente 
da República, porque S. Ex.n hoje tem 
os encargos de jogar as águas revoltas 
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- e, ainda multas delas são revoltas -
e ordená-las para o processo de recons
trução nacional. 

Assim, a contribuição que podemos dar 
hoje ao País é a contribuição pragmá
tica daquilo que é possível fazer-se, do 
que devemos fazer para ajudar, se pos
sível, para mais rapidamente chegarmos 
àquela aspiração que, parece, é hoje de 
todos nós. 

o Senador Brossard nos deu um exem
plo extremamente didático de como a lu
ta pelo angelismo, de como a luta pela 
pureza das instituições, não acaba nun
ca: ela é permanente. 

O discurso do Senador Brossard podia 
ter sido feito há cem anos e não há ne
nhum desdouro, porque vou dizer que 
ele poderá ser feito daqui a cem anos. 
Por quê? Porque a busca pelo aperfei
çoamento das instituições, do bem-estar 
do homem, é uma tarefa permanente. 

o homem nunca se satisfaz com ela, 
porque realmente a mais antiga doutri
nação destinada a modificar o homem, 
que foi o Cristianismo, até hoje não con
seguiu modificar o homem dentro de si 
mesmo. 

Até mesmo a máxima de "Amai-vos 
uns aos outros" se ouviu dizer: "Armai
vos uns aos outros". Porque na realidade 
nós não conseguimos nunca buscar aque
la perfeição que todos desejamos, que, 
sem dúvida, não é somente aspiração da 
Oposição, mas de todos nós. E lhe dei 
um exemplo didático, quando ele citou 
aqui vários nomes da grandeza parla
mentar do Rio Grande do Sul. Quando, 
por exemplo, citou o Visconde de Pelotas, 
grande Parlamentar, grande Chefe Mili
tar, grande político do Rio Grande, mas 
que vivendo à busca de instituições me
lhores, teve de viver os seus hiatos de 
uma necessidade autoritária, quando o 
bem-comum o exige. Foi quando ele dis
se a Cotegipe, na questão militar: "O 
Exército se recorda do 7 de abril e, se 
não lhe fizeram o que pede, ainda o po
derá reproduzir." 

São palavras do Visconde de Pelotas, 
citado ontem aqui, grande homem, gran
de Senador desta República. 

Não citarei Osório, Caxias, Chefes Mi
litares, mas citarei Silveira Martins, o 
grande Silveira Martins. E nisto até 
acho que posso fazer mais um gesto de 
admiração a V. Ex.", quando posso dizer 

que, na lembrança e no perfil que tenho 
de Silveira Martins, ao ouvir V. Ex.a, 
lembrava-me de que V. Ex.a guardava 
a tradição daqueles homens da política 
do Rio Grande do Sul. 

O grande liberal Silveira Martins, que 
lutara em tantos anos de Oposição quan
do o Imperador violentava a Câmara 
Conservadora, nomeando um Gabinete 
liberal entregava, a Siminbu a Chefia 
desse Gabinete e ele foi convidado para 
Ministro da Fazenda. Em seguida, resis
tindo o próprio Presidente do Conselho 
à dissolução da Câmara Conservadora, 
ele forçava, apoiado em Osório, a disso
lução da Câmara, porque necessitava de 
uma lei orçamentária. 

Mas não é só isso. Depois de eleita 
a Câmara Liberal, quando ele se apre
sentava como Ministro da Fazenda ao 
Gabinete, são palavras de Silveira 
Martins, o grande tributo liberal do Rio 
Grande do Sul: 

"Temos praticado ilegalidades?" "Ele 
pergunta". Algumas, - confessa -
é verdade. Mas também não é uma 
teoria de ocasião. Consultem-se nos 
Anais os meus discursos e ver-se-á, 
que, por muitos anos na Oposição, 
nunca neguei ao Governo o dever de 
colocar-se, dadas certas circunstân
cias, acima da Lei, para salvar os 
interesses da Pátria." 

Mas não são esses exemplos só do pas
sado, como os exemplos do presente. E 
cito o próprio exemplo de V. Ex. a quando, 
em 1964, sentindo o perigo das próprias 
instituições, também apoiou uma revo
ção. E uma revolução é, sem dúvida, um 
movimento traumático, de rutura das 
das instituições, de rutura da estrutura 
jurídica. E ninguém sabe, quase sempre, 
nos primeiros instantes, quais os cami
nhos que ela tomará. Aí vale, talvez, re
petir aquele determinismo de Nabuco -
Segundo - para não termos problemas, 
quando ele dizia que: "sem os exaltados 
não se faz revolução, mas com eles é 
impossível se governar." 

Pois bem, ao longo destes anos, nesta 
análise simplista que ouvi aqui algumas 
vezes até injusta com al~uns Presiden
tes, no sentido de que e a função do 
Estado um gesto pessoal, que a revoga
()ão de um Ato Institucional é apenas um 
simples gesto. No dia seguinte, a Liber
dade floresce do Diário Oficial, das tin
tas e das rQtativas, pela só assinatura 
de um Presidente. Seria negarmos, 
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seria humilhação para um pais que ti
vesse, na Presidência da República, um 
homem que negasse um gesto, quando 
dele brotaria a Liberdade, brotaria a De
mocracia, brotaria tudo. 

Não! As razões de Estado são multo 
mais profundas, multo mais difíceis. O 
mecanismo de operação do poder, num 
pais moderno, exige multo mais do que 
gesto de vontade, confluência de deter
minações e de opiniões. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Ouço, com 
multa honra, o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Paulo Brossard - V. Ex.a está 
exarando a sua opinião, não está tradu
zlnda a minha. 

O SR. JOSÉ SARNEY- Lamento ser 
um péssimo intérprete da opinião de 
V. Ex." 

O Sr. Paulo Brossard - Queria fazer 
o registro, até no sentido de colaborar 
com o seu discurso. 

O SR. JOSÉ SARNEY- Muito obriga
do a V. Ex.a 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, com 
o pouco tempo que dispus, para tentar 
uma análise mais profunda do fenômeno 
da própria Revolução, para que não fi
cássemos apenas no jogo floral das 
frases, para que não ressuscitássemos o 
Parlamento romântico, mas ressuscitás
semos, também um Parlamento atuante, 
sintonizado com o Pais moreno, que é o 
Brasil, procurei fazer uma análise do que 
na realidade aconteceu, ou acontece com 
a Revolução e seu problema institucicnal. 

Não pensem V. Ex. as, de nenhuma ma
neira, que este Senador lá do Norte, do 
Maranhão, de um Estado mediterrâneo, 
entre duas áreas, uma com águas demais, 
outra com águas de menos, não tenha 
tido também, permanentemente, a an
gústia institucional, não tenha sentido 
o drama das dificuldades que o Pais tem 
atravessado. T·enho visto dos dois ângu
los. Num tempo de liberdade total, de 
leis excepcionais e garantias totais, lá 
no meu Estado, perdido, em grande parte 
do interior do Brasil, também essa LI
berdade não ·existia e a violência me
drava de tal maneira que ninguém ti
nha, embora houvesse a lei, direito a 
nada - nem à vida, nem à propriedade. 

A Revolução velo e fez desaparecer as 
oligarquias e melhorou essa situação, 

Em 1964, a Revolução tinha o objetivo 
de conjurar uma situação de fato: a de
sordem económica e social, a ameaça co
munista, a desintegração das Forças 
Armadas, que vinha manifestando atra
vés dcs princípios hierárquicos e a cor
rupção administrativa. 

As circunstâncias constituíam o seu 
material de aglutinação e de ação. Ela 
não tinha uma formulação de como criar 
um sistema capaz de evitar a existência 
dos males, que atingiam a sociedade bra
sileira e ameaçavam despedaçá-la. Os 
objetivos de modernização, de racionali
zação da Administração Pública, um pro
jeto económico ou um projeto politico, 
nada disso existia. As aspirações do Pais, 
represadas e contidas, em busca de uma 
sociedade aberta, não estavam claras. 
Os próprios Chefes Militares vitoriosos 
não tlnllam a noção de que a Nação es
tava preparada, não somente para um 
movimento militar, mas para uma ver
dadeira revolução. 

Essa falha era também de todos nós, 
políticos, que os acompanhavam e ne
nhum de nós tinha qualquer previsão 
quanto aos caminhos do futuro ou obje
tivos pragmáticos e como construir esse 
futuro. 

É didático, sob esse aspecto, analisar 
o Ato Institucional n.0 1 que nos dá a 
exata noção do difuso ideário Inicial dos 
episódios de Março de 64 e seus objeti
vos. O seu enunciado, de brilhante for
mulação doutrinária sobre a legiti
midade constituinte das revoluções, diz 
que a rebelião destina-se à 

". . . reconstrução económica, finan
ceira, politica e moral do Brasil." 

A filosofia é uma filosofia de recons
truir. Não desejava inovar. A aspiração 
era a Constituição de 1946, que se jul
g:J.Va estar deturpada em seus funda
mentos, pelo exercício deforme dos ins
titutos constitucionais. Também, o Ato 
Institucional n.0 1 limitava o seu tempo 
para não "radicalizar o processo". 

A análise que se faz é que a Revolu
ção era uma Revolução profllátlca. Para 
atingir esse fim, ela confirmou o sistema 
constitucional e não declarava nenhuma 
vontade de construir, institucionalmen
te, alguma coisa além da restauração 
dos princípios da CDnstitu!ção de 46. 
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A fermentação social, os baixos pa
drões administrativos são tidos como um 
processo cuja responsabilidade cabia 
apenas aos operadores. 

o movl!:nento, instrumento dessa VO!_l'
tade histórica, ao sabor da batalha, nao 
tinha a e"ata noção da sua destinação. 
A tarefa de impor a_ ordem fez com que, 
naquele instante, nao aparecessem nem 
teóricos, nem pensadores. 

Corresponde ao Governo do grande es
tadista castello Branco - e aqui faço 
um reparo sobre o que foi dito ontem, 
nesta casa - corresponde ao Governo 
do grande Estadista Castello Branco a 
tarefa de tentar formular uma doutrina 
revolucionária. Os enunciados do AI-1, 
0 documento básico do Movimento, co
meçava a ser ultrapassado pelos acon
tecimentos e seus objetivos começavam 
a envelhecer. 

verifica-se, então, que é inviável a 
tentativa de conviver a Revolução com 
a ordem constitucional de 1946. A lim
peza de pessoas e processos não era o 
tudo desejado e suficiente para ordenar 
os anseios e as necessidades do País. As 
lideranças civis do Movimento desinte
gram-se, os grupos militares radicais exi
gem mais dureza de comportamento e 
imputam o governo de incompetência e 
de frustrar a sua base de sustentação. O 
País é sacudido de alto a baixo. De todas 
as bandas surgem ansiedades, desejando 
que todas as coisas fossem feitas ao mes
mo tempo. As opiniões se d!cotomizam. 
Os angellstas não vêem obstáculos, senão 
nos gestos do poder, e os realistas apro
veitam os ressentimentos. 

A essa tela tremenda de dificuldades o 
espírito público de um estadista extra
ordinário começa a construir, a tecer a 
difícil manta de um país moderno. Em
preende as reformas. Toca no arcabouço 
administrativo, impõe condutas e pro
cura salvar o que restava das institui
ções em frangalhos. 

os jovens técnicos começam a apare
cer e chegam aos postos públicos, onde 
iniciam um processo de absorção de ln
fluência. A classe politica não sabe por 
onde caminhar. Perplexa, resiste às mu
danças e, através do Congresso, tenta 
impor um estilo que está nas Leis, mas 
não está mais na moda. Somam-se os 
ressentimentos e torna-se impossível ao 
Presidente Castello Branco manter o 
equ!librio. A classe mil!tar está descon
tente e o setor politico sem unidade. 

Para salvar a verdadeira Revolução é 
impossível, a esta altura, a convivência 
do instrumental jurídico que servira ao 
sistema deposto com as necessidades de 
ação administrativa e reformas de toda 
natureza que estavam em marcha. 

A Revolução sente, então, que não é 
mais um simples episódio dramático da 
deposição de um Presidente, ou salvar 
um Congresso ou uma Constituição. Ela 
está montada num país que quer conter 
a inflação, aumentar sua renda per 
capita., ter uma parcela de poder no 
Mundo. Ela tem que !r mais longe e está 
sendo empurrada para esse objet!vo. O 
Presidente Castello Branco, então, é obri
gado a retomar as medidas de exceção. 
Seu espírito de democrata sofre, mas o 
mais importante é evitar o caos. 

E muitas vezes, na vida pública, quan
tos de nós não têm tido a oportunidade 
de enfrentar esses problemas. 

Surge o Ato Institucional n.O 2. Este 
documento é um divisor de conduta. 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.n 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Dou o aparte 
a V. Ex.a 

O Sr. Heitor Dias -A expo.s!ção de V. 
Ex.n e a sua. análise são perfeitamente 
corretas. O conhecimento da verdadeira 
situação que vigorava no País, àquela 
época, é que veio determinar medidas 
outras que as circunstâncias impuseram. 
Para que se compreenda a. verdade da 
afirmativa, basta que se tome conheci
mento de que o Presidente Castello 
Branco assumiu o poder com o tempo 
limitado. Velo Sua Excelência apenas 
completar o mandato do Presidente de
posto. Pela primeira vez na História, vê
se o Chefe de uma Revolução limitar o 
próprio poder. Isto basta para demons
trar o espírito genuinamente democráti
co que inspirou o Movimento de março 
de 1964. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obri
gado a V. Ex.n, nobre Senador Heitor 
Dias. 

Ao contrário do AI-1, que silenciava 
sobre a estrutura politica, o AI-2 é re
formador e não conservador. Enquanto 
o primeiro desejava a Revolução, para 
manter as Instituições de 46, o AI-2 de
nuncia a impossibilidade de conviver 
com elas e abre drasticamente o seu 
novo itinerário, realisticamente pro-
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curando adaptar a Democracia que tí
nhamos com a Democracia que podíamos 
ter. 

O AI-2 diz que foi editado pelo fato de 
estar sendo "desafiada a ordem revolu
cionária", 

"precisamente no momento em que 
esta, atenta aos problemas adminis
trativos, procura colocar o povo, na 
prática e na disciplina do exercí
cio democrático." 

Pela primeira vez a Revolução entra 
no problema politico ao formular diques 
ao exercício da Democracia concebida 
nos moldes de 46. Então, surge a defini
ção, que passará a ser a base de uma 
ação nova: 

"Democracia supõe liberdade, mas 
não exclui responsabilidade, nem im
porta em licença." 

Seguindo essa orientação, o AI-2 entra 
no problema institucional e inicia a 
abertura de seu próprio caminho: extin
gue os Partidos políticos, reformula fun
damente o problema da Federação e 
obriga para a formação de novos Parti
dos uma sistemática, na qual é possível, 
na prática, somente a existência de dois 
Partidos. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - O recesso do 
Congresso passa a ser viável em termos 
legais, e nitidamente vê-se que o balanço 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Ju
diciário debilita-se em sua forma clás
sica, e é marcado o primeiro passo para 
um Executivo forte, ao exemplo das ten
dências em vigor no Mundo moderno. A 
partir daí a Democracia romântico está 
fadada a ser uma página do passado. Ela 
deu o respaldo ao movimento mllltar, 
mas, será, também, a primeira a sucum
bir no processo de modernização das es
truturas brasileiras, numa manifestação 
autofágica. Cumpre-se, assim, o deter
minismo de Nabuco de que nenhuma re
volução é feita sem os exaltados, mas 
"com eles é Impossível governar". 

A tentativa do AI-2 era uma tentativa 
desesperada para manter as linhas Cons
titucionais de 46, embora reconhecendo 
a necessidade de modificações profun
das. Mas a essa altura era. impossível a 
sua manutenção. A dinâmica revolucio
nária, já em conflito inevitável com o 
Poder Legislativo, retira deste uma soma 
de poderes, restringe-lhe as competên-

cias, e o Congresso, como u~ pâ<;saro :!e
rido, deate-se. Nada o fará, ressuscitar 
aos dias gloriOSOS da politicq_ o

0
0 discurso 

e do apaixonado debate idi!Ql glco. Afi
nal de contas, a sua ação correSJ;londla a 
um país mergulhado em Ulll J)'lecanismo 
estatal arcaico que começavq, o. ruir. Em 
breve a Nação daria mostras 0e arrancar 
para a aventura acelerada C!:;~- sociedade 
industrial com os altos nivets de desen
volvimento. Racionaliza-se tt1do. A Ad
ministração passa a ser comat~dada pelo 
critério da impessoalidade e aa seleçáo. 
O apadrinhamento desaparece das no
meações e começa a ter mai$ torça -
pois Já estava inserida no P:rocesso - a 
classe dos técnicos, os novo~ lll.trocratas 
mobilizados para ocupar um \>azlo de 
poder que cada vez mais esta\TJJ. l'arefeito. 
Os militares chamados para lJ. luta ter
rorista e em fase de reorgatU:II~<;ão pro
fissional buscavam alcançal' pl'Veis óti
mos de operação a curto prazo llara en
frentar suas novas tarefas e 9- adminis
tração pública lentamente er:J. ocupada 
pelos jovens turcos- os tecl}ocratas. Os 
políticos estavam estáticos e l~oblllza
dos: a revolução se fizera e Pe consoli
dava sem ninguém dentre eles Clue fosse 
a expressão da confiança re\>0 lUcionária. 
Assim, eram tolerados, mas, n9.0 podiam 
ser confiados. O Ato InstitUcjOllal n.O 2 
veio para tentar ainda uma ~lução de 
convivência, isto é, da partJ.clPação da 
estrutura politica nos novos it'strumen
tos de Poder, tentativa buscado. t>elo gê
nio politico do Marechal CasteJlO Branco. 
Era uma intenção de dar-lhe tlllla outra 
maneira de existir, ajustá-la iJ. llova or
dem. Para isso resolveu-se ctJal' novas 
regras para o jogo. A primeira !leias se
ria a extinção dos Partidos e~tentes, e 
a criação de dois, para evitar tJ. prolife
ração que existia, procurancto Salvá-los 
da tempestade. 

Partido Nacional, uma quJIIlera 

o Brasil sempre teve Paruoos regio
nais. Constitucionalmente só eJ?. 1946 a 
Lei Maior determinava a e)tiste:ncta de 
Partidos de âmbito nacionar. l:lurante 
toda a História Brasileira, SQJ)'lente em 
duas oportunidades, as revol!lçóes mani
festaram o desejo de abolir a vida parti
dária: foi em 1889, na Proclafl.lação da 
República e em 1937, no golPe do Estado 
Novo. Com a edição do AI Xl..o 2 a Re
volução de 64 não se confor!ll:;~-v a com a 
classe partidária que o Pais PosSU!a, mas, 
não era contra a ativldade llattidária e 
daí sua manifestação para que passassem 
a se aglutinar de outra manetrO.· 
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A Revolução partia do conceito de que 
a fonte do poder deveria ser o Partido 
político, como um grupo de pres.são que 
se organiza livremente nas sociedades 
democráticas para conquistar o poder. A 
ele, juntam-se todos os outros grupos 
que desejam influenciar as decisões. Mas, 
ele - o Partido - será o ponto de equi
líbrio dentro da sociedade e canalízará 
para o centro de decisão, a média das 
opiniões, objetivando com essa função, 
determinar as condutas do Governo. Os 
cheks and balances, aí, terão o seu leito 
normal e democrático. Ao optar pela 
presenca do.s Partidos, a Revolução man
teve súa opção democrática e ao optar 
pela prática do bipartidarismo, demons
trou uma tendência, e deu indicações de 
um modelo. 

Os Partidos no Brasil sempre foram 
Partidos regionais, formados em termos 
de pessoas e não de ideias. Em 45, quan
do a Lei Agamenon Magalhães obrigou
os a ser nacionais, a pressão estadual foi 
tão forte que os agrupamentos regionais 
ressurgiram com uma legenda que era 
nacional apenas no nome, mas, na rea
lidade continuava a formação de Parti
dos estaduais. O PR era um Partido ni
tidamente mineiro, era um Partido do 
ex-Presidente Bernardes. O Partido Li
bertador era um Partido Rio-grandense, 
dos maragatos, tendo à frente Raul Pila 
e seus antigos Líderes. O PSP era um 
Partido do Sr. Adhemar de Barros, de 
São Paulo, o mesmo acontecendo com o 
PTN do Sr. Hugo Borghi. Fora do seu 
"habitat" natural, eles eram apenas 
abrigo de dissidências regionais, que por 
sua vez eram Partidos locais em busca 
de estrutura legal de sobrevivência. Esse 
costume do Partido regional passou a ser 
tão forte que chegamos a ter mais de 
uma dúzia de organizações partidárias. 
o voto proporcional facilita essa proli
feração. Duas maneiras existem de com
bater esse mal. Quando se cria o voto 
distrital, inevitavelmente, os Partidos 
atuantes se reduzem a dois. Não dese
jando mudar o voto proporcional pelo 
voto majoritário, a Revolução obrigou a 
existência do blpartldarismo e criou óbi
ces de natureza prática para formação 
de novos Partidos, numa fórmula menos 
traumática, mas nem por Isso menos 
incoerente. "La representaclon proporcio
nal crea el multlpart!darlsmo, mlentras 
que el escrutinio mayorltarlo de una 
vuelta lleva al blpartidarlsmo", segundo 
Mora. Caso a Revolução já tivesse obje
tlvos políticos definidos, no momento em 
que adotou os dois Partidos teria de, !na-

pelavelmente criar o voto distrital. Não 
o fez porque' o Ato n.0 2 alnda não es
tava na fase de construir, mas de corri
gir as distorções do sistema de 46. Acres
cente-se, ainda mais, as dificuldades for
mais de sua implantação, com uma clas
se política heterogénea e um País de si
tuações contrastantes e diferentes espa
lhadas por um território continental. 
Como vimos, a extinção dos Partidos vi
sava a extinguir uma fonte de desmora
lização do sistema, ou seja, a sua proli
feração desordenada, sem outra signifi
cação senão a de sobrevivência de oli
garquias pessoais ou de grupos estaduais. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com muita 
honra, ouço o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Paulo Brossard - Só queria di
zer a V. Ex.a, nobre Senador, que, co:n 
relação talvez à primeira propos!çao 
adiantada, quando do exame do que se 
seguiu ao Ato Institucional n.0 2, V. Ex.a 
falou que a Democracia era a Liberdade 
mas também deveria ser a responsabili
dade. Fora de toda a dúvida. Agora, pe
lo amor de Deus, não foi descoberta do 
Ato Institucional n.0 2 isto. Não há De
mocracia sem responsabilidade, e o que 
se pode dizer - e muitas vezes foi dito 
da tribuna Parlamentar - é que um dos 
grandes males do Brasil de então era, 
exatamente, a falta de responsabilidade. 
Perdôe-me a interrupção. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Devo escla
recer a V. Ex.a. que, na análise que estou 
fhzendo, justamente queria estabelecer a 
diferença entre o Ato Institucional n.0 1 
e o Ato Institucional n.0 2. Enquanto 
no Ato Institucional n.0 1 o que se dese
java era a manutenção da Constituição de 
1946, que achava que todos os males do 
País vinham dos homens que imperfei
tamente realizavam esses Ideais, já no 
Ato Institucional n.0 2 se entrou no pro
blema político. A Revolução saía do seu 
leito, para buscar o seu próprio destino 
político. Eu acho que é a partir daí -
V. Ex.n que conhece tão bem o fenômeno 
das revoluções, sabe que elas constroem 
o seu próprio destino e uma vez iniciado 
o processo, ele se desenvolve na dinâmica 
dos seus próprios interesses, porque ne
nhuma revolução se deixa contestar -
evidentemente nesse seu caminho que 
ela, a partir do Ato Institucional n.o 2, 
tentou balizá-la com o exercício da li
berdade, com responsabilidade, que está 
no preâmbulo do Ato Institucional n.0 2. 
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É um chamamento desse ponto de vista, 
para um caminho a seguir a partir de 
então. A Constituição de 67 - cujo re
trato V. Ex.'\ ontem, tão duramente pin
tou nesta Casa - nada mais era do que 
uma tentativa de dar uma Constituição 
moderna que possibilitasse instrumentos 
ao Poder Executivo e que, ao mesmo tem
po, fosse uma Constituição possível den
tro do nosso tempo, porque, na realidade, 
essa Imutabilidade das Constituições não 
é uma realidade, pode ser uma quimera 
teórica, mas não é uma realidade no 
Mundo contemporâneo. A não serem os 
Estados Unidos, que vão comemorar agora 
duzentos anos no seu arcabouço consti
tucional, que também é fragmentado, 
mas que basicamente constitui aquela pe
ça que Jefferson escreveu- e tinha tan
to orgulho dela que apenas pediu esta 
Inscrição no seu túmulo: "Fundador da 
Universidade de Virgínia e autor da De
claração da Independência dos Estados 
Unidos". 

Ouço, com muito prazer e honra, o 
aparte de meu Colega Jarbas Passari
nho, que já faço esperar por bastante 
tempo. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Realmen
te, ele seria oportuno no início. Agora 
fico extremamente constrangido, porque 
entro na sepultura de Jefferson quando 
V. Ex." me dá a oportunidade do aparte. 

O SR. JOSÉ SARNEY- V. Ex." jamais 
a profanará: V. Ex." também é um de
mocrata. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obri
gado. Mas V. Ex.a, como homem da Ama
zónia que é, tão brilhante e respeitado 
por todos nós, iniciou o seu discurso jus
tamente revoltado com aquelas afirma
tivas que a mim me pareceram pouco 
prudentes. Lastimo que o nobre Sena
dor pelo Paraná não esteja presente, por
que duas afirmativas foram feitas, e es
tão perfeitamente inseridas na parte ini
cial do discurso do nobre Senador José 
Sarney, e me parecem facilmente contes
táveis. A primeira é quanto a essa famosa 
questão de endividamento bras!lelro. 
Ouvimos aqui, no ano passado, e tenho 
a impressão de que debatemos com o no
bre Senador Franco Montara essa ques
tão, a partir do primeiro discurso do Mi
nistro Mário Simonsen, quando S. Ex." 
mostrou que ao fim do ano de 1973 o ín
dlce de liquidez, portanto, relação entre 
dívida líqülda e exportação bras!leira, 
em toda a História do Brasil, desde que 
há estatística para este campo, era o 

melhor de todos, significava 1,1. O que 
quer dizer que o Brasil, com apenas um 
ano e um mês de exportações, resgataria 
o seu débito no Mundo. Creio, portanto, 
que sendo, como é, profundamente ho
nesto o Senador Leite Chaves, ele terá 
a oportunidade de, em face de documen
tação condigna e de credibilidade indis
cutível, reformular o seu conceito. Peço 
apenas a S. Ex.a nos dê oportunidade de 
lhe dar, por nosso turno, esse testemu
nho documental. Segundo: - Toca a 
mim, toca a V. Ex." e toca aos amazô
nidas que estão aqui presentes - per
dão, a Transamazônica não foi uma es
trada não planejada. A estrada não pla
nejada, que não teve projeto, foi a es
trada Belém-Brasília, realizada em boa 
hora pelo Presidente Juscelino Kubits
chek de Oliveira. Mas a Transamazônica, 
não. Era eu o Ministro do Trabalho e re
cebi do DNER um pedido de participar 
dos seus estudos preliminares. Mais tar
de, portanto, anos depois, Ministro da 
Educação, é que ela veio a se realizar, 
sendo o mesmo o Ministro dos Transpor
tes, que era o nobre Coronel Mário An
dreazza. Participe!, no Palácio do Pla
nalto, de uma reunião, convocado que 
fui, em caráter excepcional, pelo Presi
dente Médici, não como Ministro da Edu
cação, mas, como Senador pelo Pará, e a 
Transamazônica foi traçada segundo os 
mais modernos requisitos da técnica de 
construção de rodovias. É, portanto, uma 
injustiça, que eu creio não Intencional, 
que o nobre Senador Leite Chaves fez 
quando se referiu à construção da estra
da. Relativamente aos outros problemas 
a que ele aduziu, como, por exemplo, a 
pouca fertilidade da terra, é assunto que 
teremos oportunidade de discutir aqui, 
em profundidade. Apenas eu não queria 
passasse esta oportunidade, e teria sido, 
talvez, mais cómodo para mim no início 
do discurso de V. Ex.", quando lembrou 
na Amazônia, exatamente, a construção 
dessa estrada. 

O SR. JOSÉ SARNEY -Muito obri
gado, meu Ilustre Colega. Jarbas Passa
rinho. 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex." 
uma breve Intervenção? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com muita 
honra, Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes - Gostaria de 
complementar, se é possível que tal ocor
ra, o aparte do Senador Jarbas Passari
nl1o. É que, quando o Senador Leite Cha
ves se manifestou contrário à construção 
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de Itaipu, talvez tenha falado como nor
destino que é, extravasando sentimentos 
seculares, mas que hoje não mais exis
tem em nossa alma. Quando S. Ex."' se 
colocou contra a Transamazônica, tenho 
a absoluta certeza de que não falou em 
nome do povo do Paraná. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obri
gado a V. Ex." 

O Sr. Itamar Franco -Permite-me V. 
Ex." um aparte, Senador José Sarney? 

O SR. J'OSÉ SARNEY - Com muita 
honra, Senador. 

O Sr. Itamar Franco - Eu apenas que
ria pedir que antes de encerrar as suas 
palavras, V. Ex.a me desse, no final, um 
aparte, por favor. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Está conce
dido. 

O Sr. Itamar Franco - Eu gostaria no 
final, Ex.", para não atrapalhar. 

O Sr. Orestes Quércia. - Permite-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Com muita 
honra, Senador. 

O Sr. Orestes Quércia- Quero lamen
tar que a maioria dos Colegas de V. Ex.", 
da ARENA não esteja aqui, recepcionan
do o Ministro da Previdência Social, 
quando, na verdade, talvez fosse melhor 
o deixasse esperar um pouco, porque mi
lhões de brasileiros esperam nas filas da 
Previdência, nos ambulatórios, durante 
toda a noite- que não funcionam, diga
se de passagem. Mas eu gostaria, tam
bém, de esclarecer a V. Ex." que o meu 
aparte talvez fosse mais oportuno na
quela hora em que eu o pedi. Agradeço, 
da mesma forma, a V. Ex.a por ter-me 
concedido neste instante. Temos lido nos 
jornais que a ARENA, agora, vai iniciar 
um processo de ofensiva parlamentar. 
Lamento que esse processo seja iniciado 
com contradições à unidade da ARENA, já 
que V. Ex.", no início, lamentou os discur
sos dos Senadores do MDB, uníssonos, 
coerentes, uns com os outros, pedindo 
a redemocratização, pedindo uma nova 
Constituição, demonstrando V. Ex." que 
e contrário a essas reivindicações. Vejo, 
na última edição da Revista Visão, uma 
entrevista do nobre Senador Magalhães 
Pinto, Presidente desta Casa, em que S. 
Ex." diz que, "quando se cogitar da ela
boração de uma nova Constituição, que, 
por certo, será objeto de Projeto, reme-

tido ao Congresso Nacional pelo Poder 
Executivo, os textos, tanto da Constitui
ção de 67 como da Constituição de 69, 
servirão como fonte de referência", etc. 
A ARENA parece não ter uma unidade 
de pensamento, porque o Presidente des
ta Casa, o honrado Senador Magalhães 
Pinto, reconhece a necessidade de nova 
Constituição, tanto que anuncia esta no
va Constituição. E V. Ex. a, ao contrário, 
rfclama e repudia aqueles que reivindi
com esta nova Constituição. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Eminente Se
nador Orestes Quércia, V. Ex." não vai, 
num simples aparte, negar toda uma luta 
que tem havido aqui nesta Casa, em fa
vor da redemocratização do País. Quan
do V. Ex." estava nos comícios gloriosos 
de São Paulo, em que os Deputados e os 
Senadores do Partido de V. Ex." eram 
apenas poucos, jamais deixei, nos mo
mentos em que não se falava neste as
sunto, de batalhar pela institucionaliza
ção, pelo encontro imediato de soluções 
que pudessem trazer a normalidade de
mocrática ao Pais. 

Mas, não posso fazer concessões, nem 
V. Ex.", em nome do Estado que repre
senta, o grande Estado de São Paulo. 
E quem diz São Paulo, diz mais da me
t~ de do Brasil - Estado pioneiro que 
deve ser um orgulho para V. Ex.a, como 
o é para todos os brasileiros. V. Ex.", em 
vez de nos dizer das filas do INPS, traga 
a sua experiência. Diga ao Ministro que 
ai está qual é a contribuição de V. Ex.a 
para solucionar as filas, e acredito que 
ele a receberá. Quando eu disse que o 
Presidente do MDB pintava, como todos 
pintavam, um quadro sinistro do País, 
eles deviam dizer quais são os pontos da 
Constituição que desejam ver modifica
dos. Mas disse que não, que a modifica
ção é de ponta a ponta. Envolve a Fe
deração? Envolve os direitos humanos? 
Ora! O Presidente do Partido de V. Ex.", 
com as responsabilidades que nós hoje 
temos todos, neste instante, não podemos 
cometer, e muitos dos líderes do Partido 
de V. Ex." não têm cometido, essas pe
quenas falhas. Porque hoje, a redemo
crat!zação do Pais depende mais de es
forço de estadista de todos nós do que 
de afirmações eleitore!ras, do que da 
busca de manutenção e ampilação de ba
ses eleitorais, do que da vista de aspira
ções políticas do futuro, porque, na rea
lidade, se cada um de nós assumirmos, 
cum a nossa responsabilidade no presen
te, ajudaremos, isto sim, à instituciona
lização, e já, do Brasil. 
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O Presidente Geisel está à frente des
se processo e está concitando todos nós 
para essa tarefa. E é para aí, justa
mente, que nós devemos chamar o Mo
vimento Democrático Brasileiro, para que 
ele saia da campanha da ampliação da 
base eleitoral que ele teve, para vir para 
cá, concretamente conosco, ajudar o Go
verno a vencer as suas dificuldades. E 
ele tem dificuldades ... 

O Sr. Orestes Quércia - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - A violência. 
Sim, a violência existe. A violência é 
realmente um dos males do Mundo con
temporâneo e do Mundo de hoje: a des
mistificação da paz e da guerra, que se 
alastra por todo lado; as violências do 
E~tado e as violências fora do Estado. E 
não vá V. Ex.a pensar que algum de nós 
jamais pode aliar-se a qualquer processo 
de violência e que sejam V. Ex.as só que 
tenham a coragem de abordá-los. 

Não! Condenemos a violência e lute
mos para que ela não exista. Lutemos 
para que possam ser punidos os culpados. 
Mas não nos esqueçamos, jamais, de que 
essa não é uma tarefa romântica que se 
faz, como se se arrancasse um cravo da 
lapela e se jogasse a uma namorada na 
janela ... 

O Sr. Orestes Quércia 
Ex.a um aparte? 

Permite V. 

O Sr. Franco Montoro Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Como se se 
arrancasse o chapéu, numa arena, e o 
lançasse a uma princesa, debruçada para 
ver a luta. Não! E aí, busco as palavras 
do Senador Paulo Brossard: 

"É uma tarefa dura, difícil a sua tes
situra, uma luta que não vai acabar nes
ta geração e ainda vai perdurar por mui
tas e multas gerações. ll: a luta; do homem 
contra a violência." 

O Sr. Orestes Quércia - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Talvez um dos 
maiores fracassos de todos nós, da nossa 
geração politica, que sonhou com a exis
tência, neste Século XX, de um Estado· 
harmónico, da Revolução da Bondade, 
impregnados todos nós da Teoria dos 
Três Estados, da dialética de Hegel. E 
chegássemos aqui e encontrássemos o 
Mundo, neste Século XX, em que tudo 
corresse às mil maravilhas. Mas nós, po-

líticos e estadistas de nosso tempo, esta
mos vivendo num século de palavras nos
tálgicas. Mas, nem por isso devemos dei
xar de lutar e de reconhecer que a luta 
de V. Ex.as não é maior do que a luta do 
nosso Partido, nem a do Senhor Pre
sidente da República. V. Ex.as estão no 
dever de colaborar, não de tumultuar. 
Quando V. Ex."• pintam o painel doBra
sil como estão pintando, V. Ex."s estão 
desservindo à própria redemocratização, 
porque devemos pegar os pontos positi
vos, as veredas abertas e ampliá-las. Não 
podemos negar, como vi aqui, nesta ·tar
de, negarem-se obras de orgulho nacio
nal, como a Transamazônica e Itaipu -
vi negar tudo isto e negar-se tudo -
quando, na realidade, devemos procurar 
com as nossas mãos, mãos do nosso Par
tido e do Partido da Oposição, contribuir, 
fazendo oposição, sim. Venha V. Ex.a, Se
nador Orestes Quércia, e traga o seu 
programa para melhorar a Previdência 
Social; venha V. Ex.a, Senador Leite 
Chaves, e traga um projeto para melho
rar as condições do Projeto de Itaipu. 
Traga V. Ex.a soluções. Que V. Ex.a não 
veja a Ponte Rio-Niterói como está ven
do. Então, sim, porque este é o Senado 
da República, que hoje se coloca à frente 
do Pais, na restauração do Poder Legis
lativo, na imagem que ele deve ter no 
País. 

O Sr. Leite Chaves - Senador José 
Sarney, V. Ex.a permite um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Darei em se
guida o aparte a V. Ex. a 

É assim que devo responder a V. Ex.a, 
Senador Orestes Quércia, quando V. Ex.a 
arrebata de todos nós, mal chegado aqui, 
desconhecendo talvez a luta de tantos 
anos, esta bandeira que somente v. Ex.6 

quer empunhar: a bandeira da restaura
ção absoluta e imediata da Democracia. 
v. Ex." quer uma "Primavera de Praga" 
para o Brasil, isto é, que todas as con
quistas sejam esmagadas. E nós, quere
mos é uma floresta na qual as árvores 
tenham o tempo da eternidade -de raí
zes profundas como deve ser a nossa De
mocracia e não que a nossa Democracia 
sejam flores de uma primavera que mor
ra, em seguida, sob o tacão das botas da 
Eslováquia. 

O Sr. Orestes Quércia - V. Ex.a per
mite um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Concedo o 
aparte a V. Ex." 
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O Sr. Orestes Quércia ·- V. Ex.11 está 
entusiasmado. Evidente que é um belo 
discurso. Não quis retirar de V. Ex.11 o 
brilho da sua luta nesta Casa, porque 
reconheço a sua luta politica, eficiente, 
dinâmica e inteligente Senador. Apenas 
quis levantar o problema de uma alegaw 
ção de v. Ex.11 , quando lamentava que 
Senadores da Oposição - que nada têm 
de contestação - venham, aqui, reivin
dicar a nova Constituição que V. Ex.11 

acaba de repetir, neste instante, que não 
deve ser reformada in totum. E o Pre
sidente Magalhães Pinto, em entrevista 
na última revista Visão, esclarece muito 
e fala que o Governo vai mandar uma 
nova Constituição. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Mas a que o 
Senador Magalhães Pinto diz que o Go
verno vai mandar é baseada na Carta 
de 1967. E o Presidente do Partido de 
V. Ex.11 diz ... 

O Sr. Orestes Quércia - Vai servir de 
ponto de referência. 

O SR. JOSÉ SARNEY . . . que se deve 
fazer uma nova, modificada de alto a 
baixo! Não fica nada! 

O Sr. Orestes Quércia - O Presidente 
Mag·alhães Pinto diz que as Cartas de 
1967 e 1969 vão servir de ponto de refew 
rência. Evidentemente todas as outras 
Cartas vão servir de ponto de referência. 

O SR. JASÉ SARNEY - Apenas de 
ponto de referência. 

O Partido de V. Ex.11 não tem nenhum 
ponto de referência, e é isso que eu quero 
dizer. Já o nosso Partido está com dois 
pontos de referência e o Partido de 
V. Ex.a diz que quer modificar de alto a 
baixo. (Trocam-se apartes simultâneos.) 

O Sr. Orestes Quércia - Eu queria saw 
llentar que a posição de V. Ex.11 não se 
coaduna bem com a posição do Presldenw 
te desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves. Fazendo soar a campainha) -
Nobre Senador José Sarney, a Mesa avi
sa a V. Ex." que seu tempo, está termi
nado. 

O SR. JOSÉ SARNEY - Sr. Presidente, 
eu não vou poder, evidentemente, dar 
continuidade ao meu discurso, mas não 
queria deixar de propiciar o debate. Acho 
mais Importante do que qualquer coisa 
que se tenha a dizer, ouvir o que os Comw 
panheiros têm a falar. Então, eu preferia 

ouvir os apartes de todos os eminentes 
Colegas que desejam apartear-me e, em 
seguida, concluirei o meu discurso. 

O Sr. Gilvan Rocha - En:tão, eu me 
acho inscrito, em primeiro lugar. Apesar 
da perda da oportunidade, já que V. Ex. a 
não mo concedeu na hora aprazada -
mas apenas para uma observação sobre 
a Previdência Social. V. Ex.11 acaba de 
decretar a falência da Previdência Social 
quando faz apelo ao MDB para que traga 
a fórmula de salvar a Previdência e aca
bar com as filas. 

O SR. JOSÉ SARNEY - O Senador 
Quércia é que denunciou ela encontrar-se 
dessa maneira. 

O Sr. Gilvan Rocha - Diremos a 
V. Ex.11 que efetivamente contribuiremos, 
pois o pensamento da Oposição é esse. 
Evidentemente, tentaremos, nessa hora 
sim, resolver os maiores problemas na
cionais, quando tivermos o Executivo. E 
isto já se aproxima, Excelência! 

O SR. JOSÉ SARNEY - Saudemos o 
MDB! 

O Sr. Orestes Quércia - Saudemos a 
Oposição! 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex." permlw 
te, agora, o meu aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Ouço o aparte 
de V. Ex.11 

O Sr. Itamar Franco - No Inicio de 
sua fala não quis interrompê-lo. V. Ex.11 

se referiu a que nós, do Movimento De
mocrático Brasileiro, aqui falamos coisas 
que não levamos em nossa campanha. De 
minha parte, na abordagem que fiz no 
campo institucional - lamentavelmente 
não pude contar com a presença de 
V. Ex.n aqui em Plenário -levantei, ain
da que ligeiramente, o problema do mi
nério das Minas Gerais; falei do pro
blema de segurança de incêndio nos 
grandes conglomerados urbanos e propus 
à Casa uma modificação do Regimento 
Interno. Há poucos dias, em aparte a 
V. Ex.11, pude falar da descoberta de fos
fato na Cidade de Patos de Minas, na 
minha Minas Gerais. V. Ex.11 citou Ber
nardo de Vasconcelos, por certo referln
dowse a Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
mineiro nascido em Ouro Preto, estadista 
do Império. Não é verdade, Excelência? 

O SR. JOSÉ SARNEY- Evidentemenw 
te. 
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O Sr. Itamar Franco - Eu me permi
tiria, escudado na liberdade e gentileza 
de V. Ex.~ ao me conceder este aparte, 
reproduzir palavras do Barão de Rio 
Branco, no livro de Milton Campos, sobre 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, Líder 
da Voz Popular, tribuno infatigável e 
inflamado da Oposição. Dele disse Rio 
Branco: 

"O conceito consagr~dor que se diz 
de Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
- reafirmo, é do Barão de Rio Bran
co - "foi no reinado de Pedro I e 
no período das Regências, o verda
deiro mestre do parlamentarismo no 
Brasil. Ninguém combateu com mais 
constância do que ele pelo estabele
cimento de um governo livre." 

Muito obrigado a V. Ex." 

O SR. JOSÉ SARNEY - V. Ex.", no
bre Senador Itamar Franco, vem apenas 
sangrar na veia da saúde. Acho que V. 
Ex." não entendeu o sentid{) das minhas 
palavras quand{) quis justamente mos
trar a esta Casa que a angústia institu
ci-onal d.a liberdade é uma constância, e 
que ao mesmo tempo, um homem que 
tem essa angústia, essa aspiração, em 
determinado momento e instante, é obri
gado, por razões de Estado, a assumir 
posições autoritárias que são transitórias, 
que não são definitiv.as, apenas buEcan
do alcançar um objetiv{) maior. 

P{)is bem, eu disse que Bernardo Pe
reira de Vasconcelos, ele também, no 
tempo da Regência, teve oportunidade 
de defender soluções firmes, ele que ti
nha sido um grande liberal. São episó
dios na esteira d{) Senador Paulo Bros
sard. 

Isso não entr.a em choque, absoluta
mente, em nada, nem com a reverência 
que temos por Bernardo Pereira de Vas
concel{)s, um dos maiores Parlamentares 
deste Pais, homem extraordinário cujas 
idéias fundamentais e institucionais fo
ram colocadas na nossa Constituição, em 
nosso destino. Ele foi um desses constru
tores. Quando o Brasil começava, como 
um Pais livre, aqueles poucos h{)mens 
que vinham a cavalo para a Constltu
ln te, Implantaram as Idéias liber.als que 
germinaram ao longo do tempo. E aqui 
V. Ex." me dá a chave para, realmente, 
concluir as minhas palavras. 

O P.ais está amadurecido para sair do 
campo difu.so das aspirações e Iniciar a 

tarefa concreta de encontrar a fórmula 
de conciliar o seu desenvolvimento com 
um sistema Institucional que, sem colo
car em risco a continuidade de êxitos 
materiais, possa C'hegar ao leito prático 
dos mecanismos democráticos. Desen
V{)lvlmento e liberdade, segurança e de
m{)cracia são palavras em busca de uma 
cúmbinação adequada. Todos acham que 
é necessário sair das circunstâncias, das 
Leis de Exceção editadas dia a dia, para 
uma base institucional estável que pos
sa gradativamente criar um suporte de
finitivo, além dos homens e dos gover
no.3, para resp.aldar a responsabilidade e 
a tarefa já vislumbrada de um Brasil 
com graves encargos mundiais de po
tência. 

Não há instituição política duradoura 
que tenha nascido perfeita e não neces
site do exercício do tempo pata subli
mar-se, com uma dinâmica de melhoria. 
As fórmulas de governo Importadas e 
sem máculas, fruto de composições ar
bitrt.rias, elaboradas em angélicas labo
ratóri·)S ou adivinhadas pela luz da for
ça, tendem ao serem transplantadas pa
ra a realidade, a alcançar objetivos in
versos daqueles que se propõem e pelo 
exercício se dec·ompõem e se corrom
pem. Um grande País, como o nosso, não 
pode se dar ao luxo das lmJ.lrovlsações 
nem dispensar por desnecessarlas a es
tabilidade constitucional e a aspiração 
de objetlvo.s políticos permanentes. Isto 
não quer dizer que estejamos no terre
no movediço das crises Insolúveis ou de 
caminhos que não levam a nada, mas, 
que a meta Democrática é Importante e 
vital e não pode ser postergada. 

Também não está implícito que esse 
fato possa acontecer pela Inércia do 
tempo. Ele será obra de decisão, de von
tade e da lucidez dos homens. E um pais 
tão fértil em fórmulas próprias de gran
de êxito, não pode ser estéril nesse ter
reno. Esta é a hora da criatividade po
litica e deve estar sua elaboração tanto 
quanto o económico na mesa do plane
jamento. 

A Democracia não está em crise no 
Mundo atual. A crise da Democracia é a 
crise de transição dos valores do nosso 
tempD. A.s Inspirações e aspirações de
mocráticas estão intocáveis e não há no
ticia de nenhuma descoberta recente 
que oferecesse {)Utra alternativa melhor, 
nem foi vislumbrada nenhuma forma de 
g'Overno que pudesse superá-la. Os exern-
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pios de algumas outras buscas ocorri
das nas décadas de 30 e 40 constituem as 
maiores catástrofes políticas e humanas 
do nosso século. O sonho brasileiro não 
é o de ser reserva técnica, importador de 
mercadoria e cultura das grandes potên
cias. Até mesmo a nossa situação geo
gráfica, sem contiguidade de economias 
poderosas como fator de crescimento -
o caso do Canadá - mostra como esse 
tipo de colonização não pode invadir 
nossas fronteiras. No fim deste século 
estarão claros os contornos defini ti v o.> 
do Mundo do próximo milênio. A nossa 
participação planetária em todos os se
tores da vida não está fora da nossa 
obstinação nem como povo, nem como 
Estado. O Brasil é o último dos grandes 
Países de extensão territorial a ocupar 
o vazio de seu peso político na distribui
ção do poder no Mundo. Não podemos 
correr os riscos da pressa institucional 
sem objetivo definido, mas, não pode
mos cometer o crime do seu esqueci
mento, a lacuna de sua falha na prt:.pa
ração desse tipo de missão que nos e~té. 
reserv.ada e atrazarmos a ocupação do 
nosso lugar pela falta desse embasamen
to no Mundo do .sédulo XX. O planeja
mento que é o nosso Deus não pode abo
minar esse setor, como um terreno infen
so à .sua área de atuação prioritária, co
mo desnecessário e a.té mesmo contras
tante. A substituição da Democracia pe
la burocracia é uma doença do nosso 
tempo, mas, não é uma saúde obrigató
ria às grandes Nações. Ao contrár!o, se 
há uma luta nos Paises de velhas e vi b
riosas instituições politicas é .a luta cC'n
tra a deformação das invocações técnicas 
que transformaram a burocracia não 
num instrumento de eficiência governa
mental, mas, num perigoso "by pass" da 
a tividade politica. Ela funciona bem nos 
Países privados da Liberdade, onde o po
der de criação fica na programação do 
Estado e onde o homem, massificado, é 
um Instrumento puro e simples da má
quina de produçdo. Eles são os Países 
tristes, mergulhados numa rotina me
lancólica da padronização de tudo, da 
morte da imaginação e que perderam a 
lnsplr:ação inicial dos seus povos para fi
carem submetidos ao exercício gregário 
da obediência ao Partido onipotente e 
único ou a castas autoritárias, mani
puladas por setores personalistas de ca
ráter sindical, aristocrático ou militar, 
que, não tendo legitimidade para exercer 
o poder, tornam-se atemorizadas e inse
guras e porisso mesmo sujeitas a podn.s 
periódicas. 

A vocação do Brasil é vocação de uma 
sociedade aberta. Os fundamentos do 
País, como Estado independente cresce .. 
ram sob a marca da Liberdade. A dou
trinação permanente dos nossos homens 
públicos não deixou outro caminho se
não o de uma consciência nacional dos 
valores democráticos. O nosso Povo foi 
trabalhado ao longo da nossa História 
para ser um País Livre. A Revolução de 
Março de 1964, assim, sem abandonar as 
vocações do País não se furtou a este 
compromisso. E um Pais criado sob essa 
marca tem sempre e prioritariamente o 
problema institucional como preocupa
ção central de seu êxito. 

Assim, devemos distinguir na visão 
histórica da Nação o que é transitório 
e o que é permanente, as nossas dificul
dades do presente e os objetivos do fu
turo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que 
nós devemos ter, permanentemente, em 
vista é que este País foi fundado em 
bases democráticas, este Pais foi fun
dado em ideais que jamais poderão dei
xar de ser os da liberdade. Este País 
nunca foi fundado na ideologia da for
ç.a. A ditadura, nós todos abominamos; 
nós não somos um País para ditadores; 
não somos País para violência; nós so
mos um Pais sempre chamado à concór
dia, um País chamado à paz. É este o 
embasamento do nosso Pais. E é esse 
emb.asamento e a nossa força que V. 
Ex.ns não podem negar; nós iremos che
gar a encontrar um denominador co
mum; e já estamos saindo do túnel, já 
começamos a ver a luz. E eu convido 
V. Ex.as para que procuremos ampliar 
esta luz que começamos a ver. E não, 
em vez de acender uma vela na escuri
dão, que se procure tapar as janelas ao 
sol. É Isto que nós devemos, hoje, neste 
instante fazer e V. Ex. as vão nos ajudar. 

Que ditadura é esta do Brasil, onde 
não há ditador, em que o Poder se trans
fere de quatro em quatro .anos? Que 
ditadura é esta do Brasil em que se 
abrem as portas à Oposição para aumen
tar a sua Bancada de tal modo que ga
nhe por 2/3 as eleições no Senado? Que 
,ditadura é ~CSta no Brasil em que a 
Oposição legai tem todas as garantias? 
Não vejo V. Ex.as aqui se queixarem da
queles males da Interferência governa
mental na formação da opinião pública, 
que deturpa o voto e deturpa ,as cons
ciências. Não v! nenhum se queixar dis
so. Há duas Oposições ou há uma Opo-
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sição? A Oposição legal, esta vive no 
Brasil; tem garantias, exerce com a 
maior liberdade o seu papel, continuará 
a exercê-lo e vai cDlaborar. Agora, o Es
tado Brasileiro, como nenhum outro Es
tado do Mundo, poderá demitir-se dos 
in,strumentos de que dispõe para com
bater, não a Oposição legal, mas a con
testação engajada na força, que é mal 
do Mundo contemporâneo. O Brasil não 
pode desconhecer a realidade mundial, 
como não pode desconhecer a necessi
dade que tem de dar segurança, não so
mente a Senadores e Deputados, mas 
dar segurança a todo o Povo Brasileiro. 

Não quero, e V. Ex.ns certamente não 
quererão, que nos encontremos, .amanhã, 
no exílio a dizermos que, num momento 
de bravura, cada um de nós levantou 
uma fl.or mais alta à Democracia. Não! 
Queremos o caminho firme e decidido 
que o Presidente Geisel e.stá empreen
dendo, no sentido democrático. Esse ca
minho podia ser aquele de que o Con
selhe.Jr.a Dantas falava: 

"Não retroceder, não parar; mas 
também não precipitar." 

Muito obrigad·O. (Muito bem! Muito 
bem" Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard para falar em ex
plicação pessoal. Esclareço a S. Ex.a que 
o Regimento lhe concede o prazo de dez 
minutos. 

O SR. PAULO BROSSARD - (Para 
explicação pessoal.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, pedi a palavra para falar em 
explicação pessoal, antes da oração que 
deveria proferir o eminente Senador 
José Sarney, para tratar de assunto que, 
minutos antes, fora abordado pelo Líder 
do Governo. Mas, agora, antes de versar 
o assunto que, efetivamente, motivou o 
meu Requerimento, dada a referência 
feita ao velho e grande Bernardo Pereira 
de Vasconcelos, de quem me confesso ve
lho admirador, não tendo obtido um 
aparte de S. Ex.'', o orador, certamente 
por falta de tempo, sou levado a obser
var, por amor à vl:~·ctade histórica, que 
quando Bernardo de Vasconcelos deixou 
as fileiras do Partido Liberal, para ca
pitanear o que viria a ser o Partido 
Conservador, não o fez para advogar so
luções autoritárias. 

O velho Vasconcelos, um dos homens 
públicos mais capazes que este Pais já 

produziu, continuou sendo sempre o mes
mo homem de Estado, inspirado pelas 
mesmas idéias democráticas. 

O Sr. José Sarney - Como V. Ex.a 
quando apoiou o AI-1 e hoje continua ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Não 
apoiei o AI-1 coisa nenhuma, nobre Se
nador. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Lembro ao nobre Senador que 
não são permitidos apartes em explica
ção pessoal. 

O SR. PAULO BROSSARD -Permita
me o nobre Senador fazer esta observa
ção, dada a real admiração que tenho 
pelo notável estadista brasileiro daque
les tempos, tantos mais notável quando 
o Brasil, àquela época, engatinhava na 
prática da Democracia. 

O Barão do Rio Branco, realmente, tem 
razão ao dizer que a ele se deve a insta
lação do sistema parlamentar em nosso 
Pais. 

Mas, Sr. Presidente, feita esta obser
vação marginal ao brilhante discurso 
aqui proferido pelo notável orador que 
acaba de ocupar a tribuna, eu queria 
tratar realmente do assunto que me 
preocupava e me preocupa e que se refe
re às prisões havidas, praticadas em 
Porto Alegre, na tarde de anteontem. 
Ontem, tendo delas tomado conheci
mento, dei noticia à Casa e, com isto, 
foram prestadas as informações pelo Lí
der do Governo. 

Disse S. Ex.a que nota divulgada pelo 
Comando do III Exército, divulgada nos 
jornais de Porto Alegre, esclarecera o 
assunto. Procurei, Sr. Presidente, comu
nicar-me com meu Estado, e o fiz bus
cando falar com o mesmo informante 
de ontem, o Presidente da Ordem dos 
Advogados do Rio Grande do Sul, pessoa 
evidentemente qualificada para prestar 
informações a esse respeito. 

O que me disse o Dr. Justino de Vas
concelos, hoje à tarde, é que, realmente, 
o Comando do III Exército informa que 
determinou que investigações fossem in
tensificadas no sentido de apurar, escla
recer fatos relacionados com atividades 
subversivas. E em conseqüência dessas 
investigações houve a detenção de vá
rios suspeitos de atividades subversivas. 

Repito as palavras que me foi dado 
ouvir e registrar da palestra mantida 
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com o Presidente da Ordem dos Advo
gados. Quero dizer, Sr. Presidente, que 
as Investigações feitas por autoridades 
militares resultaram na detenção de vá
rios suspeitos de atividades subversivas, 
cujos nomes foram comunicados à Jus
tiça Militar. 

o Presidente da Ordem, referindo-se 
ao fato, e em conseqüência dele, infor
mou-me que oficiou ao Comando do III 
Exército para dizer que recebera como 
tranqüilizadora a nota oficial, porque 
confiava em que a incolumidade física 
dos detentos fosse respeitada e que res
peitados fossem os seus direitos, com a 
exata observância da Lei, lembrando o 
que prescreve o Estatuto da Ordem dos 
Advogados, atr. 89, incisos 15 e 3.0 , que 
assegura ao Advogado, sempre e em 
qualquer circunstância, comunicar-se 
com o seu cliente. Preceito reconsagra
do no art. 75 do Código de Processo Mi
litar. Mais não soube dizer-me, Sr. Pre
sidente, o Dr. Justino Vasconcelos, Pre
sidente da Ordem dos Advogados do Rio 
Grande do Sul, adiantando-me que, nes
sa qualidade, solicitara audiência do Co
mandante do III Exército. 

Estes os fatos, até onde posso a eles 
referir-me. Mais não poderei dizer. Creio 
que voltarei à tribuna, Sr. Presidente, a 
ocupar a atenção do Senado Federal pa
ra discutir este problema, se tanto se 
fizer necessário. 

O que por ora, entretanto, gostaria 
de dizer é que o modo, o caráter como 
essas prisões foram feitas, e como ou
tras vêem sendo feitas, inclusive uma 
noticiada pelo O Estado de S. Paulo de 
hoje, sob o título de: "Mistério envolve 
a prisão de jornalista do Estado do Rio", 
é que estas detenções vêm sendo feitas 
em termos mais do que perigosos e ile
gais. As pessoas são colhidas, são como 
que caçadas por elementos que se não 
identificam, que não se sabe quem são. 
Quer dizer, alguém que é colhido por 
duas ou três pessoas é preso, sem saber 
porque está sendo preso, por quem está 
sendo preso, tem o direito, inclusive, de 
reagir, pois pode, multo bem, estar sendo 
seqüestrado! 

Este aspecto de prender sem a autori
dade identificar-se como tal, sem ordem 
judicial alguma, parece-me, Sr. Presi
dente, absolutamente irregular, ilegal e 
perigoso. Amanhã se dirá que houve de
sacato, resistência à ordem da autorida
de e não sei o que mais. Mas, como pode 

haver desacato e desrespeito à ordem de 
autoridade se as pessoas que pretendem 
efetuar a prisão começam por iludir, 
ocultar a sua identidade, a sua qualifi
cação? Não sei, não posso compreender, 
Sr. Presidente, porque a mantença da 
ordem há de fazer-se com violação da 
Lei. Entendo que todos os atas de auto
ridade, legitimamente escudados na Lei 
são, ainda que errados no caso concreto, 
respeitados. 

Não posso compreender porque certas 
autoridades parece que timbram em 
margear a lei e aquelas formalidades 
que só podem prestigiar a ação da auto
ridade. A incomunicabilidade, Sr. Presi
dente - que até o momento em que eu 
falava com o Presidente da Ordem era 
mantida - é legalmente injustificável. 
O lugar para onde foram recolhidos, nin
guém o sabe ou pelo menos não o sabia. 

Estes são os pontos que, nesta tarde, 
queria deixar registrados nos Anais des
ta Casa. Continuarei com os ouvidos 
abertos para ouvir todas as explicações 
que possam ser dadas e que faço eu vo
tos sejam satisfatórias. Se tiver que vol
tar à tribuna para examinar este pro
blema, eu o farei, Sr. Presidente. 

Era apenas isto que desejava deixar 
registrado nos Anais da Casa. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVíDIO NUNES - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, exemplo dos ci
clos identificados do início do nosso País: 
ciclo do couro, ciclo da cana-de-açúcar, 
etc., alguns observadores estão apelidan
do de constitucional o por que passou a 
viver esta Casa, de 20 dias até esta tarde. 

O Senador José Sarney hoje foi mais 
longe qualificando-o, se não me falha a 
memória, de romântico. Pois bem! Já 
que vou tecer considerações de outra es
pécie, solicito ao ilustre Representante do 
Maranhão que não me tache, por obsé
quio, de fisiológico. 

Nesta Sessão Legislativa volto a tratar 
de assunto multas vezes percutido na Le
gislatura anterior. 

Claro que a matéria de que me ocupa
rei, na tarde de hoje, é eminentemente 
politica, não de mera abrangência polí
tico-partidária, mas de politica ligada 
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de modo umbellcal ao desenvolvimento 
harmónico do País. 

Afirmo que a todos Interessa, Repre
sentantes que somos das Unidades Fe
deradas, e que além das responsabilida
des mais próximas, particulares, peculia
res, temos o dever maior em relação ao 
conjunto, à Federação. 

É necessário também fique explicito 
que, na abordagem que faço, deliberada
mente afastei qualquer conotação emo
cional, de que algumas vezes, até mesmo 
por falta de argumentos em contrário, 
são acusados os Nordestinos. 

Verso matéria, pois, de inconteste 
atualldade, embora possa ser tachada 
de inconveniente. A justiça da causa, 
porém, sobreleva quaisquer aspectos ne
gativos, reais ou imaginários, vez que 
objetlva a adoção de providência Impul
sionadora do crescimento equilibrado do 
Pais. 

Com efeito, várias são as causas de
terminantes dos desequllibrios espaciais 
no Brasil. E dentre elas ocupa desta
cado lugar a Injusta distribuição dos re
cursos oriundos do Imposto de Circula
ção de Mercadorias. 

Apenas para fixar conceitos, os inspi
radores da reforma do sistema tributário 
afirmaram que o Imposto de Vendas e 
Consignações vinha causando sérias dis
torções na estrutura económica das em
presas nacionais, em virtude do seu cará
ter cumulativo, incidente sobre sucessi
vas operações de transformação e venda 
dos produtos. 

Do esquema de incidência em casca
ta, provocador dos altos custos da co
mercialização, partiu-se para a criação 
de imposto de caráter não cumulativo, 
incidente apenas sobre a diferença do 
preço em cada etapa do ciclo económico, 
vale dizer, sobre o valor agregado em 
cada operação de circulação de mercado
rias. E, em conseqüência, nasceu o ICM. 

Aliás, cumpre salientar, por importan
te, que entre os objetlvos enunciados pe
los teorizadores da reforma tributária 
de 1965, inscrevia-se a correção das 
distorções fiscais e sócio-económicas, 
com vistas ao lançamento das bases de 
um autêntico federalismo de cooperação. 

A realidade fátlca, entretanto, não so
correu aos inspiradores do novo meca
nismo, certo que a concentração da inci
dência do Imposto na área de produção, 

em preJUIZO da de consumo, na qual 
reside a Imensa legião dos contribuintes, 
descaracterizou os objetivos perseguidos, 
pois que aos consumidores cabem, ape
nas, as migalhas dos resultados da 
captação dos impostos. 

A distorção verificada importa, Ine
lutavelmente, na transferência de cres
centes somas de recursos dos Estados 
consumidores, que são a grande maioria, 
para os produtores, de reduzido número, 
com a inevitável quebra da equidade do 
sistema, vez que acentua as injustiças e 
agrava cs desníveis que, historicamente, 
pretendia corrigir. 

Apesar de incontroversas as aflrma
gões trazidas a este Plenário, três dados 
estatísticos, relativamente recentes, ser
vem para dirimir quaisquer dúvidas. São 
os seguintes: 

J.O) Consoante o Anuário Estatístico 
do IBGE, de 1973, o ICM propiciou, em 
1972, a arrecadação de 21 bilhões ge 
cruzeiros, cabendo ao Estado de Sao 
Paulo 50% (cinqüenta por cento) desse 
montante. 

2.0 ) O Nordeste paga a outros Esta
dos mais do que arrecada de ICM no 
respectivo território. O quadro colhido 
in "A Problemática Nordestina" - Con
federação Nacional do Comércio - 1973 
- denuncia essa triste realidade: 

Estados 

Pernambuco 
Maranhão 
Piauí 
Ceará 
Rio Grande do Norte 
Paraíba 
Alago as 
Sergipe 
Bahla 

Percentuais 
(ICM Pago/ICM 

Arrecadada 

28,16 
33,01 
99,39 
92,74 
80,08 
61,85 
44,29 

170,19 
55,72 

3.0 ) Segundo o Diário de Pernambuco, 
1.0 caderno, edição de 20 de novembro 
de 1973, mesmo os Estados tachados de 
desenvolvidos não fogem à Irresistivel 
atração da economia paulista. Assim é 
que, "este ano, a Guanabara vai reco
lher aos cofres de São Paulo, pelo me
canismo conflscatórlo do ICM, o mon
tante de Cr$ 1. 049.128.000,00, cerca de 
37% do total do Imposto sobre a Cir
culação de Mercadorias recolhido na-
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quele Estado. Minas Gerais pagará a 
São Paulo, neste exercício, Cr$ ....... . 
243.072.000,00, aproximadamente 38% do 
ICM ali arrecadado. O Rio Grande do 
Sul carreará para São Paulo Cr$ ..... 
393. 680. 000,00. Pernambuco . . . pagará 
53% do ICM recolhido. O Ceará ... vai 
entregar ao erário paulista 48% do ICM 
pago pelas empresas. E o Espírito Santo, 
45%. 

Sr. Pre.siden te e Sr.s. Senadores. Pro
vado, à saciedade, que o sistema de dis
tribuição do ICM é injusto, confiscató
rio, prejudicial não apenas ao Norte
Nordeste, mas igualmente, com exceção 
de São Paulo, aos dema~s Estados, não 
me posso furtar ao deseJo de transcre
ver _tópicos d? rela tório que, por desig
naçao do emmente Senador Magalhães 
Pinto, então Presidente da Comissão de 
Economia do Senado, ofereci àquele co
legiado: 

"Fala-se, a cada instante, nos be
nefícios proporcionados ao Nordeste pelo 
mecanismo dos arts. 34/18 da SUDENE, 
mas que, na essência, antes constituem 
privilégios outorgados às pessoas juridi
cas. Pois bem, o Estado de São Paulo 
recebe dos demais Estados, sob a forma 
compulsória de impostos, 4/6 vezes mais 
do que os nove Estados Nordestinos au
ferem de incentivos fiscais, ainda mar
cados com o ferrete de ajuda. Assim, a 
sistemática fiscal do ICM, ao invés de 
atribuir, retira do Nordeste parte subs
tancial dos recursos indispensáveis ao 
seu pleno crescimento, no interesse, até 
mesmo, do fortalecimento da economia 
global do País." 

E mai.s adiante, com apoio em publi
cação inserta no Diário ,de Pernambuco: 
"!CM: União ou Federação?", está no 
referido relatório: 

"O sistema 34/18, confrontado com o 
ICM, não pode ser alcunhado de privi
légio fiscal para o Nordeste, pois fun
ciona através da associação de interes
ses: cerca de 65% dos proj e tos novos 
apoiados pela SUDENE, nos últimos 14 
anos, são de empresas sulistas, a maio
ria de São Paulo, que aqui vieram uti
lizando ou as suas deduções próprias 
do Imposto de Renda ou empréstimos 
do BNB e BNDE. E é em São Paulo 
onde essas novas fábricas apoiadas pela 
SUDENE vão comprar, prioritariamente 
face à legislação do Conselho de Poli: 
tica Aduaneira, as suas máquinas e os 
seus equipamentos, além de lmow-how. 

Entendo que, atualmente, apesar de 
maior beneficiário, a curto ou médio 
prazo, em termos de política global, o 
mecanismo de distribuição do ICM tam
bém não serve a São Paulo. 

De fato, se é verdade que, para aten
der aos inúmeros problemas criados pelo 
seu gigantismo, precisa, cada vez mais 
de maiores recursos, não é menos certá 
que a pobreza periférica generalizada 
não lhe pode interessar, por razões ób
vias, até mesmo porque necessita de am
pliar mercados para absorverem os pro
dutos do seu vigoroso parque industrial. 

Restaurar o equilíbrio económico das 
Unidades da Federação e propiciar-lhes 
meios que conduzam ao desenvolvimen
t~ harmónico do conjunto, eis as metas 
basicas que a consciência nacional re
clama. 

Evidente que tais metas não serão 
atingidas, vale repetir, com a simples e 
equânime repartição dos recursos oriun
dos do ICM. Entretanto, se essa provi
dência, que não é decisiva, única, mas 
que é indispensável, não for adotada 
jamais será alcançado o crescimentÓ 
equilibrado do Pais. 

A abordagem, o ataque ao problema 
terá de ser direto, vale dizer, sem ro
deios e sem tergiversações. Não há como 
contorná-lo através de medidas paliati
vas, até mesmo porque a politica de dei
xar o bolo crescer para depois dividi-lo 
tem gerado desastrosas conseqüências. 

Certo é que, por proposta do Executivo, 
foram alteradas, por via da Resolução 
n.O 58, de 3 de dezembro de 1973, do 
Senado Federal, as aliquotas máximas 
do ICM, em todas as operações, para 
vigência a partir do corrente e nos exer
cícios subseqüentes. 

Tais modificações pretendem operar 
melhor distribuição de recursos fa vore
cer, em decorrência, os Estados consu
midores, em face da redução da aliquota 
relativa às operações interestaduais e 
diminuir a carga tributária sobre a po
pulação consumidora. 

O centenário e respeitável O Estado 
de S. Paulo, de 15 de novembro de 1973 
desapaixonadamente sentenciou: ' 

"Quando o Governo anunciou, para 
Hl75 e 1076, a redução da aliquota 
do ICM, pensava-se que essa redu
ção seria transferida, na totalidade, 
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para os consumidores. Sabe-se, ago
ra que Isto não acontecerá e que 
as' empresas deverão aumentar, em 
função de seu faturamento, sua con
tribuição para o PIS, com o q_ue se 
anularão os efeitos da reduçao do 
ICM." 

De outra parte, autoridades fa_:ren~á
rias que examinaram a.s alteraçoes ln
traduzidas pela Resolução n.0 58/73, des
tacadamente da Paraiba, Minas Gerais 
e Maranhão, afirmaram contraprodu
centes e negativos os resultados de sua 
aplicação. 

E o Senador Luiz Cavalcante, compe
tente e sério estudioso da matéria, de
pois de lembrar que, diminuindo_ uma 
alíquota e aumen~ando outr~, nao se 
registrará a anunClada reduçao de im
postos observou que, "na composição dos 
novos 'preços das mercadorias esse adi
cional será devidamente considerado e, 
então o reflexo será sentido, demons
trando, assim, que nenhum efeito posi
tivo terá". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, preo
cupado seriamente com a gravidade das 
distorções provocadas pela atual siste
mática do ICM, o Presidente Ernesto 
Geisel, em pronunciamento feito na pri
meira Reunião Ministerial, em 19 de 
março de 1974, afirmou: 

"No que diz respeito às desigualda
des económicas regionais cabe, em 
primeiro lugar, aprimorar os meca
nismos de utilização dos incentivos 
do Imposto de Renda, melhorando 
os critérios de seleção dos projetas, 
adaptando-os às vantagens compa
rativas de cada região e asseguran
do o equilíbrio entre a oferta e a 
procura de incentivos. E, em segun
do lugar, aperfeiçoar o sistema de 
distribuição das rendas tributárias, 
de modo a permitir maior equilíbrio 
entre as taxas de desenvolvimento 
das diferentes Unidades da Federa
ção. Nesse particular, cabe dizer que 
o Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias, se representou notável pro
gresso em relação ao antigo Imposto 
sobre Vendas e Consignações, ainda 
distribui inadequadamente a renda 
fiscal entre regiões." 

Na mesma linha de preocupações do 
Presidente da República, o Prof. Mário 
Henrique Simonsen, no primeiro pronun
ciamento como Ministro da Fazenda, ao 

analisar problemas estruturais, ligados 
à distribuição de renda, disse: 

"Trê.s, pelo menos, desses problemas, 
merecem especial consideração: o da 
distribuição pessoal de renda, o das 
desigualdades económicas regionais 
e o do fortalecimento da empresa 
privada nacional." 

E mais adiante, enfatizou: 
"É preciso· aperfeiçoar os mecanis
mos de distribuição das rendas fis
cais entre as diferentes Unidades da 
Federação, os quais não chegaram 
ao ponto desejável de eqüidade den
tro da atual sistemática do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias 
e do Fundo de Participação dos Es
tados e Municípios" (O Estado à e 
S. Paulo, pág. 7, 213-74). 

Decorrido um ano das manifestações 
transcritas, que encheram de esperança 
os Estados cujas economias vêm sendo 
sistematicamente bombeadas, em maior 
ou menor grau, para São Paulo, cumpre 
examinar as medidas até agora adota
das com o objetivo de erradicar, ou pelo 
menos minimizar os efeitos danosos do 
atual mecanismo do ICM. 

No início do segundo trimestre do ano 
próximo passado, a convite das Comis
sões de Economia da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal, o Ministro 
Mário Simonsen proferiu lúcida confe
rência nesta Casa. Coube-me interpelá
lo, por designação do Presidente Maga
lhães Pinto, a respeito das medidas to
madas pelo Ministério da Fazenda para 
tornar realidade os propósitos e desejos 
de equânime distribuição dos recursos 
captados através do ICM. 

A resposta velo pronta e decidida. O 
Ministro constituíra Grupo de Trabalho 
para estudar a matéria e oferecer su
gestões. E adiantou que contava reco
lher tais subsídios naquele exercício, as
sim também que, apesar de não ter ain
da posição definida, reconhecia que a 
·tendência governamental inclinava-se 
para a constituição de um Fundo, for
mado de percentuais, fixos no tempo, 
mas variáveis no espaço, recolhidos de 
todos os Estados, dlstribuível segundo 
critérios a serem posteriormente esco
lhidos. 

Outro ponto que merece referência é 
o consubstanciado na Lei Complementar 
n.o 24, de 7 de janeiro de 1975, que dis
põe sobre os convênios para a conces-
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são de Isenções do Imposto sobre ope
rações relativas à circulação de merca
dorias. 

Na verdade, estabeleceu-se de longa 
data a prática, com o fim de Incremen
tar atlvldades julgadas prioritárias, da 
concessão de Isenções do ICM, a tal pon
to que o Ministro da Fazenda, em decla
ração recente, chegou a declarar que o 
ICM não deve ser "Instrumento de guer
ra fiscal geográfica", com cada Estado 
disputando vantagens (0 Globo, 21-2-75) 

Era o uso indiscriminado das !sencões 
fiscais do ICM, especialmente nocivo 
"no tocante a produtos que têm valor 
secundário na economia de um Estado
membro, enquanto representam valor 
básico na economia de outras regiões". 

A medida legal, não resta dúvida, im
pede a concorrência dos Estados entre 
si, através de isenções do !CM e outros 
favores semelhantes, e visa a conter 
grandes abusos, que na realidade esta
vam criando sérias distorções econôml
cas no País. 

Infelizmente, porém, a grande deci
são, o gr&nde passo, a providência fun
damental, aquela sem a qual não se 
coibirá a exportação de impostos pelos 
Estados exportadores de mercadorias, 
ainda não foi tomada. Mas é imperioso 
que o seja, entre outras elevadas razões, 
a fim de que seja, adequada e equita
tivamente, distribuída a renda fiscal en
tre os Estados. 

sr. Presidente e Srs. Senadores. É pos
sível que alguns, até mesmo por moti
vos diametralmente opostos, tachem de 
apressadas, até mesmo inoportunas, as 
considerações que na tarde de hoje ali
nhavo. 

Ao cabo de contas, mais do que os 
Estados ditos desenvolvidos, os das re
giões Norte-Nordeste têm pressa na efe
tivação das medidas reclamadas, e já 
prometidas pelos responsáveis maJores 
pelos negócios do País. 

Não sou Impertinente. Ao contrário, 
sei que as transformações, violentas ou 
graduais, sempre deixam seqüelas, gran
des ou pequenas, no quadro que exigia 
a aplicação de medidas cirúrgicas. 

De outra parte, é certo que os dados 
estatísticos liberados pela Secretaria da 
Receita Federal, referentes ao compor
tamento do ICM nos primeiros nove me
ses de 1974, "revelam o Imenso contraste 

de arrecadação entre os Estados da re
gião Centro-Sul, sobretudo São Paulo, e 
as demais Unidades arrecadadoras da 
Federação. A máquina do ICM em São 
Paulo recolheu Cr$ 14.405 milhões, en
quanto os Estados e Territórios do Nor
te-Nordeste arrecadaram pouco mais de 
Cr$ 2,1 bilhões ... São Paulo, Guanabara, 
Rio Grande do Sul, • Minas, Paraná e Rio 
de Janeiro totalizam 81,26 por cento ... 
do tributo recolhido em todo o País. 
Desses Estados, a presença de São Paulo 
é ainda mais marcante se comparada a 
sua arrecadação com a Guanabara, que 
e.stá em segundo lugar: os números des
cem de quatorze para dois bilhões de 
cruzeiros. . . De acordo com Informação 
da Secretaria da Receita Federal, o re
corde de crescimento da arrecadação do 
ICM no período coube também a São 
Paulo, com uma evolução de 11 por cen
to, superior à média nacional. Guana
bara e Rio Grande do Sul, segundo e 
terceiro colocados, mostram acréscimos 
considerados modestos, com 4,7 e 5,8 por 
cento" (Jornal de Brasília, 5-11-74). 

Importa, pois, diante da incontesta
bilidade dos fatos e da frigidez dos 
números, sem exaltações emocionais, mas 
igualmente desprezada qualquer eiva de 
servilismo, pugnar pelas mudanças que 
a distribuição da renda fiscal estão a 
exigir e reclamar. 

O estabelecimento de relativo equilí
brio entre as Unidades hipertrofiadas e 
as a trofladas é do Interesse do próprio 
sistema federativo. 

Assim, o crescimento harmônico, no 
estágio atual do desenvolvimento brasi
leiro, deJ?ende mais da participação dos 
mais prosperas do que dos sacrifícios 
dos que já não podem suportá-los. 

As transformações que dizem respeito 
ao interesse geral devem atingir a todos. 
É o caso, por exemplo, da redução em 
clnqüenta por cento (50%l do Fundo de 
Participação dos Estados, Municípios e 
Distrito Federal, operada através do Ato 
Complementar n.0 40, de 30 de dezembro 
de 1968, que se fundou, por certo, em 
razões de interesse nacional, ligadas à 
necessidade de combate ao deficit orça
mentário, embora todos saibam que tal 
redução, quase insensível para os gran
des Estados, representou enorme sacri
fício para os de baixo rendimento eco
nômlco. 

Com igual ótica deve ser apreciada a 
extensão dos incentivos fiscais à Região 
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Amazónica, ao reflorestamento, turismo 
e pesca, assim também a própria cons
tituição do Plano de Integração Nacio
nal- PIN. 

As regiões mais carentes, pois, supor
taram cortes substanciais, sem resmun
gos ou palavras de queixas, nos recursos 
que lhes são destinados, em nome dos 
superiores e irrecusáveis interesses do 
País. 

Agora, que a prática e os exegetas do 
!CM, na companhia do Presidente Er
nesto Geisel e do Ministro Mário Hen
rique Simonsen, afirmam, sem rodeios, 
a iniqüidade e injustiça. do sistema, não 
encontro justificadas motivações para a 
demora no acolher as profundas modi
ficações que o mecanismo requer. 

A oportunidade não comporta a su
gestão de fórmulas. Em tempo propício 
retornarei à matéria. 

Por hoje, desejo, apenas, retomar a 
discussão de problema do mais elevado 
interesse nacional, receoso, não de que 
seja relegado ao esquecimento, mas por
que permanece vivo e comprometendo, 
cada vez em maior escala, a economia 
de quase todos os Estados, especialmente 
do N arte-Nordeste. 

ll: o apelo que, ao encerrar, faço ao 
patriotismo e à sensibilidade das auto
ridades e dos eminentes Colegas, é no 
sentido de que, irmanados, lutemos, sem 
temores e sem preconceitos, despojados 
da paixão que cega e do privilégio que 
avilta, todos engajados no objetivo maior 
do desenvolvimento equilibrado e har
mónico, acelerado, justo e eqüânime do 
Pais. 

Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal

ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a Imprensa 
divulgou dados relativos à expansão de 
empréstimos do Banco do Brasil na Re
gião Nordestina que enfatizam o esforço 
a que se dá aquele .estabelecimento no 
sentido de atender sempre melhor àque
la área. São dados altamente positivos 
e que revelam re.sultados auspiciosos já 
colhidos pelo Presidente Angelo Calmon 
de Sá em prazo bastante curto. E mais 
nos convencemos do acerto com que o 
eminente Presidente Ernesto Geisel es
colheu o atual Presidente do Banco do 

Brasil, a quem conhecemos de muitos 
anos e cujas qualidades e virtudes bem 
avaliamos. 

Os empréstimos do Banco do Brasil 
nos nove Estados Nordestinos ultrapas
saram de onze bilhões de cruzeiros, em 
dezembro de 1974. Registrou-se, assim, 
no ano passado um incremento de 73% 
em relação ao ano anterior, de 1973. 

Maior a significação desse incremento 
se tivermos em conta as dificuldades 
conjunturais que foram enfrentadas pelo 
atual Governo, no ano de 1974, conforme 
é do conhecimento de toda a Nação. De
vemos, ainda, ressaltar que esse incre
mento se deu a despeito de percalços 
decorrentes de enchentes e excesso de 
chuva que muito prejudicaram as ati
vidades agrícolas no Nordeste, onde, por 
exemplo, a produção algodoeira foi se
riamente atingida. Maior relevância as
sume, portanto, o notável aumento da 
assistência financeira ao Nordeste. 

No crédito rural, em 1974, o desempe
nho dos empréstimos no Nordeste supe
rou a média do Banco, com 88% de 
elevação nos financiamentos para lavou
ras e 65% nos créditos pecuários. Na
quele período, segundo as informações 
divulgadas pela Imprensa, os produtos 
que maiores incrementos receberam fo
ram: cana-de-açúcar, 94%; algodão, 
53%; cacau, 125%; borracha, 87%; fei
jão, 54%; milho, 79%; fumo, 189%; 
arroz, 53%; sisai, 557%; carnaúba, 256%; 
bovinocultura de leite, 139%; bovinocul
tura de corte, 54%; criação de pequenos 
animais, 80%. 

Tais dados, Isoladamente, levarão jus
tificada confiança e ânimo aos produ
tores nordestinos, embora se analisados 
comparativamente com aqueles das de
mais regiõe.s, demonstrem uma redução 
aproximada de 0,8% no crédito desti
nado ao Nordeste. Fato que foi objeto 
de séria preocupação por parte do pre
sidente Angelo Calmon de Sá e, também, 
para o Doutor José Aristófanes Pereira, 
substituto do Doutor Camilo Calazans de 
Magalhães, na Carteira do Banco do 
Brasil para o Nordeste. 

Dai a deliberação tomada de impor 
mudanças importantes na sistemática 
operacional do Banco, com o objetivo de 
ampliar substancialmente a concessão 
de c ré di tos i1s várias ati vidades econô
mlcas do Norte e Nordeste. Além de ad
ministrador competente e probo, o Dou
tor Angelo Calmon de Sá se 
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assim, inteiramente afinado com o penw 
sarnento do Presidente da República, 
empenhando-se em impedir que se acen
tuem os desníveis regionais no tocante 
ao crédito. Mais que Isso, buscou solu
ções que possibilitem a. correção e gra
dual eliminação desse desnível. A mu
dança imposta, portanto, na sistemática 
operacional do Banco do Brasil, por de
cisão pessoal do seu ilustre Presidente, 
faz parte de um conjunto de medidas 
que serão adotadas para reduzir o hiato 
sócio-econômico entre o Norte-Nordeste 
e o resto do País. 

Nesse sentido, o Presidente do Banco 
do Brasil, Angelo Calmon de Sá, prestou 
amplas e alentadoras informações à Im
prensa, conforme estampado na edição 
de O Globo do último dia 16. Revela, 
nesse noticiário, adequado conhecimento 
dos problemas nordestinos, mostrando a 
necessidade do Banco do Brasil de adap
tar-se às profundas diferenças regionais, 
a fim de poder contribuir para o êxito 
da meta prioritária fixada pelo eminen
te Presidente Ernesto Gelsel, de elimi
nação gradual dessas diferenças, desses 
desníveis. Eis por que quer, e nesse sen
tido mudanças diversas foram adotadas, 
o Presidente Angelo Calmon de Sá que 
o Banco do Brasil atue diferentemente 
em cada Região para bem atender a to
das elas. 

Demonstrando estatura de estadista, 
em certo trecho da entrevista que deu 
ao O Globo, exclama: "É impressionante 
como se consegue manter a unidade na
cional com toda essa diversidade de 
umas para outras regiões." 

Sr. Presidente, confirma-se, assim, a 
confiança que manifestamos desta tri
buna na ação do Doutor Angelo Calmon 
de Sá à frente do Banco do Brasil. E 
para que dúvida alguma paire sobre isso, 
tornaremos parte integrante deste nosso 
discurso a en trevlsta por ele concedida 
ao vespertino O Globo, no dia 16 deste 
mês, na qual há afirmações da maior 
relevância para todos os Estados do Nor
te e Nordeste. 

o Banco do Brasil é o maior banco 
rural do mundo. No ano passado, em
prestou à pecuária Cr$ 41,7 bilhões, num 
incremento nominal de 82,18% em re
lação a 1973. Em 1974, o Banco abriu 
novas linhas de crédito, atuando como 
agente financeiro de outras, como o Pro
grama Especial de Assistência Financei
ra para Recuperação da Região Nordes-

tina (PROENE), para o socorro aos que 
foram vítimas de enchentes no primeiro 
semestre daquele ano. Mais de 60% de 
suas Agências estão localizadas em áreas 
assistidas por órgãos governamentais en
carregados de promover o desenvolvi
mento regional. Como muitas dessas 
áreas ainda se caracterizam por baixo 
nível de renda e pouco dinamismo de 
sua economia, cresce de importância a 
função social de sua presença, quase 
sempre pioneira. 

Tão auspiciosos resultados, a que alu
dimos por alto, bem como mudanças de 
tamanha significação para o Norte e 
Nordeste, nos levam .a reiterar nossos 
aplausos ao eminente Presidente Ernes
to Geisel pela escolha do Doutor Angelo 
Calmon de Sá. 

Está plenamente evidenciado o acerto 
dessa designação, como fatos os mais 
positivos atestam a confiança que o Nor
deste tem na atuação do Presidente An
gelo Calmon de Sá, que acaba de dar 
segura contribuição para o êxito da luta 
em que se empenha o Governo, de eli
minar os desníveis regionais! (Muito 
bem.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA
DOR LOURIVAL BAPTISTA, EM SEU DIS
CURSO: 

"BB FACILITARA CRÉDITO AS 
REGiõES MAIS POBRES 

BRASíLIA (0 Globo) - Uma ampla 
reformulação da sistemática operacional 
do Banco do Brasil, destinada a corrigir 
as distorções existentes na distribuição 
do crédito entre as diversas regiões do 
Pais, será realizada nos próximos meses 
e permitirá a liberação de recursos adi
cionais de Cr$ 6 bilhões para aplicação 
no Nordeste e Amazônia .ainda este ano. 

Segundo o Presidente do Banco, Ange
lo Calmon de Sá, a intenção do Governo 
é impedir que se acentuem, também no 
setor creditício, os desníveis regionais. A 
mudança da política do Banco do Brasil 
faz parte de um conjunto de medidas 
que serão adotadas para reduzir o hiato 
sócio-econômico entre o Norte-Nordeste 
e o resto do País. 

A necessidade de reformulação da 
atual sistemática tornou-se mais eviden
te após a constatação de que o cresci
mento das aplicações do Banco no Nor
deste, em 1974, foi Inferior ao das demais 
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regiões. A participação dessa Região no 
total das aplicações do Banco do Brasil 
sofreu uma redução de 0,8 por cento, o 
que causou uma grande preocupação. 

Revelou Calmon de Sá que, ao pesqui
sar as c.ausas dessa redução, o Banco 
chegou rapidamente à conclusão de que 
não pode usar as mesmas regras no In
terior do Piauí e na Agê.ncia Central do 
Rio, como vinha fazendo. É preciso que 
o crédito, nas regiões menos desenvol
vidas, seja mais fácil e mais barato. 

- Por isso - informou - foram de
finidos critérios de concessão de crédito 
que tornarão a atuação do Banco do 
Brasil muito mais flexível nas áreas me
no.s des.envolvidas. É importante que isso 
seJa fe1to no Nordeste e na Amazônia 
onde o crédito do B.anco do Brasil re~ 
presenta 50 por cento do total. Nas de .. 
mais regiões há um sistema bancário 
privado forte, enquanto o Norte-Norde.ste 
só conta com o Banco do Brasil, o Ban
co da Amazónia e o Banco do Nordeste 
praticamente. ' 

Unidade nacional 

Para o Presidente do Banco do Brasil 
"é impressionante como se consegue 
manter a unidade nacional com toda 
essa diversidade de umas para outras 
Regiões". Ele lembrou, a propósito, que 
.as aplicações totais do Banco do Estado 
do Piauí representam menos de um ter
ço das aplicações da Agência-Centro de 
Belo Horizonte (Cr$ 330 milhões contra 
Cr$ 1 bilhão) . 

- Mas o que surpreende mais ainda 
- acrescentou - é que, mesmo assim 
há um grande otimismo entre os empre~ 
sárlos plauienses. Isso se deve às gran
des obras de lnfr:a-estrutura realizadas 
p~lo Governo nesse Estado, e que pode
rao atrair um bom número de inve.sti
dores de outras Regiões. 

Segundo Calmon, as aplicações do 
Banco no Nordeste e Amazônia repre
zentam menos de 17 por cento de suas 
aplicações totais, que somaram Cr$ 81 
bilhões no final do ano passad:o. No 
Nordeste o saldo dos empréstimos do 
Banco é de Cr$ 11 bilhões, ou seja, 13,6 
por cento do total de suas aplicações. 

Os Estados da Bahla e Pernambuco, 
cada um com aproxlmada.mente Cr$ 2 7 
bilhões, são os principais clientes cio 
Banco na Região, embora em Alagoas e 
Sergipe as aplicações per capita sejam 

superiores. O Piauí é o cliente menos 
importante, com Cr$ 330 milhões. 

Esses números tornam visíveis, segun
do o Presidente do BB, um outro sério 
problema: os desníveis dentro da pró
pria Região, que se podem acentuar se 
os Estados menos desenvolvidos não ti
verem um tratamento preferencial. l1: 
uma tarefa difícil a de reverter essa 
tendência, pois os investidores têm o 
direito de escolher livremente a localiza
ção de seus empreendimentos (e não 
pode ser de outra forma). 

O QUE FAZER 

De qualquer forma, conforme declarou 
Calmon, é possível melhorar bastante a 
situação, pelo menos em termos de dis
tribuição do crédito. Para isso é funda
mental que o Banco do Brasil não seja 
excessivamente mercantil nessas áreas 
menos desenvolvidas e sim um Banco do 
Governo, de apoio. 

- Todas as reivindicações dos Estados 
menos desenvolvidos, ou uma grande 
p.arte delas, podem ser tranqüilamente 
atendidas. Uma hipotética expansão de 
1CO por cento no volume de crédito con
cedido ao Piauí, por exemplo, pouco re
presentaria em comparação com as 
aplicações totais do Banco. E em nada 
comprometeria a execução da politica 
orçamentária, pois os Cr$ 330 milhões 
a mais equivaleriam à cifr:a que ha
bitualmente se considera desprezível, 
quando se calcula a expansão dos meios 
de pagamento. 

Para que haja uma expansão do cré
dito nessa escala será preciso, no en
tanto, simpllficar o processo de conces
são de empréstimos nessas Regiões, além 
de algumas outras mudanças na siste
mática operacional do Banco. 

. - Por exemplo: o Banco não aceita 
duplicata de v.alor inferior a Cr$ 200,00 
em qualquer Região do Pais. No Rio ou 
São Paulo essa regra se justifica, mas 
não no Piauí, onde há Inclusive peque
nos empre.3árlos, de todos os setores, que 
nem sequer operam com dupl!catas. Já 
decidimos reduzir esse limite mínima e 
também descontar notas promissórias de 
firmas que não emitem duplicatas. 

Outra decisão já tomada pelo Banco 
do Brasil é a de reajustar com maior 
periodicidade - a cada três meses -
os limites de crédito das Empresas. 
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Atualmente, o reajuste é feito a cada 
nove meses, o que não chega a causar 
problemas às indústrias mais antigas 
mas criam grandes dificuldades p.ara as 
Empresas em implantação, que geral
mente têm planos ambiciosos de expan
são. 

Preços mínimos 

Na execução da política de preços mí
nimos - que Calmon considera "genial" 
- há também algumas distorções, todas 
decorrentes das diferenças regionais. No 
caso d·o algodão, por exemplo, os Em
préstimos do Governo Federal <EGF) só 
são concedidos ao produto em plumas, 
o que pode não representar um proble
ma no Rio Grande do Sul, mas prejudica 
os produtores do Nordeste. 

Nas Regiões mais desenvolvidas existe 
concorrência entre os beneficiadores do 
caroço de algodão e muitas vezes os pró
prios produtores fazem o beneficiamen
to. Assim, o preço do produto não é 
aviltado, ao contrário do que ocorre no 
Nordeste. Para resolver o problema, o 
Ministério da Agricultura está estudan
do a fixação de um preço mínimo tam
bém par.a o caroço de algodão. 

O mesmo acontece com a cera da car
naúba. O preço mínimo só beneficia a 
cera beneficiada, classificada. Os produ
tores Nordestinos de pó de cera ficam, 
então, nas mãos dos benefici.aidores. Mas 
também para esse produto o Ministério 
da Agricultura vai estabelecer breve
mente um preço mínimo, segundo infor
mou Calmon de Sá. 

Dentro de 30 dias o Presidente do 
Banco do Brasil receberá sugestões de 
todos os Gerentes das Agências do Piauí 
para a elaboração de normas operacio
nais adequadas às condições locais, que 
facilitem o crédito." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Senador 
José Lindoso. 

O SR. JOS.É LINDOSO - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, nestes dias de março, 
o Senado tem assistido a debates inten
sos e prolongados. Abrigava-se no meu 
coração, no entanto, ao lado do interes
se pelas at!vidades parlamentares, uma 
inquietação de prece, de gratidão cole
t!va, a me reclamar oportunidade para 
que fosse comunicada à Nação dolorosa 
ocorrência. É que a 11 do corrente fale
cera, em Manaus, André Vida! de Araújo, 

um dos nossos mestres, um desses valo
res que se destacam numa comunid.ade, 
tal árvore exuberantemente generosa em 
fruto, selva e sombra. 

Poder-se-ia dizer que a sua vida, ple
na de lances pioneiros no campo do 
saber e do agir iluminou, por décadas e 
déc.adas, o Amazonas. 

Filho do insigne jurista Araújo Filho, 
que nos albores deste século se fixara no 
Amazonas, e irmão do falecido Ruy 
Araújo, um dos nomes de maior altitu
de na politica estadual, André Araújo, 
casado com Dona Milbourges Bezerr.a de 
Araújo, também já falecida, enobrecia 
essa linhagem de cultura e honradez, 
através de uma vida impressionante
mente fecunda. Deixou prole ilustre, re
presentada por médicos, escritores, ad
vogados e jornalistas. 

Católico praticante, fora pensador de 
largos vôos e que padecera, na mocidade, 
das inquietações criadoras de Jackson 
de Figueiredo nos anos 20 e isso o levou 
a fundar o Centro D. Vital, em Manaus, 
onde liderou o movimento de intelec
tuais católicos. Mais tarde, pelos claros 
caminhos do tomismo, chegou a essa 
imp1·essionante fonte de saber nas letras 
católicas, um clarão nas noites de dú
vidas e de materialismo deste século que 
foi Jacques Maritain, inspirando-se mais 
e mais altas perquirições da Teologia, 
da Filosofia, do Humanismo integral. Ao 
ent.ardecer da existência, extasiava-se 
com São Francisco de Assis e com o 
misticismo de um São João da Cruz ao 
lado da arte de um Claudel, do questio
namento de posições de um Theilhard 
de Chardin. 

Bacharel em Direito, fez-se Magistra
do. O Juiz das barrancas dos nossos rios 
não se isolav.a no ritual processualistico, 
pois logo se transformava naquelas lon
gínquas localidade no Professor, no Líder 
a promover a comunidade, a fundar 
obras pias, a organizar centros literários 
p.ara os jovens. Um dos capítulos mais 
ricos de humanismo de sua extraordiná
ria atividade foi a de Juiz de Menores 
de Manaus. Nunca ninguém o ultrapas
sou nessa fascinante tarefa, onde foi o 
inigualável conselheiro, o Juiz íntegro, o 
reformador e fundador de escolas o pio
neiro na aplicação de técnicas de 'educa
ção. Para ele, não havia crianças delln
qüentes, havia menos carentes de amor, 
famintos de pão e de solidariedade numa 
sociedade Injusta, e que se empenhava 
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em promovê-la, numa doação constante 
de serv!ÇQ, de fé e de inteligência. 

Desembargador, nos seus acórdãos se 
sentia o sopro dos ventos do amanhecer 
nas cDlQe,ações das novas perspectivas do 
Direito Social e, como sempre, pensando 
e agindo, organizou o Instituto de Direito 
Social. 

O fascínio que a problemática humana 
exercia nesse grande cristão levou-o a 
fundar, igualmente, a Escola Monte.sso
riana de Manaus, a Escola de Serviço 
Social, talvez uma das prlmeira.s do Pais, 
que, há poucos anos, incorporou à Uni
versidade do Amazonas, a dinamizar a 
Agência local da Cruz Vermelha e a ser 
o entusiástico Secretário de Educação, o 
fundador de Clubes de Mães, do Círculo 
Operário, de creches e jardins de infân
cia. Um sentido de urgência marcava a 
sua vida, fundava obras, ens!nav.a e pre
gava a palavra de JoãQ XXIII, de Pio 
XII. Na eternidade da sabedoria da Igre
ja era o pensador de vanguarda, medi
tando e divulgando para todos a pala
vra do Papa. 

ApDsentado como Magistrado, conti
nuou a sua caminhada no serviço de 
Deus e ,a serviço dQs homens, sempre 
alegre, com um porte de preliador que 
não encontrava obstáculos. Profes<:or, 
incursionou, também, pela politica, ele
gendo-se Deputado Federal pelo Partido 
Democrata Cristão e, na Câmara Fe
deral, deixou rastro de sua cultura, in
clusive oferecendo à conslder.ação daque
la Casa, o substancioso Projeto de Có
digo de Menores, além de tantas outras 
iniciativas. 

Ultimamente, exercia a Presidência da 
Academia Amazonense de Letras, pois, 
no particular, legou acervo significativo 
c·omD a "Introdução a uma Sociologia 
Amazonense", "Estudo Biográfico sobre 
Araújo Filho" e dezenas de Dutros tra
balhos, inclusive alguns inéditos como 
um ensaio sobre Dostoiewski, além de 
suas reflexões e pesquisas sobre São To
maz de Aquino e Arl.stóteles. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é 
um registro que vale uma prece de sau
d.ade pelD multo que André Araújo deu 
ao Amazonas. Foi luz nas horas de tre
vas de nossa comunidade, porque .sua 
voz firme brotava de um coraç:lo inun
dado de fé, irradiando otimismo e reno
vação; foi mão para todos os labores e 
p.ara se erguer aos céus, em súplica a 

Deus pela nossa Terra; foi Inteligência 
e cultura para ensinar às sucessivas ge~ 
rações; foi o Pai de Família exemplar a 
engrandecer pelas suas virtudes a socie
dade; foi coração inundado de amor pela 
nossa Terra. 

E as minhas palavras em sua home
nagem, neste momento, são como ecos 
distantes das vozes da gente pobre que 
ele serviu, dos jovens, de quem ele foi 
seguro preceptor, de todos os hDmens 
que, pela sua vivência cristã, procurou 
dignificar, amando-os sobre todas as 
coisas, como amava, no Absoluto, o Se
nh-or Deu.s do Universo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o mais famoso 
talent<l e a mais peregrina cultura, quan
do mesmo coincidem numa só pessoa, 
nem por isso fazem dela, necessariamen
te um bom administrador. Exemplo mar
cànte - tristemente marcante! - de 
coisa assim inauspiciosa é a situação em 
que se encontram os Municípios Flumi
nenses, aí incluídos até mesmo aqueles 
que per suas belezas naturais, seus ape
los turísticos, sua proximidade preciosa 
do Rio tornaram-nos os pontos favo
ritos buscados por todos quantos podem, 
merecidamente, entregar-se às delícias 
de um lazer tão justamente conquistado. 

Todo país civilizado sabe que o turis
mo interno, além de todas as vantagens 
que traz à vida comum nacional, é a 
base necessária sobre a qual se alicer
ça a indústria turística Internacional. 
De fato; o ~rescimento do turismo na
cional incrementa (ao menos em tese) 
a sucessão das obras de infraestrutura 
sem as quais é impossível acalentar-se, 
até, a pretensão de atrair visitantes alie
nígenas. Abrindo e conservando rodo
vias; procedendo à modernização e ra
cionalização do saneamento básico; es
timulando e concorrendo para a aber
tura e funcicnamento perfeito de hotéis 
de alt<l nível; ajudando a florescer o 
comércio; cuidando dos acesso:s fáceis 
ao desfrute das belezas naturais - en
fim, agindo e trabalhando com a cons
ciência de quem está implantando e fa
zendo operar esplendidamente bem uma 
das mais rentáveis Indústrias do Mundo 
moderno: o turismo - a Admlnistraçiio 
faz carrear para o seu Estado os dinhei
ros que se gastam mais fartos no ócio 
e no lazer e, projetando seus recursos da 
natureza, atrai peregrinos universais. 
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É assim, per toda parte, onde a civi
lização floresce. 

Mas assim não tem sido, Infelizmente, 
no Estado do Rio. Veja-se, c·omo exem
plo dolorosamente edtficante, o caso de 
Cabo Frio. 

Capltallndi.scutida da famosa "Região 
dos Lagos Fluminenses", Cabo Frio é, na 
verdade, uma jóia engastada na imensa 
cintura litorânea que as águas cálidas 
do Atlântico convidam a desfrutar sem 
subordinação ao calendário. Todos os 
dias são, ou seriam, excelentes para go
zar as delícias aparentes de Cabo Frio. 

Aparentes, sim; e melancolicamente o 
confesso. É que Cabo Frio continua uma 
jóia não polida, em detrimento dos in
tesses locais, fluminenses e brasileiros, 
ainda que, por seus encantos próprios, 
leve de vencida as mais famosas praias, 
inclusive as do Sul da França, tão de
cantadas, e tão inteligentes aproveita
das. 

O abandono a que está relegada a pá
tria das águas tranqüilas fere o direito 
dos que ali habitam e punge aqueles 
que lhe procuram as amenidades, que 
seriam dulcissimas, uma vez decente
mente cuidadas. 

Saiba o Senado que Cabo Frio, para 
uma população fixa de 60 mil almas, 
acolhe até 200 mil turistas, no auge da 
estação, e recebe muitos milhares, mes
mo nas épocas consideradas fracas. E 
tanto os habitantes quanto os visitantes 
(parece mentira!) quase nada, multo 
pouco recebem dos poderes públicos. O 
que Investimentos inteligentes poderiam 
pr·cporci<mar de rendas fantásticas ao 
Município e a·o Estado vai além das 
melhores expectativas. 

Todavia, o morador de Cabo Frio, cuja 
economia necessariamente há de repou
sar na Indústria turística, é um sofre
dor inteiramente desassistido. 

O saneamento básico local seria Irri
sório, senão fosse ofensivo. Todo aquele 
mundo de delícias e de promessas, de 
ofertas e de doçuras, tão coloridamente 
decantadas nos folhetcs multicoloridos 
com que se busca atrair a atenção do 
turista. . . tudo só existe no papel da 
propaganda. A realidade é desgraçada
mente outra. 

A água doce - condição sine qua 
non - para as férias marinhas, prati
camente lnexiste. A pouca, que l1avla, 
sofre sangia nas adutoras, sangrias 
que foram - pasmemos todos! - auto
rizadas pelo Governo do Estado. Dai por-

que a mais rendosa indústria local é a 
venda de caminhões-pipa, que mercade
jam o líquido que compram a 10 cruzei
ros por um mínimo de 800! ! ! 

Isto explica, e facilmente, porque Cabo 
Frio vende cotas de água-mineral que 
vã,o multo além do imaginável, e cujos 
carregamentos se esgotam num abrir e 
fechar de olhos. O Senado pede avaliar 
como será a higiene nas quase dezenas 
de hotéis sofisticados que ali exploram 
o comércio bipartido de acomodações e 
da alimentação. 

A rede de esgotes (não é difícil nem 
mesmo imaginar) praticamente inexiste. 
Percentagem modesta de fossas sépticas; 
e tudo o mais, segundo inaceitáveis prá
ticas do despejo in natura. 

A gente local, os que ali vivem e tra
balham, certamente, sofrem mais, por
que por mais tempo, continuadamente 
pois, do que os turistas. Mas uns e outros 
sofrem demasiado. 

A Previdência Social, para cujos males 
não se encontrou ainda remédio ade
quado, sobretudo no setor da assistência 
médica, é tortura permanente para as 
classes trabalhadoras. Ninguém desmen
te, tão meridiana é a verdade, que ape
nas dois médicos cobrem o ambulatório 
existente, onde, pelos menos, duzentos 
consulentes diários reclamam seus ser
viços. 

A inauguração da Ponte Rlo-Niterói, 
que pós Cabo Frio muito mais perto dos 
turistas, só fez agravar as deficiências 
notórias daquela Região. O fato ganhou 
tais prcporções que o Presidente da 
Companhia Nacional de Álcalis, Impor
tantíssima indústria local, se viu cons
trangido a fazer publicar na Imprensa 
uma nota oficial, na qual, e sob a res
ponsabilidade de sua assinatura pessoal, 
afirma: 

"Advertimos os mal Informados que 
não acreditem na iníqua, inconsci
ente e demagógica prcpaganda en
focando a região dos lagos, porque 
ela está despreparada, lnfraestrutu
ramente para suportar o surto em
piricamente conduzido de novas 
construções (hctéis, motéis, residên
cias, loteamentos, etc.) estimulado e 
autorizado pela administração pú
blica, e o afluxo populacional des
pertado pela propaganda dolosa". 

E, se está claro que a população fixa 
de Cabo Frio e da Região dos Lagos Flu
minenses vive, sobretudo, do fluxo ln
cessante das populações flutuantes, não 
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é menos claro que se a última for 
desviada de seu destino, toda a econo
mia local entrará em declínio, como pre
juízos imensos advirão para os Interes
ses do Estado do Rio. 

Eis pcrque, em defesa do homem e 
do erário fluminense; eis porque, para a 
garantia daqueles que têm o direito de 
usufruir suas férias, a nova Administra
ção do novo Estado do Rio precisa se 
voltar, com urgência, para o trato· .e a 
sclução daqueles problemas. 

Ninguém ignora que um mal chama 
outra; todos reconhecemos que o pro
gresso e a riqueza cobram altos preços. 
E, assim, os ricas, os remediados e os 
pobres - gente fixa e gente ocasional 
de Cabo Fria- todos estãa sofrendo ou
tras angústias. 

Cidade sol, de mar e de vento -
Cabe Frio é o Turismo de ano Inteiro, 
de 1.0 de janeiro a 31 de dezembro, com 
as oscilações maiores de freqüência em 
favor do.s meses cálidos, a Cidade e a 
Região agasalham milhares de compa
trícios nossos e, ainda, muitos e muitos 
estrangeiros. 

A população - espraiando-se dos 60 
aos 260 mil homens e mulheres e crian
ças - está, quanto à segurança indivi
dual e patrimonial- entregue à própria 
sorte. A> Autoridades Municipais, na po
breza de seus recursos materiais, não 
dispõem de recursos humanos; e o Esta
do, o grande lucrador do turismo, con
tinua como "capitão que não cuida". 

O aparelhamento policial, preventivo 
e repressivo, chega a ser ridículo. E os 
assaltos à mão armada, em plena luz do 
dia, se sucedem. ininterruptamente. Os 
automóveis logicamente deixados ao 
abandono, enquanto seus donos e usuá
rios demandam as praias ou os restau
rantes, são presa fácil para o numeroso 
exército de meliantes, segures da Impu
nidade. As casas, que necessariamente 
são desabitadas fora dos dias de lazer, 
oferecem-se a contínuos assaltos. A mé
dia mensal da criminalidade contra a 
propriedade privada vai além de um cri
me por dia. 

Cabo Frio, e os Lagos, região Ideal para 
o repouso e o lazer, fonte perene dada 
por Deus às delícias humanas, infeliz
mente é assim! 

E para não continuar assim é que 
ocupo a atenção dos meus Pares, pedin
d-o aos Céus que também me ouça o Go
vernador Faria Lima. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Não há mais tempo para con
ceder a palavra aos demais oradores Ins
critos. Lembro aos nobres Srs. Senado
res que o Congresso Nacional está con
vocado para uma Sessão a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, destina
da à leitura da Mensagem n.0 31, de 
1975, ao Congresso Nacional. 

Nada mais havendo que tratar, vou en
cerrar a Sessão. 

Designo para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Reque
rimento n.0 24, de 1975, de autoria do 
Senhor Nenador Nelson carneiro, soli
citando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n.o 156, de 1974, de sua 
autoria, que dá nova redação ao § 2.0 

do art. 73 da Cons-olidação das Leis do 
Trabalho. 

2 
Votação, em turno umco, do Reque

rimento n.0 26, de 1975, de autoria do 
Senhor Senador Nelson carneiro, solici
tando o desarqulvamento do Projeto de 
Lei do Senado n.0 16, de 1974, de sua 
autoria, que altera a Legislação da Pre
vidência Social e dá outras providências. 

3 
Votação, em turno único, do Reque

rimento n.0 27, de 1975, de autoria do 
Senhor Senador Nelson carneiro, solici
tando o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n.0 28, de 1974, de sua 
autoria, que altera a Legislação da Pre
vidência Social, e dá outras providências. 

4 
Discussã·o, em turno único, da Emenda 

da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
n.0 20, de 1973 (n.o 1.493-B/73, na Câ
mara dos Deputados), que revoga os 
arts. 3 ° e 4.o do Decreto-Lei n.o 389, de 
26 de dezembro de 1968, que "dispõe so
bre a verificação judicial de insalubrida
de e periculosidade, e dá outras provi
dências", tendo 
PARECERES, sob n.0s 555 e 5556 de 1974, 
das Comissões ' 
- de Constituição e Justiça, contrário; e 
- de Legislação Social, contrário. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 
25 minutos.) 



15.a Sessão. da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 21 de março de 1975 

PRESID:il:NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

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

Adalberto Sena - Evandro Car
reira - José Esteves - José Lindo
so - Cattete Pinheir-o - Jarbas 
Passarinh-o- Renato Franco- Ale
xandre Costa - Henrique de La 
Rocque - Helvídio Nunes - Virgí
lio Távora - Wils-on Gonçalves -
Domício Gondim - Ruy carneiro -
Luiz Cavalcante - Augusto Franco 
- Gilvan Rocha - Lourival Baptis
ta - Heitor Dias - Ruy Santos -
Dirceu Cardoso - João Calmon -
Roberto Saturnino - Benjamin Fa
rah - Itamar Franc-o - Lázaro 
Barboza - Saldanha Derzi - Leite 
Chaves - Leno!r Vargas - Daniel 
Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta 
a Sessão. 

Não há Expediente a ser lido. 

Sobre a mesa, c-omunicação que será 
lida pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência que me ausentarei do País a 
partir do próximo dia 27, a fim de, no 
desempenho de missão com que me dis
tinguiu o Senado, participar da 116.n 
Reunião do Conselho Interparl:lmentar, 
a realizar-se em Colombo, Sr! Lanka. 

Atenciosas saudações. 

Sala das Sessões, em 21 de março de 
1975. - Da.nton Jobim. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O Expediente lido vai à publica
ção. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N,0 24, de 1975 

Determina que os maços de cigar
ros tragam imp11essos na parte exter
na sua fórmula de composição. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - As embalagens de cigarros, 
cigarrilhas, charutos ou fumo para ca
chimbo, destinados à venda no varejo, 
trarão obrigatoriamente impressa na sua 
parte extema, em língua portuguesa, em 
caracteres de fácil leitura, sua fórmula 
de composição, com tipos e quantidades 
das substâncias incluídas. 

Art. 2.0 - O Ministério da Saúde, 
através de seus órgãos incumbidos da 
fiscalização sanitária dos produtos des
tinados ao c·onsumo público, verificará, 
pela técnica da amostragem, a corres
pondência da fórmula com o produto 
apresentado. 

Art. 3.0 - A comercialização dos pro
dutos mencionados no artigo 1.0 sem o 
cumprimento da exigência de que trata 
esta Lei, ou a constatação de discrepân
cias entre a fórmula exibida e o produ
t-J, resultará na aplicação de sanções aos 
fabricantes do mesmo. 

Parágrafo único - As sanções previs
tas neste artigo irão de multa equivalente 
a cem 000) vezes o maior salário mini
mo vigente no pais, até o impedimento 
da indústria que reincida por dez (10) 
vezes na infração à lei, em cada período 
de cinco (5) anos, para o exercício de 
qualquer atlvidade relacionada com o 
processamento industrial do fumo. 

Art. 4.0 - o Poder Executivo regula
ml:'ntará esta Lei no prazo de noventa 
(~OJ dias, a partir de sua promulgação. 
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Art. 5.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publlcação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 

Estou reapresentando o Projeto que to
mou o n.0 110!73 no Senado Federal, e 
obteve parecer favorável elogioso na Co
missão de Constituição e Justiça. Por não 
entender a manifestação contrária do 
Ministério da Saúde - atendendo soll
citação de audiência sugerida pela Co
missão de Saúde desta Casa -, alegando 
a existência de matéria de natureza si
milar em tramitação na Câmara dos 
Deputados. 

Ora, a Proposição n.0 399-A, de 1967, da 
outra Casa do Congresso, no seu art. 1.0 , 

obriga aos fabricantes de produtos des
tinados aos fumantes inserir a inscrição 
''O FUMO PODE PREJUDICAR A SAú
DE" nas suas embalagens. Não justifi
cando, portanto, a alegação de analogia 
com o texto do projeto que torna obriga
tória a impressão da fórmula de composi
ção e quantidades de substâncias incluí
das nas embalagens. 

Comentando que esta pretensão, hoje, 
de diversas maneiras objetivando a con
tenção do número de fumantes, é apli
cada em diversos países do mundo, em 
nada interferirá na qualldade do fumo 
destinado ao consumo, que continuará 
sendo exatamente a mesma de hoje, 

Procuro situar-me, uma vez mais, na 
exata posição que julgo caber ao legis
lador: a posição de vigilância face a tu
do quanto diga respeito ao interesse pú
blico. 

As situações novas devem, sempre, su
gerir a apresentação de proj e tos de lei 
que visem a disciplinar práticas ou com
portamentos relacionados com a coleti
vidade, em geral, ou com o homem, em 
particular. 

O que se está passando com o uso do 
fumo, neste momento, através do mundo, 
é típico no sentido de uma conscientiza
ção que se estende rapidamente pos paí
seE e continentes. acerca dos riscos à 
saúde a que se expõem os fumantes. 

O hábito de fumar constitui, sem dú
vida, um dos mais velhos da humanidade. 
A vinculação da existência desse hábito 
em pessoas que vieram a ser vitimadas 
pelo câncer é também uma constatação 
de hó. muito feita pelos médicos. 

O assunto, ~ ~~ln, tem merecido aten
ção maior nos ~}t11Qos tempos, e um certo 
número de go.,_u fnlls, sob a inspiração de 
seus órgãos e~tl-~~egados de zelar pela 
sn.úde pública. ~e~q procurado positivar 
medidas que ~eP~~timulem, ou que res
trinjam, qu!!l~tl tiPo de consumo de 
fumo. 

Desde 1.o de . :;l)l~iro de 1071 por exem
plo, toda proP~~flt)tla de produtos da in
clústria tabagi~tfol ~o! banida dos rádios e 
vídeos amer!cq_btl~· após uma lei aprova
da pelo Cong~~&' · p,. validade desse di
ploma foi, ali~5 , ~llnfirmada pela Corte 
Suprema dos llllilptl"os 1:Jnidos, em 1972. 

Pelo que a ~e?llla estabelece, os fabrl
crtntes de fulll.ll S.lém de nicotina e al
catrão, deverlq_í11, lhclu!r nos maços de 
cigarros uma q_d4e-~tência Sobre os diver
sos perigos dO ~t1plll. E também os anún
cios em j ornai~ f~\ristas ou em cartazes 
seriam obr!gat~~JS.tnente acompanhados 
de uma contrD.biollaganda. 

Os fabrlcant\\.9 à.~ fumo da Inglaterra, 
por outro ladO, jP <l.ceitar;::m, voluntaria
mente, imprilll.t a\>iso identico ao ame
ricano em seus ~l'c~tes de cigarros. Tudo 
isso, paralelo ~ v~a imensa campanha 
educativa antttt~0<l.glsta. desencadeada 
pelo Health Et:tt1~a.tion council em todo 
o território !Jl:'tt,l'l.lco. 

o Japão ado~ v ~e!llelhante programa 
de ação e exigt{O~ índic~s de nicotina e 
alcatrão impl'(I~O~ nos mvólucros dos 
cigarros, alélll 1:1& a.clotar outras medidas 
restritivas. 

A Itálla deSCI!;! ~ 9G2, tem leis proibindo 
qualquer publi~tl<:l.e ~e fumo, o qual só 
pode ser vendiQ,

0 
iJ. tnalores de 21 anos. 

Na União SD\>tJt!~a, as altas personali
dades estão prl;)íjJ1Cias de se apresenta
rem fu~ando 1:1& ~eriluõnias, filmes ou 
fotograflas. 

A Suécia e !I "\~el'l.'tanha proíbem a tores 
menores de 25 \ti'o~ de fazer comerciais 
de cigarros. 

Já é tempo ~·l ~e taça tarnbém al
guma coisa no y~a.~n - em defesa da 
saúde e da vlcl\t ~~~ fumantes, vitimas 
passivas da prl;)p~"'ti.nda. 

É fúcll, al!áS, ;?n~tatar, mesmo sem o 
apelo às estatíst:ItífJ.~. qt1e o uso do fumo 
vem-se alastra\).l de uma forma Im
pressionante e1~ f.0~so l'aís, nos últimos 
anos, principí!l~t:l~te entre cluas cate
gorias de conStttflCiores destituídas de 
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'expressão numérica, até pouco tempo 
atrás: os adolescentes e as mulheres. 

Multo contribui para a generalização 
do hábito, observarei, a sua colocação 
em termos de moda. E é justamente nes
se rumo que se ·orienta a livre e volumo
sa propaganda das fábricas locais de ci
garros, nos jornais, revistas, tevês e rá
dios. 

Através de modelos jovens, usando 
multas vezes o apelo do sexo, desenvol
ve-se para um público de todas as Idades, 
desinformado em grande parte dos ma
lefícios do fumo, uma publicidade perni
ciosa. em gue o fato de fumar é sempre 
associado a imagem do êxito profissio
nal, ou do atratlvo exercido sobre o ou
tro sexo. 

Não será essa, evidentemente, assim 
penso, uma situação diante da qual o le
g;slador, ou o próprio Governo, através de 
seus órgãos de saúde pública, devam 
permanecer neutros. 

No que me toca, estou procurando fazer 
com pressa, na urgência que o assunto 
encerra, o que está a meu alcance. E 
sigo, ao formular este projeto de lei, 
exatamente, uma sugestão há dias feita 
em público pelo Dr. Moacir Santos Silva, 
c:l.iretor do Instituto Nacional do Câncer. 

A medida proposta não discrimina 
marcas de cigarros. Não encerra ameaça 
à continuidade das prósperas indústrias 
fumagelras do País (algumas delas dis
cretas pontas de lança de misteriosas 
empresas multinacionais), mas signifi
cará, se adotada, tenho certeza, o pri
meiro passo firme que se dá na defesa 
do homem brasileiro contra um de seus 
maiores e mais traiçoeiros inimigos. 

Sala das Sessões, em 21 de março de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, de Saúde, de Economia, e de Fi
nanças) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O projeto lido será publicado e 
remetido às Comissões competentes. 

O Sr. 1.0 -Secretárlo procederá à leitu
ra de requerimentos enviados à Mesa. 

Slo lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 120, de 1975 

Sr. Presidente: 
De acordo com o art. 367 do Regimento 

Interno, requeiro desarqulvamento do 

Projeto de Lei do Senado n.0 4, de 1971, 
de minha autoria, que autoriza o Poder 
Executivo a determinar o pagamento de 
gra tlflcação especial ao funcionalismo 
civil e militar da União. 

Sala das Sessões, 21 de março de 1975. 
- Benjamin Farah. 

REQUERIMENTO 
N.0 121, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqul
vamento do Projeto de Lei do Senado 
no 82/74, que "acrescenta parágrafo ao 
art. 530 da Consolidação das Leis do Tra
balho", e que se faça, se necessária, a re
constituição do processo. 

Sala das Sessões, em 21 de março de 
1975.- José Lindoso. 

REQUERIMENTO 
N.0 122, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqul
vamento do Projeto de Lei do Senado 
n.0 86/74, que "introduz alterações no 
Código Nacional de Trânsito", e que se 
faça, se necessária, a reconstituição do 
processo. 

Sala das Sessões, em 21 de março de 
1975. - José Lindoso. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Os requerimentos lidos serão pu
blicados e incluídos em Ordem do Dia, 
nos termos do Regimento Interno. 

De acordo com ofício do Deputado 
Marcondes Gadelha, Secretário do Grupo 
Brasileiro da União Interparlamentar, 
esta Presidência comunica que, além do 
Senador Danton Joblm, já designado, 
comparecerão, também, à 116.a Reunião 
do Conselho Interparlamentar, a reali
zar-se em Colombo, Sr! Lanka, de 31 de 
março a 5 de abril do corrente ano. os 
Senadores José Sarney e Tarso nutra, o 
primeiro como Chefe da Delegação. 

Há oradores inseri tos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Virgílio Távora, como Líder. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, este Plenário 
ainda vibrando dos debates dos últimos 
dias, cabe-nos, aqui, tratar de assunto 
quase tão polêmico como os anterior
mente percutidos, qm.l seja, a política 
econõmlca e financeira da Revolução. 
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Matéria das mais vastas, procuraremos, 
como nos anos anteriores, em que tra
vamos debates em termos elevados com 
a nobre Opos!çá;o, Inicialmente, como em 
uma sistematização dos assuntos a. se
rem tra.ta.d·os. traçar um rápido bos
quejo da conjuntura atual do País, para, 
em seguida, em pronunciamentos suces
sivos, abordarmos aqueles pontos que 
enunciaremos como polêmicos e sobre 
eles nos determos. 

Hoje, mister se faz apresentar a este 
Plenário as variantes do desenvolvimen
to nacional. Um pequeno retrospecto, pa
ra alguns talvez cediço. 

Vencido o perí-odo da crise de estabili
zação dos anos de 1964 a 1967, o Brasil 
- como é do conhecimento de todos -
entrou em uma era de altas taxas de 
desenvolvimento econômlco, como se de
preende de quadr·os já de sobejo aqui 
apre.sentados. Eis um deles: 

TAXAS DE CRESCIMENTO 
(Em %) 

Ano ~l'otal Indústria 

1968 9,3 15,5 
1969 9,0 10,8 
1970 9,5 11,1 
1971 11,3 11,2 
1972 10,4 13,8 
1973 11,4 15,5 
1974 9,6 8,2 

Fonte: Instituto Bras!le!ro de Econom!n - :f'un
dnçao Getúlio Vargas. 

Referlr-nos-emos aos dois últimos anos. 
Em 1973, temos uma taxa de crescimen
to de 11,4%, a indústria comparecendo 
com uma contribuição de aumento de 
15,5%. Em 1974, dados preliminares, te
mos um crescimento global de 9,6%, ca
bend·o aí o maior Impulso, não à Indús
tria, como nos anos anteriores, mas à 
agricultura. 

O período 1968/1973 corresponde ao 
crescimento global da economia, multo 
elevado quando se tomam, como parâme
tro de referências, os índices Interna
clonais. O declínio existente em 1974, 
fruto de causas. aqui, de todos conheci
das, tem - vamos logo fixar - uma 
continuação lógica no ano que se se
gue e, possivelmente, em 1976. Por Isso, 

convém separar dois períodos de análise, 
o 1968/1973, com base em aconteci
mentos passados, e o perí.odo 1974/1975, 
no qual se Integram elementos de futu
rologia a curtíssimo prazo. 

Essa subdivisão em petiodos é que per
mite pôr em evidência as variantes do 
desenvolvimento nacional. 

O perí-odo primeiro corresponde, para 
nós, a um afastamento do que tinha 
sid·o, até então, o modelo tradicional de 
desenvolvimento econômlc·o na América 
Latina. Esse modeJ.o, preconizado pela 
CEPAL e que tantos adeptos teve em 
nossa Pátria, fundamentava o desenvol
vimento econômlc·o na Industrialização 
subst!tut!va de importações de manufa
turados. A doutl'ina brasileira, neste pe
ríGdo, rompeu com o modelo tradicional, 
deslocando a ênfase da estratégia de 
substituição de importações para a pro
moção de exportações. 

Srs. Senadores, neste passo é que nos 
permitimos chamar a atenção do Ple
nário, que um ponto deve ser ressaltado, 
por muit.o pouco percutido nas discussões 
que, dentro e fora do Plenário, se fazem 
a respeito deste período tão importante 
da no:Jssa vida econômica: é a mudança 
da dimensão econômlca do País. 

Para melhor captar o sentido da pro
moçá;o de exportações, como fonte de 
impulso do crescimento econômico, con
vém ter presente que a preocupaçã·o do
minante de t·odos os Governos Revolu
cionários foi esta: a de mudar, no se to r, 
a dimensão económica do Brasil. Gran
des projetas de investimentos, em gran
des empresas, originam uma produçã-o 
mais eficiente por efeito daquilo que os 
ec·onomlstas chamam - com licença do 
nobre Vice-Lider do MDB - "economias 
na escala de produçã·O". A mudança con
tida na dimensão média das empresas, 
empregando processos de produção com 
grande densidade de capital por unida
de de produto, supõe, evidentemente, 
uma dimensão de mercado que permite 
amortizar na com110Sição dos custos, 
adequadamente, o valor dos itens de ca
pital físico que não os custos fixos. Ne.s
sas condições, para t·ornar viáveis gran
des projeto.s, os esquemas de Incentivos 
fiscais às exportações - e o nobre Lide r 
do MDB, aqui presente, deve estar recor
dado das discussões travadas, ano pas
sado, quand·o se debatiam os diferentes 
camlnl1.as a seguir, no modelo do desen-
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volvimento brasileiro - significaram so
mar a um determinado volume de de
manda interna a demanda que foi pos
sível criar fora do Pais, com os incentivos 
já citados. E estas exportações, que em 
1964/65 beiravam 1,5 bilhão de dólares, 
subiram para a tingir 6 .199 em 1973 e, 
numa primeira apr.oximação, como dis
semos, 7 bilhões, 96 milhões, em 1974. 

A primeira pergunta que faríamos é 
como poderia o Brasil enfrentar a crise 
internaci-onal do petróleo, inesperada por 
todos? E aqui a futurologia fracassou. 
Como seria possível ultrapassar essa crise 
se não tivesse dado o impulso que deu às 
exportações e o acúmulo que procedeu 
de divisas internacionais? 

Ampliando-se as exportações, em con
trapartida tornava-se possível ampliar 
as importações, num efeito adicional de 
realimentação d·o nível de atividade eco
nómica interna do Brasil. 

Sinteticamente apresentado o período, 
poderíamos dizer que, de 1968 a 1973, ti
vemos uma relativa f·olga, e a balança 
de pagamento não foi aquele fator res
tritivo de desenvolvimento que estávamos 
habituados a assistir anos atrás. Muito 
ao contrári·o, nã·o só se expandiu o fluxo 
fisico como também o volume da entra
da e saída de mercadorias do País, gra
ças a financiam!'!ntos do exterior, que 
permitiram a consolidação dos recursos 
internacionais do País. A tal ponto que, 
em fins de 1973, chegávamos a um con
fortável nível de 6,5 milhões de dólares. 

A recuperação da economia nacional, 
outro p·onto que desejaríamos aqui bem 
frisar, a partir de 1968, com taxas in
ten.sas de atividade económica até 1973. 
tem, do ponto de vista da produção, duas 
fases: a fase inicial, em que a produção 
industrial crescia por força daqullo que 
vulgarmente se chama aproveitamento do 
que está feito, isto é, a ut!l!zação da ca
pacidade produtiva ociosa já instalada 
no País e posta em evidência pela crise 
de establl!zação dos anos 1964/1966. 
A partir de 1969, porém, quando as in
dústrias, ele mod·o geral, passaram a fun
cionar praticamente a plena carga. já 
que a maioria delas apresentava o apro
veitamento de 90% da capacidade ins
talada, que é, :praticamente, um nível de 
pleno emprego dos equipamentos, a ex
p::t.nsão ficou na dependência de novos 
J'ro,ietos de investimento sintetizados no 
Primeiro Plano Nacional de Desenvolvi
mento. 

A crise mundial que veio a lume em 
outubro de 1973, tendo como principal 
condimento a elevação brutal e repen
tina d·o preços de petróleo pelo cartel 
dos países exportadores, tornou a. colo
car - e aqui começa a polêmica - a. 
questão das transações do País com o 
exterior (balanço de pagamentos) como 
o elemento chave da. continuidade do 
nosso crescimento em alto ritmo. O ano 
de 1974 - como posteriormente veremos 
- caracterizou-se por um déficit do ba
lanço de pagamentos, em conta corrente, 
da ordem de 7 bilhões- mais exatamen
te, 6,9 bilhões de dólares -, havendo, no 
fechamento desse déficit, uma perda de 
reserva da ordem superior a 1 bilhão de 
dólares. 

Em recentes e reiteradas declarações, 
o Ministro da Fazenda deixou bem claro 
que ·O País não poderá repetir, em 1975, o 
mesmo déficit de 1974 nas transações com 
o Exterior, sob pena de comprometer a. 
relação de segurança., entre a endivida
mento líquido e o valor das exportações. 
E, Srs. Senadores, não é por outro moti
vo que o II Plano Nacional de Desen
volvimento volta a. acentuar a substitui
ção de importações. Desta. feita, substi
tuição das compras de insumos ao ex
terior e de equipamento pesado, áreas 
onde se completará o processo de substi
tuição de importações, chegandil-se a 
uma situação, num futuro imediato, de 
maior grau de auto-suficiência. 

Diz S. Ex.a: 

"As novas condições da economia 
mundial recomendam, para. o Brasil, 
um esforço concentrado de substitui
ção de importações, particularmente 
nas áreas do petróleo, da siderurgia., 
da. metalúrgica não ferrosa, da in
dústria química. e de fertilizantes, do 
papel e celulose e de produção de 
bens de capital, de acordo com a es
tratégia traçada no II PND. As re
centes descobertas de recursos na
turais tornam, nesse sentido, extre
mamente pujantes as perspectivas 
da economia brasileira para o final 
desta década. O problema principal 
que temos a enfrentar é o de equa
cionar os problemas de balanço de 
pagamentos no período de tran~!ção, 
110is, para substituir importações, é 
preciso, numa primeira fase, impor
tar mais. A resp·osta, para esse perío
do de transição, !1á que se concen
trar em dois pontos: a) um esforço 
redobrado de expansão; b) uma hie-
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rarquização dos investimentos de 
acordo com o seu impacto imediato 
no balanço de pagamentos." (Mário 
Henrique Slmonsen) 

Uma análise, pois, se Impõe, Srs. Se
nadores, embora perfunctória, jã que o 
objeto serã de outro pronunciamento, do 
balanço de pagamentos em 1974. 

As exportações atiglram, como vimos, 
a ordem de grandeza de US$ 8 bilhões, 
mais preclsamen te, US$ 77. 976 milhões, 
o que não chega a ser decepcionante, 
mas em contrapartida, as importações 
ultrapassaram todos os cálculos mais ou
sados, atingindo a casa dos US$ 12,5 bi
lhões, apresentando-se a balança comer
cial com um déficit de US$ 4,4 bilhões, 
para os quais o aumento do petróleo 
contribuiu com US$ 2 bilhões, e os bens 
de capital e lnsumos básicos, com 2,5 bi
lhões - aí Incluídas importações de aço, 
produtos químicos, papel e celulose, me
tais não ferrosos e bens de c a pi tal, j ã 
referidos. 

Quanto a matérias-primas, não hã 
como negar que suas importações se 
expandiram por força da constituição de 
estoques além do nível dos cronogramas 
normais de produção de empresas, em 
virtude da insegurança gerada pelo novo 
quadro mundial, parte não pequena ca
bendo à expansão de Importações go
vernamentais. 

Não é sem razão que, neste ano, o Go
verno Geisel traçou um orçamento, a 
ser executado fielmente, de importações 
de todas as entidades governamentais, 
afora medidas outras que estudaremos 
quando abordada a questão do amparo à 
empresa privada nacional. 

Somando-se a este resultado o déficit 
de serviços, chegamos a um déficit em 
conta corrente de US$ 6,9 bllhões, co
berto por um ingresso liquido de US$ 5 
bllhões de capitais de empréstimo, 
US$ 900 milhões de investimenh1, 
capital de risco, e uma contribuição de 
nossas reservas Internacionais - jâ ci
tadas - de cerca de US$ 1 bilhão. 

Atingimos, em fins de 1974, níveis de 
endividamento externo mensurados por 
US$ 17,3 b!lhões de dívida bruta e 
US$ 12,1 b!lhões de dívida líquida, o que 
não pode causar apreensão, já que esta 
se encontra bem escalonada e o coefi
ciente dívida líquida/exportação se man
tém na ordem de 1,5, o que é um índice 
multo bom. 

Por outro lado, déficit em conta cor
rente de US$ 6,9 bilhões, porém, só pode 
ser aceito como uma exceção em um ano 
de transição, pois, se repetido por anos 
a fio, tornaria o País insolvãvel. 

Neste passo, não podemos deixar de 
fazer reparos à afirmativa ontem con
tida no discurso do eminente represen
tante do Paraná. Talvez, S. Ex.", de pos
se de dados menos exatos, haja afirma
do corresponder o nosso endividamento 
bruto a 35% do produto interno bruto. 

Acreditamos nós, que somos vassalos 
da ciência dos números, que as teorias, 
as ordenações jurídicas podem sofrer 
discussões. Mas os números Indicadores, 
se verdadeiros, mantêm entre si uma 
relação que não pode ser discutida. É 
este o motivo por que sempre, seja na 
discussão da política económica finan
ceira, seja no setor nuclear, procura
mos, nesta Casa, apresentar como num 
rehearsal uma imagem daquilo que con
siderávamos, seja a conjuntura global, 
ou a setorial e os números que as con
formavam. E após isso, fixados estes pa
râmetros, travávamos o debate. 

E talvez não seja aqui despiciendo 
pedir o testemunho do nobre Líder da 
Oposição - hoje com tantos companhei
ros, mas naquele tempo em que travá
vamos a batalha, reconhecemos, lhe era 
muito penosa, por ter que se desdobrar 
em todas as frentes - se essa não era 
a posição que assumimos. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com to
do o prazer. 

O Sr. Franco Montoro - Desejo, de 
Início, cumprimentar a V. Ex."' e o Se
nado pela forma elevada, documentada 
e fundamentada, com que V. Ex." trata 
desse delicado assunto da política eco
nómico-financeira do Pais. Não é novi
dade. V. Ex." assim tem procedido nos 
debates que aqui foram travados e que 
tiveram como conseqüência medidas de 
caráter governamental expressamente 
vinculadas aos debates travados nesta 
Casa. Foi um serviço prestado par V. Ex." 
ao Congresso e ao País. Agora V. Ex.", 
dentro desse mesmo espírito, faz um 
pronunciamento fundamentado, reco
nhecendo o valar deste trabalho, e para 
manter Igual seriedade, no debate que 
se vai travar, quero dizer a V. Ex." que, 
independentemente dos debates parciais 
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que aqui forem travados, através de 
apartes incidentes, a Liderança da Mi
noria já acertou, com o nobre Senador 
Saturnino Braga, o exame objetivo e 
documentado também da peça de V. 
Ex.", para uma resposta de igual va
lor, igual fundamentação, apresentando 
estatística contra estatística, dado con
tra dado e o nosso ponto de vista a res
peito do problema. Permito-me acres
centar um detalhe: estranhou V. Ex.a 
que, ontem, se tivesse dito que a dívida 
externa do Brasil ultrapassava o limite 
de 30% ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - 35%. 

O Sr. Franco Montoro - ... , chegando 
aos 35%. Diz V. Ex.a que com números 
em mão não se pode fazer outra con
testação senão com números, também. 
Quero lembrar, entretanto, a V. Ex." que 
se os números são sempre exatos, eles 
se referem à realidade nem sempre cla
ramente conceituada. Assim, por exem
plo, no conceito de dívida externa que 
V. Ex." limitou a 17 bilhões de dólares, 
estãn Incluídos os saques internacionais 
do Brasil? Outras operações que direta 
ou lndiretamente representam uma so
brecarga à nossa dívida externa? É sobre 
esse aspecto principalmente que se fará 
o exame objetlvo do MDB para uma res
posta também objetiva a V. Ex." De 
qualquer maneira, admitindo mesmo os 
dad·os de 17 bilhões, diante do.s setenta 
e tantos bilhões do no.sso produto inter
no bruto, e.ssa porcentagem seria da 
ordem de 25%, aproximadamente. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Vamos 
auxiliar V. Ex.": 22,3% apenas. Portan
to, "pouco" diferente de 35. 

O Sr. Franco Montoro - Pode ser 
mais ou menos esse dado. São referên
cias que devem, evidentemente, ser exa
minadas, em face da clarificação do 
conceito de dívida externa. Para juízo 
de V. Ex.", antecipo que é principalmen
te sobre esse aspecto que a a tenção do 
MDB estará voltada. 

O Sr. Roberto Saturnino - V. Ex." 
permitiria? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Vamos, 
com Igual prazer, conceder o aparte ao 
nosso eminente colega de profissão, já 
que V. Ex." é engenheiro também. 

O Sr. Roberto Saturnino - Sr. Sena
dor, ouvindo com multa atenção o dis
curso de V. Ex." e, sem prejuízo dos co
mentários que haveremos de tecer em 

outra oportunidade sobre um estudo 
mais cuidadoso, queria apenas acrescen
tar algo ao que disse o nobre Lider 
Franco Montara sobre esse particular 
aspecto do nosso endividamento externo. 
O Senador Leite Chaves, ontem, ao co
locar o assunto em discussão, a sua in
tenção e o seu objettvo eram exatamen
te demonstrar com números - que po
dem ser contestados pela Liderança do 
Governo como V. Ex." está fazendo -, 
mas o seu objetivo era demonstrar que 
o nosso endividamento externo vai che
gando a um limite que já se pode ser 
caracterizado como excessivo. E nesse 
particular, acho que ele tem toda razão. 
Essa questão do coeficiente ou da rela
ção entre endividamento e pr.oduto in
terno bruto, limite, relação máxima 
permissível para a manutenção da se
gurança e dos efeitos sobre a vulnera
bilidade da economia é rliscutível. A 
fixação desse limite, se o limite bom é 
20, 25 ou 30%, é multo discutível e varia 
com a estrutura de cada economia na
cional. O que é importante é reconhecer 
os dados da realidade, e este.s apontam 
que, se o Brasil era um País que não en
contrava nenhuma dificuldade em obter 
créditos no mercado Internacional tanto 
assim que em 1974 ainda conseg~iu fi
nanciamentos da ordem de 5 bilhões de 
dólares, ao fim já do ano passado e já 
ao Início deste ano, comeqa a sentir di
ficuldades crescentes na obtencão desses 
créditos. Tanto assim que o próprio Go
verno, reconhecendo essas dificuldades 
já fixou um limite, uma meta, digamos 
assim, bem mais modesta no que tange 
a financiamentos a serem obtidos, meta 
essa que deve andar pela casa dos 3 bi
lhões de dólares, por conseguinte, pouco 
acima da metade do que foi obtido no 
ano passado. Isso só vem demonstrar 
que, na realidade, o endividamento ex
terno do Brasil está atingindo ou já 
atingiu um !Imite tal que começa a lhe 
criar dificuldades, que começa, digamos 
assim, a desgastar a confiança que o 
País tem nos organismos Internacionais 
de crédito. Por conseguinte, nós pode
mos considerar que esse limite - seja 
ele 20, ou 22,5 ou 25 - realmente atin
giu a faixa do vermelho, Isto é, onde é 
preciso acender as luzes porque o nosso 
endividamento já ultrapassou aqullo em 
que deveria chegar. 

O Sr. Leite Chaves - Ilustre Senador, 
V. Ex." permite? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer daremos o aparte ao nobre re-
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presentante do Paraná. Um adminiculo 
pelo menos, há que ser feito aqui à ln~ 
tervenção brilhante do Senador R~berto 
Saturnino. 

O Sr. Leite Chaves- Senador existe 
de nossa parte, de todos os memhros dÓ 
MDB nesta Casa, uma grande preocupa
ção de honestidade na Informação. En
tretanto, se houver qualquer deslize, será 
porque nem sempre o Gov·ern·o fornece 
com exatidão, o dado requerido. No caso 
da divida externa do Brasil, o Governo 
nunca a declarou quallficadamente, ho
nestamente, pois jamais faz referência. 
aos saques internacionais, quando anun
cia sua. divida externa, embora consi
deremos esses saques como dividas efe
tlvas. No nosso caso, é, realmente, de 
35%, ou na. "faixa vermelha", como dis
se o nosso ilustre Vice-Lider Roberto Sa
turnino. As marcas do nosso endivida
mente estão saturadas. O mundo não 
nos faz mais empréstimo, porque já de
vemos além dos limites da nossa capaci
dade verdadeira. Gostaria que v. Ex.a 
declaras.se agora qual é, efetivamente, a 
nossa d1vlda externa e quais são os va
lores dos saques internacionais. V. Ex.a 
vai ver que, se levarmos em consideração 
o real produto interno bruto as nossas 
margens de endividamento estão satu
radas, incompatíveis com a nossa p.os
sibilidade de pagamento. Digo a v. Ex.a 
que, se não continuar no debate, é por
que, de acordo com a nossa sl.stemática 
o tema é de natureza econômlca e o nos~ 
so Vice-Líder é quem recebeu o encargo 
de responder honradamente a v. Ex.a 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Agrade
cemos o aparte de V. Ex.a Daremos outro 
ao Senador José Sarney, ret!flcando ao 
Senador Jarbas Passarinho, para 'em 
seguida, termos o prazer de, com as' nos
sas fracas luzes, dar conhecimento à 
Casa do que sabemos a respeito. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre VI
ce-Líder Virgílio Távora, honra-me que 
V. Ex.n se tenha equivocado, chamando
me de Senador José Sarney ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- A honra 
ê mútua. 

O Sr. Jarbas Passarinho - ... , mas me 
preocupo, porque V. Ex.a esperava um 
aparte do Senador José Sarney, natural
mente um aparte brilhante, e vai, ago
ra, receber um pobre aparte do seu cJ
lega pelo Pará. Gostaria, apenas, de sa-

lientar que concordaria em gênero, 
número e grau com o nobre Vice-Lider, 
Saturnino Braga, quando diz que é algo 
difícil - creio que foi esse o seu pensa
mento - caracterizar qual seria o mon
tante exato do produto interno bruto, ou 
mesmo do produto nacional bruto, em 
relação a uma taxa proporcional de di
vida externa. Embora creia que V. Ex.a 
não precise da minha ajuda, neste caso, 
poderia, entretanto, levar em considera
ção dois fatos: primeiro que, talvez, um 
parâmetro de comparação multo mais 
conveniente fosse aquele que lembre! 
ontem, num aparte que dei ao Senador 
José Sarney, quando me referi ao índice 
de liquidez. Porque me parece que este 
sim, é extremamente precioso na relaçãÓ 
que existe entre a dívida liquida e as 
exportações brasileiras, pois é evidente 
que um pequeno merceeiro de esquina, 
no momento em que deve um milhão de 
cruzeiros, pode !r à falência, e talvez o 
Matarazzo da terra do Senador Franco 
Montoro pode dever vinte bilhões de 
cruzeiros, sem a menor preocupação 
quanto à liquidez da sua empresa. A par
tir do momento em que o Brasll enrique
ceu, é evidente que a sua capacidade de 
dever mais está dlretamente ligada com 
o seu crescimento de riqueza. Quanto às 
dificuldades aqui referidas, para as 
quais o Senador Leite Chaves acabou de 
dizer que a luz amarela ou vermelha foi 
acesa, porque nós chegamos ao limite 
máximo da credibilidade, parece-me que 
também estão a merecer um reparo, por
que, em verdade, o que aconteceu é que, 
até então, essa retração de crédito in
ternacional não houvera, mas aconteceu 
precisamente no momento em que eclo
diu •O problema do crescimento do preço 
do petróleo no mundo. Ora, aí sim. Não 
estando o Brasil auto-suficiente na. pro
dução de petróleo, e tendo de sangrar 
nas suas reservas para o pagamento da 
diferença da balança comercial, que pas
sou a ser altamente negativa, é evidente 
que, se continuássemos assim mais qua
tro ou cinco anos, não teríamos condi
ções de pagar este empréstimo. Então, 
houve um fato novo, que ocorreu entre 
fim de 73 e começo de 74. São estas as 
observações que eu gostaria de fazer a 
V. Ex.a, se é que V. Ex.a pode, generosa
mente, recolher. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, vejam como é 
multo mais calmo, plácido e tranqüilo o 
clima da discussão de assuntos ec onô
mlcos e não de assuntos políticos: com
paremos ontem com hoje ... (Risos.) 
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Com prazer, acorremos ao pregão da 
nobre Oposição. Não podemos fornecer 
outros dados senão aqueles que, oficial
mente, nos são oferecidos. Esta, a razão 
per que, desde o início de discussões, que 
não são de hoje, apresentamos - e o 
nobre Senador Franco · Montoro disso 
deve estar recordado - üm problema 
com a sua quantificação; e, após, entra
mos nos debates. Certo ou errado? 

Estamos quantificando os problemas e 
dizendo aquilo que o Senhor Presidente 
da República e o Sr. Ministro da Fazen
da afirmam ser a dívida total externa 
do País: US$ 17,3 bl. Vamos além: estaria 
certa esta relação de 35% se considera
dos os números finais do I Plano Nacio
nal de Desenvolvimento em relação ao 
PIB de 1974. Mas a Ca.sa aqui está lem
brada de que passamos uma Sessão, e 
essa, sim, bastante enfadonha, respon
dendo à nobre Oposição, não desta casa, 
mas da Casa irmã, e a grandes órgãos da 
imprensa paulista, quando puseram em 
dúvida a exatidão dos números que em
basavam a confeccão do II Plano Nacio
nal de Desenvolvilnento. E, para que não 
pairem dúvidas, Sr. Presidente, a re.spei
to, por parte da nova representação do 
Senado, que aqui tanto nos honra com 
sua audiência, mor parte da qual perten
cendo à nobre Oposição, vamo-nos per
mitir anexar a este nosso pronuncia
mento parte daquele de 1974 em que, 
apresentando as contas nacionais revi
sadas pela Fundação Getúlio Vargas 
- que, até prova em contrário, é um 
órgão a merecer fé e crédito-, dissemos 
do.s cálculos feitos para chegar à mesma 
e a·o produto interno bruto existente nos 
diferentes anos considerados nas dis
cussões que em 1974 e 1973 aqui tivemos, 
isto é, aqueles posteriores a 1974 -
número um. 

Número dois: dissemos apenas qut> ali
mentávamos os números, mas podemos 
afirmar que quem criou coeficiente de 
proteção, coeficiente de segurança, per
fil de divida, índice de liquidez não foi 
nenhum economista da Revolução: são 
eles índices internacionalmente adapta
dos. 

Responderíamos mais, num reforço à 
c.f!rmativa do eminente Senador Jarbas 
Passarinho: que esse índice de liquidez, 
já aqui percutido, de 15%, é, pelas auto
ridades monetárias de nomeada, dos di
ferentes paises, considerado índice bom, 
mesmo atendendo às diferentes peculia
ridades de cada economia. 

Pensamos - não sabemos se fomos fe
lizes - ter dado o esclarecimento que o 
nobre representante do Paraná desejava. 
Os dados são esses: a divisão dá mesmo 
22,3%, que é a relação entre a divida 
bruta externa e o PIB nacional em 1974. 

Por outro lado, vamos, novamente, re
petir: déficit em conta corrente de US$ 
6,9 bilhões só pode ser aceito como ex
ceção, e, neste passo. Governo e Oposição 
não têm pensamento diferente. 

A volta à idéia de substituição de im
portações como impulso de crescimento 
económico exige, no entanto, um tempo 
para concretização de projetas, variável 
- talvez otimista nos chamem - três 
e cinco anos. De sorte que a questão da 
balança de pagamentos se coloca dentro 
do contexto de uma economia de tran
sição em que se procurará reduzir a um 
mínimo possível os efeitos da crise mun
di3l, agora desdobrada, repetimos, em 
recessão nos países de economia mais 
avançada. Diante dessa idéia de uma 
economia em transição em 1975/1976, e 
para manter alto nível de atividade eco
nõmica interna, hão que ser considera
dos dois fatores já tão referidos pelo 
professor da Fundação Getúlio Var
gas, que hoje, ocupa a direção das fi
nanças nacionais, Mári·o Henrique Si
monsen: 

a) o "efeito cunha", isto é, a possibili
dade de fazer crescer as no.ssas exporta
ções diante de um mercado mundial em 
contração, por força da nossa pequenez. 
d·o pouco que representamos dentro do 
conjunto, e de uma possível reorientação 
que vamos fazer - de correntes de co
mércio; 

b) modificação na entrada de recursos 
externos no País - e aí vamos dar um 
banho, assim, bem de otlmismo no jo
vem e brilhante Vice-Líder da Oposição. 
Não podemos estar traindo segredos 
alheios, mas estamos num caminho 
muito bem. V. Ex.a brevemente terá esse 
sentido, terá essas noticias. A ênfase ul
timamente dada a financiamentos e em
préstimos, transformada mercê de movi
mentos felizes em entrada de capital de 
risco. Allá.s, o que S. Ex.a propugnava. 

Em síntese, o período 1968/1973 re
presentou, para o Brasil, período em que 
a política econômlca tirou ágil parti
do de uma conjuntura internacional 
favorável porque as economias do mun
do ocidental estavam em expansão. Es
se período caracterizou-se, no Brasil, por 
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taxas de crescimento económico elevadas 
e taxas de Inflação (medidas pelo índice 
de preços por atacado) em declínio. Na 
passagem de 1973 para 1974 a conjuntu
ra Internacional tomou-se desfavorável 
e, pela via do comércio externo, ainda 
que com certo tempo de atraso, seus 
efeitos hão de fatalmente se fazer sentir 
em nosso ritmo de atividade econômlca 
(este é o pensamento do Governo, este 
é o pensamento da Maioria). Nessa fase 
de transição para um período de nova 
onda de substituição de importações e 
expansão de mercado interno, o impor
tante é minorar os efeitos adversos da 
conjuntura mundial, que, reconhecemos, 
é grave. 

E que nos reserva o futuro próximo? 

Para 1975, apesar do risco contido no 
exercício da futurologia - que tanto cri
ticamos nesta Casa, mas que no momen
to obrigado somos a fazer -, podem~.~ 
avançar uma taxa de crescimento global 
da economia entre 6 e 7%, talvez 7,5%, 
e uma taxa de inflação que deverá si
tuar-se no Intervalo de 25 a 30%. Em 
relação a 1974 haveria, portanto, um 
possível declínio na taxa de Inflação ob
servada e uma taxa de crescimento subs
tancialmente menor que a taxa dos úl~ 
times anos, mas, ainda assim, a nível 
Igual ao da taxa histórica dos últimos 
25 anos. 

Quanto ao balanço de pagamento, a 
tendência, levando-se em conta as pro~ 
vidências tomadas, é de um significativo 
decréscimo do déficit em conta corrente, 
face a uma continuada expansão das ex~ 
portações à diminuição das imuortações 
de lnsumos básicos pelo abandono da 
prática de Importação de estoques espe~ 
culativos, à entrada em ação dos pro
jeto.s de fertilizantes, à ab.sorção dos es~ 
toquPs exi.stentes, às restrições à impor~ 
tação dos bens Intermediários allados a 
severa disciplina daquelas outras que 
são o malar peso de responsabllldade, re~ 
conhecemos, dos órgãos governamentais. 

No tocante ao crescimento econômlco 
global, embora menor que nos anos 
an terlores, nas novas circunstâncias po~ 
derá ser apresentado como resultado al~ 
tamente significativo posto que os países 
de economia mais industrializada terão, 
quase todos, taxas muito modestas. como 
afirmamos de há pouco, do produto, em 
pequeno casos taxas pouco acima do 
zero. 

Srs. Senadores, não poderíamos no fim 
desta oração, em que apenas apresen
tamos o quadro sobre o qual pretende
mos travar os debates, e os números que 
o conformam, deixar de nos referir aos 
pontos nevrálglcos do modelo de desen
volvimento brasileiro, objeto que serão 
de pronunciamentos posteri·ores nossos 
e de debates - não temos dúvida - da 
nobre Oposição. 

Afora o desafio conjuntural, afora 
aquele outro, que não é de hoje, vem 
de décadas, do atraso tecnológico, qua
tro problemas de natureza estrutural es
tão a exigir os esforços maiores da capa
cidade criadora do Poder Público, neste 
momento: 

a) Revisão das prioridades recomen
dadas pelo novo quadro mundial dos pre
ços. 

O Governo já deu um exemplo bem 
frisante de que está atento nisso, na for
mulação de sua política de transportes, 
por exemplo, do n PND. 

b) Equacionamento da balança de pa
gamentos e do endividamento externo 
diante da crise do petróleo. 

Há p.ouco a ele já nos referimos. 

c) Fortalecimento da empresa privada 
nacional. 

Retribuindo a gentileza com que a 
Oposição aqui nos ouviu tão atenta~ 
ment·e, informamos ao eminente Vice
Líder da Oposição que, no primeiro mo~ 
mento, procuraremos esclarecer a S. Ex. a, 
convenientemente, sobre seus temores 
infundados de que o Governo esteja res
tringindo a ação de suas empresas de 
economia mista, em favor de interesses 
outros que não os nacionais. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.a me 
permitiria um aparte? 

0 SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer. 

O Sr. Itamar Franco - Desculpe-me 
aparteá-lo, mas V. Ex.n falou na empresa 
privada e eu gostaria de fazer uma per
gunta: se a nossa empresa privada tem 
sofrido uma concorrência das empresas 
internacionais, ou se ela enfrenta condi
ções, digamos melhor, de inferioridade. 

O SR. VIRGíLIO TA V ORA- Diremos, 
em resposta, prazerosamente, a V, Ex.a 
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-isso seria objeto só de um pronuncia· 
mento - que não se tem notícia, na his
tória deste País - e alguém nos diz 
que uma pequena parcela de responsa
bilidade cabe ao BNDE e.às suas direto
rias de antanho -, não houve, no País, 
não temos lembrança de Governo que 
tenha procurado auxiliar tanto a empre
sa priV'ada nacional. no contexto, na 
conferição que faz de valores. De um 
lado a necessária estatização de deter
minádas faixa.s de atl.vidades por razões 
imperativas ... 

Já iremos terminar, Sr. Presidente; 
mais cinco minutos e a bondade de V. 
Ex.a será exercitada. Já íamos terminar, 
mas vamos nos deter neste ponto. 

E continuando, de outro lado, a ini
ciativa privada, inclusive as chamadas 
EMN, ou seja, empresas multinacionais. 

Foi a criação desses instrumentos pelo 
BNDE, da linha de auxílio à pequena e 
média indústrias, da EMBRAMEC, da 
IBRASA e da FIBASE que mostrou a 
direção que este Governo tem a respeito 
do tratamento do setor privado. E en
tão não íamos nos furtar (era para outra 
ocasião, mas diremos logo) de dizer que 
a filosofia do Governo, a respeito de em
presas estatais e privadas- e dentre as 
privadas dividiremos: napionais e estr~n
geiras -,pode-se re.sum1r no seguinte. o 
Estado age atua: 1) nos setores que a 
segurança ~aci.anal assim o exige; 2) 
naqueles outros cuja rentabilidade não 
seja atraente para a iniciativa privada, 
mas que sejam necessários ao nosso de
senvolvimento; 3) naqueles que exigem 
uma capitalização que o setor privado 
não está à altura de fazer. 

E a regra adotada pelo atual Governo, 
citada já, inclusive, pela nobre Oposição 
_que já ouvimos tantas vezes do terço, 
terço, terço -, mostra, realmente, que o 
Governo pretende auxiliar a empresa 
privada, mas não pretende ser aquele gi
gante dos países comunistas em que o 
Estado é tudo. 

Não sabemos se era esta a resposta, e 
com prazer elucidaremos alguma coisa 
que não tenha sido esclarecida, quanto 
ao fato direto. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex." me per
doe a interrupção, sobretudo por eu tra
tar da empresa privada nacional, que V. 
Ex." diz será abordada num outro en
foque de V. Ex." 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sim, não 
fugimos, aqui, à discussão. 

O Sr. Itamar Franco - Apenas me 
lembrei porque, de certa feita, o Ministro 
João Paulo dos Reis Velloso lembrava, 
ele mesmo, que, .se a empresa nacional 
privada brasileira não ia bem, ela não 
la também muito mal, sobretudo em face 
da concorrência de inferioridade que ela 
tinha - a empresa privada nacional -
com as empresas estrangeiras e com as 
empresas estatais do próprio Governo. 
Nessa palestra, o Sr. Ministro João Paulo 
dos Reis Velloso fez essa abordagem, em 
junho de 1974, fazendo essa comparação, 
e V. Ex.a deve recordar-se disso. Citei 
apenas a empresa porque V. Ex.8 tam
bem a ela se rereriu. Queria, terminando 
o meu aparte - já que estou escutando 
V. Ex.a com a maior atenção, com o 
maior prazer-, dizer que, quando V. Ex.8 

se ref~rlu ao nosso eminente Ministro da 
Fazenda, lembrei-me de que S. Ex.8 , num 
dos seus livros. escreve que estamos sain
do, agora, daquilo que chamou o círculo 
vicioso da pobreza absoluta e que, para 
que possamos sair desse círculo vicioso 
da pobreza absoluta, precisaríamos, pelos 
menos, enfrentar cmco fatore.s: o da 
poupança, o do treinamento de recursos 
humanos, o da explosão demográfica -
s. Ex. a, inclusive, cita o da inflação, de 
inflar cociente8 para engordar divisores 
-, da expansão das exportações e o da 
racionalidade econômica e administra
tiva. Perguntaria a V. Ex. a se, realmente, 
deixamos esse círculo vicioso da pobre~a. 
com!:! diz o nosso Ministr.n. e .iá nos enea
minhamos para outro círculo. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer respondemos ao aparte de V. Ex.a 
Eltamos deixando. nós estamos deixan
do. Não somos bacharel, portanto ares
posta é de engenheiro mesmo! Estamos 
procurando deixar. Ainda não deixamos 
o círculo vicioso da pobreza. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite V. 
Ex.a outro aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer, mais uma vez, ouvimos o Sena
dor Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Se
nador Virgílio Távora, os instrumentos 
de fortalecimento da empresa privada 
nacional, a que V. Ex.n Sb referiu, e que 
foram motivos de aplausos de nossa par. 
te e da Oposição em geral, são instru
mentos recentes, são novos, têm um ano 

' ' ' ' ' ' 
' 
'' 
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de vida aproximadamente e somente 
agora, pelas dificuldades de entrada em 
funcionamento, eles começam a produ
zir os seus primeiros efeitos. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- V. Ex." 
não é tã deles? 

O Sr. Roberto Saturnino - Sou, abso
lutamente. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Veja, 
Governo e Oposição já se entenderam em 
alguma coisa. (Risos.) 

O Sr. Roberto Saturnino - Não há 
menor dúvida. Agora, quanto ao ponto 
que foi objeto do meu pronunciamento, 
há poucos dias, em Sessão do Congresso, 
em que critiquei a recente decisão do 
Governo de restringir, de proibir mesmo 
o lançamento de ações novas por subs
crição pública das empresas estatais, é 
esta, ao meu ver, uma decisão errada, de
monstrando que o Governo cede, de certa 
forma, ou dá as primeiras manifestações 
de ceder a uma campanha que se vem 
desenvolvendo há 2 i.lU 3 meses neste 
País contra as empresas estatais. Em
presas essas às quais o atual Governo, 
até então, vinha dando condições de am
pliação, dentro da filosofia que V. Ex.a. 
muito bem explicou e com a qual esta
mos de pleno acordo. O Governo atual, 
por exemplo, reviu decisões equivocadas 
dos governos anteriores, como no caso do 
setor de não planos da siderurgia na
cional, no caso da exploração do potássio 
de Sergipe, que foi descoberto há 10 anos 
e, até hoje, não explorado em decorrência 
de uma decisão equivocada de atribuir 
esses setores exclusivamente à empresa 
privada. O Governo atual está revenlio 
essas posições. Mas, ao tomar os pri
meiros passos, desencadeou-se essa cam
panha, e o Governo, c,omo que acuado, 
começou a ceder à pressão dessa cam
panha, cujos objetivos, opinião pessoal, 
não são aqueles expressamente declara
dos. Se o setor ocupado pelas empresas 
estatais, hoje, não poderia ser ocupado 
JlOr empresas de capital nacional, qual
quer restrição que se faça a essas empre
sas estatais só pode abrir campo à pe
netração maior do capital estrangeiro na 
nossa economia. Assim, acho que esse 
caminho tem outros objetlvos não expli
citamente formulados. E acho um erro 
dv Governo dar demonstração de ceder 
:;. essa campanha, limitando a expansão 
de capital das suas empresas que estão, 
perfeitamente, enquadradas nessa filo
sofia que V. Ex." explicitou: a PETRO
BRAS, a Vale do Rio Doce, qualquer das 

empresas estatais, dentro, absalutamen
te, desse quadro que V. Ex." traçou, co
mo sendo, digamos, o âmbito de atuação 
das empresas estatais. Acho que foi uma 
decisão errada do Governo, critiquei-a 
e continuo na firme opinião de que o Go
verno deve rever essa decisão, porque es
tará favorecendo a economia e o Interes
se nacional. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Vê V. 
Ex.", nobre Senador, que um capítulo to
do especial lhe la ser destinado. Não va
mos abusar da bondade do Sr. Presiden
te: aquilo que iria constituir um discurso 
não teremos a veleidade de, agora, em
bora resumidamente, transmitir à Casa. 
Mas, desde já, fazemos apelo a sua inte
ligência e seu espírito de justiça para 
não laborar neste equívoco: não há o 
menor fundamento nos temores de V. 
Ex." Ao contrário, se fatores maiores ou 
menores podem influir o governo de 
qualquer lugar, pelo conhecimento que 
temos do capitão que está ao leme da 
Nação, este não sofre pressão. Já cursa
mos juntos os bancos da Escola Superior 
de Guerra: as pessoas se conhecem no 
quotidiano lidar - este não sofre pres
são de ninguém. Mas vamos dizer a V. 
Ex." que o que houve foi, justamente, 
uma compensação. Aquilo que la ser 
obtido por subscrição das empresas esta
tais, o Governo, que tem superavit orça
mentário, sullciente, fa-lo-a. E mais, é 
uma decisão do Governo levar à prática 
tudo aquilo que, em teoria, aqui foi dito. 
Recorda-se V. Ex.", quando, responden
do ao nobre Senador por Minas Gerais, 
esclarecemos qual a política governa
mental em rdação à estatização e à pri
vatização. Há pouco, as vozes maiores se 
levantavam contra a intromissão, apoia
da pelo Governo, de urna das companhias 
estatais em setores diferentes daquele 
para o qual, Inicialmente, tinha sido for
mada. Agora mesmo, V. Ex.", que veio de 
uma instituição bancária, Diretor de 
Planejamento da mesma, e, portanto, 
clente até de muito mais segredos, na 
Oposição, do que nós que estamos no 
Governo, sabe perfeitamente que o não 
atendimento de um daqueles pré-requi
sitos, que era a capitalização necessária, 
fez com que o Plano Siderúrgico Nacio
nal, no setor de não planos, tivesse o 
retardamento que apresenta. O que hoje 
está em vias de negociação, se uma des
sas mesmas companhias eJtatai.s, de que 
V. Ex." sabe melhor do que eu o nome, 
que não gostaríamos de aqui declinar, 
eiitá tomando a seu peito entrar no setor 
não plano, nüo é para deslocar a empre-
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sa privada, não é para fazer uma con
corrência desleal, m~s. sim, para agir, 
suplementarmente, onde os recursos par
ticulares não foram suficientes. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex." 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
V. Ex." falou d·O problema siderúrgico 
dos não planos. Então, queria lembrar 
que há uma empresa privada nacional 
que procura, desde 1970, implantar no 
Estado de Minas Gerais uma siderúrgica 
de não planos. A princípio apresentou 
plano de 300 mil toneladas, o Governo, 
depois, pediu para um milhão de tonela
das, e, posteriormente, pediu a essa mes
ma empresa para dois milhões de tonela
das. Apenas, para reforçar, então, este 
pensamento de V. Ex.", que há no setor 
privado nacional quem queira atuar no 
setor de não planos. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Não foi 
negado aqui. Ao contrário, foi afirmado. 

O Sr. Itamar Franco - Apenas para 
reforçar o pensamento de V. Ex." 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Foi afir
mado. O Governo entra suplementar
mente. Qllando houver deficiência de 
capitali~ação. Mas não gostaríamos, Sr. 
Presidente, de terminar ... 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- ... sem 
conceder os dois apartes, mas antes fa
zendo uma declaração. O nobre Senador 
Roberto Saturnino merece um pronun
ciamento especial se S. Ex." tiver um 
pouquinho de paciência para, na primei
ra oportunidade, conversarmos a respei
to, dentro deste ambiente de altitude 
ele debate que sempre caracteriz·ou, pelo 
menos na parte econômlca da Infra-es
trutura física, os debates nesta Casa -
scbre o problema das multinacionais. 

Com prazer ouvimos o aparte do nobre 
Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos - Como sabem V. 
Ex." e a Casa, não sou dado a problemas 
econõmico-financeir·os. Mas, quando o 
discurso é bom, como o de V. Ex.", é com 
prazer que escuto - como escutei com 
toda atenção há poucos dias, em Sessão 
C:o Congresso, uma brilhante exposição 
do nobre Senador Roberto Satllrnino, 
quanto à estatização, quanto à empresa 
privada, quanto à incapacidade da em
presa privada no Brasil, e até entrou no 
capital estran~eiro. De maneira que, 

quando o conferencista é bom - per
doe-me V. Ex.", perdoe-me o nobre se
nador Roberto Saturnino ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Não ten
cionava fazer c-onferência. 

O Sr. Ruy Sant11s - ... , quando o con
ferencista é bom, repito, e 1az uma expo
sição clara, mesmo os assuntos econômi
cos e financeiros me sensibilizam. Feli
cito V. Ex." 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Agrade
cemos o aparte de V. Ex.", e recolhemos 
o do nobre Senador Roberto Saturnino, 
representante do Estado do Rio. 

O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Se
nador Virgílio Távora, no ponto parti
cular, lembrado pelo meu ilustre colega, 
Senador Itamar Franco, a respeito do 
projeto de empresa privada no setor de 
não planos, gostaria apenas de acrescen
tar uma informação. O projeto inicial
mente apresentado, que era da ordem 
de 300 mil toneladas, requereria uma sé
rie de incentivos e financiamentos do 
Governo. Nesta circunstância o Governo 
se vê naturalmente com o direito de co
locar uma série de exigências que tor
nem esse projeto viável sob o ponto de 
vista econõmico e interessante para a 
economia da Nação. Assim o Governo 
forçou a reformulação do projeto. Se a 
empresa privada, como em outros países, 
fosse capaz de sozinha, sem precisar dos 
incentivos e dos auxilias g.Jvernamentais, 
implantar seu projeto, ela o teria feito 
sem nenhum embargo por parte do Go
verno, mas, como requereria uma série de 
incentives e uma série de benefícios o 
Governo, imp5s condições para que ela 
chegasse a uma escala mínima de pro
dução compatível com a economicidade 
do setor, nos moldes do mundo utual. As
sim sendo a capacidade f·oi elevada, e o 
que acontece hoje é que esse projeto, 
chamado da iniciativa privada, vai re
querer, no seu esquema financeiro. uma 
participação do BNDE, de suas subsidiá
rias e da SIDERBRAS, da ordem de 90% 
dos recursos financeiros. Por conseguin
te, não é mais um projeto de iniciativa 
privada: seria um projeto governamen
tal como deve ser todo aquele perten
c~nte ao se to r siderurgico. Mas, acres
centando só para terminar, queria che
gar ao ponto de dizer a V. Ex." que acre
dito na implantação da filosofia que V. 
Ex." tão bem explicitou para guiar, diga
mos assim, orientar a ação do Governo 
nesse setor. No c::>so, por exemplo, do 
fosfato recém-descoberto em Patos de 
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Minas, realmente uma jazida de Impor
tância, pelo menos tão grande quanto 
aquela de potássio, de Sergipe, que ficou 
Inexplorada por uma decisão equivocada 
dos governos anteriores, de atribuí-la à 
imclativa privada, só hoje começa real
mente a ganhar realidade à medida que 
a Petroquisa, órgão governamental, en
tra no circuito. Espero que no caso do 
fosfato não se dê esse atraso de dez 
anos por uma decisão, repito, equivocada 
do CWverno de querer atribuir a sua ex
ploração à Iniciativa privada. A explo
ração do fosfato é um caso típico de 
ação de empresa estatal: não será re
solvido se não houver uma empresa es
tatal nesse setor. Estamos aqui ansiosos 
pela definição do Governo nesse campo 
e esperamos que a medida venha corres
ponder a essa filosofia traçada por V. 
Ex." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Nobre Senador Virgílio Távora, 
a Presidência lamenta comunicar a V. 
Ex." que não só se extinguiu o seu tem
po como, também, o do Expediente. Fa
ria um apelo a V. Ex." para que con
cluísse, porque a tolerância já foi ao 
limite de esgotar até a Hora do Expe
diente. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, não é possível que V. Ex.a, sendo 
cearense, dê um exemplo, aqui, .ao Ple
nário, de ser menos benevolente do que 
os mineiros. Temos nós, da terra de 
Alencar, fama, ao contrário, de ser até 
mais liberais do que os mineiros. Apenas 
pediríamos a V. Ex." que nos desse 2 
minutos, e concederíamos o ap~rte que 
diz respeito ao contra-aparte do ilustre 
Vice-Líder da Oposição. O aparte seria 
concedido ao nobre Senador por Minas 
Gerais e terminaria em dois minutos. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador 
VIrgílio Távora se V. Ex." me permitis>e 
uma ligeira Informação, eu ficaria C·On
tente com o pronunciamento de V. Ex.", 
hoje. É só isso: consta que até 1979 o 
Brasil terá que pagar 65 por cento da 
sua dívida. Esses 65% correspondendo a 
18 bilhões de dólares, sem juros. Se é 
verdade isto, quais os meios de que dis
pomos para pagamento deste montante? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Eminen
te colega, sempre caracterizamos nossas 
conversas - Governo e Opo.sição -
nesse setor por uma arsoluta seriedade. 
Possuímos os dados referentes até o fim 

de 1973. Recolheremos do Governo e 
transmitiremos a V. Ex." desta tribuna 
as atinentes a 1974. V. Ex." concorda? 

O Sr. Leite Chaves - Agradeço a V. 
Ex.", nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. 
Ex." um aparte? (Assentimento do ora
dor.) Longe de mim querer contestar o 
meu prezado Vice-Líder, Senador Rober
to Saturnino, quando S. Ex." diz dos in
centivos que o Governo deve dar, atra
vés ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Não há 
partido monolítico. . . (Risos.) 

O Sr. Itamar Franco - ... do BNDE, 
por exemplo, à siderurgia de aços não 
planos. Apenas queria lembrar - e te
nho que lembrar a V. Ex.", que está com 
a palavr.a - que o BNDE também em 
1967, se não me engano, recolheu das 
empresas privadas um percentual que 
deveria devolver seis ou sete meses de
pois, às mesmas empresas, e que só ago
ra, no ano de 1974, foi devolvido àquelas 
empresas. Devo lembr.ar também que 
cabe ao Governo traçar o programa si
derúrgico nacional. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Grato 
pela informação de V. Ex." e transferi
mo-la ao nobre Vice-Líder da Oposição. 

Srs. Senadores, não nos é licito con
ceder mais apartes porque o Sr. Presi
dente - dentro de uma generosidade 
que, quem conhece a situação do Ceará 
sabe, é bem g~ande - já me advertiu. 

Assuntos tão polêmicos quanto os que 
vamos percutir têm ocasiões de sobejo 
para serem mais bem esclarecidos. Ape
nas, já que aqui foi tocado na parte 
referente à atitude do CWverno quanto 
à proibição de subscrição por parte de 
ações das empresas de economia mista, 
diríamos: a decisão absolutamente justa 
tem motivos relacionados principa.lmen
te com a política de desenvolvimento do 
mercado de capitais. 

A medida não afeta a situação das 
empresas cuja a tuação permanecerá 
condicionada, primordialmente, aos ob
jetlvos políticos estabelecidos no II PND. 

0.3 recursos que poderiam ser capta
dos por intermédio da Bolsa não têm, 
no caso, expressão fundamental, já que 
o Governo - é decisão basilar sua -
dará com seus próprios meios a fati.a 
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necessária para que todos os investi
mentos necessários se processem. 

Finalmente, Sr. Presidente, citaremos 
os quatro p011tos cuja enunciação foi 
iniciada mas que os debates, sobre as
suntos os mais vários, interromperam. 

Dizíamos, então, que, além do desafio 
conjuntural e daquele atraso secular tec
nológico que temos a vencer, quatro ou
tro.s estruturais se antepunham e que 
tinham que ser sobrepujados a curto 
prazo: 

a) revisão das prioridades recomend.a
das pelo novo quadro mundial dos preços 
(já havíamos citado); 

b) equacionamento do balanço de pa
gament-os e do endividament" exter::o 
diante da crise do petróleo (também já 
aqui percutido e que será obj e to em ou
tras longas discussões em outros pro
nunciamentos); 

c) o fortalecimento da empresa priva
da nacional; 

!i) a melhoria da distribuição de reil
da Individual e regional. 

Aliás, Sr. Presidente, terminando, não 
gostaríamos de deixar de ler ,apenas 
uma frase que acreditamos .seja aquela 
que bem diz o pensamento governamen
tal e com a qual encerramos o descolo
rid-o de.sta exposição. 

Diz S. Ex.a a e.ste Congresso, em M?n·· 
.·~gem ânu.a, em abertura de Se.:são Le-
6:"lativa: 

"Desejo proclamar, de medo categó
rico, para não deixar qualquer dúvi
da, as preocupações do meu Governo 
no primeiro ano do II PND - leia
se 1975 - com dois objetivo.s da 
mai·or importância: a vit,allzação da 
empresa privada e a melhoria da 
dJstribulção de renda, que .se rE·fle
tini. na desejada expan.são da de
manda efetiva no mercado interno." 

E.'s.:t é a Intenção de S. Ex.", tem.os 
certeza, é a intenção de todo brasileiro 
que vê e de.:eja o p-rogre1sso de sua terra. 

Muit·J grato, Sr. Presidente. Srs. Se
nadores, pela sua tolerância ·em ouvir 
tão longa exposição, que, reconhecemos, 
foi até demasiada. 

Era o que tínhamos a dizer. (:\íuito 
: :;:!! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE· 
NADOR VIRGlLIO TÁVORA EM SEU DIS· 
CURSO: 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, O Estado de 
S. Paulo, de 15 do corrente, comentou -
e, já no fim da semana passada, a no
bre Oposição, através da palavra do Se
nador Franco Montoro, percutiu o as
sunto, a exigir explicações do Governo -
acerca de aparente divergência entre o~ 
dados relativos ao produto interno bruto 
brasileiro, previsto para 1974 no I PND 
- US$ 53,7 bilhões -·e o constante do 
II PND - US$ 78 bilhões -, documento 
este ora submetido à apreciação do Con
gresso. Nacional. 

. E se no.s apressamos, no momento, a 
VIr acorrendo a esse pregão é pela lei
tura que, domingo último, fizemos, re
gressando de nossa terra aonde em 
v~agem rápida, havíamos ido fixar 'posi
çao perante o atual quadro eleitoral, na 
qual deparamos com a afirma ti v a de 
que, sem o esclarecimento desses dados, 
dificilmente poderia o Partido que faz 
oposição ao Governo Federal ,avaliar os 
demais índices expressos no Plano ora 
examinado. 

Sr. Presidente·, Srs. Senadores, este é 
um Governo que nada tem a esconC:er. 
Vamos, p8is, agora, com prazer, embora 
sem a profundidade desejada pel::l. an
gú.stia do tempo, procurar dar esses e.s
clarecime·ntcs, que julgamos nece.ssári:s. 
Inicialmente, pr-ocuraríamos transcrevEr 
parte d·J artigo do ilustre matutino refe
rido, que percute o assunto de uma ma
neira sintétic.a, permitindo-no.s a ele 
resp;:,nder da me:Sma forma: 

"Sem dados confiáveis, porém, os 
planejamentos podem ficar compro
metld-cs em seu rigor. Como planejar 
ou fixar metas para 1979, se não .sa
bemos qual é a renda per ca.pita real 
de 1974? Projeções que partem de 
premissas duvidosas podem conduztr 
a equív-ocos - lembram os próprios 
críticos. 

E, ne.ssa linha, uma tarefa difícil 
para o Governo será explicar o fato 
de haver-se super.ado, no II PND, em 
50% a renda per capita em dólarciS 
prevista para o Brasil 74. Assim é 
que, a 4 de novembm de 1971, o Pre
sidente Médici anunciava o I PND, 
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que, entre suas metas (realizações) 
principais, previa: 

- Ultrapassar a barreira dos 500 
dólares de renda per capita em 74. 

- Manter o Brasil entre os 10 países 
de maior nível global do produto in
terno bruto (Pm), passando do nono 
par.a o o i ta v o lugar nesta lista. 

Se os dados do II PND (como pres
supostos) agora apresentados estão 
corretos, houve uma explosão do PIB. 

Previa-se que o Brasil atingisse 54 
bilhões de dólares em 1074, segundo 
a.s projeções nacionais feitas para 
1972. (Uma publicação do Stanford 
Research Institute, de abril de 72, 
citava também outra previsão da 
ONU que admitia, numa perspE·ctiva 
mais otimista, que o Brasil pudesse 
atingir o Pm de 62 bilhões de dóla
res neste ano de 1974.) 

Agor.a, como ponto de partida do II 
PND, prevêem-se 78 bilhões de dó
lares do PIB, ou 748 de PIB per ca
pita. Isto significa quase 50% acima 
da meta de 500 dólares estabelecida 
para este ano. A discrepância entre 
os dados do I PND (chegar a 1974 
com 500 ou mais dólares) e os do II 
PND (a partir de 1974 com 748 dó
lares) só encontra uma vaga e·xpli
cação. 

Na página 15 do texto oficial do pro
jeto do II Plano Nacional de Desen
volvimento, faz-se a retrospecti
va sobre o assunto: "O Bra3il, segun
do as novas reestimativas (sic) da 
Fundação Getúlio Vargas (feitas com 
base nos resultados do Censo de 
1970), revelou em 1973 um produto 
interno bruto (PIB) correspondente 
a cerca de US$ 70 bilhões (Cr$ 477 
bilhõe.s, correntes). Isto representa 
um aumento, em termcs reais, de 
mais de 50% em relação a 1969, e 
de 110% em relação a 1963." Na pá
gina 16, prossegue o projeto: "A ren
da per capita, em 1973, situou-se na 
ordem de US$ 700. Nos últimos qua
tro anos, a renda per capita nacional 
aumentou a uma taxa de 7,7%." 

Sr. Presidente, se longa foi a trans
crição é porque se faz mister, pente por 

ponto, a mesma ser esclarecida. Nume
raríamos, então, as nossas respostas. 
Não há, Senhores, nenhuma discrepân
cia, nenhuma contradição nos dados 
apresentados: 

1. Os dados utilizados pelo IPEA rela
tivos a renda nacional são aqueles cal
culados pela Fundação Getúlio Vargas, 
salvo, é lógico, no caso das projeções 
p.ara o futuro. 

2. Na elaboração do II PND foram uti
lizadas as "Novas Estimativas" das con
tas nacionais recentemente apresentadas 
pela Fundação Getúlio V.argas. Por ini
ciativa da própria FGV, as estimativas 
já foram apresentadas ao público em ge
ral, tendo sido ainda publicadas em di
verSlls jornais do País. E para que não 
paire a menor dúvida a respeito, fará 
parte de nosso pronunciamento, embora 
um pouco alentado, como parte dele in
tegrante - repetimos - justamente o 
"Sistema de Contas Nacionais, Metodo
logia e Quadros Estatísticos", de setem
bro deste ano, novas estimativas do Cen
tro ·de Contas Nacionais, Centro de Es
tudos Fiscais, daquela Fundação. Assim, 
nada há de escondido. Poderá a nobre 
Oposição examinar, assim como o douto 
redator da matéria que acabamos de 
transcrever, página por página, item por 
item, as afirmativas daquela instituição 
de estudos económicos que o País possui 

3. As novas estimativas decorreram d<, 
apuração do Censo de 1970, devendo, 
pois, substituir as antigas. 

4. Em relação aos dados anteriormente 
apurados pela FGV, os novos valores 
para 1973 mostram um: acréscimo de 
22;6%. Se, como admitido pelo IPEA, o 
crescimento anual do produto nas novas 
estlm.ativas manteve o mesmo ritmo das 
estimativas anteriores, toda a série nova 
do PIB para o período 1970/1973 se situa 
22,6% acima dos valores anteriormente 
conhecidos. (Vide quadro anexo.) 

E aqui, Sr. Presidente, permitimo-nos 
apresentar um quadro comp.arativo da 
estimativa antiga com as novas pelas 
antigas contas nacionais e pelas contas 
nacionais previstas. 
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ESTI!UATIVA ANTIGA NOVAS ESTIMATIVAS 

PIB PIB Per Caplta PIB PIB Per Caplta 
PERíODO 

crs bilhões uss bilhões USS de 
Montante d!l 

CrS bilhões USS bilhões .. USS de Acres c. Correção 
de 1973 de 1973 1973 %a!. 

1969 260,1 38,4 423,4 5,9 

1970 284,8 42,0 450,2 6,4 
1971 316,4 46,7 487,0 8,1 

1972 349,3 51,5 522,3 7,2 

1973 389,1 57,4 566,1 8,4 
1974 430,2 63,5 609,4 7,3 

Sr. Presidente, admitindo que tivésse
mos um crescimento, em 1974, de 10%, 
como tudo está a indicar - e teria de 
de ser a base a partir da qual nós tería
mos de raciocinar para partida do II 
Plano Nacional de Desenvolvimento -, 
se aos US$ 70,4 bilhões acrescentásse
mos mais esses 10% (o acréscimo esti
mado para 1974), teríamos US$ 77,9 bi
lhões na nova estimativa, praticamente 
US$ 78 bilhões. E que dado apresenta o 
II PND como cálculo de partida, em 1974, 
para o qüinqüênio seguinte? Exatamente 
US$ 78 bilhões de dólares. 

5. Mesmo que o IPEA, desprezando as 
novas estimativas, tivesse se atido aos 
valores anteriormente divulgados pela 
FGV, teríamos que a renda per capita 
em 1973 já seria de US$ 566. Para 1974, 
o valor esperado seria de US$ 609,4, in
dicando, as 'im, plena realizacão das me
tas no I PND, que daria, em 1974, um 
PIB deUS$ 53,7 bilhões de dólares e uma 
renda per capita de US$ 516. Já o ano 
passado teríamos, mesmo pelas contas 
não revisadas pela Fundação Getúlio 
Vargas, de longe, ultrapassado a meta 
que o II PND cometeu à economia bra
sileira. 

6. Ainda camo indicaqão da evolucão 
satisfatória da economia, cumpre notar 
que, mesmo pelos antigos dados divulga
dos na conjuntura econômica - maio 
de HJ74 -,o produto industrial ar.nsa. no 
período 1970/73, crescimento de 45% (ín
dice 744,6 em 1073, contra 511,8 em 
1970). Em três anos foi alcançado o que 
previsto em quatro, já que a meta do 
I PND neste sentido, para o período 
1!)70/74, era de crescimento da ordem de 
46%. 

de 1973 de 1973 1973 Percentual 

318,9 47,1 519,3 22,6% 

349,2 51,5 552,0 22,&% 

388,0 57,3 597,5 22,6% 

428,4 63,2 641,0 22,6% 

477,2 70,4 694,3 22,6% 

527,6 77,9 748,0 22,6.% 

Mas tínhamos outros esclarecimentos 
rápidos a dar antes de concluir, Sr. Pre
sidente. 

7. Em nota de rodapé do Quadro I, 
pág. 16 (Dimensões da Economia Brasi
leira) do I Plano Nacional de Desenvol
vimento, constava o seguinte: 

"Tomando-se simplesmente a taxa 
de câmbio corrente, o PIB em 1974 
estaria na ordem de grandeza de 
US$ 53,7 bilhões, e a renda per capita 
na ordem de US$ 516, já aqui citada. 
Já segundo a estimativa do IPEA, 
com métodos mais refinados - já 
dizíamos naquela época - e a partir 
de estudo ante rio r realizado pela 
ONU, os valores seriam: US$ 62,3 bi
lhões para o P lB e US$ 598 para a 
renda per capita. 
Segundo previsão elaborada este 
ano pelo próprio IPEA, ainda to
mando por base os dados não revis
tos das contas nacionais, vamos re
petir, os valores esperados para 1974 
seriam: 

PIB - US$ 63,5 bilhões 

Renda per capita - US$ 609,4" 

E, se formos às estimativas decorren
tes de estudo sério que para ser contes
tado precisa que dados sejam apresenta
dos objetivamente, contraditando o que 
afirmam eles, teremos, para 1974, PIB, 
77,9 bilhões de dólares e, renda per c a
pita, 748 dólares. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, reco
nhecemos nós que é um assunto árido 
tratar de tantos números em tão pouco 
tempo e de uma maneira tão sintética. 
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Mas não poderia a Maioria deixar sem 
resposta o que !rrogado foi pela nobre 
Oposição, principalmente pela dificul
dade de julgar esse Plano, na ausência 
de dados que merecessem credlb!l!dade, 
já que os seus fundamentos pareciam 
absolutamente contraditórios com aque
las resultantes das projeções de outros 
apresentados no I PND pelo Governo. 

Pensamos ter mostrado, à saciedade, 
que, justamente, este Governo não age 
sobre fantasias. Age à base de números, 
e números esses calcados na realidade. 

Como parte integrante deste nosso 
pronunciamento, a fim de que não palre 
a menor dúvida a respeito do que aqui 
afirmado, e possa a nobre Oposição, já 
mais sossegada de espírito, fazer suas 
críticas às metas governamentais, anexa
mos o documento a que fizemos alusão, 
"Sistema de Contas Nacionais. Metodo
logia de Quadros Estatísticos", a esta 
nossa oração. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENHOR 
SENADOR VIRGTLIO TÁVORA EM SEU DIS
CURSO. 

Fundação Getúlio Vargas 
Instituto Brasileiro de Economia 
Divisão de Contabilidade Social 
CENTRO DE CONTAS NACIONAIS 
CENTRO DE ESTUDOS FISCAIS 

SISTEMA DE CONTAS NACIONAIS 
Metodologia e quadros estatísticos 

Setembro de 1974 
1949 e 1959 - 1950 a 1973 

Novas Estimativas 
Nesta publicação, o Instituto Brasileiro 

de Economia da Fundação Getúlio Var
gas divulga as últimas estimativas re
vistas no Sistema de Contas Nacionais 
do Brasil. 

A revisão das estimativas fundamenta
se em resultados dos censos econôm!cos 
de 1970 que nos foram fornecidos, em 
primeira mão, pela Fundação mGE. O 
trabalho foi realizado no Centro de Con
tas Nacionais e Centro de Estudos Fis
cais que integram a Divisão de Conta
b!l!dade Social do Instituto. 

Além disso, determinadas variáveis 
macroeconôm!cas foram objeto de uma 
estimação cruzada com as esta tist!cas 

fiscais resultantes da tributação sobre 
pessoa jurídica, fornecidas especialmen
te pelo Centro de Informações Econô
m!co-Flsca!s. Entre outras vantagens, 
esse cruzamento permitiu reconc!l!ar, por 
via ind!reta, a formação de poupança 
com as despesas de investimento. 

Tendo a revisão ut!l!zado como ponto 
de amarração (benchmark) os dados 
cens!tár!os, houve, certamente, um au
mento de cobertura ao serem captadas 
novas componentes dos agregados (no 
setor construção civil, por exemplo), que 
deslocaram substancialmente para cima 
o nível do produto interno, da despesa 
agregada e da renda nacional. 

A série histórica sofre uma interrup
ção, como conseqüência da ut!l!zação das 
informações geradas pelos censos econô
micos de 1970, até que um trabalho mais 
demorado possa ser realizado com as no
vas informações e, assim, restabelecer a 
retroatividade, se possível, numa série 
contínua. 

De momento, o sistema de contas ape
nas articula os agregados em partidas 
dobradas para os anos de 1949, 1959 e 
1970 e os últimos quatro anos sendo en
tão apresentados em forma contínua. -
Julian M. Chacel, D!retor de Pesquisas. 

Participaram deste trabalho os seguin
tes técnicos: Alexandre Osvaldo Freitas 
de Barros - Angelo Jorge de Souza -
Elisabeth dos Santos Brandão - Elvio 
Valente - Henrique Oswaldo Monteiro 
de Barros - João Correia de Aquino Ne
to - Lia Marcia Alt Pereira - Lil!an 
Maria Miller - Luiz Guilherme Correa 
Hettenhausen - Luiz Augusto Gald! 
Ferreira - Margaret Hanson Costa -
Maria Allce Fernandes da Cunha - Ma
ria Alice de Gusmão Veloso - Maria Lu
cia Moraes Fioravanti - Mario Chris
tovão Bruno Pessoa - Paulo César da 
Fonseca Malhe!ro -Paulo Cesar St!lpen 
- Ralph Miguel Zerkowsk! - Ub!ratan 
de Souza - Vera Maria Guida. 

CONTAS NACIONAIS E 
QUADROS COMPLEMENTARES 

Anos de 1949 - 1959 - 1970/1973 
Novas Estimativas 

I - Considerações Gerais 
A presente estimativa das contas na

clonais representa parte dos resultados 
de estudos que vêm sendo real!zados 
para reformulação do sistema como um 
todo. Sua divulgação, no momento, ainda 
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que em caráter preliminar, de vez q_ue 
foi ultimada com base em lnformaçoes 
parcialmente disponíveis dos censos de
mográfico e econômlco de 1970 combi
nadas com dados obtidos de fontes adi
cionais de estatísticas, tem a principal 
finalldade de fornecer dados mais atua
lizados aos usuários do sistema. 

Esta publlcação é composta de 14 qua
dros estatísticos apresentando dados 
revistos e atualizados para os anos cen
sitárlos de 1949, 1959 e 1970 e a série 
de 1971 a 1973. 

As alteracões processadas, em conso
nância com· algumas das recomendações 
internacionais, nos métodos de obtenç~o 
dos agregados, assim como a_ lndlcaçao 
das novas fontes utilizadas, vem especi
ficadas nas notas metodológicas apre
sentadas a seguir, as quais servem de 
complemento à metodologia publicada 
em 1972 (*). Deve-se observar que, como 
conseqüência destas modificações e da 
reelaboração dos dados, as estimativas 
ora divulgadas não se comparam com as 
séries anteriormente publicadas. 

Assim que esteja concluída a publica
ção dos resultados do censo de 1970, pre
tende-se apresentar uma versão defini
tiva com dados revistos e atualizados 
para os anos-base, censitários, e para os 
demais anos da série. 

Por diversas razões, consideram-se os 
dados da presente estimativa superiores, 
em qualidade, aos anteriormente publi
cados: pela inclusão de estatísticas mais 
completas; pela possibllldade de realiza
ção de estimativas paralelas que permi
tiram a verificação de consistência pos
sível a ser conferida a cada estágio das 
estimativas e pela disponibilidade de no
vas fontes de dados. Vale acentuar que, 
pela primeira vez, foi possível combinar 
de modo satisfatório, para o ano de 
1970, os resultados dos censos demográ
ficos e económicos. 

A melhoria das Informações não impe
de, no entanto, que alguns fluxos ainda 
apresentem problemas de cobertura e, 
conseqüentemente, certo grau de incon
sistência. Neste particular, merece des
taque o fato de que os dadus do censo 
económico de 1970 foram processados, 
até o momento, somente a nível de esta
belecimento, não sendo passive! o seu 
cálculo no âmbito de empresa. Da mes
ma forma, o setor primário só terá co-
(•) Contns Nndonnls do Brnsll, Conceitos e Mo-

todolosln - FGV/IBREiCCN - 1072. 

bertura satisfatória a partir da divulga
ção total do censo agrícola de 1970. 

As notas metodológicas estão subdivi-
didas em sete Itens: 

- Modificação Metodológica 
- Fontes Estatísticas 
- Metodologia dos Cálculos 
- Outros Agregados 
- Renda Regional 1949, 1959 e 1970 
- Conta Corrente e Formação Bruta 

de Capital Fixo do Governo 
- Notas sobre as tabelas 

II - Madificação Metodológica 

As modificações de caráter metodoló
gico, introduzidas nesta apresentação e 
revisão preliminar, constituem-se, basi
camente, no tratamento dado a alguns 
itens da remuneração de capital e da 
empresa. Tanto os juros como os alu
guéis, por exemplo, foram tratados como 
despesas intermediárias, exceto aqueles 
que dizem respeito a remunerações pa
gas às unidades familiares. 

Como conseqüência deste método, a 
imputação dos juros bancários sofreu 
tratamento bastante diferenciado do an
terior, já que apenas os juros pagos a 
pessoas físicas foram imputados, o que 
explica uma queda acentuada no valor 
adicJ.onado gerado pelos intermediários 
financeiros, de vez que, no passado, a 
imputação abrangia a totalidade dos ju
ros pagos. 

Essas modificações metodológicas fo
ram introduzidas em consonância com 
o novo sistema recomendado pelas Na
ções Unidas (*), o que não quer dizer, 
entretanto, que todas as inovações por 
ela preconizadas estejam incorporadas 
no presente cálculo. 

Igualmente o cálculo da distribuição 
funcional da renda deixa de ser apre
sentado na presente etapa, tendo em 
vista a inexistência de informações com
plementares, censitárlas, quanto a re
muneração do trabalho. Na maior parte 
dos casos a!iá.s, o cálculo do valor adi
clonado foi apropriado pelo ângulo do 
produto. 

III - Fontes Estatísticas 
As fontes básicas para os cálculos 

constituíram-se nos censos demográfico 
( •) A Systom o! Nntionnl Accounts - Sórlo F 

n." 2 - u. N. - 1068. 
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e econômico da Fundação IBGE, abran
gendo tabulações já divulgadas e outras 
preliminares ou especiais. Utilizou-se, 
ainda, tabulações especiais da declara
ção de renda da pessoa jurídica - exer
cício de 1973 (ano-base 72) procedentes 
do Centro de Informações Económico
Fiscais e, em menor escala, a mesma 
fonte exercícios de 1971 e 1972 (anos
base 70 e 71); igualmente foram cote
jadas, em caráter suplementar, infor
mações da pesquisa naciOJ:q,l por amos
tra de domicílios do Anuário Económico 
Fiscal do CIEF, no que tange aos dados 
gerais extraídos das declarações de ren
da das pessoas físicas, anos de 1970/71. 
Para as estimativas das lavouras foram 
empregados dados do CEBEA, da Fun
dação IBGE. Consultaram-se, também, 
as tabulações preliminares da "Produção 
Industrial" da Fundação ffiGE para 
1971 e 1972. 

Este conjunto de fontes, conjugadas 
a outras que já vinham sendo utiliza
das na metodologia anterior, permitiu 
a elaboração relativamente segura das 
estimativas para o ano de 1970, a partir 
das quais pode-se extrapolar, por meio 
de indicadores, grande parte dos agre
gados referentes aos anos subseqüentes. 
IV - Metodologia dos Cálculos 

IV .1 - Setor Primário 
Os dados levantados na presente es

timativa são de caráter bastante preli
minar, devendo sofrer processo de revi
são total, a partir da divulgação dos da
dos do censo económico (agropecuária) 
de 1970. 

Os dados publicados pelo ETEA/SEP 
do Ministério da Agricultura, referentes 
às lavouras, produção animal e deriva
dos e extrativa vegetal, esta última com 
certas limitações, quanto a produtos, fo
ram, até 1969, a única fonte disponível 
de consulta para o setor primário. 

Para o ano de 1973 a FffiGE, através 
do CEBEA, estimou dados relativos aos 
principais produtos das lavouras e efe
tlvos de bovinos; para o ano de 1970, 
dispõem-se dos resultados preliminares 
do censo agrícola, quanto ao efetivo dos 
rebanhos. Para o período intermediário 
de 1970 a 1972, obtiveram-se as apura
ções preliminares realizadas pelo Minis
tério da Agricultura rela ti v as à lavoura. 

Como as Informações das diversas 
fontes apresentam pouca consistência 
quando conjugadas, optou-se, após as 

várias tentativas, pela utilização dos se
guintes métodos: 

IV .1.1 - Lavouras 
Período de 1970 a 1972 - Extrapolou

se o valor estimado para 1969, através 
da combinação dos índices do produto 
real e índices de preços pagos aos agri
cultores. 

Ano de 1973 - Baseou-se nas estima
tivas do CEBEA da FIBGE, fazendo 
correções para os produtos não pesqui
sados por aquele órgão e, ainda, para 
os que não são normalmente abrangidos 
pelas c,oletas, como hortaliças e outros. 
Os coeficientes de correção utilizados ti
veram como base, no primeiro caso, a 
relação observada de 1965 a 1969 e, no 
segundo, o censo agrícola de 1960. 

Ano de 1949 e 1959 - No que tange ao 
ano de 1949, manteve-se o procedimento 
anterior. Já para o ano de 1959, proce
deu-se a uma reestimativa com base 
nas informações censitárlas divulgadas 
em 1970. Os preços médios atribuídos fo
ram calculados a partir dos valores do 
FEP, multiplicados pelas quantidades do 
censo, obtendo-se desta forma o valor da 
produção. 

IV .1. 2 - Produção animal e derivados 
Teve como base as estimativas ante

riores para 1969, extrapoladas pelo índi
ce de produto real do setor, e pelo índice 
de preços recebidos pelos agricultores, 
publicados pela Conjuntura Econômica. 

IV.1.3- Produção Extrativa Vegetal 
Existe uma falta total de Informações 

para o setor no período. Considerando a 
pequena participação relativa (4% -
média de 1965 a 1969), dentro do setor 
agrícola, admitiu-se que o crescimento 
deste setor fosse paralelo ao observado 
para o total de lavoura mais produção 
animal. 

IV .1. 4 - Consumo Intermediário do 
Sctor Agrícola 

A metodologia adotada é idêntica à da 
série anterior, que consiste em utilizar 
corno base os coeficientes obtidos a par
tir de pesquisas realizadas em 1958 e 
1963 pelo centro de Estudos Agrícolas 
do IBRE e o censo agrícola de 1960 da 
FIBGE. Vale notar que foi possível re
calcular diretamente para 1959 o con
sumo intrmediário com base no censo 
agrícola, Volume II - 2.~' parte, tornado 
disponível em 1971. 
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IV. 2 - Setor Secundário 

IV. 2 .1 - Indústria de Transformação e 
Extrativa 

Para estes ramos de atividade econô
mica utilizou-se, basicamente, o censo 
econômico de 1970 dentro do novo trata
mento já referido na nota II. A parte 
de juros e dividendo foi calculada a 
partir dos dados divulgados pelo Anuá
rio Econômico Fiscal do CIEF, do Minis
tério da Fazenda, complementados coin 
as tabulações especiais do imposto de 
renda da pessoa jurídica. A remuneração 
dos autônomos para ambos os setores foi 
calculada a partir do censo demográ
fico. 

Para os anos posteriores a 1970, a ex
trapolação foi efetuada com base nos 
índices de produto real do setor, asso
ciados a inflatores específicos, isto é, os 
preços por atacado divulgados pela Con
juntura Econômica. 

Para os autônomos, extrapolaram-se 
os valores físicos, utilizando para isto os 
censos demográficos de 1950, 1960 e 1970; 
já os rendimentos censitários foram 
ajustados para o período através da evo
lução do salário mínimo a nível de cada 
região, chegando-se assim ao total Bra
sil. Para os anos de 1949 e 1959, as fon
tes são as mesmas. Foram efetuados tes
tes de consistência em 1970 cotejando-se 
os rendimentos do trabalho do censo de
mográfico com os do censo econômico 
(excluídos encargos sociais pagos pelos 
empregados), obtendo-se valores bastan
te semelhantes. Por outro lado, a produ
ção industrial da FIBGE de 1972 permi
tiu testar a consistência do índice do 
produto real e o de preços. 

IV. 2. 2 - Indústria da Construção Civil 
Este setor sofreu profunda modifica

ção no que diz respeito a sua apropria
ção. A compilação de novos dados expli
ca a elevada diferença encontrada entre 
a presente estimativa e as anteriores. 
Vale recordar que no procedimento an
terior o valor adicionado foi calculado a 
partir de elementos censitários do ano 
de 1950, ajustado para os anos subse
qüentes com base em indicadores apro
priados. No novo cálculo, os rendimentos 
do trabalho foram estimados a partir do 
censo demográfico de 1970 e as demais 
remunerações foram calculadas a partir 
do dado obtido pelas tabulações especiais 
do imposto de renda de pessoa jurídica, 
ut!l!zando-se esta fonte para estimar re
lações adequadas. Para os anos poster!o-

res, ut!llzaram-se indicadores da evolu
ção da construção civil (inclusive custo 
de mão-de-obra) e, igualmente, coef!ci
en tes extraídos do setor foram calcula
dos por método análogo ao da Indústria 
de transformação e extrat!va. Os juros 
pagos às famílias foram calculados, tam
bém, por método igual ao dos setores an
teriores. 

IV.2.3- Serviços Industriais de 
utilidade Pública 

Este setor apresentou metodologia 
igual à da construção civil, tanto no que 
diz respeito a empresas quanto a autô
nomos. A extrapolaÇão da produção físi
c:t foi feita com base no índice de pro
duto real no setor, testado pelo índice 
de produção de energia elétrica. Cons
truiu-se além disso um infl:ator específi
co através de informações procedentes 
do Departamento Nacional de Aguas e 
Energia Elétrica. 

IV .3 - Setor Terciário 

IV. 3 .1 - Comércio 

Foi calculado com base nos censos eco
nômicos de 1970 para os estabelecimen
tos e, com base no censo demográfico, 
para os autônomos. Os ajustamentos 
anuais do valor adicionado a partir dos 
estabelecimentos, foram extrapolados 
pelo índice de produto real do setor, uti
lizando-se como inflatores os índices de 
preços da Co·njuntura Econômica. Para 
os autônomos o processo é o mesmo dos 
demais se tores. Os anos de 1949 e 1959 
foram recalculados com base nas infor
mações censitárias, sendo que para o úl
timo incorporaram-se os dados do vo
lume VI do censo de 1960, relativo a 
compra de mercadorias. 

IV. 3. 2 - Intennedíários Financeiros 

Os dados referentes a esse setor foram 
obtidos através dos balanços de empre
sas, publicados pela Revista Bancária 
Brasileira. Os resultados foram testados 
com as apurações especiais do imposto 
de renda da pessoa jurídica. Nesse setor 
não foram calculados os autônomos C·Omo 
no procedimento anterior, dada a sua 
nouca expressão e inexistência de tabu
lações que combinassem o número de au
tónomos com o respectivo rendimento. 

Os juros da pessoa física foram dedu
zidos dos juros totais pagos pelo sistema, 
mediante as apurações especiais do im
posto de renda da pessoa jurídica. Res
salte-se, mais uma vez, que este proce-
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dimento reduz substancialmente a esti
mativa do valor adicionado. 

IV.3.3 - Transportes e Comunicações 

Para este ramo de atividade económi
ca o cálculo da remuneração do trabalho 
foi efetuado com base nos rendimentos 
declarados no censo demográfico. Os en
cargos sociais foram calculados a partir 
das relações próprias das tabulações es
peciais do IRPJ; os lucras, juros e divi
dendos, combinando dados desta tabula
ções com os das informações do Anuário 
Económico Fiscal - CIEF, 1970. Os ren
dimentas dos autónomos, que, neste, têm 
grande importância, foram calculados 
através de tabulações especiais do censo 
demográfico. As extrapolações (exceta no 
caso dos autónomos) foram efetuadas to
mando-se o índice de produta real e um 
inflatar especialmente construído para 
este fim. Para os autónom·os f·oi empre
gada sistemática de cálculo idêntica à 
dos demais ramos de atividade econó
mica. 

IV.3.3- Governo 
A metodologia utilizada é apresentada 

no item VI. 

IV.3.5- Aluguéis 
Este setar sofreu substancial modifica

ção no que diz respeito à origem dos da
dos. Os dados foram obtidos a partir dos 
censos demográficos de 1960 e 1970. Para 
alguns extratos, como domicílios rústi
cos, improvisados e rurais, os valores mé
dics apresentados poderiam levar a uma 
superestimativa, o que tentau-se evitar, 
recalculando-se o aluguel médio a fim 
de torná-lo mais compatível com o nível 
dos observa,dos para domicílios perma
nentes urbanos. 

Para inter e extrapolação da série, 
construiu-se um índice simples resultan
te da arrecadação dos impostas territo
rial e predial urbano. 

Este novo tipo de abordagem (utili
zação do censo demográfico) altera 
substancialmente os valores, para todos 
os anos apresentados, não se devendo 
esquecer que os aluguéis dos domicí
lios próprios devem ser aprovados (impu
tados) como se tivessem sido efetiva
mente pagos, avaliados a preços de mer
cado. 

IV. 3. 6 - Outros Serviços 
Este setar, que abrange os serviços co

merciais, profissionais, liberais, serviços 

domésticas remunerados, culto e ativida
<:les auxiliares, bem como educação, saú
de, foi tratado do seguinte modo: 

1. Os serviços comerciais (alojamento 
alimentação, radiodifusão confecção re~ 
paração etc. l foram aprÓpriados a par
tir do censo económico de 1970 e proje
tados por processo idêntico ao do comér
cio por mercadorias; 

2. O rendimenta dos profissionais li
berais, para o ano de 1970, foi obtido 
associando o número deles a seu respec
tivo rendimento. Nos anos subseqüentes 
o número foi inter e extrapolado e o ren
dimenta ajustado através da evolução do 
salário mínimo; 

3. Os serviços domésticos remunerados 
o clero e atividades auxiliares foram cal~ 
culados igualmente a partir do censo de
mo~ráfico, atribuindo-se como remune
raçao o valor de um salário minimo mé
dio anual; 

~· Para os demais setares procedeu-se 
a seguinte estimativa: calcularam-se os 
rendimentas do censo demográfico nos 
ramos de atividade económica relativos 
à prestação de serviços e ativi'dades so
ciais como um tado (exceta as atlvidades 
governamentais) e a partir dos rendi
mentos observados para os outros agre
gados, tirou-se por resíduo o rendimen
ta para as demais atividades do setor. 
Este procedimenta evitou uma possível 
dupla contagem e conseqüente superes
ti~ativa. A extrapolação desse resíduo 
fm feita com base nas observações da 
evolução média dos demais ramos já 
mencionados. 

V - Outros Agregados 

V .1 - Formação de Capital 

O cálculo da formação de capital exi
giu especial atenção, dada a sua impor
tância como agregado Isolado dentro do 
sistema de contas. Em se tratando de 
um fluxo que é calculado em alto nível 
de agregação, tanto a metodologia em
P!'egada quanto os dados básicos neces
sarlos requeridos podem conduzir a re
sultados extremamente suscetíveis a su
per ou subestimativa. 

V .1.1 - Construção Civil 

A parte de capital neste particular é 
das mais difíceis de se estimar, tendo 
em vista não só a diversidade do setar 
como uma relativa falta de informações, 
do tipo das que existem para outros se-
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tores ou agregados. As dificuldades en
contradas para uma mensuração deste 
item são de tal ordem que, inclusive, não 
foi possível a realização do censo cor
respondente para 1970. Basicamente, par
tiu--se do censo económico Industrial de 
1970, tomando-se os componentes básicos 
que entram no processo de transforma
ção da indústria da construção clvll. 
Este ponto de apoio foi cuidadosamente 
levantado e tratado a nível de 6 dígitos 
(grupo de produtos - classificação in
dustrial da FIBGE) . Deste modo a 
preocupação essencial consistiu em se 
evitar uma dupla contagem, já que neste 
particular a ética adotada foi a do com
modity flow. O que ocorre é que alguns 
produtos são produtos finais dlretamen
te destinados à construção civil e outros 
constituem-se em matérias-primas ou 
produtos intennediários que, ou são ab
sorvidos diretamente pela construção ci
vil, ou absorvidos por outros setores in
dustriais, que, por seu turno, poderão ser 
encaminhadcs posterionnente à própria 
construção civil ou a outros ramos da 
atividade económica. Assim sendo, pro
curou-se, na medida do possível, elimi
nar a dupla contagem, utilizando, em 
parte, para Isso, a informação censitá
ria relativa a matérias-primas que in
tervêm na composição de outras maté
rias-primas, produtos intennediários ou 
produtos finais. Estabelecendo o bench
mark, o passo seguinte foi o de se efe
tuar um teste de consistência. Neste par
ticular, recalculou-se, com base no cen
so ec·onômico, o valor das matérias
primas e produtos, no ano de 1960, como 
novo ponto de apoio. A partir daí, di
versos testes de consistência foram le
vados a efeito: índice de produto real 
do setor; índice de produto real da pro
dução dos minerais não metálicos, asso
ciado a preços de material de constru
ção; o próprio valor de produção entre 
or. censos de 1960 e 1970, e, finalmente, 
o índice de consumo aparente de ci
mento associado ao índice de preços de 
materiais de construção, publicado na 
Conjuntura. Econômica, Este último re
velou-se o mais consistente dentre todos 
aqueles que foram listados. A mesma in
formação serviu à extrapolação para os 
anos subseqüentes a 1970. 

O ponto seguinte foi o de se conver
ter a absorção de matéria-prima em va
lor da produção, o que, dada a peculia
ridade do setor, equivale ao conceito de 
investimento. 

A única solução possível foi a utll!za
ção da relação valor da produção/ma-

téria-prima do censo de 1950, para o 
setor da construção civil. Desnecessário 
frisar que ela se reveste de limitações 
impostas, por um lado, pelas mudanças 
nvs preços relativos dos diversos com
ponentes e, por outro, pelas possíveis 
modificações na função de produção da 
construção civil, a nível de cada um dos 
subsetores dela Integrantes (obras pú
blicas, edificações etc.), como, também, 
no peso de cada um deles no total da 
produção. 

Dentro destas limitações, prccurou-se 
a vali ar a consistência do valor ao qual 
se chegou. Isto foi possível graças à com
binação de diversas informações adicio
nais, dentre as quais avultam: 

1. Informação direta do valor das 
obras públicas nas diversas esferas de 
governo; 

2. variação dos ati vos das empresas 
obtida através do IRPJ, no que tange 
às construções Industriais e comerciais; 

3. estimativa das construções rurais 
com base no censo de 1960; 

4. financiamentos concedidos pelo 
Sistema Financeiro da Habitação. 

Com base nestas cifras a estimativa 
foi considerada satisfatória, na sua or
dem de grandeza. Contudo, devem ser 
ressaltada!< as dificuldades apresentadas 
para a estimativa neste setor, as quais 
existem em maior ou em menor escala 
também em outros palses, o que certa
mente demandará estudes adicionais 
ainda mais detalhados no futuro, pro
curando corrigir alguma distorção que 
porventura ainda possa subsiStir. 

V .1. 2 - Máquinas e Equipamentos 
Para este componente, tal como foi 

feito na metodologia anterior, o ano de 
referência escolhido foi 1970, ano cen
sitárlo. Igualmente foram selec!onados 
todos aqueles bens (a nível de seis dí
gitos) que se enquadravam no conceito 
de capital. Por outro lado, o ano de 1959 
foi recalculado com base no censo de 
produtos e matérias-primas, revelando
se o resultado amplamente consistente 
com o ponto de apoio anterionnente cal
culado para o mesmo ano. A seguir, da 
mesma forma como no item anterior, 
efetuaram-se diversos testes de consis
tência, dentre eles o da agregação dos 
gêneros onde havia preponderância de 
bens de capital, tais como material elé
trico e de comunicação, mecânica, me
talúrgica, os quais, trabalhados em ter-
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mos de índice de quantum e de preços, 
ainda assim, não se mostraram plena
mente satisfatórios. Nestas condições, 
revelaram alguma consistência mas, 
utilizou-se exatamente o mesmo indica
dor da estimativa anterior, ou seja, o 
consumo aparente de ferro gusa, aço e 
laminados, adotando porém, como !n
flator, desta vez, os índices de preços 
de máquinas e equipamentos divulgados 
pela Conjuntura Econômica e disponí
veis a partir de 1970. Deste modo, neste 
particular, substituiu-se o !nflator que 
antes abrangia tão-somente a indústria 
metalúrgica. Por outr-o lado, além da 
ética do commodity flow, incorporou-se, 
desta vez, uma inovação, qual seja, a de 
calcular o investimento pelo lado da ab
sorção. Deste modo, a diferença entre a 
produção e a absorção considerada co
mo sendo a margem de comercialização 
dos bens de capital, cujo valor se situa 
em torno dos 31%, em contraposição com 
a anteriormente adotada de 35%. Ainda 
neste particular, a margem de comer
cialização para o ano de 1959 fel cal
culada com base nas informações do 
censo comercial para aqueles gêneros de 
atividades que registram predominância 
de bens de capital, o que resultou em 
cerca de 34%. Não deve ser esquecido 
neste contexto que iniciaram-se alguns 
testes de consistência, inclusive utilizan
do as informações de lucro retido do 
IRPJ associadas às informações sobre 
poupança individual, do governo e setor 
externo, a fim de se dimensionar a or
dem de grandeza a qual se chegou. Além 
da produção nacional, levantaram-se os 
valores da importação liquida de máqui
nas e equipamentos para completar a 
aludida estimativa. Em alguns casos 
(automóveis, móveis e utensílios e ou
tros), que podem ser absorvidos por uni
dades familiares ou por empresas, ado
taram-se alguns coeficientes percentu
ais, os quais foram introduzidos dentro 
do cálculo como bens de capital. No caso 
dos automóveis, a estimativa foi efetua
da tomando como base os dad·os da fro
ta de veículos, que inclui a parte de au
tomóveis de aluguel. 
V. 2 - Depreciação 

Este !tem, embora sem maior profun
didade, foi testado tomando como fonte 
de informação os dados de depreciação 
do IRPJ. Numa visualização preliminar 
a taxa de depreciação encontrada atin
giu cerca de 5,7% do Pm; mas como 
esta taxa está condicionada pela estru
tura de capital das empresas, que não 
é a mesma da estrutura do capital do 

Pais como um todo, admitiu-se ser esta 
taxa superestimada, sendo pelo menos a 
curto prazo aceitável a taxa anterior 
a dotada, cerca de 5o/o. 

VI - Renda Regional - 1949/1959/1970 

A metodologia de regionalização con
sistiu basicamente em se elaborar coe
ficientes representativos da participação 
dos di versos setores, a partir dos dados 
estimados a nivel nacional. Todavia, em 
alguns casos a estimativa foi elaborada 
a nível regional para, em etapa subse
qüente, chegar-se a nível nacional. 

Tendo em vista o caráter preliminar 
de que reveste a presente estimativa, os 
dados estão apresentados de forma bas
tante agregativa no que diz respeito à 
sua regionalização. Para os anos de 1949 
e 1959, foram mantidos os coeficientes 
anteriores calculados. As diferenças a ní
vel regional decorrem por conseguinte 
das diferenças a nível nacional. 

VI .1 - Setor Primário 
Estes dados, que se referem tão-so

mente ao valor da produção, foram cal
culados a partir das regiões fisiográfi
cas, permitindo, de sua agregação, che
gar ao total do Brasil. Conforme está in
dicado nas tabelas, não f·O! elaborado o 
cálculo do consumo intermediário a ní
vel regional conquanto o censo agricola 
de 1960 pudesse levar a este cálculo. O 
fato de ainda não se terem elementos 
para 1970 obrigou à manutenção do con
ceito de valor bruto de produção, a fim 
de permitir comparabilidade entre os 
dados no tempo. 

VI.2- Setõr Secundário 

VI.2.1 - Indústria Extrativa e de 
Transformação 

Em ambos os casos o cálculo foi efe
tuado a partir dos dados elaborados a 
nível nacional, aplicando-se sobre eles 
coeficientes baseados em elementos das 
tabulações especiais do censo industrial 
de 1970. Idêntico critério foi adotado 
para o ano de 1959. 

VI.2.2- Indústria de Construção Civil 
e Serviços Industriais de Utilidade 
Pública 

Para estas indústrias, tal como acon
teceu nos dados anteriormente publica
dos, houve impossibilidade de se encon
trar elementos satisfatórios especiais dos 
censos demográficos de 1960 e 1970; esta 
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parte poderá ser devidamente apropria
da. 

VI.2.3 - Autônomos 

A nível nacional foi possível a apro
priação para cada um dos subsetores in
dustriais. A nível regional este cálculo 
poderá ser efetuado, posteriormente, pe
las mesmas razões expostas no item an
terior. 

VI.3- Comércio de Mercadorias 

O cálculo a nível de estabelecimento 
foi levantado levando-se em conta os 
indicadores do censo comercial de 1960 
a 1970. Para a parte de autónomos, o 
cálculo foi efetuado a nível de região 
e totalizado a nível de Brasil através do 
censo demográfico. 

VI .4 - Transportes e Comunicações 

A regionalização dos salários foi ob
tida a partir do censo demcgráfico. As 
demais remunerações calculadas através 
de relações de nível regional oriundas 
das tabulações especiais do IRPJ. Os au
tónomos foram apropriados com base 
nas informações do censo demográfico. 

VI.5 - Intermediários Financeiros 

Foram regionalizados provisoriamente, 
com base nos números de pessoas ocupa
das, para permitir comparabilidade com 
os anos de 1949 e 1959. Este critério, 
entretanto, para 1970, será modificado a 
partir da obtenção de dados do inquérito 
especial de instituições financeiras que 
está sendo elaborado pela FIBGE. 

VI. 6 - Aluguéis 

Este fluxo foi diretamente apropria
do através do censo de domicílios de 
1970 a nível de estado e região e tota
lizado para o Brasil. 

VI. 7 - Outros Serviços 

O procedimento neste caso foi idênti
co àquele efetuado a nível nacional. 

VII - Conta Corrente e Fonnação Bruta 
de Capital Fixo do Governo 

VII.l - Definição de Setor Público -
Período 1970173 

Incluem-se no setor público as tran
sações de: 

a) órgãos da administração central 
das 3 esferas de governo, exceto aqueles 
desempenhando funções caracteristica-

mente empresariais, como as imprensas 
oficiais quando inseridas na respectiva 
estrutura administrativa; 

b) autarquias, fundações instituídas 
pelo governo e fundos, excetuando os de 
caráter empresarial; 

c) entidades privadas sem fim de lu
cro, objetivos assistenciais, educacionais 
e de pesquisa, cujos recursos advenham, 
predominantemente, do governo; 

d) programas espel)iais como PIN, 
PROTERRA, PRODOESTE, PROVALE, 
PIS, PASEP. 

O usuário das informações deve ser ad
vertido quanto aos seguinte IJontos: 

Primeiro, que tal definição exclui a 
atividade empresarial do Governo (con
forme item acima), seja ela levada a 
efeito através de empresas públicas, so
ciedades de economia mista ou outras 
formas de empresa, seja através de au
tarquias ou mesmo órgãos da administra
ção direta. Essa advertência é 'Particu
larmente importante no que se refere à 
evolução da formação bruta de capital 
fixo, dado que a tendência que se vem 
observando é a de descentralizar os pro
gramas de investimentos. 

Em segundo lugar, a definição utilizada 
tem caráter mais amplo que o da série 
anteriormente divulgada, uma vez que 
esta (a antiga) não incluía os órgãos 
citados no item c acima, os fundos 
extra-orçamentários e, obviamente, os 
programas e órgãos criados posterior
mente. Esta última observação poderá 
explicar, eventualmente, algumas das 
mudanças de tendência observadas na 
série. 

Cabe, finalmente, chamar a atenção 
para o fato de que a receita tributária 
inclui não só os encargos sociais tais 
como as contribuições de previdência 
social e contribuições paralelas, como 
também o FGTS, PIS, P ASEP e as par
celas do imposto de renda descontadas 
dos incentivos fiscais que se destinam ao 
PIN, PROTERRA, PIS a partir, respecti
vamente de sua instituição. O FGTS é 
submetido ao seguinte tratamento: os 
depósitos são tomados como tributo di
reta, os saques como transferências ao 
consumidor e o resíduo como "outras 
transferências no se to r privado". Acres
centam-se, ainda, parcelas extra-orça
mentárias de tributos como IOF e o 
imposto de exportação, sendo que o mon
tante equivalente é lançado na despesa 
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em "transferências ao setor privado". 
Vale salientar, ainda uma vez, que o 
conceito deste (setor privado) abrange 
as empresas governamentais e seus equi
valentes. 

Anos de 1949 e 1959 
A amplitude de cobertura do setor pú

blico em 1949 e 1959 difere daquela re
ferente ao período 1970/73 em que fundos 
(item b) e entidades compreendidas no 
item c acima, então já existentes, não 
puderam ser incluídos por falta de infor
mações disponíveis. Contudo, estimativas 
feitas para as transações das entidades 
mais importantes do item e (SESC, 
SESI, SENAI e SENAC) feitas para o 
período 1965/69 revelam ser desprezível 
sua representatividade, face ao setor pú
blico como um todo. A variável de maior 
participação percentual não ultrapassou 
a ordem de 3%. Optou-se, assim, pela 
não inclusão dessas entidades. 

Quanto às autarquias estaduais, apenas 
os DEERs foram considerados. É viável, 
através de estimativa baseada em alguns 
dados disponíveis para 1960, melhorar 
sua cobertura. O tempo disponível, en
tretanto, não permitiu fazê-lo, na pre
sente etapa de trabalho. Os DEERs re
presentaram em 1965 cerca de 45% da 
receita e despesa totais das entidades 
descentralizadas dos Estados. 

VII.2 - Alterações de Natureza Con
ceituai 
Período 1970173 

VI. 2.1 - Nas transferências correntes 
para consumidores, das despesas com a 
dívida pública, antes consideradas inte
gralmente como parte dessa variável, 
C·ontinuou-se a computar apenas os juros 
da dívida pública interna, não tendo si
do possível distinguir entre os juros pa
gos a empresas e a indivíduos. 

VI.2.2 -Em conseqüência de VI.2.1, 
o vaLor da poupança em conta corrente 
ficou acrescido do valor c·orresponden te 
à amortização da dívida pública (Interna 
e externa) e dos juros da dívida externa. 

Anos de 1949 e 1959 

Adotou-se um tratamento da dívida 
pública, consistente com o do período 
1970/73. Em conseqüência, foram afeta
dos os valores anteriormente divulgados, 
das transferências correntes para con
sumidores e da poupança em conta cor
rente. 

A nível de Estado e municípios (ad
ministração central) procedeu-se a uma 
revisão em "outras compras de bens e 
serviços" a fim de retirar parcelas cor
respondentes a contribuições de previ
dência efetuadas em favor dos funcio
nários, passando-se a computar os va
lores correspondentes como "transferên
cias a autarquias". 

Ademais, todos os componentes da 
conta foram afetados em função do uso 
de melhores informações para os DEERs 
conforme indicado no item a seguir. 

VII.3 - Fontes e Natureza dos Dados 
Utilizados - Período 1970173 

VII.3.1 - Governo Federal (Adminis
tração Central) 

Foram utilizados dados dos balanços 
gerais da União para todo o período. Va
riam em relação a 1970 o grau de refi
namento da análise e o nível de desagre
gação a partir de 1971. Pode-se conside
rar, portanto, a análise de 71 a 73 como 
preliminar. 

VII. 3. 2 - Entidades descentralizadas a 
nível da União (autarquias, fundações e 
fundos) 

As estimativas para 1970 podem ser 
c·onsideradas como praticamente defini
tivas, podendo vir a sofrer algum refi
namento. 

Para 1971 e 1972 a maioria das infor
mações corresponde a dados observados 
(balanços). 

Para 1973, grande parte dos dados uti
lizados foram extraídos de orçamentos e, 
em alguns casos, dados observados até 
novembro (PIN, PASEPl, tendo sido ob
tidos dados de balanço apenas para os 
órgãos supervisionados pelos Ministérios 
da Indústria e do Comércio e da Agri
cultura; para o INPS e IPASE, utiliza
ram-se dados observados, porém preli
minares, quanto ao grau de desagrega
ção. 

VII. 3. 3 - Estados (Administração Cen
tral) 

Foram utllizados dados de balanço em 
todo o período, exceto em 1973, para os 
Estados do Pará, Maranhão, Espírito 
Santo, Santa Catarina e Mato Grosso, 
para os quais usaram-se orçamentos. 
Alterações posteriores decorrerão, por
tanto, da substituição dos orçamentos 
por balanços e maior refinamento na 
análise, que será obtida através de pes-
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quisa local, incluindo a consulta a regis
tras contábeis complementares. 

VII.3.4 -Entidades Estaduais Descen
tralizadas 

Em 1970 e 1971 foram utilizados balan
ços em todos os Estados. 

'Para 1972 e 1973, computaram-se da
dos dos balanços dos órgãos pertencentes 
aos Estados da Guanabara, São Paulo e 
Rio Grande do Sul, obtendo-se os demais 
a partir de orçamentos e da sua posição 
relativa verificada em 1970 e 1971. 

Deve-se salientar que para os anos de 
1970 e 1971, no que diz respeito a ambos 
os !tens VI.3.3 e VI.3.4, foram utiliza
dos os resultados da pesquisa desenvol
vida conjuntamente pelo Centro de Es
tudos Fiscais e o IPEA/INPES e pro
cessados no Centro de Informática da 
FIBGE. Mencionou-se ainda a .colabo
ração da SOF e SAREM (Secretaria de 
Planejamento) na antecipação do cro
nograma de obtenção de dados previsto 
no contexto do programa conjunto de 
pesquisa dessas entidades e do CEF, in
titulado "Sistema de Informações para 
Planej amento". 

VII.3.5 - Municípios 

Para 1970, foram utilizadas informa
ções coletadas e processadas pela Sub
secretaria de Economia e Finanças do 
Ministério da Fazenda. Para um uni
verso de 3. 949 municípios, foram utili
zados 2. 930 balanços, complementando
se essas informações com 838 orçamen
tos, num total de 3. 768. Dos dados obti
dos, subtraíram-se os relativos a 15 
capitais, entre as quais São Paulo, Belo 
Horizonte, Recife e Porto Alegre, que 
foram substituídos por dados obtidos di
retamente, através da pesquisa CEF/ 
IPEA. 

Para 1971, das tabulações referentes 
a 3.201 balanços disponíveis na Subse
cretaria de Orçamento e Finanças fo
ram reiterados os municípios não con
tidos nos 3. 768 do ano anterior, homo
geneizadas as amostras e estimado o 
resíduo com base em sua posição na 
estimativa de 1970. 

Para 1972 e 1973, extrapolaram-se os 
totais utll!zando como indicadores as 
quotas do Fundo de Participação dos 
Municípios, do ICM e Imposto Territo
rial Rural que pertencem aos municípios, 
mantendo a estrutura de variáveis ob-

. servada em 1970. 

Anos de 1949 e 1959 

A qualidade das informações relativas 
à at!v!dade dos DEERs foi melhorada 
substancialmente em relação aos dados 
anteriormente divulgados. Estes conti
nham estimativas d!retas baseadas nas 
informações então disponíveis, apenas 
para salários e ordenados e formação 
bruta de capital fixo. Os demais agrega
dos haviam sido estimados com base em 
alguns critérios arbitrários. 

A revisão, baseada em balanços dos 
DEERs de todos os Estados, exceto Piauí, 
Alagoas, Espírito Santo e Goiás (para 
os quais se fez estimativa com base na 
quota do Fundo Rodoviário e estrutura 
de transações observada em 1958), in
corporou todos os componentes da res
pectiva conta corrente e a formação 
bruta de capital fixo. 

VDI - Notas Sobre as Tabelas 

1) A variação de estoques foi incluída 
no total do consumo pessoal, para todos 
os anos da série, com fins de homoge
neização. 

2) Nos quadros 1, 12 e 13, "renda in
terna por regiões fisiográficas", devem 
ser destacados os seguintes pontos: 

a) na agricultura as diferenças entre 
os valores encontrados para total e Bra
sil são devidas à impossibll!dade de re
gionalização do consumo intermediário, 
para todos os anos da série (1949, 1959 
e 1970); 

b) na indústria, o total (soma das 
regiões) compreende apenas a renda das 
empresas de transformação e extrativa 
mineral; na linha Brasil estão incluídos 
também os autónomos dos 4 setores e 
a renda das empresas de construção ci
vil e serviços industriais de util!dades 
públicas (1949, 1959 e 1970); 

c) nos transportes e comunicações, 
apenas para os anos de 1949 e 1959, a 
diferença entre total e Brasil se deve à 
impossibll!dade de se regionalizar a ren
da de transportes aéreos; 

d) no Governo, apenas para os anos 
de 1959 e 1970 a diferença entre total 
e Brasil se refere aos salários pagos a 
funcionários no exterior. 

3) No quadro n.0 9, os dados da renda 
industrial referentes a 1959 não foram 
setorializados, nesta fase preliminar, por 
falta de informações compatíveis com a 
nova metodologia adotada . 
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ANEXO ESTATISTICO 

QUADRO I 

I -Conta de Produção- 1949·1959·1970/1973- Cr$ 1,000,000,00 

Y.tpecitlcaçAo 1!1~!1 1!1.59 1970 "" um 11173 

1. 1 - Produto Interno Liquido 
(Custos dos Fatores) 12.6) 109,1 1.697,3 105.295,9 221.144,0 289.206,9 382.575,2 

I - Prad, do Sctor Prlm. 51,7 343,5 24.177,0 34.401,1 43.004,3 58.412,0 
2 - Prod. do Setor Sccund. 52,2 510,2 54.104,1 76.665,0 03.783,5 127.273,9 
3 - Prod. da Sctor Tere. 95,2 843,6 87.613,9 110.077,0 151.759,1 196.888,4 

1. 2 - Imp. Indlrctos 13,5> 22,9 295,3 32.187,3 40.683,1 53,967,0 73.032,4 
I. 3 -Subsidias 13.21 0,3 19,4 1.148,8 1.142,4 1.822,2 2.090,1 
1. 4 - Dcpreclnção de Capital Fixo 14.41 11,6 103,0 10.230,3 13.582,7 17.781,0 23.645,6 
1. 5 -Importação de Mercadorias c Serviços (5.3) 22,0 152,7 14.476,1 21.163,6 30,706,0 4;,172,1 

Total da O!crtn. de Bens c Serviços 255,3 2.228,0 221.040,8 295.431,0 389.838,7 521.335,2 

I. 6 - Cons. Pessoal 12.1) 171,2 I. 455,1 143.427,4 192.365,7 250,014,7 327,060,3 
I. 7 - Cons. do Governo 13, l) 27,3 246,3 20.512,0 26.778,7 34.058,3 46.196,1 
1. 8 - Formação Bruta de Capital Fixo (4.11 3'' 'l 393,4 43.441,4 59.667,8 79.062,8 108.054,3 ... 

1 - Governo 10,0 84,8 8.273,1 10.595,8 13.883,8 18.000,6 
2 - Sctor Privado """ 308,6 35.168,3 49.012,0 65.179,0 89.903,7 .... , .. 

1. O - Vnr. de Estoques (4.2) 
1.10 - Exportação de Mcrcndorlns c Serviços (5,1) 21,6 134,1 13.660,6 16.678,8 25.202,9 40.030,5 

Total da Procura de Bens e Serviços 255,3 2.228,0 221.040,8 205.431,0 389.838,7 521.335,2 

t'ONTE: Centro da Contns NüCIOOIÜa - DCS/IURE,IFCV 

QUADRO 2 

11- Conta de Apropriação- 19·19-1959-1970/1973- Cr$ 1.000.000,00 

J::~llecltlcaçli.o 194!1 19~9 1970 1971 1972 1!113 

2.1 - Consumo Pessoal 11.61 174,2 I. 455,1 143.427,4 102.365,7 250.014,7 327.060,3 
2.2- Imp. Dlrctos (3.0) 11,8 120,0 18.070,4 25.829,5 39,543,6 55.623,0 
2.3 -Renda. Liquida Env. Exterior 15.4) 1,8 120,0 18.076,4 25.820,5 39.513,6 55.623,0 
2.4- Outras Reccltns Correntes do Gov. 13. 7) 10,7 31,4 701,7 051,7 885,5 3.400,0 
2.5- Poupnnça Liquida Sctor Privado 1·1.3 I 7,5 158,0 17.602,9 20.645,3 24.824,7 38,394,5 

T~tal da. Despesa 206,0 I. 783,0 181.740,4 241.951,1 310,479,1 428.459,9 

2.0- Renda Intcrnn (],1) 100,1 I. 607,3 165.205,0 221.144,0 289.206,0 382.575,2 
1 - Setor Urbano 147,4 1.353,8 141.118,0 186.742,0 245.542,6 324.162,3 
2 - Sctor Urbnno 51,7 3•13,4 24.177,0 34.401,1 43.664,3 58.412,7 

2. 7- Transferências (3.3) 6,9 85,7 16,414,5 20.807,1 30,272,2 45.884,7 

Total da. Rendo. 206,0 I. 783,0 181.740,4 241.051,1 310.479,1 428.450,0 

t'ONTE: Centro de Contuu N11cionül8 - DCS/IDUE/l''CV 

QUADRO 3 

III- Conta Corrente do Governo- 1949-1959-1970/1973- Cr$ 1,000,000,00 

E5pedtlcaçli.o JU~9 mo 1010 1911 1117!: 1073 

3.1 - Consumo do Governo 11.71 27,3 240,3 20' 512,0 26.778,7 34.658,3 46.100,1 
3.2- Subsidias 11.31 0,3 19,4 l,H8,8 1.142,4 1.822,2 2.000,1 
3,3 - TrnnsferCncio.s 12. 7) 6,0 85,7 16. 4oJ4,5 20.807,1 30.272,2 45.884,7 
3.1- Paupnnçn 14.51 10,0 98,3 12. 860,1 18.136,7 27.043,4 37,800,5 

Total dn Despesa •15,4 140,7 50.965,4 67.164,3 04.306,1 132' 055,4 

3.5- Imposto.s 1Ind1rctos 11.21 22,0 205,3 32.187,3 40,683,1 53,067,0 73.032,4 
3.0 -Impostos Dirctos (2.2) 11,8 120,0 IB.076,1 25.820,5 30.543,6 55.623,0 
3. 7 - Outrns Rcccltns Correntes 12.4) 10,7 3·1,4 701,7 651,7 885,5 3.400,0 

Total da Receita 45,4 449,7 50.065,4 67,164,3 94.306,1 132,055,4 

Z.'ON'l'E: C1111tr0 tlu L:nul.lol l•'luctÜI- DCS/IUllE/I•'OV 
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QUADRO 4 
IV- Conta Consolidada de Capital- 1949-1050-1970/1073 - Cr$ 1.000.000,00 

E1Jitcitlcaç4o 194!1 1959 Hl70 1D11 1!172 11173 

4,1 - Formnçúo Bruta de Capital Fixo o. 8) 32,2 393,4 43.441,4 59.007,8 70.062,8 108.054,3 

4.2- Variação de Estoque 11.0) 

'l'otal da Formação de Capital 3~.2 303,4 43.441,4 50.007,8 79.002,8 108.054,3 

4,3 -Poupança Liquida do Sctor Privado (2.5) 7,5 158,9 17.002,0 20.045,3 24.824,7 38.394,5 

4.4 -Depreciação do Capital Fixo 11.4l 11,6 103,0 10.230,3 13.582,7 17.781,0 23.045,0 

4,5 - Poupnnçn do Governo 3.4) 10,9 98,3 12.860,1 18.436,7 27.643,4 37.800,5 

4.0 - Dé!lclt do Balanço de Pagamento em 
Conta Corrente (5,21 2,2 33,2 2.658,1 0.043,7 8.813,7 8.123,7 

Tot:~.l dos Recursos pnra Formnção de Capital 32,2 303,4 43.441,4 50.607,8 7!.1.062,8 108.054,3 

FONTJ::; C:L•ntro do COI\111• Nnclonnta - DCS/IDRE/f'OV 

QUADRO 5 

V- Conta das Transnções com o Exterior- 1949-1959-1970/1973- Cr$ 1.000.000,00 

Espcdflcaçlo "" 1!159 1!110 1071 1912 1973 

5,1 - Exportação de Merendarias c Serviços 11.101 21,6 134,1 13.660,0 .16.078,8 25.202,0 40.030,5 

5.2 - Snldo d.J Balnn~o de Pnsnmcntu cm c/c (4.6) 2,2 33,2 2.658,1 6.043,7 8.813,7 8.123,7 

Total dos Recebimentos 23,8 107,3 10.318,1 23.622,5 34.016,6 48.154,2 

5,3 -Importação de Mcrcndorlns c Serviços 11.51 22,0 152,7 14.476,1 21.163,6 30.706,0 44.172,1 

5,4- Renda Líquida Enviada para o Exterior 12.3) 1,8 14,6 1.842,0 ~. 458,0 3.310,8 3. 982,1 

. Total dos Pagn.mcntC'S 23,8 107,3 16.318,1 23.622,5 34.016,6 48.154,2 

FONTE: Danco Cen~ral - Dopa.rtamento EconOmloa 

QUADRO 8 

Renda Nacional - Produto Nacional - Renda Dlsponivcl Sctor Prh·ado - Renda Disponível Setor Público -
10·19-IDSD-1970/1973- CrS 1.000.000,60 

Efiprc:ltlta~Ao mo 19!19 1910 1!111 J!l72 1&'13 

I. Produto Interno Liquido <Custos dos Fatores) l!lU,l I. 697,3 105.205,9 221.144,0 289.206,9 382.575,2 

Menos: Renda Liquida Envlndn no Exterior 1,8 14,8 1.812,0 2.458,9 3. 310,6 3. 082,1 

2. Rcndn Nnclonnl - Produto Nnclonnl LiquldJ 
!Custos dos FutorcsJ 107,3 1. 682,7 103.153,9 218.885,1 285.806,3 378.503,1 

Mnls: Impostos Indln•tos 22,0 295,3 32.187,3 10.683,1 53.067,0 73.032,4 

Menos: Subsidias 0,3 1!1,4 1.148,8 1.142,4 1. 822,2 2.000,1 

3. Produto Nnclonnl Liquida (Preços de Merendo) 210,0 I. 058,0 1~4.402,4 258.225,8 338.041,1 440.535,4 

Mnls: Dcprcclnçüo 11,0 103,0 10.230,3 13.582,7 17.781,8 23.645,6 

4. Produto Nnclonnl Bruto 231,5 2.061,0 204.722,7 271.808,5 355.822,1 473 .181,0 

Menos: Impostos Dlrctos c Indlrctas 34,7 415,3 50.263,7 66.512,0 03.510,6 128.655,4 

Outras Rcccltns Correntes do Governo 10,7 34,4 701,7 651,7 885,5 3.400,0 

Mnls: Trnnstr.rCnclns c Subsídios 7,2 105,1 17.503,3 21.040,5 32.094,4 17.074,8 

5. Rcndn Dlsponlvcl do Sctor Prlvndo 103,3 I. 717,0 171.350,6 220.503,7 203.520,4 380 .100,4 

6. Rencln Dlsponivcl do Sctor Públlco 38,2 344,6 33.372,1 45.214,8 62.301,7 8·1. 880,0 

lmpJ.stos Indlrctos Menos Subsidias 22,6 275,0 31.038,5 30.540,7 52.144,8 78.042,3 

Impostos Dircto.s Menos Trnns!t•rCnclns 4,9 34,3 1.631,0 5.022,4 {),271,4 o. 738,3 

Outms Receitas Correntes do Governo 10,7 34,4 701,7 051,7 ll85,5 3. 400,0 

t'ONTE: C~utro do Cont~l NnCIOIIIlll- DCtl/lUIU~/l"OV 
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QUADRO 7 

Despesa Nacional Brutn- l949-1959-l070/HI73- CrS 1.000.000,00 

E•prclflcaçlo lllo&D 1!1511 11170 l!ljl 1111:~ 

I. Dcspcso.s de Consumo de Individuas 174,:! I .455,1 143' 427,4 102.365,7 250,014,7 

2. Despesas de Consumo do Governo 27,3 246,3 20.512,0 26.778,7 3·1.658,3 
3, Formação Bruto. de Co.plto.l Fixo do Governo 10,0 84,8 8' 273,1 lO' 505,8 13,883,8 
4, Formação Bruta. de Cnplta.l Fixo das Empresas 22,2 308,6 35,168,3 49.012,0 65,179,0 
5, Vnrlnçõ.o de Estoques 

Despesa de Cons. c Forrn. Bruta de Cnpltnl Fixo 233,7 2.094,8 207.380,8 278' 752,2 36·1.635,8 

6, Exportação de Mcrca.dorlns e Serviços 21,6 134,1 13.6G~.o 16.678,8 25.202,9 

Despesa Interna Bruta e Importações 255,3 2.228,9 221.040,8 295.431,0 389.838,7 

7, Menos: Importnçüo de Mercadorias c Serviços 22,0 152,7 14.476,1 21.163,6 30.706,0 

Despesa Interna Bruta 233,3 2.076,2 206.564,7 274.267,4 359' 132,7 

8, Menos: Renda. Liquida Enviado. no Exterior 1,8 14,0 I. 842,0 2.458,9 3.310,0 

Despesa Nacional Bruta 231,5 2.001,6 204.722,7 271,808,5, 355,822,1 

PONTE: Centro da Contol Ne.clonu.ll- DCS/IBRE/FOV 

QUADRO 8 
BRASIL 

Indústria - Estimativa da Renda Interna segundo Classe de IndUstria 
CrS 1,000 

lnd61trla. Estratlva lndúltrla de Serviço• lndultrlals Jnd61trla do 
de Produtos Mineral• TransformaçAo de lJtllhl.ade P6bllc:;& Corutruçl.o Civil 

1949 958 40,377 2.244 8.633 

1970 1.383.265 39.408,104 3' 433' 491 9.879.250 

1971 1.626,581 51.591.777 4.681.222 12.765,425 

1972 2.027.777 67.681,876 6,612,904 17,460,653 

1973 2' 427' 549 91.598,960 8.446.388 24.801,003 

FONTE: Centro de Contllli NuCIOnRIIi - DCS/lDRE/FOV 

QUADRO 9 
BRASIL 

Estlma.th·a. da Renda lntern11 segundo ramos de atlvldude 
1949-1959-1970/1973 

CrS 1.000 

namo~ de Atlvlllade Ufo!l liSII 1!170 1011 

Agricultura 51' 706 343' 463 24.177.900 34.401.100 

Indústria 52.211 510.226 54,104.110 70.665.005 

Serviços 05' 180 843' 596 87.013.897 116.077,848 

Comércio 27.325 258.552 28.848.386 36' 706.867 

Intcr. Flnnnc. 7.086 60.831 8,407.659 .12.775.240 
Trnnsportc.s e Com unlco.çõcs 14.072 112.533 8' 871.770 11.464, H2 

Oovcrno 14' 043 135.550 15,182.275 20.070.400 

Aluguêls 13.218 131.732 13,435.541 17.139,720 

Outros Serviços 17.036 144,308 12.178.264 15.014.870 

Total 109.007 I. 607.285 105' 295 '907 221.143 '053 

l<'ONT!l:; Contro do Coutu~ Nuclomll- DCS/lllltE/1-'0V 

um 

43.664' 360 

03 '783' 510 

151.759' 096 

50,574.785 

16.976.031 

15.809.3l9 

25.506.080 

22.233.325 
20.500' 520 

280' 206' 000 

"" 
327' 060,3 

46.100,1 

18,060,6 

89' 993,7 

481.304,7 

40,030,5 

521.335,2 

44.172,1 

477' 163,1 

3 '982,1 

473' 181,0 

TOTAL 

52.211 

54.104,110 

70,665.005 

93.783,510 

127.273,900 

11113 

58.412.900 

127,273, DOO 

196.888.367 

65.870,300 

21.088.456 

ID, 984, 121 

33.314.523 

20.339.191 

26.391.776 

382.575.167 
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QUADRO 10 

Estimativa da !tenda Interna segundo ramos de õltlvldade, por regiões flslo~:rMlcas 
1949 

Cr$ I .000 

Serviço• 

Jntrnne- Trans• 
Rt'~lSrl Acrlrul· Ind11•· 'total comércio diário• portn a Oonrno AIUI:Uéil Outro• Renda 

l'lslucrátlcu '"'" tria Flnan- com uni· Servlçul lntenu 
ct!lro• caçOe~ 

Norte 1.000 411 1.925 645 123 359 414 88 2!16 3,336 

Nordeste 11.2!i5 3.804 12.399 4.454 797 1.9::!7 1.979 891 2.351 27.408 

Sudeste 32.752 39.359 66.980 17.903 5.911 9.429 19.088 11.203 12.466 130,082 

Sul 13.382 5.447 12.258 3.965 1.089 1.807 1.933 916 2.508 31.087 

Centro-Oeste 1.995 246 1.269 358 ao 201 249 120 255 3.519 

Totnl 69.39·1 <10.258 '94,831 27.325 7.986 13.723 14.6<3 l3.:na 17.936 195,488 

Brn~ll 51.766 52.221 95.180 27.325 7.988 14,072 14.643 13.218 17.936 139.097 

l~ONTE: Cuntro de Contnll Nnctonall- DCS/IDRE/FOV 

QUADRO II 
~stlmatlva da Renda Interna seg-undo ramos de ativldade, por regiões fisiográficAS 

1959 
Cr$ 1.000 

tierviÇDII 

Interme .. Tranl• 
Rcg!Õf'll Acrlc:UI• IndÚI• Total Comércio dlárloa portt!a e GO\'erno Aluruélt Outro• Renda 

Fblor:ráflca• '""' tri• Flnan .. c:omunl• Sel'\IIÇOII Interna 
c:elro1 c:açOe11 

Norte 7.403 6.358 18.733 8.403 8!!1 !!.437 3.557 088 !!,52,7 32.494 

Nordc.ste 91.447 31.116 100.119 <!14,90!! 5.530 13.448 17.471 7.680 20.028 231.682 

Sudeste 100.417 :?87.480 578.320 161.156 44.803 75.794 90.854 10!1.021 96.002 1.056.908 

Sul 125.500 46.150 115.752 38.524 8.681 15.113 18.781 12.343 2!:!.310 287.402 

Centro· Oeste 20.902 2.880 15.682 5.567 DOO 2.013 2.6:?5 1.700 2.931 30.464 

Totnl 435.460 373.984 837.666 258,552 60.831 108.895 133.288 131.732 144.308 1.647.050 

Brnsll 343.463 510.22fi 843.506 258.552 60.31 112.533 135.556 131.732 144.398 1.097.2 5 

lo'ONTE; Centro de Contne Nac:II.JnUla - DCB/IDRE/FOV 

QUADRO 12 
Estlmn.tlva da Renda Interna segundo ramos de atividade, por reglües flsiográtlcas 

1970 
Cr$ 1.000 

Ber;JÇOII 

Interme• Tran•· 
RI'I:ICirR Al:rlcUI• Indth• 'l'ot&l Comércio dlãrloa porte& a Governo .AIUI:Uéhi 

Ou troa Renda 
Jo'I~IOi:fáliUI '""' trla FI mm. c:omunl• Ser;lçoa Interna 

c: e Iro• caçCie1 

Norte 713.280 593.869 1.068.156 737.689 123.210 220.704 405.895 208.326 182.238 3.185.313 

Nordeste 6.422.051 2.2~0.064 10.508.602 3.480.234 841.208 1.045.935 2.110.780 1.701.408 1.280.911 19.211.017 

Sudeste 12.307.204 32.220.197 57.218.973 18.303.520 6.080.025 0.060.900 0.49:!.830 8.821.097 8.458.783 101.75:!.434 

Sul 9.094.401 4.677.515 13.889.364 5.407.090 1.193.021 1.240.238 2.303,380 1.001.00-l 1.753.1:!5 27.001.280 

Ccntro·Ot!l'te 2.207.408 320.051 3.300.340 850.2·10 258,32!1 303.804 857.024 532.746 503,!!07 5.890.895 

Total 30.745.100 3a.os-t.20G ~7.011.443 :!8.846.3811 8.407.650 8.671.770 15.170.821 13.435.541 12.176.!!04 157.719.639 

Dra~ll ~4.177.900 5Uo4.110 U7.913.897 :!6.846.386 8.~07.650 8.871.770 15.18!!.:!75 13.'135.541 1:!.178.!:6•1 165.:!05.501 

fONTE: Centro de ContUft Nll.:-lom.tll- DCti/IDnE/F'OV 
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QUADRO 13 

PARIMETIDS MACIIO•ECOR,~IIIJCOS 

.1 141•1 1St•1 ll O fi t7 ~ 

(bttlalln 1 '"'" Cor~ontu) 

liU 1151 1t70 

,. • s• ,., • 0,0111 O,IIU O,lUO 

,. • s• , .. , 
' 

o,zeu o,1an 0,3854 

't . ' ,, .. , .. 
' 

0,1&10 Q,U7Z O,IUD 

I' (1 • -r) o.oazs 0,1270 o.uu 

··--r 0,0471 0,0477 O,OUI 

••• (1 .. 't'l·• •''t Doi UI 0,1747 o,uu 

• • I 
,, .. ,., 11.oots 0,01111 o.ouo 

(i • 11} o, un o;1101 O,ZIZZ 

fol'ltll Dados aholutol do IIU/tiV 

" 
• 
' 

f'ONTrl 

s•· (p6upança do Uto,r prtvldo) • '• • c, 

s• (pouptiiiCI elo ntor públtco) • Y
1

.• c
1 

'l! cc'arva trtbutirtt 1fqulda) 
b (rahçlo '"'"'o dlttctt. do b'hfiÇO de Pllll11tllt01 •• C/C, o.PHJ) 

. 1141 

'PNI • 11) "' 1 o,ouz 

(PNI + M) "'1 o ,01546 

(Pitl • 11) •l 0,0016 

Dldos lbi01UUI elo IBRtfFCV 

QIIADiiD. 14 

PAU:MtTRDS MACRO·ECDHOMJCOS 

1 141•1 JSI•I !70/1 tU 

' (ts.tllllciOI I rr•cos Corrtntu) 

'1151 1t70 

0,0751 o,ona 

o;o60Z 0,06111 

0,0141 O,OIZO 

1171 1172 11173~ 

0,1511 o,tuz .o.uu 

0,4077 0,4437 0,4501 

o,,uu ·o,l7sl 0,1177 

o,ü,o 0,111~ 0,1111 

0,0671 0,,0777 0,0801 

O,IUI o,U7s. o ,21 it 

o,ozn o,ozu 0,0172 

O,ZltJ o,uu O,ZZ84 

1971 1t7l 

o.aBoo o ,01173 Oo0U4 

0,0565 c ,0646 

c,uu c,o1u 

FUNDAÇAO GETúLIO VARGAS 

Entidade de caráter técnico-educativo, 
instituída em 20 de dezembro de 1944, 
como pessoa jurídica de direito privado, 
visando ao estudo dos problemas da or
ganização racional do trabalho, especial
mente nos seus aspectos administrativo 
e social e à conformidade de seus méto
dos às condições do meio brasileiro. 

los Vital, Jorge Oscar de Mello Flores, 
José Joaquim de Sá Freire Alvim e Ru
bens d' Almada Horta Porto 

Sede: Praia de Botafogo, 190 - Caixa 
Postal: 21.210 - CEP: 28.000 - Tel.: 
266-1512 - Rio de Janeiro - GB. 

Conselho Diretor 

Presidente: Luiz Simões Lopes 

Vice-Presidente: Eugênio Gudin 

Membros: Alberto Sá Souza de Britto 
Pereira, Carlos Medeiros Silva, João Car-

Conselho Curador 

Presidente: Mauricio Nabuco 

Vice-Presidente: Alberto Pires Ama
rante 

Membros: Alzira Vargas do Amaral 
Peixoto, Antônio Garcia de Miranda 
Netto, Antônio Ribeiro França Filho, 
Apolônio Jorge de Faria Salles, Ary Fre
derico Torres, Asterio Dardeau Vieira, 
Carlos Alberto de Carvalho Pinto, Celso 
Tlmponl, Cezar Reis de Cantanhede e 
Almeida, Francisco Montojos, Heitor 
Campello Duarte, Henrique Domingos 
Ribeiro Barbosa, Joaquim Bertino de 
Moraes Carvalho, José de Nazaré Te!-
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,:eira Dias, Mário Paulo de Brito, Moacyr 
Velloso Cardoso de Oliveira, Paulo de 
Tarso Leal, Rafael da Silva Xavier e 
Theodoro Arthou 
Direção Superior 

Presidente: Luiz Simões Lopes 
Superintendente Geral: Alim Pedro 

(licenciado) 
Superintendente Geral, a.!. - Asterio 

Dardeau Vieira 

INSTITUTO BRASILEIRO DE 
ECONOMIA 

Comissão Diretora 
Presidente: Octávto Gouvêa (!e Bulhões 

Membros: Angelo Jorge de Souza, 
Eugênio Gudin, Janes Angelo de Souza, 
Julian Magalhães Chacel e Mário Hen
rique Simonsen 

Assessor da Dlreção: Jorge Kingston 

Departamento de Ensino 

Diretor da Escola de Pós-Graduação 
em Economia: Carlos Geraldo Langoni 

Departamento de Estudos e Pesquisas 

Diretor: Julian Magalhães Chacel 

Divisão de Contabilidade Social 

Diretor: Angelo Jorge de Souza 

Centro de Contas Nacionais - Raph 
Miguel Zerkowski 

Centro de Estudos Fiscais: Margaret 
Hanson Costa 

Centro ·de Estudos Industriais: Eden 
Gonçalves de Oliveira 

Divisão de Estatística e Econometria 

Dlretor: Janes Angelo de Souza 

Centro de Estudos Agrícolas: Sylvlo 
wanick Ribeiro 

Centro de Estatística Econômlca: Ro
berto Mala de Camargo Ablb 

Centro de Processamento de Dados: 
Eugêni·o Dec.ourt 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 

Altevir Leal - José Guiomard -
José sarney- Fau.sto Castelo-Bran
co - Petrõnio Portella - Mauro 

Benevldes - Agenor Maria - Di
narte Mariz- Jessé Freire- Milton 
Cabral - Arnon de Mello - Eurico 
Rezende - Amaral Peixoto - Vas
concelos Torres - Nelson Carneiro 
- Franco· Montoro - Benedito Fer
reira - Osires Teixeira - Mendes 
Canale - Accloly Filho - Eveláslo 
Vieira - Otair Becker - Paulo 
Br·ossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Sobre a mesa, projeto de lei que 
vai ser lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 25, de 1975 

Dispõe sobre o uso de medidores 
nos botijões de gás liquefeito de pe
tróleo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Os botijões de gás liquefeito 
de petróleo só poderão ser entregues ao 
consumidor quando dotados de aparelho 
indicador da quantidade de seu con
teúdo. 

Art. 2.0 - Caberá ao Instituto Nacional 
de Pesos e Medidas a fiscalização do 
cumprimento desta Lei e a aplicação das 
respectivas sanções aos seus infratores. 

Art. 3.0 - Revogadas as disposições em 
contrário, entrará esta Lei em vigor seis 
meses após baixado, pelo Poder Executi
vo, o respectivo regulamento. 

Justificação 

A matéria objeto desta proposição foi 
tratada no Projeto de Lei do Senado 
n.0 117, de 1974, da autoria do então 
Senador Leoni Mendonça, tendo sido, 
com o término da Legislatura, arquiva
do por força de norma regimental dis
ciplinadora do assunto. 

Ao fundamentar citada proposição 
ponderou, judiciosamente, seu ilustre 
autor: 

"0 gás liquefeito de petróleo é o 
combustível de maior aceitação do
méstica. Teve evolução excepcional 
nos anos sessenta e se transformou 
na fonte de energia que mais se de
senvolveu: em 1960, participava com 
1,3 o/o da produção energética e, oito 
anos mais tarde, chegava a 2,5%. 
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A produção brasileira de gás teve 
Início em 1954 e, hoje, cerca de 25 
distribuidores operam no País, com 
parques de armazenamento localiza
dos em pontos estratégicos. O con
sumo naclona~ que e'ra de 2 . 225. 042 
metros cúbicos em 1970, passou a 
2.383. 709 metros cúbicos em 1971, 
prevendo-se Incremento global no 
uso doméstico, de 92,6% até 19áo. 

Sucede que o consumidor adquire o 
bot!jão de gás, normalmente com 
d~z quilos, sem qualquer comprova
çao de que o produto adquirido apre
senta a quantidade certa. O Insti
tuto Nacional de Pesos e Medidas 
não cuidou da fiscalização do en
garrafamento do gás liquefeito do 
petróleo. Por ísso, não raro, o con
sumidor é lesado, porquanto o gás 
lhe é vendido até aquém do peso. 

O projeto de lei ora apresentado à 
deliberação do Congresso objetlva, 
antes de tudo, zelar pelos Interesses 
do consumidor. o emprego de apa
relho medidor de gás tem a dupla 
vantagem: informa sobre a quan
tidade exata do produto contido no 
bot!jão, na hora da aquisição, e ad
verte quanto ao esgotamento da re
serva à disposiçê.o do consumidor. 

É da maior importância e facilita 
às donas de casa controiar eficien
temente a quantidade de gás do bo
tijão em uso." 

Parecem-nos válidas tais assertivas, 
razão pela qual submetemos aos nossos 
ilustres pares, com algumas modifica
ções, o projeto primitivo, inclusive a 
norma contida em seu art. 3.0 e segundo 
a qual a exigência só entrará em vigor 
após o decurso de seis meses da respec
tiva regulamentação, a fim de que as 
empr.esas distribuidoras de gás liquefeito 
de petróleo disponham do tempo neces
sário para cumprimento dos preceitos de 
que trata o proj etc. 

Sala das Sessões, 21 de março de 1975. 
- José Esteves. 

(As Comlss6es de Constltutçao e Ju.!tlça e 
ele Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O projeto será publicado e reme
tido às comissões competentes. 

S·obre a mesa, requerimentos que vão 
ser lidos pelo Sr. 1.0-Secretárlo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 123, de 1975 

Nos termos do art. 233 do Regimento 
Interno, requeiro transcrição, nos Anais 
do Senado, do discurso do Sr. Ministro 
Severo Gomes, na II Conferência-Geral 
da UNIDO, em Lima, Peru, r.ealizada de 
11 a 14 do corrente mês. 

Sala das Sessões, em 21 de março de 
1975. - José Samey. 

REQUERIMENTO 
N.0 124, de 1975 

Nos termos do art. 233 do Regimento 
Interno, requeiro transcrição, nos Anais 
do Senado, das entrevistas publicadas no 
número especial da revista Visão Inti
tuladas "Brasil-1975", do Sr. Senador 
Magalhães Pinto, Presidente do Senado 
Federal, e do sr. Deputado Ulysses Gui
marães, Presidente do MDB. 

Sala das Sessões, em 21 de março de 
1975. - Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - De acordo com o art. 233, item 
2, § 1.0 , do Regimento Intemo, os reque
rimentos que acabam de ser lidos serão 
submetidos ao exame da Comissão Dl
retora. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão 
ser lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São ).idos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 125, de 1975 

Requeiro, nos termos regimentais, o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado ~.0 91, de 1974, que disciplina a 
exploraçao do jogo nas estâncias climá
ticas, hldrominerais, balneárias e cida
des de ·turismo e determina outras pro
vidências. 

Sala das Sessões, em 21 de março de 
1975. - José Esteves. 

REQUERIMENTO 
N.0 126, de 1975 

Requeiro, na forma regimental, o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 100, de 1974, que adita parágra
fo ao art. 16 da Lei n.o 5 .107, de 13 de 
setembro de 1966, que criou o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, a fim 
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de assegurar direitos aos empregados 
estáveis, optantes ou não._ 

Sala das Sessões, em 21 de março de 
1975. - J~~>sé Esteves. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal· 
ves) - Os requerimentos lidos serão pu
blicados e incluídos em Ordem do Dia, 
nos termos do disposto no art. 279, n.0 

II letra c, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 127, de 1975 

Nos termos regimentais, requeiro que 
não sejam realizadas Sessões do Senado 
Federal nos dias 27 e 28 do corrente 
(quinta e sexta-feira da Semana Santa), 
nem haja expediente em sua Secretaria. 

Sala das Sessões, em 21 de março de 
1975.- Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -o requerimento que acaba de ser 
lido exige votação imediata. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o 
aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovado. 

Finda a Hora do Expediente, pas
sa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.o 24, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n.0 156, 
de 1974, que dá nova redação ao § 
2.0 do art. 73 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Em votação o requerimento. Os Srs. 
Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. A matéria continuará 
sua tramitação normal. 

Item 2 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 26, de 1975, de au-

teria do Sr. Senador Nelson Carnei
ro, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei do Senado n.0 16, 
de 1974, que altera a legislação da 
Previdência Social, e dá outras pro
vidências. 

Em votação o requerimento. Os Srs. 
Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. A matéria continuará 
sua tramitação normal. 

Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 27, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
solicitando desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 28, de 
1974, que altera a legislação da Pre
vidência Social, e dá outras provi
dências. 

Em votação o requerimento. Os Srs. 
Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. A matéria continuará 
sua tramitação normal. 

Item 4 

Discussão, em turno único, da 
emenda da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado n.O 20, de 1973 (número 
1.493-B/73, na Câmara dos Depu
tados), que revoga os arts. 3.0 e 4.0 

do Decreto-Lei n.0 389, de 26 de de
zembro de 1968, que "dispõe sobre 
a verificação judicial de insalubri
dade e periculosidade, e dá outras 
providências", tendo 
PARECERES, sob n.0s 555 e 556, de 
1974, das Comissões 

- de Constituição e Justiça, contrá
rio; e 

- de Legislação Social, contrário. 

A discussão da presente emenda foi 
adiada, em virtude de requerimento 
aprovado pelo Plenário, quando da sua 
Inclusão na Ordem do Dia da Sessão de 
27 de novembro de 1974. 

O Regimento Interno, entretanto, no 
§ 2.o, do art. 310, permite um segundo 
adiamento, por prazo não superior a 30 
dias. Com esse objetlvo, foi encaminha
do à Mesa requerimento que será lido 
pelo Sr. 1.o-secretário. 
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J!J lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 128, de 1975 

Nos termos do art. 310, alínea c, do 
Regimento Interno, requeiro adiamento 
da discussão da emenda da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n.O 20, de 1973, 
que revoga os arts. 3.0 e 4.0 do Decreto
Lei n.0 389, de 26 de dezembro de 1968, 
que "dispõe sobre a verificação judicial 
de insalubridade e periculosidade e dá 
outras providências", a fim de ser feita 
na Sessão de 18 de abril de 1975. 

Sala das Sessões, em 21 de março de 
1975. - Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa..) 

Aprovado. 

Em conseqüência da deliberação do 
Plenário, a matéria figurará na Ordem 
do Dia da Sessão de 18 de abril deste 
ano. 

Está esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Ainda há oradores inscritos. Tem a 
palavra o nobre Senador G!lvan Rocha. 

O SR. GILVAN ROCHA - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, esta. semana, Ara
caju - Capital do meu Estado - c·om
pletou 120 anos. Não fora a coincidência 
de três fatos históricos se associarem a 
esta data, e o banal fato de aniversário 
de uma cidade certamente não me tra
ria, na estréia, a esta alta Tribuna na
cional. Acontece, Sr. Presidente, que a 
Capital do meu Estado aniversaria, des
ta vez, na mesma semana em que Sergi
pe, por força da fusão de dois outros Es
tados, volta a ser a menor Unidade da 
Federação, e na semana mesma que re
cebe seu novo governador e o novo pre
feito. Estes fatos coincidentes justificam 
a minha palavra que pretende, ultrapas
sando o simples registro para a atuali
zação geopolítica bras!lelra e a saudação 
f·ormal e civll!zada aos novos governan
tes, ser uma análise sincera, sucinta e 
humana daquela região do Brasil, em 
rehção a estes acontecimentos. O fato 
de o nosso Estado voltar a ser o menor 
do País, evidentemente, não nos moles
ta. O que nos angustia, o que nos entrls-

tece é a incômoda posição que nos en
c~ntra esta. reclassificação geográfica: 
somos tambem um dos menos desenvol
vidos Estados da nossa Pátria. 

_Evi~entemente, esta indesejável posi
ça.o nao surgiu pela vontade dos sergipa
nos, obstinados no trabalho e na perse
verança e, nacionalmente, conhecidos 
p~lo seu talento e pelo amor à .sua terra. 
Na.o ocupamos também esta desagradá
vel ~lassiflcação por um determinismo 
geologico-climátlco. Pelo contrário, se
gundo produtor de petróleo do Pais, per
to de se tor~ar o primeiro, possuidor de 
enormes jazidas minerais, que lhe asse
guram a posição potencial de um dos 
Estados mai.s ricos do Brasil, Sergipe, na 
grandeza das suas variadas reservas mi
nerais, parece contrariar a afirmativa 
dos seus vizinhos, da querida Bahia, pJis 
realmente parece ser o verdadeiro lugar 
onde Deus nasceu. 

O Sr._ Ruy Santos - V. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA- Com muito 
prazer, ilustre Senador. 

O Sr. Ruy Santos - Sabe V. Ex.a o 
apreço e o carinho que temos por Ser
gipe. O Vaza-Barris não nos separa. Te
mos Sergipe - e não vou repetir a pi
lhéria que faço com os sergipanos -
temos Sergipe - repito - como outra 
parte da Bahia, como a Bahia é uma 
parte de Sergipe. Vivemos identificados. 
De. modo qu.e é com a maior alegria que 
veJo as possib!lidades de Sergipe com o 
petróleo e o potássio virem a contribuir 
pa~a o maior des~nvolvimento do qual a 
proprla Bahla ha de se beneficiar. 

O SR. GILV AN ROCHA - Sr. Presi
dente, muito agradeço a intervenção do 
ilustre Senador Ruy Santos, e lembro 
também o carinho que nós, sergipanos, 
temos pela Bahla. Faço apenas uma pe
quena ressalva. É a de que todo o nosso 
petróleo, produzido em Sergipe, está sen
do conduzido para a Bahia, e vamos ten
tar erguer o nosso próprio pólo em Ser
gipe. 

O Sr. Ruy Santos - É p-or causa da 
refinaria, Excelência. 

O SR. GILVAN ROCHA- Sr. Presi
dente, Srs. senadores, à sua situação 
geográfica, na espinha dorsal do nosso 
Pais, na região brasileira das mais pró
ximas dos centros comerciais-consumi
dores do mundo, numa época onde dis-
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tâncla11 significam petrodólares e, ainda, 
naquela região climática tropical, que se 
supunha ser um flagelo Impeditivo do 
desenvolvimento, mas que ·a tecnologia 
moderna invalidou em outr·OS países, 
tud·O isso, Sr. Presidente, constitui fator 
de alegria e orgulho para o pequeno Es
tado. 

Sergipe, repito, é uma dádiva de rique
zas neste País tão predestinado. Por Isso 
mesmo, na verdade, seu povo começa a 
se cansar de pisar em tanta riqueza, de 
pés descalços na vizinhança do fosso que 
nos separa tão marcadamente dos nossos 
irmãos do Brasil próspero, num distan
ciamento cada vez maior e que o pró
prio Governo reconhece. 

Sergipe, como de resto todo o Nordes
te, continua a esperar a sua "arrancada 
desenvolvimentista", para se usar uma 
expressão muito em moda. O esforço go
vernamental central, que reconhecemos 
houve, não conseguiu trazer a prosperi
dade à região. E esta prosperidade tem 
que vir muito breve, se não quisermos 
agravar nossa situação social. Tem que 
chegar antes de o último lavrador dei
xar o campo e vir aumentar os proble
mas humano-sanitários da Capital. Tem 
que vir antes que o setor primário desa
pareça, sob uma industrialização que não 
é nacional nem nos nomes das fábricas, 
que os nossos caboclos operários sequer 
sabem pronunciar. Esta riqueza deve 
chegar, antes que percamos aquela pre
destinação de Pais essencialmente agrí
cola, da maior área agricultável do mun
do, que não pode, por descaso ou opção 
pouco inteligente, deixar de ser, no fu
turo, o maior empório de alimentos da 
Terra. 

Meu Estado, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, hoje na difícil, insólita e pro
blemática convivência do transistor com 
a enxada, da TV a cores com a esquis
tossomose, da discagem direta à distân
cia com o analfabetismo, do avião a jato 
com a subnutrição, não pode eternamen
te esperar que a prosperidade e a rique
za lhe caiam dos céus. Deus já nos deu 
multo! 

Sr. Presidente, culturalmente forjado 
em trabalhos de laboratório, em convívio 
com a pesquisa e no exercício de uma 
profissão que mergulha no estudo do 
homem como um todo, não poderia dei
xar de me considerar um humanista por 
formação - não um humanista te!lhar
dlano, que crê no homem predestinado 

ao ômega, na vizinhança de Deus, mas 
humanista da evolução ortodoxa, que 
crê na seleção, que, por outro lado, con
sidera o homem como o centro animal 
do Universo, o responsável, o construtor 
e demolidor de sua própria estatura, 
acima mesmo do determinismo ecoló
gico. 

Por Isso mesmo, não uso de nenhum 
artificioso silogismo 'para concluir quem 
falhou no desenvolver do Nordeste. Não 
nos atrasou a seca, não nos atrapalha
ram as chuvas, não nos molestou o Sol, 
antes nos falharam os homens. 

Eis por que, Sr. Presidente, dizia da 
coincidência histórica de Sergipe voltar 
a ser o menor Estado do Pais, na mesma 
semana da posse do seu Governador, que 
não foi escolhido pelo crivo da seleção 
natural, que, no homem, significa o plei
to de Idéias, a discussão de opções, a 
apresentação de alternativas. Fora desta 
seleção, quebra-se o lógico democrático, 
para se cair, não digo no ilegítimo, mas 
no sutilmente propositado interesse de 
grupos. 

Esta eleição de governadores e prefei
tos é, portanto, antifisiológiCft, dlreta, 
até antinatural. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex. a permi
te um aparte, Senador Gilvan Rocha? 

O SR. GILVAN ROCHA- Com muito 
prazer. 

O Sr. Itamar Franco - Primeiro, para 
cumpr!me11tar V. Ex.a pela análise sin
cera que faz dos problemas do seu Es
tado, e, em segundo lugar, para congra
tular-me com V. Ex.a pela defesa das 
eleições dlretas de governadores e de 
prefeitos. 

O SR. GILVAN ROCHA- Multo agra
deço a intervenção do ilustre Colega. 

Sr. Presidente, não sou levado à ten
tação de dizer que a falha humana no 
desenvolvimento do Nordeste, a que me 
referi, se deve exclusivamente à eleição 
lndlreta dos seus Governadores, mas não 
hesitarei, um Instante, em dizer que este 
tipo de escolha certamente Influiu para 
o atraso atual da minha região. O go
vernador escolhido é quase um donatá
rio. Faz parte de um esquema que se 
esmera em agradar o Chefe do Executi
vo. Por timidez, ou falta daquela auto
ridade que lhe dá o sufrágio dlreto, o 
Governador geralmente não usa do seu 
legítimo direito de reivindicar com ve-



-649-

emêncla, ou mesmo discordar, naquela 
discordância alta, própria da democra
cia do Presidente, que, em última anál!
se, foi quem o escolheu. 

O Sr. Ruy Santos - Permite v. Ex.a 
outro apa·rte? 

O SR. GILV AN ROCHA - Oom multo 
prazer. 

O Sr. Ruy Santos - Estou ouvln:do o 
discurso de V. Ex.a, por dever e por sim
patia pessoal, com toda a atenção. No 
entanto, V. Ex.a. não pode, a n&o ser por 
uma maneira de dizer, atribuir o atraso 
do Nordeste às eleições indiretas. Esse 
atraso, meu nobre colega - e o atraso 
de nossa região sentimos na carne de há 
multo esse atraso vem de muitos anos 
atrás, quando havia ele!çoo d!reta de 
governadores e de prefeitos. 

O atraso da região é uma decorrência 
da discriminação, uma decorrência não 
só climática, mas da separação que sem
pre se fez entre Norte e Sul. O problema 
do ICM, por exemplo, é um problema 
que nos sacrifica. Sabe V. Ex.a que ainda 
agora - ainda agora é maneira de di
zer, há uns dois ou três anos - os in
centivos fiscais criados inicialmente para 
o Nordeste, foram, em boa oportunidade, 
estendidos à Amazônia. Mas depois, es
ses incentivos passaram a ser apl!cados 
também em turismo e em reflorestamen
to, desfalcando o recurso que visava dar 
maior desenvolvimento à nossa região. 
Eu acredito, porque não tenho o pessi
mismo de V. Ex.a. no desenvolvimento 
do Nordeste. Talvez não seja para mim, 
mas o será para V. Ex.o., que é bem mais 
moço, e para meus filhos. Custará a 
chegar a época do equ!líbrio entre Norte 
e Sul, mas acredito que essa separação 
entre Norte e Sul há de se estreitar pou
co a pouco, até que, dentro de dez, quinze 
ou vin~e anos, essa diferença, esse des
nível entre as duas regiões estará bem 
reduzido. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Multo agra
deço a intervenção do meu nobre vizinho 
da Bah!a que, além de realçar o meu 
pronunciamento, velo ajudar-me na mi
nha tese. Evidentemente, não posso con
cordar em que o Nordeste continua sub
desenvolvido, porque o era antes. 

O Sr. Ruy Santos - Nem eu defendo 
isso. 

O SR. GILVAN ROCHA- V. Ex.n aca
ba de dizer-me que, nas eleições diretas, 

ele já era subdesenvolvido, o que evi
dentemente não significa dizer que ele 
continue em subdesenvolvimento. 

O Sr. Ruy Santos - Eu disse isso, por
que V. Ex.n atribuiu' às eleições indiretas 
esta situação, então, eu pedi permissão 
para retificar V. Ex.a, que no tempo de 
eleição di reta nós já vivíamos a situa
ção, e graças a Deus ... 

O SR. GILVAN ROCHA- Eu não di
ria no tempo de eleições diretas Sena
dor, eu diria nos tempos idos ... 

O Sr. Ruy Santos - Não está no ideal, 
mas estamos agora em situação melhor 
do que estávamos naquele tempo. 

O SR. GILVAN ROCHA- Eu não di
ria no tempo das eleições diretas; eu 
diria, nos idos de 40, 50, 60, o Nordeste 
efetivamente era subdesenvolvido, o que, 
na minha análise, vem apenas eviden
ciar, já que a desmoralização das secas 
do Nordeste é um fato. Como humanista 
que me afirmei aqui, venho reafirmar 
minha posição, de que falharam os ho
mens. 

Eu gostaria que V. Ex.a ouvisse, com 
mais perspicácia, o que eu disse acerca 
das eleições !ndiretas: eu disse que não 
cometeria a injustiça de dizer que seria 
unicamente por !s~o que o Nordeste não 
se teria desenvolvido. Mas não hesitaria, 
como não hesito, um minuto - e V. Ex.a 
acaba de ajudar-me ao dizer que os in
centivos fiscais estão .sendo desviados 
daquela área - em dizer que o Gover
nador eleito por eleição indireta, quase 
um donatário, perde aquela qualificação 
de batalhador contra o Presidente que 
foi quem o nomeou. Isso allás tem o seu 
espelho na iniciativa privada-ninguém 
sobe numa empresa privada, ninguém 
atinge uma gerência da empresa priva
da, se não concordar c·om ela em tempo, 
em número e em grau. 

Dizia, Sr. Presidente, não ser gratuito 
se afirmar que, neste País, vários go
vernadores se esmeraram em envolver 
as suas verdades estaduais no "manto 
dláfano da fantasia" ou fazê-las pelo 
vidro "fumê" da cara propaganda ofi
cial, distanciando-as do conhecimento 
do Governo Central. 

Por este motivo, Sr. Presidente, o re
gistro sobre a.s eleições quando me refiro 
ao "rebaixamento" geográfico de Sergi
pe. Evidentemente, não faço restrições 
pessoais à figura do novo Governador 
do meu Estado. Face, porém, à slstemá-
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tica de sua escolha, imagino-o, et pour 
cause, envolto em cochichos, cauteloso 
para não desagradar, não ao povo, pois 
este não tem a responsabilidade da sua 
eleição, mas ao que se convencionou 
chamar de "o esquema". 

Vislumbro-o distanciado desta nova 
geração, que empolgou o Estado e trouxe 
para esta Casa um representante que 
conviveu na última década, na Univer
sidade, com esta juventude que está 
construindo o Brasil, com seu amor, sua 
jovialidade, sua crenqa na paz e sua 
confiança no futuro. Imagino-o distan
ciado desta gente sergipana, que resol
veu romper com o caciquismo e com as 
escolhas Impostas, mandando para esta 
Casa um homem distanciado das quere
las políticas Improdutivas e, às vezes, 
sanguinárias, da sua terra, perfeitamen
te consciente da necessidade de defender 
o seu povo sofrido e esquecido, que, sem 
amargura, sem ódio e .sem medo, pede 
e exige a sua participação no progresso 
nacional. 

Pelas minhas origens, pela minha for
mação, pelo meu passado, que, inclusive, 
registra a minha Inteira identidade com 
o povo serg!pano que, nos idos de 1964, 
presenciou, com otim!smo, aquele movi
mento, sempre na expectativa de me
lhores dias, para sua terra, sinto-me 
perfeitamente autorizado e sintonizado 
com o meu povo e principalmente com 
esta geração, que está começando a tro
car o revólver pela flor, o transitório 
pelo definitivo, o pragmatismo de MoLsés 
pelo humanismo de Jesus Cristo, o art!
f!c!al!smo do consumo de massa pelo 
reencontro das suas tradições mais que
ridas. 

Nunca é demais afirmar que, repre
sentando este estado de espirita que em
polgou o País em 15 de novembro, sou, 
como meus novos colegas, o represen
tante de uma alterna:tiva, não digo na
cional, mas já da nossa aldeia global. 

Sabemos, com consciência, que esta
mos dentro da era do achatamento dos 
ismos das nossas filosofias. Somos tes
temunhas oculares da hor!zontal!zação 
das diversas escolas políticas: comunis
mo, socialismo, capitalismo, todos, na 
prática, chegando à sua expressão mais 
simples: o universo dos opressores e dos 
oprimidos. Daí, nossa escolha - daí, 
nosso caminho irremovível: a trilha da 
democracia plena - governo do povo e 
para o povo! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cida
dão recrutado das suas at!v!dade.s pro
fissionais para cumprir o dever da não
omissão, con.sc!entizado pelo que repre
senta para o Brasil esta hora de trans
formações, chego a esta Casa de altas 
decisões, partícipe de uma nova equipe, 
que, agora mais uma vez, afirma, para 
aue não .surjam interpretações distorci
das dos eternos exegetas dos pensamen
tos alheios, que somos sempre e mais, 
aquilo que dissemos e defendemos, na 
nossa campanha. 

O Sr. Augusto Franco - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA - Com muita 
honra, Senador. 

O Sr. Augusto Franco - Ao prezado 
colega ne.~ta Casa e representante tam
bém do EstAdo de Sergipe que hoje, co
mo diz V. Ex.a, voHa ao .seu lugar pri
mitivo de menor Estado na sua super
fície fis!ca, mas não diminuiu os seus 
limites, nem a sua superfície, porque 
continua o limite no rio Re~I - não no 
rio Vaza-Barris - auero também, co
laborando com V. Ex.a, dizer aue no 
Congresso. se não me engano, o primeiro 
discurso, o primeiro pronunciamento .m
bre o potássio em Sergipe, foi em 1967, 
quando era eu Deputado Federal. E, nes
sa ocasião, o mercado !nternaciomJ de 
potássio estava em péssimas cond!Gões: 
não tínhamos, aqui no Brasil, o capital 
privado para fazer uma fábrica deste 
porte. Então, na ocasião, eu, como ho
mem de empresa privada, optava para 
que o Governo resolvesse, por uma em
presa estatal e, inclusive, porque era a 
primeira fábrica de potássio no Brasil, 
era uma questão até de monopólio. 
Realmente, tem-se demorado nestas par
tes, quando o Governo foi levando para 
a emoresa privada, o que não conseguiu, 
por diversos fatores, como é do conhe
cimento dos nobres Senadores. Mas, sa
bemos, nós representantes de Sergipe, 
do máximo interesse do Presidente Gel
sei: inclusive, ouvi de Sua Excelência 
que o problema do potássio é um pro
blema resolvido para Sergipe e para o 
Brasil. Aliás, no ano passado, também 
fiz um pronunciamento sobre os ferti
llzante.s no Brasil: a maneira assusta
dora do nos.so consumo, a maneira as
sustadora da nossa importação. Mas 
igualmente tive o prazer de, tempos de
pois, verificar que os estudos do Governo 
iam de encontro a esse nosso pensamen
to, que era não só de Sergipe mas, real-

I 
I 
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mente, de todo o Brasil, como agora o 
caso do fosfato em Patos de Minas. So
bre o petróleo sergipano, e não só o da 
plataforma marítima, também tenho um 
pronunciamento, nesta Casa, em que 
apelava para o Governo, que fossem ins
taladas Indústrias correlativas ao pro
duto do petróleo, pois Sergipe, que cada 
dia aumentava a sua produção, poderia 
ficar, no futuro, com suas crateras va
zias, embaixo, e nada teria sido feito na 
sua superfície. Hoje, v. Ex." sabe que o 
Governo está providenciando algumas 
indústrias do potássio para Sergipe. So
bre a plataforma marítima, pronunciei
me nesta Casa, quando o Governo reti
rava, para dois ou três Ministérios, uma 
percentagem dos royalties do petróleo, 
que dava ao Estado e ao Município, e 
apelei para o Governo, para que Sergipe, 
Estado pobre - o que era até um con
traste - fosse dar o dinheiro a que 
tinha direito esses Ministérios, não jul
gando a maneira como d Governo o gas
taria, pois, inclusive, uma part.e seria 
para a Educação, mas, Estado pobre, 
Sergipe também não teria condições de 
fazê-lo. Quanto à parte política, V. Ex." 
entra nesta Casa naturalmente c·om po
lítica estudantil, pois V. Ex." é professor, 
mas o Governador atual, que se empos
sou há poucos dias, também é professor 
da nossa Faculdade e um político, e foi, 
até, Presidente da ARENA, por alguns 
anos. Eram estas as explicações que que
ria dar a V. Ex.", procurando colaborar, 
inclusive para o interesse do nosso Es
tado. 

O SR. GILV AN ROCHA - Muito agra
deço à Intervenção de V. Ex." e lembro 
apenas que é extremamente legítimo que 
nós, sergipanos, nos preocupemos com o 
presente. Nesta Casa, onde se fala tanto 
do passado e se acena tanto com o fu
turo, queremos enquadrar Sergipe no 
presente. 

V. Ex." mesmo confessa que, após os 
ingentes trabalhos - e nós, sergipanos, 
lhe fazemo.s justiça - que teve na Câ
mara e aqui no Senado, não conseguiu 
grande coisa com o Governo Federal, 
apesar das nossas riquezas. Por este mo
tivo, no meu discurso, eu dizia que Ser
gipe já cansou de, de pés descalços, es
tar pisando em riquezas. O II Plano 
Nacional que aí vem, nos acena com a 
pos.sibilidade de melhoria econômica da 
região. Evidentemente que aplaudiremos 
se isso se c·oncretizar, mas lembramos 
que podem ocorrer as chuvas e trovoa
das, que sempre modificam planos deste 

Governo, inclusive no setor institucional. 
Esperamos que, desta vez, não ocorra o 
que ocorreu com o Plano Nacional de 
Saúde, que já vai ser o terceiro plano, 
para que a nossa saúde, por exemplo, 
no meu Estado, possa acabar com aquela 
vexatória e vergonhosa situação. 

Aceitaremos com muita simpatia os 
planos do Governo, mas somos homens 
de presente. Por isto mesmo, lanço um 
apelo à bancada de meu Estado para 
que nós, com mais ênfase, façamos a 
defesa de nossos interesses económicos, 
pois Sergipe é, como eu disse, uma dá
diva dos céus. 

O Sr. Augusto Franco - Permite V. 
Ex." mais um aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA - Pois não, 
Excelência. 

O Sr. Augusto Franco - Realmente, 
as palavras de V. Ex." estão certas. 
Sergipe, p·otencialmente, é muito rico. 
Mas eu também disse a V. Ex." que o 
Presidente Geisel reafirmou que o pro
blema do potássio é um problema resol
vido, isso, há relativamente pouco tempo. 

O SR. GILVAN ROCHA- Não estou 
duvidando da palavra de Sua Excelên
cia, apenas aguardo a oportunidade de 
congratular-me com a fábrica instalada 
em Sergipe. 

O Sr. Augusto Franco - Iremos a ela, 
se Deus quiser. 

O SR. GILVAN ROCHA - Não me 
congratulo cpm planos, Excelência. 

O Sr. Augusto Franco - Sim, mas 
para se construir fábricas desse porte 
também se precisa de planos e de pla
nejamento. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Mas, V. Ex." 
sabe que existe e eu citei o exemplo; 
este Governo está, agora, dando ao Pais 
o III Plano Nacional de Saúde. 

Mas dizia, Sr. Presidente, somos o 
MDB, a favor da normalidade democrá
tica, pois sempre preferimos o pleno ao 
mínimo, defensores da liberdade, pois 
.sempre e.sc.olllemos a luz em vez da es
curidão, crentes na necessidade da llie
rarqul.a e da autoridade, porque acredi
t::~mos que, sem ordem, não há progre.s.so, 
advogados da paz, pois que achamos que 
a violência e o extremismo nada cons
tróem, amigos da clareza, porque enten-
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demos que a verdade deverá sempre ser 
límpida. 

E, por crer nestas grandezas, minha 
presença nesta Casa e nesta hora a dizer 
sem amargor, ao Brasil, que, represen
tando hoje o menor Estado, mas nem 
por Isso menos combativo, nem mais con
formado nem menos inquieto, trago a 
certeza da próxima normalidade institu
cional deste Pais, que finalmente virá, 
não como uma dádiva, mas como mais 
uma histórica conquista do nosso povo. 

O Sr. Lázaro Barboza - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O Sr. Benjamim Farah - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA- Pela ordem, 
ouço o nobre Senador por Goiás. 

O Sr. Lázaro Barboza. - Prezado Se
nador, o nosso aparte é simplesmente 
para prestar a V. Ex. a as homenagens do 
meu Estado de Goiás, pelo magnífico 
discurs·o que profere nesta tarde, hon
rando o seu mandato e inaugurando sua 
passagem por esta Casa. V. Ex.a traça 
um perfil honesto dos problemas do s~u 
amado Sergipe, onde o avanço tecnolo
gico convive, estranhamente, com a mi
séria, a pobreza e o analfabetismo, numa 
prova evidente de que os problemas de.;
te País são imensos, numa prova evidente 
de que a má distribuição de renda no 
Brasil é, talvez, uma das distorções mais 
sérias e que deve merecer a atenção de 
todos nós e de todos o.s homens públicos 
brasileiros. Quanto ao plano institucio
nal, no tocante às eleições indiretas, nós 
esperamos, nobre Colega, que nenhuma 
borrasca apareça nos céus e que, tendo 
o povo brasileiro, fonte única e soberana 
de poder, na sua decisão de 15 de no
vembro, oferecido condições à Oposição 
para que ela chegasse a mais de um 
terço no Congresso, não haja condições 
de novas alterações constitucionais que 
permitam nomeações de Governadore.s, 
de forma vertical, de cima pata baixo, ao 
arrepio da vontade popular. E que nós 
possamos, em 1978, se Deus quiser, ver 
subir aos Governos dos Estados de todo 
o Brasil Governadores que venham da 
legitimidade das urnas. O grande p,asso 
foi dado, menos por nós da classe po
lítica mas, sobretudo, por uma decisão 
consciente do povo brasileiro em nos 
dando o resultado oferecido no 15 de no
vembro próximo passado. Era esta a mo
de.sta contribuição que queria dar ao bri
lhante pronunciamento de V. Ex.a 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite 
V, Ex.a um aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA - Agradeço 
ao ilustre Galega Senador Lázado Bar
boza, que mostra a esta Casa que o ideá
rio do nosso Partido se mantém o mes
mo. Apesar de havermos tido um Gover
nador de Estado eleito indiretamente, 
sempre fomos a favor das eleições dire
tas. A nossa programação não está su
jeita - como V. Ex.11 se referiu - a 
trovoadas eventuais e, por isso mesmo, 
cremos na verdadeira eleição que se rea
iizará proximamente. 

Concedo o aparte, com muita honra, 
,ao nobre Colega Benjamim F·arah e, lego 
depois, ouvirei o nobre Líder em exer
cício do MDB. 

O Sr. Benjamim Farah - Parlament:J.r 
de muitas legislaturas, quero saudar efu
sivamente o nobre Colega, nobre Colega 
duas vezes - como médico e como Se
nador - que vem representar o seu pe
quenino Sergipe; o Sergipe que teve 
grandes homens no passado, como o.s 
tem no presente; o Sergipe de Fausto 
Cardoso, que pelas suas idéias tombou 
na praça pública diante das balas assas
sinas; o Sergipe de Tobias Barreto, o fi
lósofo extraordinário e grande poeta dos 
dias e noites; o Sergipe que tem man
dado dignos representantes a este Con
gresso. Eu, mesmo, fui colega de muitos 
deles, na outra Casa e, tenho a honra de 
ser, também, nesta C.asa. Permito-me re
cordar, aqui, alguns nomes: Gracco ca:
doso, Leite Netto e Carvalho Netto, tres 
figuras notáveis, cada uma dentro do seu 
setor. Leite Netto era aquele pesquisador 
incansável na Comissão de Finanç,a.s; 
tinha uma grande vocação para os pro
blema.s económicos, defendia heroica
mente os problemas do Nordeste e os 
problemas brasileiros. Foi incansável, foi 
denodad·o. Deixou a marc.a da sua pre
sença nas duas Casas do Poder Leg!.sla
tivo. Carvalho Netto, aquela inteligência 
lúcida, grande criminalista e que nós 
todos nos acostumamos a admirar na 
Constituinte de 1946, a deslumbrar-nos 
com a .sua inteligência e com a sua cul
tura. Gracc,o Cardoso, aquela veneranda 
figura, que apesar de ter ultrap.assado a 
casa dos oitenta anos, vinha constante
mente à Câmara, Foi eleito para a Mesa, 
como Vice-Presidente. Era um dos mais 
assíduos, dos mais atuantes, tinha sem
pre uma palavra de conforto e de .soli
dariedade aos mais novos. Quando velo 
para a Constituinte de 46, já representa-
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va um dos grandes patrimónios deste 
País, tais os cargos, encargos e missões 
que desempenhara ao longo da sua vida, 
sempre com o máximo de esforço, de 
lealdade, dedicação e sobretudo de hon
radez. Ele tombou, pela primeira vez, na 
entrada da Câmar.a; até pensamos que 
ele havia falecido; mas nã·O, ali começ·ou 
a sua agonia lenta; pouco tempo depois, 
falecia. Gilberto Freyre, escritor e soció
logo, grande brasileiro, pela sua cultura, 
pronunciou o discurso em homenagem a 
Gracco Cardoso, em nome da Câmara 
dos Deputados, e até me lembro de ex
pre.ssões suas, a respeito de que muita 
gente que g.osta de fazer crítica ao P.ar
lamento, crítica apressada sobre vários 
aspectos. Dizia assim: "Passem pelo 
Congresso, venham até aqui, vejam quem 
está sobre esta mesa; .aqui está um 
exemplo de trabalho, de honradez, de 
esforço e de amor à Pátria." De modo 
que V. Ex.a, nobre Senador, tem uma 
grande responsabilidade, não só pelo que 
o seu Estado representou em outros tem
pos, mas pelo que representa, agora, pois 
todos os seus Colegas, toda .a represen
tação sergipana, é da melhor qualidade. 
Saúdo V. Ex.a, que faz uma estréia brl
lhantérrima, e nós nos enchemos de en
tusiasmo, de esperança, porque estamos 
vendo que esta renov.ação, estes repre
sentantes que vêm dos vários Estados 
enriquecer a Bancada do Movimento De
mocrático BrasileirD, todos, sem faltar 
nenhum, vêm com alto senso de res
ponsabilidade, também, preocupados com 
a confirmação, a reafirmação da Liber
dade e da Justiça. Todos e.stão demons
trando o empenho que têm, pelas gran
des idéias, pelos grandes princípios, co
Locando acima das paixões e das legen
das o interesse da nossa Pátria. Aqueles 
que querem confundir a nossa presença, 
e, naturalmente, jogar o MDB contra as 
Forças Armadas, contra a Revolução 
precisam ver que estamos não preocupa
dos com equívocos, mas preocupados sim 
com o povo, com ,a Liberdade, com a 
Democracia, com a Justiça e, principal
mente, com o Brasil. 

O SR. GILVAN ROCHA - Antes de 
conceder o aparte, muito honroso, ao 
Líder do meu Partido, muito agradeço 
ao nobre Colega Senador Benjamim Fa
rah, que duplamente .atingiu a minha 
sensibilidade. 

Primeiro, pelo chamamento muito ca
rlnl1o.so de Galega. Recém-saído da uni
versidade, sem a menor vivência politica, 

nunca fui nem Vereador; começo minha 
carreira política no Sen.ado Federal. E, 
também, com a sensibilidade, agradavel
mente ferida, ao ouvir referências a no
mes do meu Estado, que povoaram a 
minha mocidade, dando o exemplo de 
dignidade e de trabalho, que eu procura
rei, modestamente, seguir, nesta Casa. 

Concedo o aparte ao Líder do meu 
Partido, Senador Roberto Saturnlno. 

O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Se
nador, estou ouvindo com a maior aten
ção e admiração o discurso que V. Ex.a 
profere, com brilho, nesta Casa, com co
locações muito inteligentes e multo pró
prias, como aquela que liga o desenvol
vimento económico ao desenvolvimento 
politico, pelo qual V. Ex.a procura loca
lizar uma das causas do atraso econó
mico do seu Estado e do Nordeste: a 
falta de um desenvolvimento politico 
acentuado, sem dúvida nenhuma, nos 
últimos anos, com a adoção de designa
ções ou nomeações de Governadores, 
presos por esses laços, ao Governo Fe
deral. Desejo fazer referência especial a 
essa parte final da sua oração, quando 
V. Ex.a reafirma os princípios do nosso 
Partido; os princípios que nos trouxeram 
a esta Casa. Essas reafirmações, que às 
vezes podem parecer óbvias para nós, 
são necessárias a cada instante, cerca
dos que estamos, de um lado, por tenta
tivas de ameaç.a, e, de outro lado, por 
interpretações destorcidas da nossa po
sição. Com aquela determinação de se
guir em linha reta o nosso caminho, de 
acordo com os postulados e com os prin
cípios que V. Ex.a torna a enunciar, que 
são aquelas diretr!zes que nos levarão· à 
posição de influir, de tal maneira, sobre 
os destinos políticos desse País, que ha
veremos de ver, num prazo muito mais 
breve do que multa gente supõe, as Ins
tituições democráticas, realmente, rees
tabelecidas no Brasil. Eram essas as 
observações que eu desejava fazer, dan
do-lhe meus parabéns pelo brilhante 
discurso que profere nesta Casa. 

O SR. GILVAN ROCHA- Multo agr,a
deço as expressões generosas de meu 
Líder, bem como a conceltuação que faz 
da minha oração. Isso corre por conta 
do invejado espirita de equipe, que nor
teia a nossa agremiação. 

O Sr. Adalberto Sena - Permite V. 
Ex.a um ap.arte? 

O SR. GILVAN ROCHA - Com muito 
prazer, nobre Senador. 
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O Sr. Adalberto Sena - Nobre Colega, 
assim como o Senador Benjamim Farah, 
também eu posso chamá-lo dessa ma
neira, por um duplo motivo: sou Sena
dor e também médico, como ele e V. Ex." 
Mas, ainda há outro motivo de afini
dade entre nós: representamos, aqui, 
Estados pequeninos, talvez, os dois me
nores Estados, não digo na expressão 
económica, Sergipe e Acre. Eu me lem
bro que na Constituição de 1946 havia 
um dispositivo que dizia: "O Território 
do Acre será elevado a Estado quando 
a sua renda atingir a do atual Estado 
de menor renda". A princípio - perdoe
me o nobre Líder Petrônio Portella que 
não está aqui presente - eu supus que 
fosse o Piauí, mas alguém me disse 
que era Sergipe. Então, há essa afini
dade que relembro, ne.st.e momento, com 
certa emoção, .entre o nosso Acre peque
nino e o seu pequenino Sergipe, ambos 
debatendo-se com as suas fraquezas 
ec·onômicas e com as conseqüências das 
distorções políticas em nosso País. Mas 
há um ponto no discurso de V. Ex." em 
que devo insistir na manifestação de 
minha solidariedade. Aquele em que V. 
Ex." se insurge contra eleições indiretas. 
Aliás, devo dizer o que existe no Brasil 
não são eleições indiretas. O próprio 
Presidente da República quando enviou 
a Mensagem ao Gongresso - e fui mem
bro da Comissão Mista, assim como o 
nobre Senador Wilson Gonçalves - teve 
o pejo - vamos dizer assim - de não 
usar essa expressão na sua Mensagem. 
Busquemos os Anais illo Senado e lá ve
remos escrito: "A experiência das elei
ções pelas Assembléias". Não usou a ex
pressão "eleição indireta", porque Sua 
Excelência e, naturalmente, os seus as
sessores jurídicos bem sabiam o que se 
estava propondo não era tal. A expres
são "eleição lndireta" tem urna concei
tuação jurídica universal. J!: eleição feita 
por um colégio eleitoral .e esse colégio 
deve ser eleito no momento das eleições. 
J!: o que se dá nos Estados Unidos e 
em toda parte. Aqui estamos fazendo o 
contrário. Eleições feitas pelas Assem
bléias que estão terminando o mandato, 
a ponto de chegarmos a esse paradoxo: 
no meu Estado, o Acre, e em mais qua
tro Estados da Federação, governadores 
empossados para o mesmo período, em 
que vão exercer os seus mandatos re
presentante.s de outro Partido vitorioso 
nas eleições de 15 de novembro. Este 
contraste é mais uma demonstração de 
que e.starnos não só com a verdade po
lítica, mas com a verdade jurídica quan-

do combatemos este regime. Praza a 
Deus que as palavras aqui pronunciadas 
por tantos líderes, nessa luta constante 
do nosso Partido, e agora corroboradas 
por V. Ex.• concorram para que seja 
eliminada essa verdadeira anomalia do 
nosso Direito Constitucional. Multo obri
gado. 

O SR. GILVAN ROCHA- Multo agra
deço a intervenção do nobre Senador. 
Mais urna vez se reafirma a unidade 
de pensamento da Oposição. 

Sr. Presidente, tenho a convicção de 
que, daqui a quatro anos, em nome do 
meu Estado - talvez ainda o cerra-fila 
da Federação, mas oxalá mais próspero 
- saudarei o novo Governador da mi
nha terra, desta vez escolhido pelo povo 
após o embate da inteligência das cam
panhas políticas que aproximam o povo 
do poder, pois todo o poder emana do 
povo, que não precisa nem autoriza in
termediários impostos, para, em seu 
nome, exercer a plenitude do poder. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, acabamos de 
ouvir o discurso do nobre Senador Gil
van Rocha, ilustre médico, professor da 
Universidade Federal de Sergipe que, 
com a sua vivência política, abordou 
problema de interesse para o nosso Es
tado, na demonstração de que, com a sua 
larga experiência sobre ternas político
administrativos, há de trazer a esta ca
sa notável colaboração para o equacio
namento e solução de importantes pro
blemas nacionais e sergipanos. 

Ouvimos com a devida atenção o que 
aqui falou, mas não iremos aludir, ago
ra, a nenhum dos aspectos que foram 
ventilados Não abordaremos a escolha 
certa que foi feita do engenheiro José 
Rolernberg Leite para governar o Estado 
pela segunda vez, cercado da confiança, 
do respeito e do apreço dos sergipanos. 
Não falaremos sobre os pronunciamen
tos que fizemos a começar de 1959 - re
pito, 1959, - na Câmara dos Deputados, 
no Rio de Janeiro, e depois em Brasília, 
nesta Casa, nesta tribuna, neste 1ccal, 
quando por muitas vezes, abusando da 
paciência dos nossos Colegas, discorre
mos sobre o petróleo e o potássio. Não 
falaremos scbre nenhum desses aspec
tos, poiS nos inscrevemos com o propósi-
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to de reverenciar a memória de dois Ilus
tres sergipanos que faleceram nos meses 
de dezembro e janeiro passados. 

Sr. Presidente, antes de proferir o dis
curso para o qual me inscrevera é do 
meu dever lastimar o súbito falecimen
to, nesta Capital, do jornalista Adauto 
Bezerra Delgado, que dirigia a sucursal 
que em Brasília representava os jornais 
Diário Comercéio e Indústria, Shopping 
News e City News. 

Adauto Bezerra dedicava-se ao jorna
lismo pclitico e, desde 1955, era creden
ciado nesta Casa e na Câmara dos Depu
tactos. No decorrer de mais de vinte anos 
de profissão, trabalhou em importantes 
órgãos de nossa imprensa, vivendo o 
dia-a-dia dos acontecimentc.s politicas 
do Brasil, nestas últimas e tão agitadas 
duas décadas. 

A sua presença durante tantos anos 
tornou;o figura familiar a todos nós. 
Inevitavel que o relacionamento profis
sional se tomasse sentimental, Adauto 
Bezerra Delgado fazendo numerosos 
amigos nas duas Casas do Congresso 
não só entre colegas como também, en~ 
tre Deputados e Senadores. 

Sua morte súbita constituiu, a&sim, 
inesperado golpe para todos nós. Ex
pressand,o nosso pesar, prestamos justa 
e merecida homenagem ao profissional e 
amigo desaparecido, solidarizando-ncs 
com a dor que envolveu a todos que o 
conheciam, sobretudo, a sua digna espo
sa e filhos, aos quais expressamos nes
sas sentidas condolências! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, duran
te o recesso parlamentar ocorreu o fa
lecimento de dois Ilustres sergipanos, 
cuja memória não posso deixar de re
verenciar desta tribuna. 

Uma dessas figuras fel o General-de
Exército Humberto de Sousa Mello. Nas
cido em Sergipe, seguiu a carreira das 
Armas ingressando no Exército, onde 
veio a alcançar o posto máximo, após 
longos anos de serviço e brilhante car
reira Exerceu o comando do II Exér
cito no Governo do eminente Presiden
te Garrastazu Médici, de onde passou à 
chefia do Estado-Maior das li'crças Ar
madas, último posto que ocupou con:.o 
Oficial da Ativa. 

Prestando essa homenagem ao soldado 
ilustre, que honrou e dignificou sua ter
ra, expresso, ainda, meu pesar à sua fa
mília. 

O segundo sergipano falecido durante 
o recesso de nossos trabalhos, a quem es
tive ligado por velhos laços de amizade 
foi o escritor, poeta e jornalista José 
Freire Ribeiro, uma das personalidades 
mais conhecidas e estimadas do meu Es
tado. 

Freire Ribeiro se destacou nos meios 
social, politico e cultural de Sergipe, 
tendo pertencido à Academia Sergipana 
de Letras, Associação serg!pana de Im
prensa, Instituto Histórico e Geográfico 
de Sergipe, Associação dos Escritores do 
Brasil, sócio das Academias de Letras de 
Alagoas e Mato Grosso. Foi, ainda, dire
tor da Biblioteca Pública de Sergipe, 
exercendo em sua vida intensa ativlda
de Jornalistica. 

Intelectual dos mais eminentes do meu 
Estado, Freire Ribeiro foi poeta de rara 
sensib!lldade, deixando diversas obras 
publicadas, dentre as quais Saara, Feira 
de Aracaju, Salomé, Cântico de Jesus, 
Olemine, Poemas Lusitanos, Curral, 
Leandro Perante Sergipe. Amou cerno 
poucos a terra em que nasceu, multo 
tendo estudado e escrito sobre Aracaju. 
Homem dos maiS relacionados e estima
dos, sua morte constituiu duro g.clpe pa
ra seus inúmeros amigos e admiradores. 
Vivendo intensamente, Freire Ribeiro 
dedicou-se às artes e às letras, tendo in
clusive praticado a escultura. Deixou 
viúva Dona Iná Rocha Ribeiro e uma fi
lha, dona Vlrginia Ribeiro Pierre, que 
reside no Rio. 

Rendendo esta simples homenagem à 
memória desse grande serglpano, que 
soube manter as tradições culturais de 
nosso Estado, solidarizo-me com o pesar 
de sua familla, que cultuará a memória 
do seu extinto Chefe com as virtudes que 
ornam a personalidade dos seus descen
dentes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, empossado a 15 
do corrente, como seus Colegas dos de
mais Estados, já anteontem, dia 19, o 
jovem governador alagoano, Professor 
Dlvaldo Suruagy, chegava a Brasília pa
ra entregar ao Ministro Reis Velloso os 
primeiros projetas elaborados pelo seu 
governo. Acompanharam-no os Secretá
rios do Planejamento e da Viação, eco
nomista José de Melo Gomes e enge
nheiro Vinícius Mala Nobre, respectiva
mente. 



-656-

Se alguns pleitos ficaram pendentes de 
decisão, houve, no entanto, pronto defe
rimento ao pedido de recursos para o sa
neamento do bairro de Ponta da Terra, 
em Maceió, com a liberação imediata de 
cinco milhões de cruzeiros, como adian
tamento. 

Essa viagem do diligente governante 
das Alagoas, empreendida quatro dias 
apenas depois de sua posse, constitui 
certamente um novo recorde nacional, e 
evidencia a convicção de Dlvaldo Surua
gy na sabedoria do velho adágio: "Quem 
primeiro anda, primeiro manja". (Mui
to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, no dia 13 de 
março o Jornal dos Sports comemorou o 
seu 44.0 aniversário de fundação. A As
sembléia Legislativa do extinto Estado 
da Guanabara concedeu o título de be
nemérito a esse jornal, bem assim a 
Ex.ma Sr.a Cacilda Fernandes de Souza, 
Dlretora-Presidente daquele órgão. Ao 
ensejo dessa efeméride várias autorida
des, não só políticas, como do Judiciário, 
entre elas, o Ministro Luís Galotti, mem
bros do Executivo, grandes desportistas, 
enfim, uma enorme afluência de pessoas, 
solidarizaram-se com tal acontecimento. 

Esse jornal, Sr. Presidente, que foi or
ganizado pelo saudoso jornalista Mário 
Filho, vem prestando, no setor específi
co do esporte, inestimáveis serviços à 
juventude e ao povo em geral, com gran
des iniciativas, com apoio, com estímu
los, com a propaganda, enfim, por todos 
os meios e modos, dando o respaldo dig
no de menção honrosa ao desenvolvi
mento e ao aperfeiçoamento do esporte 
en:. nossa terra. 

Quero lembrar aqui, por exemplo, dois 
fatos relevantes: um é a construção do 
Estádio do Maracanã, que foi idealiza
do, defendido, através do entusiasmo, do 
trabalho, do esforço de Mário Filho. O 
executor foi o Marechal Mendes de Mo
rais, mas o grande incentivador, foi Má
rio Filho, jornalista boníssimo, de quem 
tive a honra de ser amigo, o qual tinha 
sempre o coração aberto para qualquer 
iniciativa em favor da juventude e do 
esporte. Além disso, ele foi também o 
organizador das Festas da Primavera, 
que despertam, nos jovens de todas as 

escolas, aquele entusiasmo e aquela con
fraternização que marcam época duran
te a sua realização. 

Por isso, Sr. Presidente, não é um as
sunto pequeno nem miúdo, para se tra
zer à tribuna do Senado Federal, porque 
se trata de um jornal que vem desem
penhando uma missão nobre, participan
do do aperfeiçoamento da nossa gente, 
da nossa raça, que ainda não está for
mada, mas que, no futuro próximo, será 
realmente uma grande raça ... 

O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex.a dá li
cença para um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH - ... Nós 
caminhamos para organizar uma raça 
sem preconceitos, sem rivalidades, sem 
ódio. . 

Ouço o aparte de V. Ex.a, nobre Se
nador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira- Senador Ben
jamim Farah, a exemplo dos demais Co
legas nesta Casa, tenho por hábito ouvir 
atentamente os pronunciamentos que 
aqui são feitos. E nesta condição, estou 
a acompanhar o registro que o nobre Co
lega faz sobre a passagem de mais um 
aniversário do Jornal dos Sports. Sou 
daqueles que entendem a atividade es
portiva como de vital importância para 
o homem, para a sociedade, e não ape
nas para aquele que a pratica e que tem 
a oportunidade de desenvolver a sua 
cultura física, mas como esporte, no seu 
espetáculo em proporcionar alimento es
piritual para os que a ele assistem, es
porte como veículo de maior identifica
ção dos povos, o esporte como projeção 
de uma sociedade, de um povo, de um 
país: o esporte como agente de cultura, 
o esporte dando a quem o pratica o co
nhecimento do valor do espírito de soli
dariedade, de compreensão, de identida
de. Por tudo isso, e em razão daquilo 
que o Jornal dos Sports tem feito, ao 
longo dos anos, pela difusão e projeção 
do esporte neste País, queremos, respei
tosamente, nos associar às justas e me
ritórias homenagens que v. Ex.a presta 
a esse grande órgão, que tem contribuí
do para o maior desenvolvimento do es
porte no Brasll. 

O SR. BENJAMIM FARAH- Agrade
ça ao nobre Senador Evelásio Vieira a sua 
solidariedade. Seu aparte colocou o pro
blema, realmente, nos seus devidos ter
mos: o esporte como fator de aperfeiçoa
mento da raça, de comunicação e mes-
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mo de aproximação. Os grandes povos, 
no passado, eram aqueles que desenvol
veram melhor o seu esporte e eles conce
beram este aforismo: mens sana in cor
pore sano - uma alma sadia num corpo 
sadio. 

Ora, Sr. Presidente, se ele traz o aper
feiçoamento da raça, e com Isto mantém 
o espírito com maior desembaraço, com 
maior atlvldade e com maior lucidez, se 
o esporte é o veículo de comunicação, 
de aproximação, o Jornal dos Sports é o 
que mais tem trabalhado pelo desenvol
vimento do esporte neste País, e não po
de, assim, deixar de merecer os aplau
sos do Senado, porque esta é a Casa do 
povo e reflete a sua vontade. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex."' permi
te um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAD - Com 
muita honra. 

O Sr. Itamar Franco - Senador Ben
jamim Farah, é uma breve Interrupção: 
apenas para juntar a voz do represen
tante de Minas Gerais, nessa saudação 
que V. Ex." faz ao Jornal dos Sports. 
Multo obrigado a V. Ex." 

O SR. BENJAMIM FARAH - Agrade
ço ao nobre Senador Itamar Franco pelo 
aparte que me concedeu, enriquecendo 
o meu discurso. 

Estou multo alegre, porque vejo, aqui 
ao meu lado, na Bancada do Movimento 
Democrático Brasileiro, um grupo de jo
vens, que tem, com o esplendor da sua 
mocidade, aquele entusiasmo e aquele 
idealismo pelo esporte, porque a boa 
mocidade é aquela que está vinculada 
e pratica o esporte. Um povo se projeta, 
se distingue, se caracteriza, se eleva 
muito através do esporte. 

Nestas condições, Sr. Presidente, estou 
com o meu coração extravasado de ale
gria e de entusiasmo, porque vejo que 
desportistas bras!lelros lá fora mostra
ram que o Brasll é uma nação que pode 
ser admirada por todos. Veja-se, por 
exemplo, o que foi realizado por aquele 
grupo de jovens nas canchas mexicanas, 
abatendo equipes de povos antigos, de 
alta cultura e de grande desenvolvimen
to, que são conhecidos e admirados por 
todas as nações. 

Os nossos valorosos rapazes, unidos, Ir
manados, confraternizados, formando 
um bloco único, um grupo que represen
tava uma única expressão- a juve,ltude 

brasileira - abateram todas as equipes 
e arrebatamos a Taça "Jules Rlmet". 

O Brasll, portanto, mostrou lá fora que 
tem um grande esporte porque tem uma 
juventude representando, realmente, um 
grande povo. . 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. 
Ex." um aparte, nobre Senador Benja-
mim Farah? · 

O SR. BENJAMIM FARAH - Com 
multa honra. 

O Sr. Luiz Cavalcante- I!: ·a primeira 
vez que ouso falar em nome da minha 
Bancada, e o faço gostosamente, mas 
obviamente por circunstância multo sin
gular. É somente para expressar nos
sos aplausos e nossa solidariedade às jus
tas homenagens que V. Ex. a presta ao 
Jornal dos Sports, sem dúvida alguma, 
uma das glórias da imprensa brasileira. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Pre
sidente, o esporte é realmente um melo 
de comunicação, e também; um cartão 
de visita. 

Em vários países, os nossos atletas são 
homenageados, são queridos. Isso acon
tece COI!l um dos nossos grandes jogado
res, conhecido mundialmente pelo nome 
de Pelé - eu estive na Itâ.l1a e, em quase 
todos os cafés e restaurantes pelos quais 
passei, vi o retrato de Pelé; via mais o 
seu retrato, a propaganda do seu nome, 
o entusiasmo do povo pelo seu nome, do 
que em multas cidades brasllelras. Não 
v! em todos os bares e cafés do Brasll a 
fotografia de Pelé - vi em alguns. Mas, 
na Itálla,. Isso é geral. Na França, exis
te até um monumento em homenagem a 
ele, como também no Chile. E o mesmo 
tem acontecido com outros atletas que 
têm recebido os maiores elogios e, entre 
eles, Emerson Flttlpaldl. 

Vejam que o esporte é um veiculo de 
comunicação, de penetração. Quando o 
Brasil não mantinha relações com cer
tos países, às vezes até de relações cor
tadas, os nossos atletas podiam neles en
trar, e serem aplaudidos por esses povos 
- tal é a comunicação e a aproximação 
que o esporte faz. E, graças a Deus o 
Brasll tem praticado um bom esporte; o 
Brasil tem se dlstlnguldo, exaltado, le
vando lá fora uma propaganda extraor
dinária, através do esporte, feito com 
multa técnica pelos jovens brasileiros. 

O Sr. Eveláslo Vieira- V. Ex."' permite 
um aparte? 
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O SR. BENJAMIM FARAH - Ouço o 
aparte de V. Ex." 

. O Sr. Evelásio Vieira - Um lampejo, 
apenas. Pelo menos em futebol não so
'mos considerados subdesenv<Jlvldos. 

O SR. BENJAMIM - Obrigado, nobre 
Senador. 

Sr. Presidente, nós nos congratulamos 
com esse jornal do velho, querido e sau
doso amigo Mário Filho, jornal tão sim
pático, não só na Guanabara mas em 
todo o Brasil; é q1,1ase que o pão diário 
de tanta gente. Há muitos no Brasil, so
bretudo . na Guanabara que, antes de 
tomar o seu café, o primeiro alimento, 
vão buscar o Jornal dos Sports e acom
panham com tanta simpatia, com tanta 
satisfação, o desenvolvimento das atl
vldades .esportivas, as notícias que o 
jornal todos os dias apresenta. 

Quero, portanto, expressar daqui as 
minhas congratulações, os meus louvores 
por este acontecimento. E sei que estou 
falando em nome do Movimento Demo
crático Brasileiro, também com o apoio 
da nobre e digna representação majori
tária, através do Senador Lulz Caval
cJnte. Creio até que estou interpretan
do 6 pensamento do Senado. O Senado 
aplaude este jornal, porque ele é esti
mado pelo pov·o, nós temos· que ser sen
síveis às aspirações populares. 

Ficam aqui, portanto, os melhores vo
tos e as congratulações pelo transcurso 
de mais um ániversário do Jornal dos 
Sports. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
l'es) - Tem a palavra o nobre Senador 
José Esteves. (Pausa.) 

S. Ex." não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, era meu desejo 
apresentar hoje um trabalho sobre as 
distorções do imposto único sobre mine
rais, mas vou deixá-lo para uma outra 
oportunidade. Quero apenas, responden
do que estou pela Liderança do Movi
mento Democrático Brasileiro nesta Ca
sa, no momento, saudar também a pala
vra do Senador Luiz Cavalcante, que en
tão era o único representante da Alian
ça Renovadora Nacional no Plenário, que 
falou também pela Liderança de seu 
Partido. 

Apenas registrando hoje, já que fala
rei proximamente sobre esse momentoso 
problema que é o imposto único sobre 
minerais, ·quero mencionar rapidamente, 
distorção, que futuramente analisare
mos, constatada pelo leitura do relatório 
das atividades da Cia. Vale do Rio Doce, 
tão bem dirigida pelo economista Fer
nando Antônio Roquete Reis. J!: que a 
Cia. Vale do Rio Doce teve um fatura
mento da ordem de quatrocentos e cin
qüenta milhões de dólares, e desse fa
turamento o Estado de Minas Gerais e 
a cidade de Itabira receberam apenas 
sessenta e seis milhões de cruzeiros, o 
que significa pouco mais de 2% desse 
montante. 

Na próxima semana, provavelmente, 
ah9rdaremos essa distorção que há no. 
Pa1s quanto ao Imposto único sobre mi
nerais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, conquanto já te
nha eu ouvido do meu gabinete o emi
nente Senador Lourival Baptista, por 
Sergipe, lamentar e fazer registrar nos 
Anais do Senado o falecimento do jor
nalista Adauto Bezerra, permitam-me 
S. Ex." e a Casa, que a repetição se faça 
em razão dos laços pessoais que me li
gavam ao eminente jornalista. 

Sem dúvida, Adauto Bezerra foi da
queles profissionais de escol que mili
taram durante longos anos nas duas 
Casas do Congresso. Egresso da brava 
Tribuna da Imprensa, do Ri<J de Janeir<l, 
Adauto Bezerra veio para Brasília nos 
primórdios dos seus dias e aqui se insta
lou como Diretor da sucursal do Diário 
Comércio & Indústria, do jornal Shop
ping News e do j<Jrnal O Dia, de São Pau
lo. Cobria ,sem dúvida nenhuma, todas 
as atlvldades parlamentares que aqm se 
verificavam. 

Morto prematuramente aos quarenta 
ano,s de Idade, Inquestionavelmente, o 

·seu desaparecimento abre uma lacuna 
de difícil preenchimento no jornalismo 
brasileiro. 

·Mas, também, Sr. Presidente, Srs. Se
nad·ores, trazem-me a esta Tribuna dois 
outros pequenos assuntos. Pequenos não 
em função de Importância; pequenos em 
função do tempo que rouba aos Srs. Se
nadores. O segundo é o de saudar o emi
nente Senador Lázaro Barboza. 
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Eleito ·em Goiás por uma expressiva 
votação, Lázaro Barboza, pertencente às 
hostes do Movimento Democrático Bra
sileiro, constitui, Sr. Presidente, Srs. se
.nadores, uma esperança para o desen
volvimento de Goiás. Homem sério, inte
ligente e estudioso, irá, sem dúvida, de 
braços dados com a Aliança Renovadora 
Nacional, de braços dados com todos 
aqueles políticos que pretendem, acima 
dos jogos de ordem partidária, o pr·ogres
so e o desenvolvimento da Nação, irá 
colaborar com o crescimento e com o 
desenvolvimento de Goiás. E, sobretudo, 
tendo na declaração de S. Ex.a, quando, 
há questão de dias me aparteava, a afir
mação de. que recebera mais de 90% da 
votação da juventude goiana, eu saúdo 
a juventude goiana na pessoa de S. Ex.a, 
na certeza de que a sua jovialidade a 
sua juventude e, sobretudo, o seu amor 
a Goiás possa nos ajudar a construir o 
grande Estado que Goiás deverá ser, 
neste País, nos próximos anos. 

O Sr. Benjamim Farah - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Com 
muita honra e prazer, nobre Senador. 

O Sr. Benjamim Farah - Quero con
gratular-me com a Casa, pela sua bela 
oração, quando se refere ao nobre Sena
dor Lázaro Barboza. Para aqueles que 
duvidam que a democracia possa existir 
neste País, que possa ~onsolidar-se, que 
possa ampliar-se, que possa chegar a 
um alto estágio de paz e de grandes 
conquistas, V. Ex.a tem, na sua oração, 
uma palavra de esperança, de conforto 
e de animação. O discurso de V. Ex.a é, 
realmente, uma prova de que estamos vi
vendo num clima de democracia, e que 
este clima vai melhorar por causa do 
diálogo, por causa do entendimento. 
Quando vejo um Senador da ARENA 
exaltar um colega do MDB sei que os 
nossos corações podem se estreitar e po
demos nos entender. E o nosso entendi
mento trará uma grande vantagem, tra
rá um grande impulso, um grande apoio 
para o desenvolvimento dos problemas 
deste País, para a melhoria do nosso po
vo, para a paz, para a justiça e para a 
própria democracia. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Agrade
ço, nobre Senador Benjamim Farah, as 
palavras de V. Ex.a E elas se tornam 
importantes quando V. Ex.a afirma pe
remptoriamente, que vivemos um clima 
democrático, um clima de diálogo. Isso 
traz a esta Casa, melhor ainda, devolve 

a esta Casa o clima de otimismo que ela 
deve ter, o clima dos debates que ela 
deve ter. Não será em torno dos pessi
mismos, em torno de negativismos, no 
fato de encontrar e ver bruxas em todos 
os cantos desta ou da outra Casa do Con
gresso Nacional que vamos encontrar o 
bem e os destinos deste Pais. 

É precisamente na busca da plenitude 
democrática, que é de V. Ex.a, que é de 
I,áz·aro Barboza, que é de Mauro Bene
Vides, que · é de Itamar Franco, que é 
de V. Ex.a, Sr. Presidente, Senador Wil
son Gonçalves, que é de todos os repre
sentantes da ARENA ou do MDB, nesta 
Casa, então é nessa busca que encontra
mos esse otimismo que V. Ex.a transmite 
no seu aparte. 

E é exatamente por ver em Lázaro 
Barboza. a juventude do meu Estado, 
aquela que crê que o Governo da Repú
blica estâ buscando a plenitude da demo
cracia, aquela juventude que percebe, 
no Presidente Ernesto Geisel, a preo
cupação de abrir as comportas da demo
cracia, de encontrar, de fato, um leito 
certo para o desenvolvimento brasileiro, 
não encontrá-lo de qualquer maneira, 
para evitar que nos afundemos como estâ 
afundando Portugal; não encontrá-lo e 
buscá-lo sem as preocupações e sem a 
devida atenção à Segurança Nacional, 
para que não venhamos a nos situar 
como está situada, agora, a nossa vizi
nha Argentina, mas com a seriedade e 
a tranqüll!dade daquele governante que 
sabe existir no Governo, na sua Bancada 
e na Bancada da Oposição, homens do 
quilate de v. Ex.a.s Por isso saúdo o 
nobre Senador Lázaro Ferreira Barboza. 

E um terceiro assunto, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, já que falamos em 
desenvolvimento do Pais, traz-me a esta 
tribuna. É que, desde quando assumimos 
o nosso mandato nesta Casa temos, insis
tentemente - e até tido, por alguns dos 
governantes que por aqui passaram, 
como imprudentemente - repetidas ve
zes falado da importáncia do Banco Re
gional de Brasília para a região geoeco
nômica do Distrito Federal. 

Disse e repito, agora, que nós não 
somos, nós os goianos, culpados de terem 
colocado a capital da República numa 
área pobre. E, embora pobre, foi esta 
região, foi o meu Estado, foi o Oeste de 
Minas Gerais, foi parte da Bahia, as 
áreas responsáveis pela sedimentação 
desta Capital, seja pelo fornecimento das 
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riquezas e dos comestíveis necessários ao 
seu desenvolvimento. Foram. homens vin
dos do Nordeste, qualificados uns, não 
qualificados outros, em termos profissio
nais; foram homens de todos os qua
drantes da Pátria que plantaram Brasí
lia. Mas é preciso, para Brasílla se tornar 
uma cidade rica, para Brasílla se tor
nar uma cidade auto-suficiente que ela 
desenvolva as suas áreas circunvizinhas, 
que . ela dê .melhores condições a Unaí, 
em Minas Gerais, para que Unaí desen
volva melhor a sua produção agropecuá
rla, para dar leite, pão, enfim, dar ali
mentos a Brasília. 

E preciso que se desenvolvam as áreas 
·vizinhas pertencentes ao Estado de 
Goiás, é preciso que se desenvolvam as 
áreas vizinhas pertencentes ao Estado 
da Bahla. E graças, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. a reiteradas solicitações, a 
reiterados pedidos definiu-se, afinal, o 
que é a área geoeconômica do Distrito 
Federal. E agora está o Governo do Dis
trito Federal às voltas com o Banco Cen
tral da República, à espera de que os 
técnicos daquele estabelecimento de 
controle bancário liberem a Carteira. de 
Desenvolvimento do Banco Regional de 
:Brasília, carteira esta que permitirá a 
aplicação de Imensos recursos da União, 
imensos recursos que estão, hoje, trans
formados em Obrigações do Tesouro Na
c!onal,_porque o Banco Regional de Bra
S!lla nao tem estrutura para a aplicação 
-'esses recursos. Carteira de Desenvolvi
mento que permitirá, sem dúvida ne
nhuma, em caráter prioritário e !media
~·~. a Instalação de uma. agência na 
vizinha cidade de Anápolis, a Manchester 
do meu Estado; que permitirá a Insta
lação de uma agência daquele Banco 
na Capital do meu Estado. Golânla; que 
permitirá a Instalação de· uma agência 
na próspera comuna de Unaí, e Paraca
tu, em Minas Gerais; em Formosa e 
Luz!ân!a, em Goiás e em Correntlna, na 
B1hia. 

Por Isso, Sr. Presidente e Srs. Sena
d·~res, queremos desta tribuna endereçar 
nm apelo a S. Ex.a o Sr. Presidente do 
B::tnco Central, no sentido de que se 
libere, o quanto antes, a criação da Car
teira de Desenvolvimento do Banco 
Regional de Brasi!la, porque assim fa
zendo ele estará dando condições para 
que o BRB, realmente, possa cumprir as 
funções para as quais foi criado que são 
as de desenvolver a região de Brasília. 
O seu próprio nome assim o dlz: Banco 

Regional de Brasília, não Banco da Ca
pital da República, não Banco de Brasí
lia, m~ Banco Regional de Brasilla, cuja 
atuaçao em favor dessa região está na 
Integral - praticamente - dependência 
da decisão do Banco Central, ao qual 
dirijo, desta tribuna, o apelo que quero 
crer, é de todo o meu Estado, o apelo de 
todos os goianos. Ouso até falar em MI
nas Gerais, do apelo dos homens do Oeste 
de Minas Gerais, de Uberlândia de Ube
raba, de todo o Triângulo Mineiro, que, 
praticamente, fornece a Brasilia e que 
também se constituiu em sustentáculo 
da fundação de Brasilia, nos dias difíceis 
de sua Implantação, para que este Banco 
possa atender a essa área, que está em 
franco desenvolvimento, mas tremenda
mente carente de crédito oficial. 

O Sr. Lázaro Barboza - Nobre Se
nador Oslres Teixeira, V. Ex.a me permi
te um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEmA - Ouço-o 
com multo prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza. - Nobre Senador 
Oslres Teixeira, que minhas primeiras 
·palavras, neste aparte, sejam de agra
decimento a V. Ex.a pela generosidade 
dos conceitos que, perante esta Casa, 
emitiu a respeito da minha modesta 
pessoa. São dádivas de multo valor que 
guardare! no escrínlo de minhas mais 
caras recordações, e também uma de
monstração, nobre Senador, para o Se
nado e para a Nação, de que nós, gola
nos, a representação de Goiás nesta 
Casa, está unida. Por uma coincidência 
histórica, V. Ex.a, o nobre Senador Bene
dito FelTelra, que aqUI não está, e eu, 
somos nascidos num ralo quase que de 
quarenta qullômetros quadrados. em 
melo a Imensidão territorial de Goiás. 
As palavras de V. Ex.a evidenciam que, 
acima de tudo, V. Ex.a é por demais 
generoso e que haverá, por mais acalo
rados que sejam os debates entre nós, um 
cllma de respeito mútuo, que nos permi
tirá estarmos sempre de mãos dadas no 
momento seguinte, quando em jogo esti
verem os interesses de Goiás e do Brasil. 
Em seguida, nobre Senador, quero dizer 
que V. Ex.", com multo acerto, afirma 
Interpretar o pensamento de todo o Es
tado de Goiás ao pleitear do Banco Cen
tral a liberação dessa carteira que per
mitirá ao Banco Regional de Brasília se 
Instalar em Anápolls, Golânla e outros 
Municípios, tendo, assim, condições reais 
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de ajudar no desenvolvimento da ârea 
geoeconômica de Brasilla. Eu me soli
darizo com V. Ex." porque é multo opor
tuno o seu pedido, a sua reivindicação, 
que encontra eco e total amparo na 
Bancada do Movimento Democrâtlco 
Brasileiro. De forma que V. Ex.a, toda 
vez que for à tribuna para pleitear me
didas dessa espécie, jâ fica com procura
ção para :falar em nosso nome. Eram 
estas as observações que queria fazer, 
nobre Senador. 

O SR. OSIRES TEIXEmA - As pala
vras de V. Ex." só evidenciam que não fui 
generoso, que falei a verdade que nunca. 
é generosa. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEmA - Com pra
zer ouço V. Ex.a 

O Sr. Itamar Franco - Manifesto, 
neste momento, minha integral solida
riedade a V. Ex.a, nessa reivindicação 
de que o Banco Central libere a car
teira de Desenvolvimento do Banco Re
gional de Brasília. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Agrade
cendo o apoio do nobre representante de 
Minas Gerais, reiteramos, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, a importância e a ne
cessidade de o Banco Central, sem delon
gas, criar a. Carteira de Desenvolvimento 

do Banco Regional de Brasilla, e ele, de 
sua parte, instalar de imediato as agên
cias aqui mencionadas, evidentemente, 
além de outras que por certo jâ estão nas 
mesas dos técnicos e que nem sempre 
nos revelam a priori multa coisa. 

Multo obrigado! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Não hâ mais oradores inscritos. 

A Presidência recebeu convite do Sin
dicato Rural e da Prefeitura Municipal 
de Ponta Porá para comparecer ao ato 
inaugural do parque de exposição e aber
tura da I Exposição Internacional Agro
pecuâria daquele Município, a realizar-se 
a 25 do corrente. 

Não havendo objeção do Plenârio, esta 
Presidência designa o nobre Sr. Senador 
Saldanha Derzi para representar o Se
nado naquela solenidade. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
declarar encerrada a presente Sessão, 
anunciando, antes, para a próxima, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
TRABALHOS DAS COMISSOES 

Estâ encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão à! 17 horu e 

40 minutos.) 



1.a Reunião da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 24 de março de 1975 

PRESID~NCJA DO SR. RUY CARNEIRO 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Esteves - Renato Franco -
Alexandre Costa - Ruy Carneiro 
- Augusto Franco - Ruy Santos -
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) -
A lista de presença acusa o compareci
mento de 9 Srs. Senadores. 

Nos termos do art. 180, § 1.0 , do Regi
mento Interno, não há o quorum minimo 
para que a Sessão possa ser realizada. 
· Em conseqüência, vou encerrar a pre
sente Reunião, designando para a pró
xima Sessão Ordinária a seguinte 

ORDEM DO DIA 
TRABALHOS DAS COMISSõES 

Está encerrada a Reunião. 
(Encerra-se a Reuni&> às H horas 

e 35 minutos.) 



16.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 25 de março de 1975 

PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHAES PINTO 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho - Renato Fr.anco 
Alexandre Costa - Fausto castelo
Branco - Petrônio Portella - Mau
ro Benevides - Virgílio Távora -
Agenor Maria - Ruy Carneiro -
Arnon de Mello ·- Luiz Cavalcante 
- Augusto Franco - Lourival Blp
tista - Ruy Santos - Dirceu Car
doso - Magalhães Pinto - Lázaro 
Barboza - Osires Teixeira - Itali
vio Coelho - Mendes Canale -
Leite Chaves - Evelásio Vieira -
Otair Becker - Tarso Dutr.a. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 30 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à 
leitura do Expediente. 

1!: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

De agradecimento de remessa de autó
grafos de Decretos Legislativos: 

- N.0 63175 (n.o 70/75, na origem), de 24 
do corrente, referente aos Decretos 
Legislativos n.os 5 e 6, de 1975. 

OFíCIOS 

DO SR. PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

- N.0 S/09-75 (n.0 7/75-P/MC, na ori
gem), encaminhando ao Senado có-

pia d~ petição inicial, das notas ta
quigraficas e do acórdão pro.ferido 
pelo Supremo Tribunal ·Federal. nos 
autos da Representação n.0 906, do 
Estado da Guanabara, o qual declarou 
a inconstitucionalidade do art. 98 da 
Lei n.0 2.085-A, de 5-9-1972 daquele 
Estado. 

(A Comissão de Constituição e Justiça.) 

- N.o S/10-75 (n.o 8-75-P/MC, na ori~ 
gem) encaminhando ao Senado có
pias da petição inicial, das notas ta
quigráficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos 
autos da Representação n.O ·915, do 
Estado da Guanabara, o qual. decla
rou a inconstitucionalidade do § 4.o 
do art. 51, da Emenda Constitucionai 
n.o 4, de 30 de outubro de 1969, da
quele Estado. 

(A Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei· que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

1!: lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 26, de 1975 

Altera e acrescenta .disp()sitivos na 
. Lei n.0 5.682, de 21 de julho de 1971 

(Lei . Orgânica dos Partidos }>()líti
cos.) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1.0 - O art. 33 da Lei n.0 5.682, 
de 21, de julho de 1971, acrescido de dois 
parágrafos, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 33 - As convenções e os dire
tórios deliberarão com a presença da 
maioria de seus membros. 
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§ 1.0 - Nas convenções municipais 
as deliberações poderão ser tomadas 
com o quorum mínimo de dez por 
cento (10%), calculado sobre o 
número mínimo par.a a constituição 
do D!retór!o Municipal previsto no 
art. 35. 

§ 2.0 - Sendo superior a dez m!l 
(10.000) o número de convencionais, 
a eleição realizar-se-á com a assis
tência do Tribunal Eleitoral compe
tente, que d!sc!pllnará a quantidade 

· de urnas a serem utU!za.das, bem 
como a vinculação de convenc1ona1s 
às mesmas. 
§ 3.o - Na hipótese do parágrafo 
anterior, as apurações far-se-ão com 
a presença de um observador para 
c,ada seção." 

Art •. 2.0 - A redação do art. 48 da Lei 
n:o 5.682, de 21 de julho de 1971, passa 
a ser a seguinte: 

"Art. 48 - Os candidatos poderão ser 
registrados em mais de uma chapa." 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 4.0 ...,.... Revogam-se as disposições 
em contrário. · 

Justificação 

o Projeto visa a tornar menos difi
cultada. a realização das convenções para 
escolha dos D!retór!os Munic.IQ:la!s dos 
P.artidos políticos. · 

Inobstante a Lei n.0 5. 781, de 5 de ju
nho de 1972, que modificou a redação do 
parágrafo único do art. 33 da Lei Orgâ
nica dos Partidos Políticos, para o fim de 
abrandar o quorum anteriormente exig!
vel nas ditas convenções municipais, o 
fato é que as dificuldades não · foram 
totalmente eliminadas. 

Restaram. por exemplo, os casos não 
previstos na legislação de municípios 
com número avantajado de convencio
nais p.art!dâr!os, em que a só diminuição 
do quorum não é bastante para perinitir 
a realização tranqü!la e eficiente das 
eleições para os respectivos Dlretór!os. 

Assim, num município onde haja dez 
mil inscritos num Partido, jamais serâ 
fácil retinir em um só local os dez por 
cento do total desse número, como tam
bém não se terão condições de colher
lhes os votos numa mesma urna ou se
ção, pelo simples fato de que dez por 

cento de dez mil já representam m!l 
convencionais. 

E, considerada que seja a hipótese -
não rara, diga-se - de existir acirrada 
disputa pela conquista do Dlretór!o Mu
n!c!p.al, com a presença de numerosos 
convencionais, ai então é que a situação 
se compl!cará ainda mais, ficando os 

·Partidos ante a imposs!b1l!dade total de 
reunir todos os seus inscritos e até mes
mo de colher os seus votos, se atendida 
for a legislação v!gen te. 

As ,alterações que ora procuramos in
troduzir no art. 33 da Lei n.0 5.682/71, 
particularmente as constantes dos §§ 2.0 

e 3.0 , visam, exatamente, a agasalhar as 
hipóteses aqui mencionadas, bem como 
a tornar mais exequível o diploma legal 
pertinente à orga:plzação dos Partidos 
políticos, máxime nas suas bases, ou se
jam, os Dlretórios Municipais. 

Por outro lado, a redação por nós pro
posta para o art. 48 estâ multo mais 
conforme aos Interesses parUdários. De 
fato, a redação atual do referido dispo
sitivo proíbe que um candidato possa 
ser registrado em mais de uma chapa, 
na eleição de Diretório. 

Entendemos que o interesse dos Par
tidos. deve estar justamente na posição 
oposta, ou seja, na permissão que um 
candidato possa ser sufr.agado em mais 
de uma chapa, tal como aqui está pre
tendido. 

Não se pode esquecer que a eleição de 
que cogitam os arts. 33 e seguintes da 
Lei n.0 5 .ll82/71, realizam-se dentro de 
um mesmo Partido político, onde, em 
principio, os objet!vos são Idênticos. 
Assim, aqueles nomes que, porventura, 
venham a figurar em mais de uma cha
pa, nada mais são do que denominadores 
comuns, fatores de coesão, de entendi
mento, de harmonia que aos Partidos 
não convém desprezar. 

Sala das Sessões, em 25 de março de 
1975. - José Lindoso. 

LEGISL.AÇAO CITADA 

LEI N.0 5.682, 
DE 21 DE JULHO DE 1971 

Lei Orgânica dos Partidos Políti
cos. 

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

Art. 33 - As Convenções e Dlretórlos 
deliberam com a presença da maioria 
dos membros. 
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Parágrafo único - Nas Convenções 
Munlclpa!.s, as deliberações poderão ser 
tomadas com o quorum mínimo de 20% 
(VInte por cento) dos filiados, para elei
ção de Diretórios, Delegados e Suplentes. 

Art. 48 - Nenhum candidato poderá 
ser registrado em mais de uma chapa 
para eleição de Diretório, sob pena de 
serem considerados nulos os votos que 
receber. 
•••• o o •• o • o • ' ••••••••••••••• o •••••••••• 

LEI N.o 5. 781, 
DE 5 DE JUNHO DE 1972 

Altera dispositivos da Lei n.o 5 682, 
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos.) 

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

Art. 33. - As Convenções e os Diretó
rios deliberarão com a presença da maio
ria de seus membros. 

Parágrafo único - Nas convenções 
municipa!.s para a eleição de Diretórios, 
Delegados e Suplentes, .as deliberações 
serão tomadas, se votarem, pelo menos, 
10% (dez por cento) do número mínimo 
de filiados ao Partido exigido pelo arti
go 35. 
•• ' ••••• o •••• o o •••• o •••••••••••• o •• o •••• 

(A Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- o Projeto será publicado e, a seguir 
remetido à Comissão competente. 

De acordo com o § 5.0 do art. 183 do 
Regimento Interno, a Presidência aten
derá às Inscrições feitas para a Sessão 
de ontem. 

O primeiro or,ador inscrito é o nobre 
Sr. Senador Luiz Cavalcante, a quem 
concedo a palavra. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Augusto Franco. 

O SR. AUGUSTO FRANCO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o que me traz à 
tribuna desta Casa é o Projeto de Lei 
do nobre Senador Vasconcelos Torres, 
que dispõe sobre royalties devidos aos 
Estados e territórios pela exploração de 
petróleo. 

Nesse projeto, seu Ilustre autor pede ao 
Governo que, nos casos em que o petró-

leo e o gás forem extraídos da platafor
ma continental defrontante às suas 
praias, estipule !nden!zação correspon
dente a 5% sobre o valor do óleo, do gás 
ou do xisto. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui 
lembro que, em pronunciamento que fiz 
e publicado no Diário do Congresso Na
cional, de 17 de junho de 1971, apelava 
para o Senhor Presidente da República, 
sobre os royalties da plataforma maríti
ma. No caso, o Estado de Sergipe era, 
e ainda é, o maior produtor de petróleo. 

Houve uma mudança, de acordo com o 
Decreto n.0 523, dispondo que os royalties 
do gás ou petróleo extraído da platafor
ma continental, seriam destinados, em 
partes Iguais, ao Departamento Nacional 
da Produção Mineral, do Ministério das 
Minas e Energia, para constituição do 
Fundo de Mineração, e ao Min!.stério da 
Educação e Cultura, para incremento da 
pl:'squisa e ensino de nível superior no 
campo das geoclências. 

Dizia eu, então, que não há por que 
não aplaudir a sincera e patriótica ln
tenção do texto legal. Os recursos para 
a mineração, educação e Cultura são 
prioritários, talvez ln tocá veis em deter
minadas condições e contexto. Porém, 
reexaminada a pureza da Intencionali
dade, o que se constata, na prática é, 
pelo menos que o Estado de Sergipe, o 
maior produtor de petróleo na platafor
ma continental, esteja financiando e sub
sidiando a mineração e a educação bra
sileira. 

A condição, sem Ironia, é honrosa para 
o meu Estado, mas a economia e as fi
nanças são ma!.s frias, não raro cruéis. 

Como entender, em melo às angústias 
Pordestinas, as necessidades sergipanas? 
Sergipe, neste particular, financiando e 
subsidiando o Brasil. 

Neste momento, apesar de o Decreto 
n.o 523 já ter sido revogado por outro 
cllploma, se não me engano o de n.0 1.228, 
declaro, desta tribuna, que estou de acor
do com a iniciativa do nobre Senador 
Vasconcelos Torres, no sentido de que se
jam aplicados os royalties de 5% nos 
Estados onde estejam confrontantes as 
plataformas marítimas. 

Sr. Presidente, outro assunto que me 
traz à tribuna é a visita que fez, na se
mana passada, ao Estado de Sergipe, o 
Dlretor do Banco do Brasil, Sr. José Arls
tófeles Pereira, atendendo a convites da 
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Federação da Indústria do Estado de 
Sergipe, sob a Presidência do Dr. Albano 
do Prad·O Franco; da Federação do Co
mércio, da Associação Comercial e da 
XVIII Conferência do Distrito do Ro
tary, Nessa visita S. s.a Informou da re
formulação de critérios de créditos, deci
dida recentemente pela Diretoria do 
Banc·o do Brasil, que envolve a destina
ção especial de 6 bilhõel'! de cruzeiros, 
para serem injetados na economia do 
Norte e Nordeste, visando, sobretudo, a 
corrigir as diferenças regionais, consta
tadas, também, na área do crédito. 

Essa visita do Dr. Aristófeles coincide 
com o início do Serviço de Processa
mento da Agência de Aracaju, através de 
computadores, ocorrência essa que S. s.a 
teve oportunidade de conhecer e exa
minar. 

Ainda em relação à Agência do Banco 
do Brr.sil de Aracaju, ocorreu sua inte
gração na Rede Nacional de Telex, fato 
da maior importância para os interesses 
das empresas aracajuanas. 

O Sr. Diretor José Aristóteles Pereira, 
além · dessas visitas a setores do Banco 
elo Brasil em nosso Estado e a outras 
entidades já citadas, também visitou in
dústrias de porte no interior sergipano. 

O Sr. Italívio Coelho - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. AUGUSTO FRANCO -Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Italívio Coelho - V. Ex.n está 
proferindo magnífico discurso sobre as
suntos desse nosso querido Estado, Ser
gipe. V. Ex." deve saber das simpatias 
que o povo matogrossense dispensa a to
dos os assuntos de Sergipe. Com referên
cia à visita do Sr. Diretor do Banco do 
Brasil àquela Unidade da Federação, de
vo testemunhar que a Diretoria do nos
so principal estabelecimento bancário, 
através dos seus Diretores Regionais, tem 
estado presente em todas as Unidades da 
Federação, auscultando e procurando 
atuallzar o crédito, principalmente, o 
crédito rural e o industrial, às reais ne
cessidades do País. O nosso desenvolvi
mento é muito grande, é quase violento, 
e o atendimento que o Banco do Brasil, 
através da sua dlretoria e o excelente 
quadro de funcionários, tem dispensado, 
é igualmente multo grande e, tanto 
quanto possível, de acordo com as ne
cessidades regionais. 

O SR. AUGUSTO FRANCO - Agra
deço o aparte de V. Ex,8 , nobre Senador 

Italívio Coelho, que vem colaborar com 
estas minhas ligeiras palavras inclusive 
sobre a visita desse ilustre Dlretor, do 
Banco do Brasil, que, como diz V. Ex.", 
tem estado sempre atuante nos interes
ses regionais, no ln ter! o r do Brasil. 

Assim, termino este breve pronuncia
mento, agradecendo a atenção de V. 
Ex.as (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Osires Teixeira. (Pausa.) 

S. Ex.n não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Esteves. (Pausa.) 

S. Ex.n não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a instituição 
do Dia Internacional para a Eliminação 
da Discriminação Racial constituiu uma 
das mais felizes iniciativas surgidas no 
seio das Nações Unidas. Talvez mais do 
que nunca a luta contra a discriminação 
racial assume aspectos de importância 
fundamental para o futuro da humani
dade. As profundas transformações sur
gidas no mundo moderno, sobretudo 
aquelas relacionadas com os novos meios 
de comunicação, que aproximam os po
vos e tornam o mundo uma autêntica al
deia global, impõem, com mai·or ênfase, 
a eliminação da discriminação racial. 
Não apenas como forma de sobrevivên
cia da paz entre os homens, mas da con
quista de um mundo novo, de harmonia 
e fraternidade, conforme anseio univer
sal de todos os tempos. 

. O Brasil, tornando-se primeiro signa
tário da conven~:ão internacional para 
eliminação da discriminação racial, limi
tou-se a agir em conformidade com seu 
passado e, assim, deu nova demonstra
ção histórica de uma de nossas mais 
belas tradições, que está no sentimento 
de fraternidade decorrente da ausência 
de um espírito racial que tantos males 
já acarretou e continua causando ao 
mundo. 

Registrando a data, na última sexta
feira, comemorada em todo o mundo e 
para melhor exaltá-la nada melhor, Sr. 
Presidente, do que tornar parte Integran
te deste meu pronunciamento, na Men
sagem do eminente Presidente Ernesto 
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Ge!Sel alusiva à data, conforme texto que 
junto a este. 

Era esta, Sr. Presidente, a comunicação 
que desejava fazer à Casa. (Muito bem! 
Pabnas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE· 
NADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU 
DISCURSO: 

"É com plena consciência histórica que 
o Governo _brasileiro se associa hoje às 
comemoraçoes do Dia Internacional para 
Eliminação da Discriminação Racial. 
' S!JmOs uma nação que é o produto da 
m~s ampla experiência de integração 
racml que conhece o mundo moderno 
resultado ao longo dos séculos de uni 
processo harmonioso e autônonÍo inspi
rado nas raízes profundas dos povos que 
aq1;1i somaram esforços na construção do 
PaiS. Nada poderia ser mais alheio à al
ma brasileira que o fenômeno da dis
crii?inação racial, cujas manifestações a 
sociedade internacional procura banir em 
seus últimos redutos. 

O êxito da experiência brasileira nos 
faz mais sensíveis à intolerância pro
funda da discriminação racial e nos tor
na especialmente conscientes do impera
tivo de lhe opor intransingentemente 
condenação. , 

A Constituição Federal e outros diplo
mas legais ratificam a votação de fra
ternidade de nosso povo, que dá ao Bra
sil autoridade moral a ser usada de ma
neira lúcida e coerente com as tradições 
nacionais. Fomos o primeiro país a as
sinar a convenção internacional para a 
eliminação de todas as formas de discri
minação racial. A implementação dos 
seus objetivos continuamos a prestar a 
mais firme adesão. 

A nação brasileira, por seu sentimento 
unânime - do que sou fiel intérprete -
sempre concorreu e continuará a concor
rer, na medida de sua capacidade, para 
o triunfo completo da aspiração univer
sal de igualdade racial." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, dia 7 último, de 
passagem por Vitória, depois de tomar 
conhecimento na Comissão de Constitui
ção e Justiça, da qual faço parte, do Ca
so Moreno de Pernambuco, em que se 

acha envolvida a figura de nobre Sena
dor, prestei ao jornal A Tribuna daque
la Capital, declarações no sentidÓ de que 
era meu pensamento, se o Senado da 
República instituisse uma Comissão Par
lamentar de Inquérito para apurar o en
volvimento daquele Senador - era meu 
pensamento, repito - envidar esforços 
para que pudesse levar ao meu Estado 
tal ComisSão de Inquérito a fim de apu
rar, também, envolviménto em caso 
idêntico, de poderosa firma' local que 
por ocasião das eleições de 15 de novem~ 
bro, usando indevida, !legitima e !legal~ 
mente o nome do Banco de Desenvolvi
mento do meu Estado, arrebanhara re
cursos vultosos de clientes daquele Ban
co para financiar a campanha de Sena
dor por aquele Estado. 

Devo dizer, Sr. Presidente e disse na 
ocasião, que a firma poderosà assim agi
ra para financiar a campanha do irmão 
do seu Presidente, a suplente de Sena
dor pela ARENA, sem que participasse 
dessa operação !legal a direção do Ban
co de Desenvolvimento do meu Estado. 

De volta a Brasília, li, no Jornal do 
Brasil do dia 12, noticia de que a direção 
do Banco formalizara, junto à 3.a Vara 
Criminal daquela capital, uma represen
tação, na qual, no prazo de 48 horas, me 
solicitava explicações sobre as declara
ções por mim prestadas àquele jornal. 

Antes de receber a notificação com
petente da Justiça de Brasília, para a 
qual havia sido deprecada aquela repre
sentação, passei, à direção do Banco, um 
telegrama, que quero conste dos nossos 
Anais porque, homem público, homem 
de estrutura de vidro, quero, até o fim 
dos meus dias, - e é o que peço a Deus 
-conservar-me íntegro e fiel às minhas 
origens e aos meus ideias e princípios. 

Este telegrama consta, portanto, da 
resposta e informação que dei, e que en
tregarei hoje ao Juiz da 2.a vara desta 
Capital, para onde foi deprecada aquela 
representação, e passo a ler para que 
conste dos Anais do Senado: 

!Destinatário: Presidente do Banco 
de Desenvolvimento do Estado do 
Espírito Santo. 
Cidade: Vitória - Estado: Espírito 
Santo. - Li hoje pelo Jornal Bra
sil, notícia de que a direção do Ban
co de Desenvolvimento do Estado do 
Espírito Santo ingressou com inter
pelação judicial numa das varas 
Criminais dessa Capital sobre decla-
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rações por mim .prestadas ao jornal 
A Tribuna. 
Fiz declarações a esse jornal em 
presença de jornalistas e d!retor bem 
como de ilustres testemunhas. Não 11 
o que o jornal A Tribuna noticiou 
sobre essas minhas declarações mas 
venho adiantar-lhe, para evitar dú
vidas, que confirmo tudo o que disse 
na minha entrevista ao referido jor
nal. 
Com interpelação ou sem interpela
ção, com processo ou sem processo, 
temos compromissos com o povo de 
investigar toda a aÇáo· desenvolvida 
por poderosa firma de Vitória, usan
do ilegalmente nome esse Banco pa
ra conseguir recursos financeiros na 
campanha de candidato seu a cargo 
eletivo nas eleições de novembro úl
timo. 
Não constitui desejo do povo caplxa
ba apenas conhecer essa operação 
ilícita, mas todas as operações rea
lizadas por grupos económicos que 
se substituem no comando de enti
dades oficiais nos últimos dez anos 
em nosso Estado, cuja dlreção vem 
.passando de um para outro de acor
do com Interesses financeiros do 
mesmo grupo ou conglomerado de 
modo que a mesma orientação· sub
sista sem que o povo sinta diferença 
na solução seus problemas. Deseja
mos lutar contra essa continuidade 
na substituição de mestre Pedro por 
mestre João e tudo permanecer co
mo dantes como água que corre da 
água que já correu. 
Saudações, Dirceu Cardoso. 

Sr. Presddente, esta, a comunicação 
que eu desejava fazer. Estando Inscri
to, desde o dia 13, somente agora en
contro oportunidade para trazer ao co
nhecimento da Casa este telegrama, que 
é o testemunho da minha atuação e da 
minha posição no caso. Faço, portanto, 
a comunicação para que conste dos 
Anais do Senado. São as dlretrlzes mo
rais, das quais sou escravo e às quais 
peço a Deus me conserve fiel até o fim 
dos meus dias cansados e de labuta. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, as safras do Pa-

raná, no setor da soja, Iniciaram-se este 
mês. Longas filas de caminhões derivam
se pelas estradas - os jornais de hoje, 
o próprio O Estado de São Paulo, mos
tram Isto. 

A capacidade armazenadora específi
ca é multo· pequena, é limitada e uma 
das razões. desse excesso, desse conges
tionamento, reside, principalmente, nis
to: falta de armazenamento especifico. 
Entretanto, os armazéns do IBC, que 
constituem uma larga rede no nosso Es
tado, estão com uma admirável capaci
dade ociosa, uma admirável capacidade 
disponível, onde se poderia armazenar a 
soja deste ano. Os armazéns já foram 
feitos com essa finalidade de flexão; eles 
têm aspecto de flex!bllldade, de tal sor
te que podem permitir, além do arma
zenamento do café, o da soja, do· milho 
e de outros cereais. 

O ano passado foi significativo na eco
nomia do País. Depois de cem anos, o 
café deixou de ser, em 1974, O· principal 
produto de exportação nacional; em de
corrência da política do Governo, nem 
sempre correta, deixamos de ter no café 
o nosso principal produto de exporta
ção. A soja está em vias e em condi
ções de tomar o seu lugar - já está to
mando seu lugar. J!: na soja que o Bra
sil poderá auferir no campo, condições 
económicas para recuperar aqullo· que 
perdeu no setor do café. A soja é de um 
consumo elástico. o mundo consome, 
atualmente, 80 milhões de toneladas de 
soja - 43 milhões são produzidas pelos 
Estados Unidos; 6 milhões e 500 mil, pe
lo Brasil; 7 milhões e melo, pela China. 
Há uma defasagem, por conseguinte, de 
mais de 25 milhões de toneladas. O 
mundo tem capacidade para absorver, 
agora, mais de 25 milhões de toneladas. 
o mundo não está produzindo o neces
sário a este consumo· excessivo e cres
cente. Os Estados Unidos estão com suas 
terras destinadas ao soja, limitadas. 
Dentro de mais 6 anos, todo o território 
que os Estados Unidos usam para a so
ja, estará totalmente alcançado. Há um 
plano do governo americano para explo
rar os desertos, porque a soja, como se 
sabe, só produz com efetlvidade, quan
do a fert!lldade do solo seja acompa
nhada, também, pelos dias longos de 
claridade. 

Temos aqui, nesta região, terras fér
teis e dias longos e a produtividade no 
Brasil, no Paraná, sobretudo, que co
nhecemos de perto, é das melhores do 
mundo. Por conseguinte, aquilo que per-
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demos no café pode ser compensado com 
a soja. A margem do preço não discuti
remos agora; queremos pedir para o 
nosso Estado, tão flag!c!ado nesses últi
mos anos que, pelo menos, tenha a sua 
produção amparada e protegida, para 
que não se destrua. A soja toda tem que 
ser colhida num período de 60 dias, no 
máximo. Se fica no campo, ela se dete
riora. Qualquer armazenamento à som
bra a protege e dá condição ao lavra
dor de esperar melhor preço, um preço 
mais rentável. E, nos parece razoável que 
essa capacidade ampla que temos de ar
mazenamento do me, possa ser ut!l!za
da na soja este ano. 

Fazemos um apelo ao Presidente do 
Instituto Bras!le!ro do Café, ao Ministro 
da Agricultura e ao Ministro da Indús
tria e do Comércio para que, em con
junto, coloquem à disposição dos lavra
dores do nosso Estado a admirável rede 
de armazéns que temos, a fim de que 
não haja o perecimento da soja que es
tamos produzindo e nem o seu custo seja 
seriamente aumentado pelo atrito econô
m!co das longas esperas dos caminhões 
que a transportam. um caminhão que 
espera dois ou três dias numa fila, ne
cessariamente, encarecerá o transporte 
ou exigirá mais preço pelo serviço pres
tado. 

Sr. Presidente, desta Casa fica o nosso 
apelo àquelas altas autoridades, para 
que coloquem à disposição do Estado e 
dos lavradores as nossas redes de arma
zenamento; assim procedendo, não se 
estará apenas beneficiando os nossos la
vradores, o nosso Estado; estará sendo 
beneficiado o Pais, que tem hoje, na so
ja, um dos grandes esteios da sua eco
nomia. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. (Mui· 
to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho. (Pausa.) 

S. Ex.a não· está presente. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o nobre Senador José 
L!ndoso. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, eu pediria que a 
Mesa dlllgenclasse uma providência para 
que continuasse a distribuição do tr~~o· 

dlcional Boletim Informativo aos Sena
dores. 

Ninguém mais do que os políticos ne
cessita estar bem informado. Nós nos 
habituamos, por diligência de adminis
trações passadas, a receber bem cedo, 
ainda em nossas residências, um resumo 
de todo o noticiário da Imprensa nacio
nal e também da Imprensa !ntemac!o
nal. 

Este ano, até este momento, estamos 
como que frustrados dessa iniciativa. Se 
há alguma coisa que complete o café da · 
manhã de um político, é a Informação 
daqu!lo que está se passando no dia, no 
momento. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex. a me per
mite um aparte? 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Pois não. 

O Sr. Ruy Santos - A supressão não 
vem - e faço questão de deixar Isto ex
presso- da atual Comissão Dlretora. Já 
há alguns meses, na sessão Legislativa 
passada, foi supressa a Súmula Infor
mativa, por ato do eminente Presidente 
Paulo Torres. 

O SR. JOS1!: LINDOSO - Agradecendo 
a informação, gostaria que a Mesa ree
xaminasse o assunto considerando a Im
portância da nossa colocação. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Comunico a V. Ex. a que o assunto 
está sendo reexaminado. A antiga Mesa 
D!retora cortou a Súmula por falta de 
verba e medida de economia. Estou exa
minando o· assunto e, oportunamente, V. 
Ex.6 e a Casa terão ciência do que a Me· 
sa Dlretora deliberar. 

o Sr. José Lindoso - Muito agradeci
do Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Não há mais oradores inscritos. 

A Ordem do Dia da presente Sessão 
destina-se a Trabalho de comissões. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, designando para a 
Ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

TRABALHOS DE COMISSOES 
Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 15 hora3.) 



17.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 26 de março de 1975 

PRESID:il:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO 

As 14 horas e 30 minutos, acham
presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevlr Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho - Renato Fran
co- Alexandre Costa- Fausto Cas
telo-Branco - Petrônio Portella -
Mauro Benevides- Virgílio Távora
Agenor Maria - Ruy Carneiro -
Arnon de Mello - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Ruy Santos 
- Dirceu Cardoso - Magalhães Pin-
to - Osires Teixeira - Italívio Coe
lho - Mendes Canale - Leite Cha
ves - Evelásio Vieira - Otair Bec
ker - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o com
parecimento de 28 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aber
ta a Sessão. 

Sobre a mesa, comunicação que será 
lida pelo Sr. 1. 0-Secretárlo. 

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Excelentíssimo Senhor 
Senador José Magalhães Pinto, 
DD. Presidente do 
Senado Federal. 

Nos termos regimentais, apraz-me co
municar a Vossa Excelência que, na qua
lidade de representante do Grupo Brasi
leiro junto ao Conselho da União Inter
parlamentar, afasto-me do País nesta da
ta, para participar da Reunião do ôrgão 
mundial em Colombo, República de Sri 
Lanka. 

Brasília, 26 de março de 1975. - Tarso 
Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A comunicação lida vai à publica
ção. (Pausa.) 

Há oradores Inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Lourival Baptista, primeiro orador ins
crito. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, nos dias 20, 
21 e 22 do corrente mês, realizou-se, em 
Aracaju, a XVIII Conferência do Distri
to 455 do Rotary Internacional, sob a 
presidência do Governador daquele Dis
trito, Prof. Manoel Cabral Machado. 

A sessão de instalação compareceram 
o Governador José Rollemberg Leite, 
acompanhado do Vice-Governador e to
do o Secretariado do Governo sergipano, 
autoridades civis, militares e eclesiásti
cas, bem como o Dr. França Filho, repre
sentando o Presidente do Rotary Inter
nacional. 

Como convidados, estiveram também, 
presentes os ex-Governadores de Rotary 
Barachisio Lisboa, Renato Mesquita, 
Aristides Novls, Jorge Novls, Edgard Go
dinho e Cario Melo. Mais de 600 rotaria
nos prestigiaram a Conferência, numa 
manifestação de prestígio do Rotary de 
Sergipe, onde o Rotary Club Aracaju
Centro completava 40 anos de existên
cia. 

Palestras foram realizadas no decorrer 
da Conferência, todas de Interesse para 
o Estado e o Nordeste. A primeira delas 
foi proferida pelo Dr. José Aristófanes 
Pereira, Dlretor do Banco do Bras!l, Se
ter Nordeste, e abordou o tema "O Pa
pel do Banco do Bras!l no Desenvolvi
mento Integrado Regional". 

"Panorama Mundial do Petróleo" foi o 
tema da segunda palestra, que esteve a 
cargo do Engenheiro Geoníslo Barroso. 
Outras foram realizadas, envolvendo as
suntos rotarlanos, por Aristides Novls, 
Jorge Novis, Barachlslo Lisboa, Edgard 
Godinho, Carlos Alberto de Barros Sam
palo, Luís Rabelo Leite, Carlos Melo, Rai
mundo Vas(~oncelos Dorla, Rui Sandes e 
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Fernando Azevedo. Todos apresentaram 
painéis sobre temas relativos a serviços 
à comunidade, serviços profissionais in
ternacion~ls e serviços internos. Sr. Pre
sidente, nao poderia, ao fazer este regis
tro, deixar de acrescentar a ele algumas 
palavras. É que há 70 anos, num dia 28 
de fevereiro, um norte-americano idea
lista, Paul Harris, se reunia com alguns 
amigos, em Chicago, para criar uma en
tidade que congregasse homens de todas 
as origens, credos, profissões irmanados 
no propósito de _fazer o bem ao próximo, 
sem alardear aJudas ou benemerências. 

Estava fundado o Rotary Club Inter
nacional, que hoje possui mais de 800 
mil associados, em cerca de 130 países. 
Nestes setenta anos, os rotarlanos têm 
mostrado o que vale a força do seu le
ma, baseado no verbo SERVIR. Como ro
tariano honorário dos Rotaries Clubes 
Aracaju-N?rte e Propri~-Colégio, é-me 
grato aludu a esta efemeride Internacio
nal, pois há muito acompanho e teste
munho a ação dos rotarlanos no meu Es
tado e no _Brasil. Suas campanhas e seu 
trabalho sao da maior relevância e mul
to os Rotaries brasileiros, em cerca de 
50 anos, já empreenderam em prol do 
Brasll e de nossa gente. Daí o prestígio 
a a~miração que cerca, em toda parte, á 
entidade, empenhada unicamente em 
servir às comunidades, sobretudo no to
cante à educação, saúde, assistência so
cial e melhor convivência social além 
da freqüente reallzação de foruns para 
o estudo e o debate de assuntos do in
teresse público. 

Congratulo-me com o excepcional êxi
to alcançado pela XVIII Conferência do 
. Distrito 455 de Rotary Internacional, rea
lizada em Aaracaju, que, sem dúvida, 
multo deveu à atuação do Governador 
Manoel Cabral Machado, cuja dedicação 
teve o apoio de todos os clubes rotárlos 
do Distrito, especialmente dos clubes an
fitriões - Rotary Club Aracaju-Centro e 
Rotary Club Aracaju-Norte -, que tudo 
fizeram para o brilhantismo da Confe
rência. 

Não poderia também deixar de aludir 
nesta oportunidade ao 70.0 aniversário da 
criação do Rotary, nos Estados Unidos, 
prestando uma homenagem, singela, mas 
sincera, a um movimento que tão gran
des benefícios tem proporcionado ao 
Brasil, cada rotarlano empenhad·o em 
SERVIR a seu semelhante, sem alardes. 

Formulamos, Sr. Presidente, votos pa
ra que o Rotary Club cresça sempre mais 

em nosso País, na multiplicação do bem 
que seus associados fazem ao Brasil e 
ao povo brasllelro! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Sr 
Senador Luiz Cavalcante. · 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a 12 do corren
te, como bem sabemos, o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico decidiu que 
neste ano, as principais sociedades dé 
economia mista não procederão a au
mento de capital por meio de subscri
ção em dinheiro, captado no mercado · 
de açõ_es. Aumez:t? só poderá ocorrer por 
correçao monetar1a ou por incorporação 
de reservas de capital. 

A~lás, este assunto já foi percutido 
aqm, neste Plenário, pelo eminente Lider 
Virgílio Távora, contrapondo argumentos 
aos do eminente Vice-Líder Saturnino 
Braga. 

A proibição atingiu o Banco do Brasil 
o Banco do Nordeste, a PETROBRAS á 
ELETROBRAS e a Cia Vale do Rio Do'ce. 
As razões dessa decisão, segundo nota 
divulgada pela Secretaria da Presidên
cia da República, foram as seguintes: 

"a) A excelente situação financeira 
dessas empresas permite que, em 
1975, seus planos de expansão se rea
lizem com seus recursos própi:-ios; 

b) A chamada de subscrição em di
nheiro retiraria do mercado pou
panças que o Governo deseja sejam 
aplicadas no desenvolvimento de em
presas privadas." 

A medida teve o melhor acolhimento 
não só por aqueles que lidam com o mer
cado de capitais, mas em todos os cír
culos empresariais. Constituiu-se mes
mo numa demonstração prática e ime
diata do que, pouco antes, o Presidente 
Gelsel dissera em Salvador: 

"Estou certo de que a empresa pri
vada é o instrumento mais eficaz 
para o desenvolvimento do Brasil." 

Verdade é que, Sr. Presidente, as so
ciedades abrangidas pela proibição do 
CDE vinham drenando cerca de um ter
ço dos recursos movimenta-dos na Bolsa, 
com o que o setor privado tem revelado 
crescente inconformidade, sob a alega
ção de que elas têm mais possibilidades 
de obtenção de empréstimos no exterior, 
os quais, pela modicidade de suas taxas, 
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são mais vantajosos do que o lançamen
to de ações, que ainda pagam dividen
dos. Outra ponderável alegação é a enor
me vantagem que têm as empresas esta
tais de obterem dinheiro barato do pró
prio Governo, o que acresce a rentab!ll
dade e o atrat!vo de seus títulos. 

Parece-me, por isso, multo justa a su
gestão do ex-Ministro Otávio Gouveia de 
Bulhões - recentemente empossado na 
presidência do Conselho de Desenvolvi
mento da Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro - no sentido de que parte da 
poupança compulsória, hoje administra
da pelo Governo, seja destinada a ati
var o mercado de capitais, sob o argu
mento de que esse mercado "é um dos 
instrumentos mais adequados para a ca
pitalização das empresas, principalmente 
por não se revestir de características ali
mentadoras da inflação". 

Recorrendo ao Boletim do Banco Cen
tral, número de fevereiro último, consta
te! que os recursos líquidos arrecadados 
pelo Fundo de Garantia, pelo PIS e pe
lo PASEP ascendiam, em 31 de dezembro 
de 1974, a mais de 35 bilhões de cruzei
ros, ocorrendo um incremento mensal, 
naquele ano, superior a um bilhão de 
cruzeiros. Estas fantásticas cifras dão so
beja razão ao Professor Bulhões, no meu 
entender. 

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, idêntica proibição à que vem 
de ser tomada pelo Conselho de Desen
volvimento Econõm!co deveria recair, 
talvez, sobre as companhias estrangeiras, 
cujos balanços evidenciam que também 
elas podem multo bem prescindir dos re
cursos do mercado de ações. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, nos primeiros dias 
desta esniana, os jornais e as televisões 
do mundo retratBI!'am a figura de um 
homem oomo>1do, em lágrimas, confes
sando que se considera fracassado na 
grande missão de realizar a paz. Este ho
mem, Sr. Presidente, é Henry Klsslnger. 

Todos estão lembrados de que, anos 
atrás, quando ele recebeu a incumbência 
de estabelecer a paz universal, não foi, 
como os outros embaixadores, à França; 
ele não foi à Oonferência de Paris, por
que viu que a paz do VIetname, a paz do 

Laos, exigiriam a caminhada pela Rússia 
e pela China. 

Ao longo desses dias, este homem pro
curou, independentemente do pais a que 
serve ou a que pertence nacionalmente, 
realizar uma missão de paz. Não me pa
rece, Sr. Presidente, tenha sido de fra
casso essa missão, porque depois de sua 
interferência no Oriente Médio ele man
teve, e conseguiu manter através de atas 
de genial!dade, a paz, por esses meses; 
por esses anos. E um dia de paz é um 
lucro para a humanidade. 

Ao final de sua missão, o mundo está 
mais unido, as divergências já não são 
profundas, as nações se entenderam me
lhor, as suspeitas não são tamanhas. Na 
sua atuação pessoal, não existia o seu 
país apenas; parecia que todos os povos 
e todos os homens sensatos do mundo 
mereciam sua atenção. 

Não estou falando, Sr. Presidente, em 
nome do meu Partido; não estou falando, 
também, em nome desta Casa: estou 
falando em nome da minha própria 
consciência, e como Senador do meu 
País. 

A atuação desse grande estadista ha
verá de ficar na História, porque se os 
caminhos não ficaram definitivamente 
abertos, ficaram veredas, abertas def!n!
t!vamente, que permitirão a passagem de 
outros valores, a fim de que a paz seja 
estabelecida, seja edificada eternamente 
entre os homens. 

E, esta homenagem que eu presto é de 
todo propícia porque, exatamente às ves
peras da morte de um Homem e um 
Deus. que morreu para que a p·\z eterna 
se estabelecesse, entre os homens. 

O meu Partido tem como princípio a 
paz interna e a paz internacional, porque 
sem a paz nada de duradouro se cons
truirá. Quero, Sr. Presidente, apenas 
prestar um testemunho. O homem a 
quem me refiro não pertence a um país, 
a despeito de acusações pequeninas per
tence ao mundo, é um homem genial. 
Sabem como ele apareceu? Durante a 
II Guerra, os exércitos americanos pas
saram a submeter a teste de quociente 
intelectual os seus soldados, porque, du
rante a I Guerra alguns deles, por insu
ficiência intelectual e intelectiva, causa
ram grandes prejuízos às suas fileiras. 
Então, na II Guerra todos os soldados 
eram submetidos a esse teste. Foi quando 
apareceu Kissinger. Os seus próprios 
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comandantes se surpreenderam com a 
elevação de seu quociente intelectual; 
supuseram, pela expressividade, que se 
tratava, até, de um engano. Constatou
se, depois, que era de fato um homem 
genial. Serviu como soldado - soldado 
raso, apenas - intérprete de um general 
americano na retomada de cantões fran
ceses. Quando um daqueles oficiais viu, 
em um cantão retomado, a impossiblll
dade de .obter uma administração racio
nal e, de ser, sequer submetido ao C·O
mando de um oficial, entregou esse 
cantão a Kissinger como soldado simples 
para que o administrasse. E, ao retomar, 
o C·omandante americano constatou, com 
surpresa, que a mais organizada, a mais 
tranqüila das regiões era exatamente 
aquela que tinha sido entregue ao sim
ples soldado, hoje mensageir.o da paz 
internacional. 

É um homem singularíssimo, nasceu 
num país, estudou noutro, criou-se nou
tro, e, nós vemos que até mesmo a diplo
macia americana perdeu alguma coisa 
de sua agressividade. Com Kissinger, nós 
vimos mais o gênio, mais o amor univer
sal, mais o sentimento de realizar a paz 
efetiva entre os homens, do que o desejo 
de atender a um transitório interesse de 
um país ou de algumas nações. 

É por isso. Sr. Presidente, que hoje me 
sinto no dever de em meu nome, prestar 
homenagem a est~ homem que, em lágri
mas, supunha fora fracassada a s~a 
missão no Oriente Médio, quando nos 
outros achamos que cada minuto de sua 
atuação, ali, foi um minuto de valor para 
a paz universal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
A Presidência comunica haver 

recebido do Senhor Presidente da Repú
blica a Mensagem n.0 32, de 1975 - CN 
<n.o 68, de 1975, na origem), encami
nhando o Projeto de Lei n.0 1. de 1975-
CN, que estabelece a descaracterização 
do salário mínimo como fator de C·orre
ção monetária e acrescenta paragrafo 
único ao art. 1.0 da Lei n.0 6 .147, de 29 
de novembro de 1974. 

Com vistas à leitura da matéria, con
voco uma Sessão Conjunta a realizar-se 
segunda-feira dia 31 de março, às deze
nove horas, n'o plenãrio da Câmara dos 
Deputados. 

Não hã mais oradores inscritos. 

A Ordem do Dia da presente da Sessão 
é constituída de Trabalhos das Comis
sões. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a presente Sessão, designando 
para a Sessão Ordinãría de segunda
feira próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Reque
rimento n.0 79, de 1975, do Sr. Se
nador J.asé Samey, solicitando o desar
quivamento do Projeto de Resolução n.0 

58, de 1974, de sua autoria, que altera a. 
composição de classes da Categoria 
funcional de Assistente Legislativo do 
Grupo-Ativldades de Apolo Legislativo 
de que trata a Res·olução n.O 18, de 1973, 
e dá outras providências. 

2 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 103, de 1975, do Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição nos Anais do Senado, do d'Js
curso do Excelentíssimo Senhor Governa
dor do Estado do Rio de Janeiro, Almi
rante Floriano Peixoto Faria Lima, por 
ocasião de sua posse no Governo do Es
tado do Rio de Janeiro em 15 de março 
de 1975. 

3 
v.otação, em turno único, do Requeri

mento n.o 104, de 1975, do Sr. Se
nador Vasconcelos T·orres, solicitando a 
transcrição nos Anais do Senado, do 
discurso do Excelentísimo Senhor Min'ls
tro da Justiça, Senhor Armando Falcão, 
por ocasião da posse do novo Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, em 15 de 
março de 1975. 

4 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 115, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro solici
tando o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n.O 61, de 1974, de autoria 
do Sr. Senador Guida Mondim e 
outros, que altera a composição de Clas
ses da categoria funcional de Assistente 
de Plenãrios do Grupo-Atividades de 
Apolo Legislativo de que trata a Reso
lução n.o 18, de 1973, e dá outras provi
dências. 

Esta encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 15 horas) 



2.a Reunião da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 31 de março de 1975 

PRESID~NCIA DO SR. RUY CARNEffiO 

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

Adalberto Sena - Altevlr Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
José Lindoso - Cattete Pinheiro 
- Jarbas Passarinho - Renato 
Franco - Alexandre Costa - Hen
rique de La Rocque - Fausto Cas
telo-Branco - Helvídlo Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevl
des - Virgílio Távora - Agenor 
Maria - Dinarte Mariz - Jessé 
Freire - Domício Gondim - Ruy 
Carneiro - Wilson Campos - Ar
non de Mello - Luiz Cavalcante -
Teotônio Vilela - Gilvan Rocha -
Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu 
Cardoso - João Calmon - Gustavo 
Capanema - Magalhães Pinto -
Lázaro Barboza - Italivio Coelho -
Mendes Canale - Leite Chaves -
Mattos Leão - Evelásio Vieira- Le
noir Vargas - Otair Becker - Da
niel Krleger. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 42 Srs. Senadores. Entre
tanto, acham-se presentes, em plenário, 
apenas 9 Srs. Senadores, número Insu
ficiente para que a Sessão possa ser rea
lizada, nos termos do art. 180 do Regi
mento Interno. 

o Expediente recebido, nos termos do 
§ 1.o do art. 180 da Lei Interna, será 
despachado e publicado no Diário do 
Congresso Nacional. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a presente Reunião, designando 
para a Sessão Ordinária de amanhã, a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 79, de 1975, do Sr. Sena-

dor José Sarney, solicitando o desarqu1-
vamento do Projeto de Resolução n.O 58, 
de 1974, de sua autoria, que altera a 
composição de Classes da Categoria fun
cional e Assistente Legislativo do Grupo
Ativldades de Apoio Legislativo de que 
trata a Resolução n.0 18, de 1973, e dá 
outras providências. 

2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.o 103, de 1975, do Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado, do dis
curso do Excelentíssimo Senhor Gover
nador do Estado do Rio de Janeiro, Al
mirante Floriano Peixoto Faria Lima, 
por ocasião de sua posse no Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, em 15 de mar
ço de 1975. 

3 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.O 104, de 1975, do Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado, do 
discurso do Excelentíssimo Senhor MI
nistro da Justiça, Senhor Armando Fal
cão, por ocasião da posse do novo Go
vernador do Estado do Rio de Janeiro, 
em 15 de março de 1975. 

4 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 115, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, solici
tando o desarqulvamento do Projeto de 
Resolução n.o 61, de 1974, de autoria do 
Sr. Senador Guida Mondim e outros, 
que altera a composição de Classes da 
Categoria funcional de Assistente de 
Plenários do Grupo-Atlvldades de Apolo 
Legislativo de que trata a Resolução n.0 

18, de 1973, e dá outras providências. 

Está encerrada a Reunião. 
( Encerra.-se a Reunião às 14 horas e 

35 minutos.) 
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EXPEDIENTE DESPACHADO 

MENSAGEM 
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

De agradecimento de comunicação re
ferente a escolha de nome indicado 
para cargo cujo provimento depende 
de prévia autorização do Senado Fe
deral: 

- N,0 64175 (n.0 75/75, na origem), de 
26 do corrente, ·referente a escolha do 
Sr. Doutor Guida Fernando Mon
din, para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União, na 
vaga decorente da aposentadoria 
do Ministro Victor Amaral Freire. 

PROJETOS DE LEI ENCAMINHADOS .· 
A MESA 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 27, de 1975 

"Acrescenta parágrafo ao art. 20 
do Código de Processo Civil (Lei 
n,«> 5. 869, de 11 de janeiro de 1973), 
dispondo sobre honorários advoca
tícios, quando se tratar de postula
ção em causa própria e na concilia
ção". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art .. 1.0 - Acrescente-se ao art. 20 da 
Lei n.0 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
<Código de Processo Civil), os seguintes 
§§ 5.0 e 6.0 : 

"Art. 20 - ........•.....•..•..••.• 
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 O O O O O O o o o 

§ 5,o - Fica assegurado ao advogado 
vencedor, que postulou em causa 
própria, o direito aos honorários. 

§ 6,o - No caso de conc111ação, na 
forma do art. 448, havendo aceitação 
da ação pelo réu, com o acatamento 
do pedido na transação, à sua conta 
correrão os honorários advocatícios 
do autor, se de outra forma não re
solverem as partes". 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3,0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 

É sabido por todos os que mllltam 
no foro que, até recentemente, a juris
prudência de nossos tribunais se manti
nha firme e uniforme, autorizando a co
brança ou a condenação dos honorários 
advocatícios, mesmo em causa própria. 

No entanto, ultimamente a jurispru
dência tem sido vacilante, eis que há jul
gados permitindo e outros negando a 
verba honorária do advogado, em causa 
própria, exatamente por falta de expres
so preceito legal regulando a matéria. 

Lamentavelmente, o novo Código de 
Processo Civil é omisso a respeito. E co
mo não é justo perca o profissional todo 
o tempo consagrado em causa proprla, o 
qual poderia haver sido empregado na 
defesa de clientes, bem como atenden
do-se ao princípio da sucumbência, te
mos para nós ser fundamental a regula
mentação da especie, a fim de que, de 
futuro, sejam evitados os julgados con
traditórios. 

A verba honorária do advogado, que 
passou ao regime obrigatório contra aque
le que perde, consoante a regra consubs
tanciada na Lei n.o 4.632, de 18 de maio 
de 1965, não encara a pessoa que aciona, 
se advogado em causa própria ou se no 
exercício de mandato em favor de· ter
ceiro, mas sim e exclusivamente àquele 
que perde a demanda. Este se sujeitará 
às conseqüências de vencido na lide. A 
posição do autor não modifica a posição 
de quem perde. 

Quanto à conciliação prévia estabele
cida no novo Código de Processo, as po
sições têm sido controvertidas, não ha
vendo uniformidade de interpretações 
tanto de juristas, com o de magistrados 
e advogados. 

A nós nos parece que, não havendo 
acordo quanto aos honorários advoc.atí
cios, ao advogado do autor fica assegu
rada a verba correspondente, se de modo 
diferente as partes não resolverem pre
viamente. 

As alterações or.a preconizadas obj e
tivam sanar as irregularidades aponta
das, tornando normativas em nosso Có
digo Processual Civil o direito ao rece
bimento dos honorários nos casos indi
cados, em observância .aos princípios da 
sucumbência e a·o de que "a toda pres-
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tação ocorre uma contra-prestação", em 
termos de .serviços profissionais presta
dos. 

Nessa conformidade, submetemos a 
proposição à apreciação de nossos nobres 
pares, lembrando que, na legislatura 
passada, o ilustre Senador Leoni Men
donça apresentou projeto visando ao 
mesmo objetivo, o qual infelizmente, foi 
arquivado em obediência .a preceito re
gimental. 

Sala das Sessões, em 31 de março de 
1975. -José Esteves. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 6.869, 
DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

(Código de Processo Civil) 
• • • • • • • • • • • • • o ••••••••••••• o •••••••••••• 

Art. 20- A sentença condenará o ven
cido a pagar ao vencedor as despesas 
que antecipou e os honorários advoca
tícios. 

§ 1.0 - O juiz, ao decidir qualquer 
incidente ou recurso, condenará nas 
despesas o vencido. 

§ 2.0 - As de:3pe.sa.sa abrangem não Eó 
as custas dos atas do processo, como 
também a indenização de viagem, diária 
de testemunha e remuneração do assis
tente técnico. 

§ 3.0 - Os honorários serão fixados 
entre o mínimo de dez por cento (10%) 
e o máximo de vinte por cento (20% l 
sobre o valor da condenação, atendid.os: 

a) o grau de zelo do profissional; 

b) o lugar de prestação do serviço: 

c) a natureza e importância da causa, 
o trabalho re:alizado pelo advogado e o 
tempo exigido para o seu serviço. 

§ 4.0 - Nas acões de valor inestimá
vel ou pequeno, bem como naquelas em 
que f·or vencida a Fazenda Pública, o.s 
honcrário.s serão fixadas consoante apre
ciac§.o equitativ,a do juiz, atendidas a.s 
ncrina.s das letras a a c do parágrafo 
anterior. 
•••• o •••• 'o. o' •••••••••••• o •••• '. o. o ••• 

(A Comisscío de Constituiçcío e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 28, de 1975 

"Altera a redação do art. 67, 
"caput," da Lei n.0 5 .108, de 21 de 
setembro de 1966 (Código Nacional 
Trânsito)." 

O Oongresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 67, caput, da Lei n.o 
5 .108, de 21 de setembro de 1966, passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 67. - A Carteira Nacional de 
Habilitação, que conterá anotações 
relativas às infrações de trân~ito 
praticadas pelo portador, obedecerá 
a modelo único estabelecido pelo 
Regulamento desta Lei." 

Al't. 2.0 - O Poder Executivo, ouvido o 
C:mselho Nacional de Trânsito, regula
mentará esta Lei no prazo de 60 (ses
senta) dias . 

Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua pubUcação. 

Art. 4.0 - Revogam-se as d!.sposiçõe.3 
em contrário. 

Justificação 

Por uma série de razões de caráter 
psico-.sccial, entre outras, o Brasil ·ocupa, 
em todo o mundo, a vangu.arda de aci
dentes de trânsito, sem embargo das leis, 
normas e regulamentos que disciplinam 
a espécie, além de campanhas educati
vas e sanções penais. 

Em verdade, nos últimos anos, quando 
ocorreu excepcional desenv·~lvimento de 
nc.ssa indústria automobilistica, nosso 
Pais passou a deter mais um titulo mun
dial - campeão de a·cidentes de trânsito. 

Assim, devem ser adotadas novas e 
mais severas providências contenedoras 
das causas e razões de tais acidentes, 
que vêm ceifando milhares de vidas pre
ci·~sas e inocentes. 

E:n. verdade, a eficácia da lei pr~duz 
melhores efeitos quando aplicada a uma 
sociedade culta, politizada, sem neces
sidade de gr.andes apara tos fiscais. La
mentavelmente, no Brasil, devido it:; ,<:uns 
pr·oporções contine·ntais e à sua imatu
ridade educacional, além de ser ainda 
um Pais em vias de desenvolviment:J, 
não se pode esperar que a ob.serl'àncla 
à.s lels se dt} com o mesmo ac.a ta mm to 
que n~s países desenvolvidos. 
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Daí a necesidade de se instltuirem 
meios que induzam a uma fiscalização 
mats atuante, proporcionando repressão 
mais rápida aos abusos dos recalcl tran
tes, dos reincidentes contumazes. 

o prontuário do condutor é o do
cumento onde se tombam as ocorrências 
pertinentes, e, sendo obrigatório o seu 
porte, haverá mais possibilidade para as 
autoridades autuarem os lnfratores rein
cidentes, com penalidades mais drásti
cas e de !mediato. 

Será, também, uma coação moral, pois 
nenhum condutor há de querer, no seu 
prontuário, um curriculum vitae de suas 
más ações, no trânsito. 

Re.:salte-se que a Carteira-Prontuário 
já é de uso consagrado em nações evolui
das como os Estados Unidos, Grã-Breta
nha e França. Aliás, mesmo em nosso 
país, na Aeronáutica Civil, já é adotado 
esse sistema. 

Por derradeiro, cumpre esclarecer que, 
na legislatura passada, o ilustre Senador 
Leonl MendDnça apresentou o Projeto de 
Lei n.0 127, de 1974, objetlvando Idêntica 
medida, o qual foi arquivado em cum
primento a dispositivo regimental. 

Nessa conformidade, por configurar 
medida que, inquestionavelmente, poderá 
propiciar uma diminuição substancial 
das infrações de trânsito, submetemo-la 
à consideração de nossos nobres pares, 
esperando sua Indispensável aprovação. 

Sala das Sessões, em 31 de março de 
1975. - José Esteves. 

LEGISLAÇ.if.O CITADA 

LEI N.O 5.108, 
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

(Código Nacional de Trânsito) 

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

Art. 67 - A Carteira Nacional de Ha
bilitação obedecerá a modelo único esta
belecido pelo Regulamento deste Código. 

Parágrafo único- A cópia fotostátlca, 
a fotografia e a pública-forma da Car
teira Nacional de Habilitação não auto
rizam seu portador a conduzir veículos. 
•••••••••••••• o ••••••• o ••••••• o •••••• o. 

(As Comissões de Constituição e Justiça 
e de Transporte, Comunicações e Obras 
Públicas.) 

COMUNICAÇAO 

Brasília, 25 de março de 1975 

A Sua Excelência o 
Senador Magalhães Pinto 
MD. Presidente do Senado Federal 

Sr. Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência que me ausentarei do Pais a 
partir de 31 de março do corrente, ano, 
a fim de, no desempenho de missão com 
que me distinguiu o Se-nado, participar 
da 116.a Reunião do Conselho Interpar
lamentar a realizar-se em Colombo, 
Sri-Lanka, de 31 de março a 5 de abril 
do corrente ano. 

Atenciosamente saudações, - José 
Sarney. · 


